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प्रततवेदनको सायाॊश 

 
1.  नेऩारको सॊववधानरे साववजतनक ऩद धायण गयेको व्मक्तिरे भ्रष्टाचाय गयी अक्तततमायको दरुुऩमोग गयेको 

सम्फन्धभा अनसुन्धान य अतबमोजन गनव अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको व्मवस्था गयेको छ । 
वतवभान सॊववधान य ववद्यभान कानूनरे ऩरयकल्ऩना य तनदेशन गयेफभोक्तजभ भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्वन 
गनव आमोगरे भ्रष्टाचायसम्फन्धी उजयुी य सूचना प्राप्त गने, अनसुन्धान गने य अतबमोजन गने रगामत कामव 
गदवछ । आमोगरे आफ्नो काभ नेऩारको सॊववधान, अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन २०४८,  
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन २०५९, अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी २०५९ रगामत अन्म 
प्रचतरत कानून, कामवववतध, तनदेक्तशका य आचायसॊवहताभा आधारयत बएय गदै आएको छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रण 
गनव आमोगरे दण्डात्भक, तनयोधात्भक य प्रवर्द्वनात्भक गयी तीनखम्फे यणनीतत अवरम्फन गदै आएको छ ।  

2.  भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने आफ्नो सॊवैधातनक दावमत्व तनवावह गनव आतथवक वषव २०७५/७६ भा आमोगफाट 
सम्ऩाददत कामवहरूको वववयण सभावेश गयी सॊववधानको धाया २९४ को व्मवस्थाफभोक्तजभ आमोगको उनन्तीसौं 
वावषवक प्रततवेदन ऩेस गरयएको छ । साववजतनक ऩद धायण गयेका व्मक्तिफाट बए गयेका भ्रष्टाचायजन्म 
कामवउऩय मस आतथवक वषवभा प्रायक्तम्बक छानतफन एवॊ ववस्ततृ अनसुन्धान गयेऩतछ ववशेष अदारतभा भदु्दा दामय 
गने, सम्फक्तन्धत तनकामभा आवश्मक कायफाहीका रातग सझुाव रेखी ऩठाउने तथा तथ्महीन य प्रभाणववहीन 
उजयुी ताभेरीभा याख्न े तनणवमहरू बएका छन ् । आमोगफाट ऩनुयावेदन य ववववध ववषमसम्फन्धी तनणवमहरू 
सभेत बएका छन ्। आमोगफाट बएका तनणवमहरुको सायसॊऺेऩ मस प्रततवेदनभा याक्तखएको छ ।  

3.  आतथवक वषव २०७5।७६ भा आमोगभा १४,१७१ य भातहत कामावरमहरूभा 9,9१४ सभेत गयी कुर 
२४,085 उजयुीहरू ववतबन्न भाध्मभफाट प्राप्त बएका तथए, जसभध्मे ७,088 उजयुीहरू आतथवक वषव 
२०७4/७५ फाट क्तजम्भेवायी सयेय आएका य १६,९९७ उजयुीहरू आतथवक वषव २०७5।७6 भा थऩ बएका 
तथए।  

4.  आतथवक वषव २०७५।७६ भा कुर २४,085 उजयुीभध्मे १5,527 उजयुी (६४.७७%) पर्छ्यौट बएका 
छन,् जसभध्मे ६,047 उजयुी प्रायक्तम्बक छानतफनफाट ताभेरीभा याक्तखएको छ बने 590 उजयुी सझुावसवहत 
ताभेरीभा ऩठाइएको छ। पर्छ्यौट बएका उजयुीहरूभध्मे ८८१ वटा उजयुीउऩय ववस्ततृ अनसुन्धान गने 
तनणवम बएको छ बने ५,१३४ उजयुीउऩय अन्म आवश्मक कायफाही बएका छन ्। 

5.  आतथवक वषव २०७५।७६ भा कुर २४,085 उजयुीभध्मे १5,527 उजयुी पर्छ्यौट बई फाॉकी यहेका 
8,55८ उजयुीहरू बने आतथवक वषव २०७६।७७ भा सयेका छन।्  

6.  आतथवक वषव २०७5।७6 भा ववतबन्न भन्रारमगत तथा ववषमगत उजयुीहरूको सॊतमा हेदाव सॊघीम भातभरासॉग 
26.87 प्रततशत, क्तशऺा ऺेरसॉग १6.95 प्रततशत, बतूभसॉग 8.3४ प्रततशत, वन तथा वातावयणसॉग ४.60 
प्रततशत, स्वास्थ्म तथा जनसॊतमासॉग 3.98 प्रततशत, गहृ प्रशासनसॉग 3.54 प्रततशत, बौततक ऩूवावधाय तथा 
मातामाततपव  3.4२ प्रततशत, ऊजाव, जरस्रोत तथा तसॊचाइतपव  2.62 प्रततशत, अथवतपव  २.33 प्रततशत, 
नक्करी शैक्तऺक प्रभाणऩरसॉग 8.53 प्रततशत, गैयकानूनी सम्ऩक्ति आजवनसॉग 7.61 प्रततशत य अन्म तनकाम 
तथा ऺेरसॉग सम्फक्तन्धत उजयुीहरू ११.52 प्रततशत यहेका छन ्।   

7.  आमोगको स्थाऩनाको २९ वषवको इततहासभा आतथवक वषव २०७५।७६ भा सफैबन्दा फढी अथावत ्351 वटा 
भदु्दा ववशेष अदारतभा दताव गने तनणवम बएको छ, जसभध्मे  घसु (रयसवत) भा 147, नक्करी शैक्तऺक प्रभाण-
ऩरतपव  88, साववजतनक सम्ऩक्तिको हातन नोक्सानीतपव  39, गैयकानूनी राबहातनतपव  33, याजस्व 
वहनातभनातपव  10,  गैयकानूनी सम्ऩक्ति आजवनतपव  12 य ववववध ववषमका २२  वटा भदु्दा यहेका छन ्। 
उक्तल्रक्तखत भदु्दाहरूभा कुर 894 जना व्मक्तिराई प्रततवादी फनाई रु. ४,05,37,63,888।65 तफगो 
भागदाफी तरइएको छ।  

 

 (क) 



 

8.  आमोग स्थाऩना बएदेक्तख हारसम्भको अवतधभा आमोगरे जम्भा २४३७ वटा भदु्दा अदारतभा दताव गयेको  
छ । जसअनसुाय औसतभा प्रतत वषव करयफ ८४ भदु्दा अदारतभा दताव बएका छन ् । आतथवक वषव 
२०७५।७६ भा औसतबन्दा चाय गनुा फढी भदु्दा दताव बएका छन ्। 

9.  आतथवक वषव २०७5।७6 भा सेवाग्राहीहरूको घसु रयसवतसम्फन्धी उजयुीका आधायभा गरयएका 14७ वटा 
यङ्गेहात कायफाहीहरूभा सहसक्तचवदेक्तख सहामकस्तयसम्भका १७४ जना याष्ट्रसेवक कभवचायी, ७ जना तनवावक्तचत 
एवॊ भनोनीत ऩदातधकायी तथा २९ जना तफचौतरमा तथा भततमाय रगामत गयी जम्भा २१० व्मक्तिहरूराई 
तनमन्रणभा तरई अनसुन्धान एवॊ अतबमोजन गरयएको छ ।  

10.  ववस्ततृ अनसुन्धानऩतछ आमोगको तनणवमानसुाय सम्फर्द् तनकामहरूराई सझुाव ददइएको सॊतमा 10५ य ववतबन्न 
कायफाहीका रातग रेखी ऩठाएको सॊतमा ४6 यहेको छ । ववस्ततृ अनसुन्धानऩश्चात 137 उजयुी ताभेरी य 
१० वटा उजयुी भलु्तफीभा याक्तखएका छन ्। 

11.  आमोगफाट ववगतभा ववशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आतथवक वषव २०७5।७6 भा 204 वटा 
भदु्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ । पैसरा प्राप्त बएका भदु्दाहरूभध्मे 88.२4 प्रततशत भदु्दाहरूभा 
आमोगराई ऩूणव तथा आक्तशॊक सपरता प्राप्त बएको छ । आमोगफाट ८3 वटा पैसराउऩय सवोच्च 
अदारतभा ऩनुयावेदन गरयएको छ । 

12.  अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (२) फभोक्तजभ भ्रष्टाचाय 
योकथाभ तथा सचेतना अतबववृर्द्का रातग आमोगरे सञ्चारन गयेका तनयोधात्भक एवॊ प्रवर्द्वनात्भक 
कामवक्रभहरूभध्मे ववद्यारमहरूभा सञ्चारन गरयएका 8१ वटा साभदुावमक क्तशऺा कामवक्रभहरूभा 7,९९० जना 
ववद्याथॉ तथा क्तशऺकहरूको सहबातगता यहेको तथमो । आमोग य भातहत कामावरमहरूफाट सञ्चातरत 62 वटा 
अन्तवक्रव मा कामवक्रभहरूभा तनवावक्तचत/भनोनीत ऩदातधकायी, याष्ट्रसेवक कभवचायी, सयोकायवारा रगामत 7,945 
जना व्मक्तिहरूको सहबातगता यहेको तथमो।  

13.  आमोगभा कामवयत कभवचायीहरूको अनसुन्धान तथा अतबमोजन ऺभता अतबववृर्द्का रातग आतथवक वषव 
२०७5।७6 भा सञ्चातरत वैदेक्तशक तातरभ, प्रक्तशऺण रगामतका कामवक्रभहरूभा 79 जना य स्वदेशभा 
आमोगभा य अन्मर सञ्चारन बएका १२ वटा अनसुन्धानात्भक रगामत अन्म तातरभहरूभा २६३ जना 
आमोगका कभवचायीहरूको सहबातगता यहेको तथमो ।  

14.  आतथवक वषव २०७५।७६ भा आमोगफाट स्थानीम तहभा हनुे भ्रष्टाचायसम्फन्धी अवधायणा सवेऺण गरयएको छ 
बने  ववकास तनभावणसॉग सम्फक्तन्धत ७ वटा ववषमगत भन्रारमअन्तगवत सञ्चारन बएका रु्ण ठेक्का 
सम्झौताहरूको फायेभा अध्ममन ववश्लषेण गयी सझुाव प्रस्ततु गरयएको छ । मस आतथवक वषवभा आमोगको 
चार ु सॊस्थागत यणनीततको भूल्माॊकनसभेतका आधायभा आगाभी सॊस्थागत यणनीततक मोजनासभेत तजुवभा 
गरयएको छ ।  

15.  मस आतथवक वषवभा भ्रष्टाचायववरुर्द् अन्ततनवकाम तथा नागरयक सभाजसॉग सहकामव अतबववृर्द् गनव भहत्वऩूणव कामव 
बएका छन ्। भ्रष्टाचायववरुर्द् नागरयक सभाजसॉग सहकामव अतबववृर्द् गने उद्देश्मरे ऩयीऺणका रूऩभा हयेक 
प्रदेशका दईु/दईु वटा क्तजल्राभा भ्रष्टाचायववरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्था गठन गने कामवभा आमोगफाट 
सहजीकयण गरयएको छ । भ्रष्टाचायववरुर्द् अन्ततनवकाम सभन्वम ववृर्द् गने उद्देश्मरे आमोग य सम्ऩक्ति 
शरु्द्ीकयण अनसुन्धान ववबागफीच सभझदायी ऩरभा हस्ताऺय बएको छ । ववतबन्न भन्रारम तथा 
तनकामहरूसॉग सभन्वम तथा अनगुभन फैठक आमोजना बएका छन ्।  

16.  आतथवक वषव २०७५।७६ भा आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूभा घसु (रयसवत) तरने ददने, साववजतनक सम्ऩक्तिको 
वहनातभना, हातन नोक्सानी वा दरुुऩमोग गने, गैयकानूनी राब तरई सयकायी वा साववजतनक ज्गा व्मक्तिको 
नाभभा दताव गने, गैयकानूनी राब तरने फदतनमतरे साववजतनक तनभावण वा खरयदभा अतनमतभतता गने, झठुा 
वववयण ऩेस गने, गरत तरखत वा प्रततवेदन ददने, कागजात सच्माउने वा नोक्सान गने, ऩयीऺाको ऩरयणाभ 
पेयफदर गने वा गोऩनीमता बङ्ग गने, गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩक्ति आजवन गने, याजस्व चहुावट गने, नीततगत 
भ्रष्टाचाय गने जस्ता भ्रष्टाचायका प्रवकृ्तिहरू अतधक यहेको देक्तखन्छ ।  

(ख) 



 

17.  भ्रष्टाचाय तनमन्रण कामवभा ववद्यभान यहेका चनुौतीहरूको साभना गनव आमोगरे आफ्नो कामवसम्ऩादन थऩ 
व्मावसावमक फनाउॉदै रगेको छ, फढ्दो उजयुीको सॊतमा य नमाॉ शैरीभा हनुे भ्रष्टाचायको अनसुन्धान गनव 
साइफय पयेक्तन्सक ल्माफ, इक्तितनमरयङ ल्माफ य अवपस अटोभेसनजस्ता प्रववतध प्रमोगभा ल्माइएको छ । 
आमोगको बौततक ऩूवावधायदेक्तख सॊस्थागत सधुाय य जनशक्तिको ऺभता ववकासका कामवराई आमोगरे जोड 
ददएको छ ।   

18.  भ्रष्टाचायजन्म कामवको उजयुीउऩय गरयने अनसुन्धान य अतबमोजनको दण्डात्भक कामवरे भार अऩेक्तऺत रूऩभा 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण हनु नसक्ने हुॉदा भ्रष्टाचाय हनैु नददने तनयोधात्भक कामवहरू य भ्रष्टाचायववरुर्द् सचेतना 
पैराउन ेप्रवर्द्वनात्भक कामवहरूराई आमोगरे तनयन्तयता ददएको छ ।  

19.  दण्डात्भक, तनयोधात्भक य प्रवर्द्वनात्भक कामवहरूराई व्मवक्तस्थत तथा सॊमोक्तजत फनाउन तथा स्ऩष्ट दीघवकारीन 
सोच, रक्ष्म य उद्देश्मका साथ अऩेक्तऺत नततजा य नततजा भाऩनका सूचकाङ्कहरू तनक्तश्चत गयी भ्रष्टाचाय 
तनमन्रणको कामव थऩ प्रबावकायी फनाउन आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना (२०७६/77-
२०८०/81) तजुवभा गरयएको छ । 

20.  भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्वन गने कामवभा आमोगराई सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सम्ऩूणव सयकायी 
तनकामहरूको सहमोग अऩरयहामव छ । आमोगरे भ्रष्टाचाय तनमन्रण एवॊ सशुासनका रातग प्रततवेदनभापव त 
नेऩार सयकायराई सझुावहरू ददएको छ । 

21.  भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनव स्थावऩत सॊवैधातनक आमोगका रूऩभा अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग आफ्नो 
सॊवैधातनक क्तजम्भेवायी तनबाउन सदैव कवटफर्द् यहेको छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन स्थाऩना गनव सके 
सॊघीमता य सभग्र शासन प्रणारी सॊस्थागत गने कामव एवॊ सभरृ्द् नेऩार, सखुी नेऩारीको अतबमान सपर 
फनाउने कामवभा भहत्वऩूणव मोगदान ऩु् ने ववश्वास आमोगको यहेको छ। सफै सयोकायवाराहरूको साथ य 
सहमोगरे भार भ्रष्टाचायववरुर्द् तनभवभ प्रहाय गयी सशुासन स्थाऩना गनव सम्बव बएको हुॉदा सम्ऩूणव  
सयकायी, गैयसयकायी, तनजी ऺेर, नागरयक सभाज य जनसभदुामभा आमोग सहमोग य सहकामवका रातग 
आग्रह गदवछ ।  
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१.१ ऩदृ्षबङू्झभ : 
 नेऩार अङ्झधयाज्मको सॊङ्जवधान, २०४७ को बाग १२ धाया ९७ य ९८ भा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 

आमोगको गठन तथा काभ, कतिव्म य अङ्झधकायसम्फन्धी व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ ङ्जव.सॊ. २०४७ सार भाघ २८ 
गते अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको ङ्जवङ्झधवत स्थाऩना बएको हो । उक्त सॊङ्जवधानभा आमोगरे कङ्ट नै 
साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञक्तरे अनङ्टङ्ञचत कामि वा भ्रद्शाचाय गयी अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग गयेको सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात गनि वा गयाउन सक्ने, अनङ्टसन्धान य तहङ्जककातफाट अनङ्टङ्ञचत कामि 
गयेको देङ्ञिएभा सचेत गयाउन वा ङ्जवबागीम वा अन्म आवश्मक कायफाहीका राङ्झग अङ्ञततमायवारासभऺ रेिी 
ऩठाउन सक्न े य कानूनफभोङ्ञजभ भ्रद्शाचाय भाङ्झनन ेकङ्ट नै काभ गयेको देङ्ञिएभा त्मस्तो व्मङ्ञक्त य सो अऩयाधभा 
सॊरग्न अन्म व्मङ्ञक्तहरूउऩय कानूनफभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राद्ऱ अदारतभा भङ्टद्दा दामय गनि वा गयाउन सक्न ेउल्रेि 
ङ्झथमो । नेऩारको अन्तङ्चयभ सॊङ्जवधान, २०६३ को बाग ११ धाया १२० भा बएको आमोगका काभ, कतिव्म य 
अङ्झधकायसम्फन्धी व्मवस्थारे ऩङ्झन उङ्ञल्रङ्ञित कामि ङ्ञजम्भेवायीराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदएअनङ्टरूऩ आमोग भ्रद्शाचाय 
ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन प्रवर्द्िन गने कामिभा ङ्जिमाशीर यह्यो। ङ्जवद्यभान नेऩारको सॊङ्जवधानरे बने आमोगको 
काभ कायफाहीराई भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणभा केङ्ञन्ित गयेको हङ्टॉदा सॊङ्जवधानको भभिअनङ्टसाय प्रवर्द्िनात्भक, ङ्झनयोधात्भक 
य दण्डात्भक यणनीङ्झतराई अॊगीकाय गयी आमोगरे कामिसम्ऩादन गदै आएको छ । स्थाऩनाकारदेङ्ञि नै 
सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था अनङ्टरूऩ आमोगफाट वषिबङ्चय सम्ऩादन गङ्चयएका काभकायफाहीहरूको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन तमाय 
गयी सम्भाननीम याद्सऩङ्झतज्मूसभऺ ऩेस गने कामिसभेत हङ्टॉदै आएको छ ।  

१.२ आमोगको गठन, काभ, कतिव्म य अङ्झधकायसम्फन्धी सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था : 
 नेऩारको सॊङ्जवधानको बाग २१ धाया २३८ भा सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामका रूऩभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 

आमोगको गठनसम्फन्धी व्मवस्था य धाया २३९ भा आमोगको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय उल्रेि गङ्चयएको  
छ । जसअनङ्टसाय साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे “भ्रद्शाचाय” गयी अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग गयेको 
सम्फन्धभा आमोगरे कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गयी अङ्झधकाय प्राद्ऱ अदारतभा भङ्टद्दा दामय गनि सक्न ेव्मवस्था 
यहेको छ । त्मसैगयी सॊङ्जवधानको धाया २९३ भा सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामको काभकायफाहीको अनङ्टगभन सॊसदीम 
सङ्झभङ्झतफाट हङ्टने व्मवस्था यहेको छ बने धाया २९४ भा आमोगको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन याद्सऩङ्झतसभऺ फङ्टझाउने 
व्मवस्था यहेको छ । 

१.२.१ आमोगको गठन : 
नेऩारको सॊङ्जवधानको बाग २१ धाया २३८ भा आमोगको गठन सम्फन्धभा देहामफभोङ्ञजभ व्मवस्था यहेको छ:- 
(१) नेऩारभा एक अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग यहनेछ जसभा प्रभङ्टि आमङ्टक्त य अन्म चाय जना 

आमङ्टक्तहरू यहनेछन ् । प्रभङ्टि आमङ्टक्तरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको अध्मऺ बई काभ 
गनेछ ।  

(२) याद्सऩङ्झतरे सॊवैधाङ्झनक ऩङ्चयषदको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रभङ्टि आमङ्टक्त य आमङ्टक्तको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनेछ ।  
(३) प्रभङ्टि आमङ्टक्त य आमङ्टक्तको ऩदावङ्झध ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ङ्झभङ्झतरे छ वषिको हङ्टनेछ ।  
(४) उऩधाया (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा प्रभङ्टि आमङ्टक्त वा 

आमङ्टक्तको ऩद ङ्चयक्त हङ्टनेछ :- 
 (क) ङ्झनजरे याद्सऩङ्झतसभऺ ङ्झरङ्ञित याजीनाभा ङ्छदएभा,  
 (ि) ङ्झनजको उभेय ऩैसठ्ठी वषि ऩूया बएभा,  
 (ग) ङ्झनजका ङ्जवरुर्द् धाया १०१ फभोङ्ञजभ भहाङ्झबमोगको प्रस्ताव ऩाङ्चयत बएभा,  

ऩङ्चयच्छेद– १ 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको ऩङ्चयचम  
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(घ) शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अस्वस्थताको कायण सेवाभा यही कामि सम्ऩादन गनि असभथि यहेको बनी 
सॊवैधाङ्झनक ऩङ्चयषदको ङ्झसपाङ्चयसभा याद्सऩङ्झतरे ऩदभङ्टक्त गयेभा,  

 (ङ) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा ।  
(५) उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त प्रभङ्टि आमङ्टक्त तथा आमङ्टक्तको ऩङ्टन् ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टन सक्ने छैन ।  
 तय आमङ्टक्तराई प्रभङ्टि आमङ्टक्तको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनि सङ्जकनछे य त्मस्तो आमङ्टक्त प्रभङ्टि आमङ्टक्तको ऩदभा 

ङ्झनमङ्टक्त बएभा ङ्झनजको ऩदावङ्झध गणना गदाि आमङ्टक्त बएको अवङ्झधराई सभेत जोडी गणना गङ्चयनछे ।  
(६) देहामको मोग्मता बएको व्मङ्ञक्त अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको प्रभङ्टि आमङ्टक्त वा आमङ्टक्तको 

ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग मोग्म हङ्टनेछ :- 
(क) भान्मताप्राद्ऱ ङ्जवद्वङ्जवद्यारमफाट स्नातक उऩाङ्झध प्राद्ऱ गयेको,  
(ि) ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टॉदाका फित कङ्ट नै याजनीङ्झतक दरको सदस्म नयहेको,   
(ग) रेिा, याजस्व, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ, कानून, ङ्जवकास वा अनङ्टसन्धानको ऺेरभा कम्तीभा फीस वषि काभ गयी 

अनङ्टबव य तमाङ्झत प्राद्ऱ गयेको,  
(घ) ऩैतारीस वषि उभेय ऩूया बएको, य  
(ङ) उच्च नैङ्झतक चङ्चयर बएको ।  

(७) प्रभङ्टि आमङ्टक्त य आमङ्टक्तको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सेवाका सति सॊघीम कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । प्रभङ्टि आमङ्टक्त य 
आमङ्टक्त आफ्नो ऩदभा फहार यहेसम्भ ङ्झनजराई भकाि ऩने गयी ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सेवाका सति ऩङ्चयवतिन गङ्चयने 
छैन ।  

 तय चयभ आङ्झथिक ङ्जवशृ्रॊिरताका कायण सॊकटकार घोषणा बएको अवस्थाभा मो व्मवस्था रागू हङ्टने  
छैन ।  

(८) प्रभङ्टि आमङ्टक्त वा आमङ्टक्त बइसकेको व्मङ्ञक्त अन्म सयकायी सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग ग्राह्य हङ्टने छैन ।  
 तय कङ्ट नै याजनीङ्झतक ऩदभा वा कङ्ट नै ङ्जवषमको अनङ्टसन्धान, जाॉचफङ्टझ वा छानङ्झफन गने वा कङ्ट नै ङ्जवषमको 

अध्ममन वा अन्वेषण गयी याम, भन्तव्म वा ङ्झसपाङ्चयस ऩेस गने कङ्ट नै ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त बई काभ गनि मस 
उऩधायाभा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट यारे फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन ।  

१.२.२  आमोगको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय : 
नेऩारको सॊङ्जवधानको बाग २१ को धाया २३९ भा आमोगको काभ, कतिव्म य अङ्झधकायका सम्फन्धभा 
देहामफभोङ्ञजभ व्मवस्था गङ्चयएको छ :- 
(१)  कङ्ट नै साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञक्तरे भ्रद्शाचाय गयी अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग गयेको सम्फन्धभा 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गनि वा गयाउन सक्नेछ ।  
 तय मस सॊङ्जवधानभा छङ्ट टै्ट व्मवस्था बएको ऩदाङ्झधकायी य अन्म कानूनरे छङ्ट टै्ट ङ्जवशेष व्मवस्था गयेको 

ऩदाङ्झधकायीको हकभा मो उऩधाया रागू हङ्टने छैन ।  
(२) धाया १०१ फभोङ्ञजभ भहाङ्झबमोग प्रस्ताव ऩाङ्चयत बई ऩदभङ्टक्त हङ्टने व्मङ्ञक्त, न्माम ऩङ्चयषदफाट ऩदभङ्टक्त हङ्टने 

न्मामाधीश य सैङ्झनक ऐनफभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टने व्मङ्ञक्तका हकभा ङ्झनज ऩदभङ्टक्त बइसकेऩङ्झछ सॊघीम 
कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गनि वा गयाउन सङ्जकनेछ ।  

(३) उऩधाया (१) वा (२) फभोङ्ञजभ बएको अनङ्टसन्धानफाट साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे 
कानूनफभोङ्ञजभ भ्रद्शाचाय भाङ्झनने कङ्ट नै काभ गयेको देङ्ञिएभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे 
त्मस्तो व्मङ्ञक्त य सो अऩयाधभा सॊरग्न अन्म व्मङ्ञक्त उऩय कानूनफभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राद्ऱ अदारतभा 
भङ्टद्दा दामय गनि वा गयाउन सक्नेछ ।   

(४) उऩधाया (१) वा (२) फभोङ्ञजभ बएको अनङ्टसन्धानफाट साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञक्तको काभ 
कायफाही अन्म अङ्झधकायी वा ङ्झनकामको अङ्झधकायऺेर अन्तगित ऩने प्रकृङ्झतको देङ्ञिएभा अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे आवश्मक कायफाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी वा ङ्झनकामसभऺ 
रेिी ऩठाउन सक्नेछ ।  
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(५) अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे अनङ्टसन्धान गने वा भङ्टद्दा चराउने आफ्नो काभ, कतिव्म य 
अङ्झधकायभध्मे कङ्ट नै काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय प्रभङ्टि आमङ्टक्त, कङ्ट नै आमङ्टक्त वा नेऩार सयकायको अङ्झधकृत 
कभिचायीराई तोङ्जकएको सतिको अधीनभा यही प्रमोग तथा ऩारन गने गयी प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ ।  

(६) अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको अन्म काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय तथा कामिङ्जवङ्झध सॊघीम 
कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।   

१.२.३  सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामको काभ कायफाहीको अनङ्टगभन : 
नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २९३ भा सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामको काभ कायफाहीको अनङ्टगभन सम्फन्धभा 
देहामफभोङ्ञजभ व्मवस्था गङ्चयएको छ :- 
सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामका प्रभङ्टि य ऩदाङ्झधकायी सॊघीम सॊसदप्रङ्झत उत्तयदामी य जवापदेही यहनङ्टऩनेछ । 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधसबाका सङ्झभङ्झतरे याङ्जद्सम भानव अङ्झधकाय आमोग फाहेकका अन्म सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामको प्रङ्झतवेदन 
रगामतका काभकायफाहीको अनङ्टगभन य भूल्माॊकन गयी आवश्मक ङ्झनदेशन वा याम सल्राह ङ्छदन सक्नेछ ।  
१.२.४  सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन :  
सॊङ्जवधानको धाया २९४ भा सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन सम्फन्धभा देहामफभोङ्ञजभ व्मवस्था गङ्चयएको 
छ :- 
(१) मस सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभका सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामरे आपूरे गयेको काभकायफाहीको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन 

याद्सऩङ्झतसभऺ ऩेस गनेछ य याद्सऩङ्झतरे प्रधानभन्रीभापि त त्मस्तो प्रङ्झतवेदन सॊघीम सॊसदसभऺ ऩेस गनि  
रगाउनेछ ।  

(२)  उऩधाया (१) फभोङ्ञजभको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभा िङ्टराउनङ्टऩने कङ्ट याहरू सॊघीम कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
(३) उऩधाया (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामरे प्रत्मेक प्रदेशको 

काभकायफाहीको सम्फन्धभा अरग अरग प्रङ्झतवेदन तमाय गयी प्रदेश प्रभङ्टिसभऺ ऩेस गनि सक्नेछ । 

1.3 आमोगको काभसॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टतम कानूनहरू एवॊ आमोगराई कानूनद्राया प्रदत्त अङ्झधकायहरू : 
१.३.1 आमोगको काभसॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टतम कानूनहरू : 

 आमोगका काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभका कानूनद्राया व्मवङ्ञस्थत गङ्चयएका छन ्:  
 नेऩारको सॊङ्जवधान, 
 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४8,  
 भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९, 

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभावरी, २०५९, 

 ङ्जवशेष अदारत ऐन, २०५९, 

 भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामिङ्जवङ्झध सॊङ्जहता, २०७४, 

 प्रभाण ऐन, 2031 रगामत अनङ्टसन्धानसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म कानूनहरू, 

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग कामिङ्जवङ्झध, २०७३, 

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग, ऩदाङ्झधकायी एवॊ कभिचायीहरूको आचायसॊङ्जहता  २०७६, 

 अनङ्टसन्धानसम्फन्धी  नीङ्झत, ङ्झनदेङ्ञशका एवॊ कामिङ्जवङ्झधहरू । 

   1.3.2 आमोगराई कानूनद्राया प्रदत्त अङ्झधकायहरू 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ अनङ्टसाय साविजङ्झनक ऩदधायण गयेको कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे 
अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग गयेभा कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान, तहङ्जककात य अङ्झबमोजन गने व्मवस्था यहेको छ । 
आमोगरे आफ्नो कतिव्म ङ्झनवािहको िभभा देहामका अङ्झधकाय प्रमोग गनि ऩाउने कानूनी प्रावधान छ : 
 भ्रद्शाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे कङ्ट नै प्रभाण रोऩ वा नाश गनि सक्ने वा 

आमोगको काभकायफाहीभा फाधा व्मवधान वा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩानि सक्न ेऩमािद्ऱ कायण बएभा आमोगरे 
ङ्झनजराई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ थङ्टनङ्टवा ऩङ्टजॉ ङ्छदई थङ्टनाभा याख्न े। 

 कङ्ट नै कामािरम वा कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको साथभा यहेको सम्फर्द् ङ्झभङ्झसर वा प्रभाणको ङ्झरित ऩेस गनि आदेश  
ङ्छदने ।  
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 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोगको आयोङ्जऩत वा सम्फर्द् तथ्महरूको जानकायी बएको व्मङ्ञक्तराई उऩङ्ञस्थत गयाई 
सोधऩङ्टछ गने, फमान ङ्झरने वा आवश्मकताअनङ्टसाय फन्द सवार जायी गने ।  

 फमान ङ्झरइसकेऩङ्झछ िोजेको फित हाङ्ञजय हङ्टने कागज गयाई छाड्ने वा ताङ्चयिभा याख्न े। 

 भ्रद्शाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको व्मङ्ञक्त ऩदभा फहार यङ्जहयहॉदा आफ्नो ङ्जवरुर्द्को प्रभाण रोऩ गनि 
वा नास गनि सक्न ेवा अनङ्टसन्धान य तहङ्जककातभा फाधा व्मवधान ऩङ्टर् माउन सक्ने भनाङ्झसफ कायण बएभा 
त्मस्तो व्मङ्ञक्तराई ऩदफाट ङ्झनरम्फन गनि नेऩार सयकाय वा सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई रेिी ऩठाउने ।  

 भ्रद्शाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको व्मङ्ञक्त फेऩत्ता हङ्टनसक्ने भनाङ्झसव कायण बएभा वा ङ्झफगो हाङ्झन 
नोक्सानी बएको देङ्ञिएभा आमोगरे ङ्झनजसॉग धयौटी वा जेथा जभानत भाग्ने य नङ्छदएभा थङ्टनाभा याख्न े।  

 आमोगरे अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै ङ्झरित वा अन्म कङ्ट नै वस्तङ्ट ऩेस गनि वा कङ्ट नै कङ्ट याको जानकायी 
ङ्छदन कङ्ट नै कामािरम वा कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई रेिी ऩठाएकोभा वा कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई उऩङ्ञस्थत हङ्टन आदेश 
ङ्छदएकोभा सो फभोङ्ञजभ नगने ऩदाङ्झधकायी उऩय ङ्जवबागीम कायफाही चराउन ङ्झनदेशन ङ्छदने तथा जङ्चयवाना 
गने वा थङ्टनाभा याख्न े।  

 प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कङ्ट नै ठाउॉको तरासी ङ्झरने वा ङ्झरन रगाउने य आवश्मक देङ्ञिएका कङ्ट नै वस्तङ्ट वा 
कागज वा ङ्झभङ्झसर आफ्नो कब्जाभा ङ्झरने वा त्मस्तो कागज वा ङ्झभङ्झसरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उताने ।  

 भ्रद्शाचायको कसङ्टयभा अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको स्वदेश वा ङ्जवदेशभा कङ्ट नै फैंक वा ङ्जवत्तीम 
सॊस्थाभा बएको कायोफाय वा िाता सॊचारन योक्का याख्न आदेश ङ्छदने ।  

 अङ्झबमङ्टक्तराई याहदानी जायी नगनि वा जायी बइसकेको बए सो याहदानी योक्का याख्न सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई 
आदेश ङ्छदने ।  

 अङ्झबमङ्टक्तराई आमोगको स्वीकृङ्झत ङ्झफना कङ्ट नै स्थान छोड्न नऩाउने गयी वा कङ्ट नै स्थानभा जान नऩाउने गयी 
आदेश ङ्छदने ।  

 आमोगको अनङ्टसन्धान य तहङ्जककातसम्फन्धी काभ कायफाहीभा फाधा ङ्जवयोध गनेराई जङ्चयवाना वा कैद वा 
दङ्टवै सजाम गने ।  

सोही ऐनरे आमोगराई साविजङ्झनक ऩदधायण गयेको कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग गयेभा कानूनफभोङ्ञजभ 
अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात गने, भङ्टद्दा चराउने तथा तत्सम्फन्धी अन्म कामिको अङ्झतङ्चयक्त कानूनी याज्मको 
अवधायणाअनङ्टरूऩ सङ्टशासन कामभ गनि य साविजङ्झनक सेवाभा प्रबावकाङ्चयता ल्माउनका राङ्झग आवश्मक हङ्टने 
सङ्टधायात्भक कामिहरू गने थऩ दाङ्जमत्वसभेत सङ्टम्ऩेको छ। मस अनङ्टरूऩ आमोगफाट ङ्झनम्न कामिहरू सम्ऩाङ्छदत हङ्टॉदै 
आएका छन ्: 

 ङ्जवद्यभान ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनणिम, आदेश, कायफाही वा प्रचरनभा र ङ्टङ्जट बए सङ्टधाय गनि सङ्टझाव ङ्छदने वा 
आवश्मक कायफाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाउने । 

 भ्रद्शाचायराई योकथाभ गने उद्देश्मरे प्रवर्द्िनात्भक एवॊ ङ्झनयोधात्भक कामिहरू गने, 

 भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गने उद्देश्मरे स्थाङ्जऩत याङ्जद्सम तथा अन्तयािङ्जद्सम सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम, आऩसी सहमोग 
य सम्फन्ध सङ्टदृढ गने । 

 आवश्मकतानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको ङ्जवशेषऻ वा ङ्जवङ्ञशद्शीकृत सेवा प्राद्ऱ गने ।  
१.४   सॊस्थागत सॊयचना : 
 नेऩारको सॊङ्जवधानरे ङ्छदएको बङू्झभका ङ्झनवािह गनिका राङ्झग आमोगको सॊगठन सॊयचना, दयफन्दी तथा कभिचायीको 

व्मवस्थाऩन गङ्चयएको छ । आमोगको सङ्ञचवारमको प्रभङ्टिभा नेऩार सयकायको याजऩराॊङ्जकत ङ्जवङ्ञशद्श शे्रणीको 
सङ्ञचव यहने व्मवस्था यहेको छ । भङ्टरङ्टकभा सॊघीम स्वरूऩ कामभ बएसॉगै सॊघीम ढाॉचाअनङ्टरूऩ स्थानीम स्तयभा 
आमोगको उऩङ्ञस्थङ्झत थऩ सङ्टदृढ फनाउन हारको सॊगठनात्भक सॊयचनाभा ऩङ्टनयावरोकन गयी नेऩार सयकाय 
(भङ्ञन्रऩङ्चयषद्) को ङ्झभङ्झत २०७५।३।३२ को ङ्झनणिमरे स्वीकृत नमाॉ सॊगठन सॊयचनाफभोङ्ञजभ आ.व. 
२०७५।७६ देङ्ञि अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग, टॊगार, भातहत यहने गयी सात प्रदेशभा १/१ वटा 
कामािरम यहेका छन ् बन ेआमोगको कामािरम फङ्टटवरको सम्ऩकि  कामािरम नेऩारगन्जभा यहेको छ । नमाॉ 
सॊगठन सॊयचनाअनङ्टसाय आमोग य भातहतका ८ वटा कामािरमहरूभा ङ्झनजाभती सेवा य प्रहयी सेवाका गयी जम्भा 
९१६ जना कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ । आमोगको टॊगारङ्ञस्थत कामािरमभा १२ वटा भहाशािाहरू 
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यहेका य जम्भा ४९५ जना ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा, सभूह य शे्रणीका कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ बने आमोगका 
भातहत कामािरमहरूको जम्भा दयफन्दी ४२१ यहेको छ । 

ताङ्झरका १.१ 

आमोगका कामािरम, दयफन्दी  य कामिऺ रे 

ि.सॊ. कामािरमहरूको नाभ दयफन्दी कामिऺ रे तोङ्जकएका ङ्ञजल्राहरू 
1.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग, 

टॊगार, काठभाडौं 
४९५  

2.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम, इटहयी 

५७ ताप्रेजङ्टङ, ऩाॉचथय, इराभ, सॊिङ्टवासबा, तेह्रथङ्टभ, 
धनकङ्ट टा, बोजऩङ्टय, िोटाङ, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट, ओिरढङ्टॊगा, 
झाऩा, भोयङ, सङ्टनसयी, सद्ऱयी 

3.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम, फङ्छदिफास 

५७ ङ्झसयाहा, धनङ्टषा, भहोत्तयी, सरािही, यौतहट, ङ्झसन्धङ्टरी, 
उदमऩङ्टय 

4.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम, हेटौंडा 

५७ दोरिा, याभेछाऩ, काभ्र,े ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक, नङ्टवाकोट, 
यसङ्टवा, धाङ्छदङ, ङ्ञचतवन, भकवानऩङ्टय, फाया, ऩसाि 

5.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम, ऩोिया 

५७ गोयिा, रभजङ्टङ, तनहङ्टॉ, कास्की, भनाङ, भङ्टस्ताङ, 
ऩवित, स्माङ्जा, म्माग्दी, फाग्रङ्टङ 

6.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम, फङ्टटवर 

५१ नवरऩयासी (फदिघाट सङ्टस्ता ऩूवि), नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता ऩङ्ञद्ळभ), रुऩन्देही, कङ्जऩरवस्तङ्ट, ऩाल्ऩा, 
अघाििाॉची, गङ्टल्भी, रुकङ्ट भ (ऩूवॉ बाग), योल्ऩा, प्मङ्टठान 

7.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम, फङ्टटवरको सम्ऩकि  कामािरम, 
नेऩारगञ्ज 

२८ दाङ, फाॉके, फङ्छदिमा 

8.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम, सङ्टिेत 

५७ रुकङ्ट भ (ऩङ्ञद्ळभ बाग), डोल्ऩा, जङ्टम्रा, भङ्टगङ्ट, हङ्टम्रा, 
काङ्झरकोट, जाजयकोट, दैरेि, सङ्टिेत, सल्मान 

9.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम, भहेन्िनगय 

५७ फाजङ्टया, फझाङ, डोटी, अछाभ, दाच ङ्टिरा, फैतडी, 
डडेल्धङ्टया, कञ्चनऩङ्टय, कैरारी 

 जम्भा ९१६  
आमोगको हार ङ्जवद्यभान सॊगठनात्भक सॊयचना अनङ्टसूची- १ भा तथा कभिचायीहरूको स्वीकृत दयफन्दी ङ्जववयण 
अनङ्टसूची- २ भा उल्रेि गङ्चयएको छ । 

१.५ छानङ्झफन तथा अनङ्टसन्धान प्रङ्जिमा : 
भ्रद्शाचायको सम्फन्धभा कसैको उजङ्टयी वा अन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राद्ऱ जानकायीको आधायभा आमोगरे छानङ्झफन, 

अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गनि/गयाउन वा अन्म कायफाही चराउन सक्छ । आमोगरे आफ्नो अङ्झधकाय ऺेरङ्झबर 
ऩने भ्रद्शाचायसम्फन्धी कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवषमभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गयी भ्रद्शाचाय बएको देङ्ञिएभा सम्फङ्ञन्धत 
अदारतभा भ्रद्शाचायसम्फन्धी भङ्टद्दा दामय गनि सक्छ । साभान्मतमा आमोगरे उजङ्टयी दतािऩद्ळात ् प्रायङ्ञम्बक 
छानङ्झफन गदिछ । मस िभभा भ्रद्शाचायको सम्बावना देङ्ञिएभा ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान गयी आवश्मक ङ्झनणिम गने 
गङ्चयन्छ । उजङ्टयीको गाम्बीमिता ङ्जवचाय गयी आवश्मकतानङ्टसाय ङ्झसधै ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानको प्रङ्जिमा सङ्टरु गनि ऩङ्झन 
सङ्जकन्छ । प्राद्ऱ हङ्टन आएका उजङ्टयीउऩयको छानङ्झफन गदाि देहामको प्रङ्जिमा अऩनाउने गङ्चयएको छ : 
क)  ङ्जवङ्झबङ्ङ भाध्मभफाट प्राद्ऱ हङ्टन आएका उजङ्टयीहरू सविप्रथभ प्रभङ्टि आमङ्टक्तसभऺ ऩेश बई तोक आदेश हङ्टने 

व्मवस्था छ । 

ि)  आमोगका सङ्ञचवको सॊमोजकत्वभा यहेको उजङ्टयी छानङ्झफन व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट सङ्झभङ्झत (Screening 

Committee) रे प्राद्ऱ उजङ्टयीहरू छानङ्झफन गयी याम ऩेश गदिछ ।  
ग)  छानङ्झफन गङ्चयएका उजङ्टयी/ङ्झनवेदनहरू आमोगभा ऩेस बई ङ्झनणिम बएफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही अगाङ्झड 

फढाइन्छ । 
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ङ्ञचर नॊ. १.१ 

छानङ्झफन तथा अनङ्टसन्धान प्रङ्जिमा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन उऩय आमोगको फैठक  
छरपर एवॊ ङ्झनणिम  

अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतद्राया कागज प्रभाण सॊकरन 
एवॊ अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन तमाय  

प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
बएको हङ्टनसक्ने देङ्ञिएभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत 

तोकी ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान  

उजङ्टयी उऩय प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन  

उजङ्टयीको वगॉकयण (Screening)  

उजङ्टयी दताि  

अनङ्टसन्धानफाट भ्रद्शाचाय बएको देङ्ञिएभा सॊरग्न 
व्मङ्ञक्तउऩय ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दताि  

 

तथ्महीन उजङ्टयी 
ताभेरीभा यािी रगत 

कट्टा  

अन्म ङ्झनकामको कामिऺ ेरङ्झबर 
ऩने उजङ्टयी आवश्मक 

कायफाहीका रङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा प्रषेण 

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा 
सङ्टधायका राङ्झग सङ्टझाव 

प्रषेण 

तथ्महीन उजङ्टयी 
ताभेरीभा यािी रगत 

कट्टा  

ङ्जवशेष अदारतफाट बएको पैसराउऩय ङ्ञचत्त 
नफङ्टझेभा ऩङ्टनयावेदनको ङ्झनवेदन दताि 

 

भङ्टल्तफी  

ऩङ्टनयावेदनउऩयको पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा 
ऩङ्टनयावरोकनको ङ्झनवेदन दताि 
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१.५.१ उजङ्टयी छानङ्झफन व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट सङ्झभङ्झत (Screening Committee) को काभ/कतिव्म : 
आमोग वा अन्तगितका कामािरमभा प्राद्ऱ हङ्टने उजङ्टयीहरूको छानङ्झफन, व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट प्रङ्जिमाराई 
प्रबावकायी य व्मवङ्ञस्थत फनाउने कामिका राङ्झग आमोगका सङ्ञचवको सॊमोजकत्वभा उजङ्टयी छानङ्झफन व्मवस्थाऩन 
तथा पर्छ्यौट सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयएको छ । 

आमोगभा प्राद्ऱ हङ्टने उजङ्टयीहरूराई सङ्झभङ्झतरे देहामफभोङ्ञजभ वगॉकयण गने गयेको छ :- 
(क) साविजङ्झनक ङ्जहत वा सयोकायसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमवस्तङ्टफाहेकका सनाित हङ्टन नसकेका वा सनाित गयाउन 

नसङ्जकने अवस्थाका उजङ्टयी, 
(ि) साविजङ्झनक ङ्जहत वा सयोकायसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमवस्तङ्टफाहेकका ङ्जवषमभा भकाि ऩने व्मङ्ञक्तफाहेक अन्म 

व्मङ्ञक्तरे ङ्छदएको उजङ्टयी, 
(ग) हदम्माद नाघेका उजङ्टयी, 
(घ) आमोगको ऺेराङ्झधकाय य कामिऺ ेरभा नऩयेका उजङ्टयी, 
(ङ) प्रथभ दृङ्जद्शभै तथ्ममङ्टक्त नदेङ्ञिएका वा गोरभटोर रूऩभा रेङ्ञिएका उजङ्टयी, 
(च) अत्मन्त साभान्म ङ्जवषमका उजङ्टयी, 
(छ) कङ्ट नै कायणरे कायफाही गनि सम्बव नबएका उजङ्टयी, 
(ज) ऩङ्जहरे एकऩटक ताभेरीभा यङ्जहसकेका उजङ्टयी ङ्झनवेदनभा नमाॉ प्रभाण ऩेस नगयी ऩङ्टन: ङ्छदएको उही ङ्जवषमको 

उजङ्टयी, 
(झ) भन्रारम/ङ्झनकामफाट नै कायफाही गनि उऩमङ्टक्त देङ्ञिएका उजङ्टयीहरू, 
(ञ) आमोगफाट नै कायफाही प्रङ्जिमा अङ्ञघ फढाउन उऩमङ्टक्त देङ्ञिएका उजङ्टयीहरू । 

 उजङ्टयी छानङ्झफन सङ्झभङ्झतरे आमोगभा प्राद्ऱ हङ्टने उजङ्टयीहरूको देहामफभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट गने गयेको 
छ :- 
(क) प्राद्ऱ बएका उजङ्टयीहरूको भन्रारम/ङ्झनकामगत ङ्जववयण एकभङ्टद्श रूऩभा तमाय गने, 
(ि) ताभेरीभा याख्नङ्टऩने देङ्ञिएका एकभङ्टद्श उजङ्टयी सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम हेने आमङ्टक्तहरूसभऺ ऩेस गने । 

(ग) आमोगफाट ताभेरीभा याख्न ेबनी ङ्झनणिम बएभा त्मस्ता उजङ्टयी सम्फङ्ञन्धत भहाशािाभापि त ऐन ङ्झनमभ ऩयाभशि 
तथा ङ्झनणिम कामािन्वमन भहाशािाभा ऩठाउने, 

(घ) तत्कार ताभेरीभा जाने उजङ्टयीफाहेक अन्म उजङ्टयीहरू छानङ्झफनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत भहाशािाभा ऩठाउने । 

(ङ) आमोग भातहत कामािरमहरूभा गठन गङ्चयएका उजङ्टयी ङ्ञस्िङ्झनङ सङ्झभङ्झतफाट ङ्झसपाङ्चयस बई आएका 
उजङ्टयीहरू अध्ममन छरपर गयी ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत ङ्झनणिमाथि ऩेस गने य ङ्झनणिम कामािन्वमनका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम य आमोगको कामािरमभा ऩठाउने । 

१.५.२  प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनको प्रङ्जिमा  : 
आमोगसभऺ ऩयेका कङ्ट नै ऩङ्झन उजङ्टयी ङ्झनवेदन वा आमोग स्वमॊरे प्राद्ऱ गयेको जानकायी उऩय प्रायङ्ञम्बक 
छानङ्झफनको िभभा कायफाही गनङ्टिऩने वा नऩने ङ्झनर्क्यौर गदाि देहामका आधाय ङ्झरने गङ्चयएको छ : 
क) आमोगको ऺेराङ्झधकायङ्झबरको ङ्जवषम, 

ि) ङ्जवषमको गाम्बीमिता,  
ग) आयोऩको तथ्मऩयक आधाय, 
घ) आयोङ्जऩत ङ्झनकाम य ऩदाङ्झधकायीहरू,  

ङ) साविजङ्झनक वा सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी वा अनङ्टङ्ञचत राबको अवस्था, 
ङ) उजङ्टयीको ङ्जवषमभा कङ्ट नै अदारतभा ङ्जवचायाधीन यहेको वा भङ्टद्दा चङ्झरयहेको अवस्था, 
च) उजङ्टयीभा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवषमको हदम्माद आङ्छद । 

आमोगभा ऩनि आएका उजङ्टयीउऩय प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन गनङ्टिऩने देङ्ञिएभा आमोग आपैं रे वा अन्म सयकायी ङ्झनकाम 
वा सॊस्था वा अङ्झधकायीभापि त प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन गनि/गयाउन सक्दछ। आमोगभा ऩनि आएको उजङ्टयीभा 
प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन गने िभभा देहामफभोङ्ञजभको कङ्ट नै अवस्था ङ्जवद्यभान बएभा आमोगरे त्मस्तो उजङ्टयी कङ्ट नै 
कायफाही नगयी ताभेरीभा याख्न सक्दछ। 

क) ऐनको हदम्माद नाघेको, 
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ि) आमोगको अङ्झधकाय य कामिऺ ेरङ्झबरको ङ्जवषम नबएको, 
ग)  तथ्ममङ्टक्त आधाय नबएको, 
घ)  दङ््ट ि ङ्छदने भनसामको य 
ङ)  साभान्म ङ्जवषम सभावेश बएको । 

प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनको िभभा अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग बएको देङ्ञिन आएभा त्मस्ता उजङ्टयीउऩय आमोगरे ङ्जवस्ततृ 
अनङ्टसन्धान तथा तहङ्जककात गनि/गयाउन सक्दछ । ङ्जवषमवस्तङ्टको गाम्बीमिता, प्रकृङ्झत य प्राद्ऱ सूचनाहरूको 
आधायभा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन नगयी आमोगरे एकैऩटक ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान ऩङ्झन गनि सक्दछ। 

१.5.३ ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानको प्रङ्जिमा  : 
प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान गनङ्टिऩने वा ङ्झसधै ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान गनङ्टिऩने देङ्ञिएभा अनङ्टसन्धान 
अङ्झधकृत ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयन्छ । अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे सम्फङ्ञन्धत आमङ्टक्तको प्रत्मऺ येिदेि य ङ्झनमन्रणभा 
अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात गदिछ । उजङ्टयीभा आयोङ्जऩत ङ्जवषमहरूका फायेभा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तहरूको फमान वा 
ङ्झरङ्ञित जवाप ङ्झरने, ङ्झनजङ्जवरुर्द्का प्रभाणहरू सॊकरन गने, अनङ्टसन्धानका िभभा आयोङ्जऩत व्मङ्ञक्तराई 
ङ्झनमन्रणभा ङ्झरनङ्टऩने बए ङ्झनमन्रणभा ङ्झरने, आवश्मकताअनङ्टसाय ङ्झनजफाट धयौटी वा जेथाजभानी वा हाङ्ञजय जभानी 
ङ्झरने कामि गनि सक्दछ । अनङ्टसन्धानको कामि ऩूया बएऩङ्झछ अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
आमोगको फैठकभा ऩेस गनिका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत आमङ्टक्तसभऺ ऩेस गने व्मवस्था यहेको छ । मसयी ऩेस बएको 
प्रङ्झतवेदन आमोगभा ऩेस हङ्टन ङ्टऩूवि सम्फङ्ञन्धत आमङ्टक्तफाट थऩ प्रभाण सॊकरन वा अनङ्टसन्धान गनङ्टिऩने बए सोसभेत 
गनि रगाई आमोगभा ऩेस गनि आदेश हङ्टन सक्दछ । मसयी ऩेस बएको प्रङ्झतवेदन आमोगभा छरपर गयी 
कसङ्टयको भारा,  ङ्जवषमको गाम्बीमिता, प्रकृङ्झत एवॊ सॊकङ्झरत प्रभाणको प्राभाङ्ञणकतासभेतराई दृङ्जद्शगत गयी भङ्टद्दा 
दामय गने वा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई सङ्टझाव ङ्छदने वा तत्कारका राङ्झग भङ्टल्तफीभा याख्न े वा केही कायफाही 
गङ्चययहन नऩने गयी उजङ्टयी ताभेरीभा याख्न े ङ्झनणिम गङ्चयन्छ । आमोगरे गयेका ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन य 
ङ्झनणिमको कामािन्वमन आमोगको सङ्ञचवभापि त ्हङ्टने व्मवस्था यहेको छ ।  

१.६ आमोगको आन्तङ्चयक कामिङ्जवबाजन,  फैठक य ङ्झनणिम : 
हार आमोगभा प्रभङ्टि आमङ्टक्त य दङ्टई जना अन्म आमङ्टक्त गयी तीनजना ऩदाङ्झधकायीहरू कामियत बएको अवस्था 
छ । आमोगभा हार कामियत ऩदाङ्झधकायीहरूको नाभावरी देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ । 

ताङ्झरका १.२ 

ऩदाङ्झधकायीहरूको नाभावरी 
ि.सॊ. ऩद नाभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झभङ्झत 
१. 

 प्रभङ्टि आमङ्टक्त श्री नवीनकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये 
आमङ्टक्त : २०७१।१२।१९  
का.वा. प्रभङ्टि आमङ्टक्त : २०७४।११।२  
प्रभङ्टि आमङ्टक्त : २०७५।६।४ 

२. आमङ्टक्त डा. गणेशयाज जोशी २०७१।१२।१९ 
३. आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ २०७१।१२।१९ 

 

आमोगभा कामियत प्रभङ्टि आमङ्टक्त य आमङ्टक्तहरूफीचको कामिङ्जवबाजन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ को दपा २२ फभोङ्ञजभ प्रभङ्टि आमङ्टक्तरे तोक्ने य ङ्झनणिम प्रङ्जिमाको हकभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभावरी,२०५९ य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग कामिङ्जवङ्झध, २०७३ फनाई 
ङ्झनङ्ञद्ळत गङ्चयएको छ । आमोगका आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झधहरू आमोगको फैठकफाट ङ्झनणिम गयी व्मवङ्ञस्थत गङ्चयएका 
छन ् । आमोगभा ऩेस हङ्टन आएका भ्रद्शाचायसम्फन्धी उजङ्टयीका सम्फन्धभा आवश्मक छानङ्झफन, अनङ्टसन्धान य 
तहङ्जककातका राङ्झग आमङ्टक्तहरूका फीचभा सॊमङ्टक्तरूऩभा ङ्झनणिम हङ्टने व्मवस्था छ । आमोगको भहाशािा वा 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे अनङ्टसन्धान कामि सम्ऩङ्ङ गयी सङ्ञचवभापि त सम्फङ्ञन्धत आमङ्टक्तसभऺ ऩेस गयेको कङ्ट नै 
ङ्जवषमभा सम्फङ्ञन्धत आमङ्टक्तफाट आमोगभा ऩेस गने आदेश बएका ङ्जवषमहरू वा अन्म नीङ्झतगत ङ्झनणिम हङ्टन ङ्टऩने 
ङ्जवषमहरूको कामिसूची प्रभङ्टि आमङ्टक्तको ङ्झनदेशनभा सङ्ञचवफाट तम गङ्चयन्छ । मसयी कामिसूची तमाय बएऩङ्झछ 
ङ्जवषमको गाम्बीमिता, जङ्जटरता य शीघ्र ङ्झनणिमको आवश्मकताराई दृङ्जद्शगत गयी प्रभङ्टि आमङ्टक्तको ङ्झनदेशन अनङ्टसाय 
कङ्ट नै ऩङ्झन सभमभा आमोगको फैठक फसी ङ्झनणिम हङ्टने व्मवस्था यहेको छ । भातहत कामािरमहरूको 
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काभकायफाहीको अनङ्टगभन प्रमोजनका राङ्झग सभेत प्रभङ्टि आमङ्टक्तफाट आमङ्टक्तहरूफीच कामिङ्जवबाजन गयी 
व्मवङ्ञस्थत गङ्चयएको छ ।  

१.७ आमोग य अन्म ङ्झनकामफीचको कामिसम्फन्ध : 
सॊवैधाङ्झनक तथा कानूनी व्मवस्थाफभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरू आमोगको कामिसम्ऩादनसॉग अन्तसिम्फङ्ञन्धत यहेका 
छन ्। आमोगको कामिसम्ऩादनसॉग प्रत्मऺ सम्फन्ध यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरू देहामफभोङ्ञजभ छन ्। 

1.७.1  ङ्जवशेष अदारत : 
आमोगफाट बएको अनङ्टसन्धानफाट कङ्ट नै साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञक्तरे भ्रद्शाचाय गयेको देङ्ञिएभा मस्तो 
व्मङ्ञक्त वा सो कामिभा सॊरग्न अन्म व्मङ्ञक्तउऩय अङ्झधकाय प्राद्ऱ अदारतभा भङ्टद्दा दामय गनिसक्न े व्मवस्था 
नेऩारको सॊङ्जवधानभा छ । सो व्मवस्थाफभोङ्ञजभ आमोगरे उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान गयी भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टय 
बएको देङ्ञिएभा  ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दताि गने गदिछ । मस सम्फन्धभा ङ्जवशेष सयकायी वङ्जकरको 
कामािरमफाट फहसऩैयवी हङ्टने य आवश्मकतानङ्टसाय आमोगरे सवोच्च अदारतभा ऩङ्टनयावेदन वा ऩङ्टनयावरोकनको 
ङ्झनवेदन दताि गने व्मवस्था यहेको छ । 
1.७.2  याज्म व्मवस्था तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झत : 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधसबाका सङ्झभङ्झतरे सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामको अनङ्टगभन गने सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था बएअनङ्टरूऩ व्मवस्थाङ्जऩका-
सॊसद, प्रङ्झतङ्झनङ्झधसबाको याज्म व्मवस्था तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झतफाट आमोगका काभकायफाहीहरूको अनङ्टगभन हङ्टने 
गयेको छ । आमोगको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त ङ्छदइएका सङ्टझावहरूको कामािन्वमनका ङ्जवषमभा सङ्झभङ्झतभा 
छरपर हङ्टने गदिछ । मसैगयी भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका प्रमासहरूराई गङ्झतशीर य प्रबावकायी फनाउन तथा 
सङ्टशासन य सदाचाय प्रवर्द्िनभा देङ्ञिएका सभस्मा सभाधान गनिका राङ्झग सङ्झभङ्झतफाट सम्फर्द् ङ्झनकामहरूसॉग 
छरपर तथा अन्तङ्जिि मा हङ्टन ङ्टका साथै आवश्मक ङ्झनणिम/ङ्झनदेशनसभेत हङ्टने गयेको छ । 
१.७.3 याङ्जद्सम सतकि ता केन्ि : 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐनभा बएको व्मवस्था अनङ्टसाय याङ्जद्सम सतकि ता केन्िरे साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञक्तरे 
हयेक आङ्झथिक वषि सभाद्ऱ बएको साठी ङ्छदनङ्झबर आफ्नो सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण बयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा 
फङ्टझाए/नफङ्टझाएको ङ्जवषमभा अनङ्टगभन गयी प्रङ्झतवेदन आमोगभा ऩठाउन ेगयेको छ । प्राद्ऱ प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि 
बएका सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण नफङ्टझाउने साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका व्मङ्ञक्तहरूराई कानूनफभोङ्ञजभ आमोगफाट 
जङ्चयवाना हङ्टॉदै आएको छ । 
१.७.4  ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम (अङ्झधकाय प्रत्मामोजन)   :  

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २३९ को उऩधाया ५ भा नेऩार सयकायको अङ्झधकृत कभिचायीराई तोङ्जकएको सतिको 
अधीनभा यही प्रमोग य ऩारना गने गयी आमोगफाट अङ्झधकाय प्रत्मामोजन हङ्टनसक्ने व्मवस्था सॊङ्जवधानभा 
बएफभोङ्ञजभ आमोगफाट हार तेत्तीसवटा ऩहाडी तथा ङ्जहभारी ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीराई ङ्झभङ्झत 
२०७५।८।२४ भा प्रकाङ्ञशत सूचनाअनङ्टसाय अनङ्टसन्धानसम्फन्धी देहामफभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गङ्चयएको 
छ :– 

ताङ्झरका १.३ 
अङ्झधकाय प्रत्मामोजन 

प्रदेश ङ्ञजल्रा सॊतमा 

१ ताप्रेजङ्टङ, ऩाॉचथय, सॊिङ्टवासबा, बोजऩङ्टय, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट, ओिरढङ्टॊगा, िोटाङ ७ 

३ यसङ्टवा, दोरिा, याभेछाऩ ३ 

गण्डकी गोयिा, रभजङ्टङ, भनाङ, भङ्टस्ताङ ४ 

५ रुकङ्ट भ (ऩूवॉ बाग), योल्ऩा, गङ्टल्भी, अघाििाॉची, प्मूठान ५ 

कणािरी जाजयकोट, काङ्झरकोट, हङ्टम्रा, जङ्टम्रा, भङ्टगङ्ट, डोल्ऩा, सल्मान, रुकङ्ट भ (ऩङ्ञद्ळभ बाग) ८ 

सङ्टदूय ऩङ्ञद्ळभ दाच ङ्टिरा, फैतडी, फझाङ, फाजङ्टया, अछाभ, डोटी ६ 

 जम्भा ३३ 
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 प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय प्रमोग गदाि प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीहरूरे ऩारना गनङ्टिऩने सतिहरू : 
१. नेऩारको सॊङ्जवधान, अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन,२०४८, भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९, 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमाभावरी, २०५९ य अन्म प्रचङ्झरत कानून तथा आमोगफाट 
ङ्झनधािङ्चयत कामिङ्जवङ्झधहरू ऩारना गनङ्टिऩने, 

२. अङ्झनमङ्झभतता य भ्रद्शाचायका ङ्जवषमभा ऩयेका उजङ्टयीहरूका सम्फन्धभा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन गयी ङ्जवस्ततृ 
अनङ्टसन्धान गनि वा ताभेरीभा याख्न सम्फङ्ञन्धत कागजात सॊरग्न गयी  आधाय य कायणसभेत िङ्टराई 
ङ्झनणिमका राङ्झग आमोगको सम्फङ्ञन्धत कामािरमभापि त आमोगसभऺ तीन भङ्जहनाङ्झबरभा ऩठाउनङ्टऩने, 

३. आफ्नो कामिऺ ेर वा ऺेराङ्झधकायङ्झबर नऩने उजङ्टयीहरू आमोगको सम्फङ्ञन्धत कामािरमभा आवश्मक 
कायफाहीका राङ्झग ऩठाउनङ्टऩने, 

४. आफ्नो कामिऺ ेरङ्झबर ऩने साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका व्मङ्ञक्त वा ङ्झनजसॉग सॊरग्न अन्म व्मङ्ञक्तहरूराई 
यङ्गेहात प्रिाउ गनङ्टिऩने बएभा आमोग वा आमोगका सम्फङ्ञन्धत कामािरम प्रभङ्टिराई गोप्म रूऩभा त ङ्टरुन्त 
िफय गयी ङ्झनकासा बए अनङ्टसाय गनङ्टिऩने, 

५. प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनको ङ्झसरङ्झसराभा उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत आवश्मक कागजऩर भाग गनि वा ङ्ञझकाउन 
सक्ने य उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत बौङ्झतक ङ्ञचजवस्तहरू ङ्झनमन्रणभा ङ्झरनङ्टऩने बएभा वा आयोङ्जऩत व्मङ्ञक्तसॉग 
सोधऩङ्टछ गनङ्टिऩने बएभा आमोग वा आमोगको कामािरम प्रभङ्टिसॉग सभन्वम गयी गनङ्टिऩने, 

६. आमोगरे प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनको िभभा स्थरगत प्रङ्झतवेदन वा यामप्रङ्झतङ्जिमा भाग गयेभा सो उऩरब्ध 
गयाउनङ्टऩने, 

७. प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकायफभोङ्ञजभ गयेका काभ कायफाहीको ङ्जवषमभा आमोगको सम्फङ्ञन्धत कामािरमभापि त 
भाङ्झसक ङ्जववयण आमोगभा ऩठाउने, 

(िद्शब्म: मस सूचनाफभोङ्ञजभ प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकायअन्तगितको कङ्ट नै काभ कायफाही आमोगफाटै गनि वा अन्म कङ्ट नै 
ऩदाङ्झधकायी वा कभिचायीराई तोक्न तथा आमोगभा ऩयेको कङ्ट नै ऩङ्झन उजङ्टयी आमोगफाटै अनङ्टसन्धान गनि 
मस सूचनारे फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन। 

 िण्ड ६७, सॊतमा १५, ङ्झभङ्झत २०७४/३/२६को नेऩार याजऩर, बाग ४ भा प्रकाङ्ञशत मस आमोगको 
अङ्झधकाय प्रत्मामोजनसम्फन्धी सूचना िायेज गङ्चयएको छ।) 

 ङ्झभङ्झत २०७४।३।२६ भा प्रकाङ्ञशत आमोगको सूचनाफभोङ्ञजभ तीसवटा ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीराई 
अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गङ्चयएकोभा तत्कारीन रुकङ्ट भ ङ्ञजल्रा दङ्टईवटा ङ्ञजल्राभा ङ्जवबक्त बई एउटा ङ्ञजल्रा थङ्जऩनङ्टका 
साथै हारको अङ्झधकाय प्रत्मामोजनभा यसङ्टवा य डोटी थऩ बए अनङ्टरूऩ अङ्झधकाय प्रत्मामोजन बएको ङ्ञजल्राको 
सॊतमा ३३ ऩङ्टगेको छ। 

१.७.५ अन्म ङ्झनकामहरू : 
आमोगफाट साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञक्तरे गयेको भ्रद्शाचायजन्म कामिको अनङ्टसन्धानका ङ्झसरङ्झसराभा 
नेऩार सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूफाट आवश्मक जानकायी तथा ङ्जववयण प्राद्ऱ हङ्टने गयेको छ । आमोगको 
भाग अनङ्टसाय नेऩार सयकायका भन्रारमहरू, ङ्झनजाभती ङ्जकताफिाना, याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग, सम्ऩङ्ञत्त 
शङ्टर्द्ीकयण अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग, नेऩार याद्स फैंकरगामतका अङ्झबरेि य ङ्जववयण यहने ङ्झनकामहरूफाट आवश्मक 
ङ्जववयण आमोगराई प्राद्ऱ हङ्टन्छ । त्मसैगयी आमोगभा ऩयेको कङ्ट नै उजङ्टयी अन्म ङ्झनकामको अङ्झधकायऺेर अन्तगित 
ऩने प्रकृङ्झतको देङ्ञिएभा आमोगफाट आवश्मक कायफाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसभऺ रेिी ऩठाउन ेगङ्चयएको 
छ । मस्ता ङ्झनकामहरूभा सम्फङ्ञन्धत भन्रारम/ङ्जवबाग/कामािरम, ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, सम्ऩङ्ञत्त शङ्टर्द्ीकयण अनङ्टसन्धान 
ङ्जवबाग, याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग, नेऩार प्रहयी रगामत अन्म ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरू यहेका छन ्। 

१.८  फजेट व्मवस्था : 
ङ्जवङ्ञशद्शीकृत सॊस्थाको रूऩभा यहेको अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग भ्रद्शाचायजन्म कामिको अनङ्टसन्धान य 
अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिभा सॊरग्न यहॉदै आएको छ । भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन कामभ गने कामिका 
राङ्झग मसरे प्रवर्द्िनात्भक एवॊ ङ्झनयोधात्भक कामि सभेत गदै आएको छ । मसका राङ्झग आवश्मक ऩने फजेटको 
व्मवस्था नेऩार सयकायफाट हङ्टॉदै आएको छ । आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा आमोगका राङ्झग छङ्टट्याइएको 
ऩङ्टॉजीगततपि को फजेटफाट बवन ङ्झनभािण, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ल्माफ ङ्झनभािण, कम्प्मङ्टटय, पङ्झनिचय ङ्जपक्सचसि, अन्म 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ ऩङ्चयच्छेद-१, अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
 
  

उऩकयण िङ्चयदरगामतका कामि गङ्चयएको ङ्झथमो बने चारङ्टतपि को फजेटफाट प्रवर्द्िनात्भक य ङ्झनयोधात्भक 
कामििभहरूका साथै तरफ बत्ता रगामतभा िचि गङ्चयएको ङ्झथमो । मस आङ्झथिक वषिभा आमोगका राङ्झग 
छङ्टट्याइएको कङ्ट र फजेट रु. ९२ कयोड ५५ राि ८ हजाय ९ सम ८२ रुऩैमाॉभा रु. ७१ कयोड २५ राि 
७३ हजाय १ सम ७३ रुऩैमाॉ ङ्झनकासा बई त्मङ्ञत्त नै यकभ िचि बएको छ । आमोगराई प्राद्ऱ फजेटभध्मे 
चारङ्टभा रु. ६४ कयोड ५५ राि ३ हजाय ९ सम ८२ रुऩैमाॉ य ऩङ्टॉजीगतभा  रु. २८ कयोड ५ हजाय 
ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा चारङ्टतपि  रु. ५२ कयोड १६ राि ४ हजाय ९ सम ३१ रुऩैमाॉ य ऩङ्टॉजीगततपि  रु. १९ 
कयोड ९ राि ६८ हजाय २ सम ४२ रुऩैमाॉ िचि बएको छ । फजेटफाट बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकासतपि  
आमोगका कामािरम बवन ङ्झनभािण, उऩकयण िङ्चयदरगामत कामि गङ्चयएको छ । त्मसैगयी जनशङ्ञक्तको ऺभता 
अङ्झबवङृ्जर्द्, अध्ममन अनङ्टसन्धान, आमोगका कानूनी तथा कामिङ्जवङ्झधगत सॊमन्रको ङ्जवकासका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ 
कामििभहरू सञ्चारन गङ्चयएका छन ् । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधसम्भ आमोगभा कङ्ट नै ऩङ्झन फेरुजङ्ट यहेको छैन । 
आमोगको फजेट ङ्जवङ्झनमोजन, ङ्झनकासा, िचि, याजस्व आम्दानी तथा धयौटीको ङ्जववयण अनङ्टसूची-३ भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको  छ । 
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ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

  
 

 

 

 

२.1 उजङ्टयी/सूचनाहरू : 
 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे साविजङ्झनक सॊस्थाहरूभा बएका भ्रद्शाचायजन्म कामिसम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ 

भाध्मभफाट प्राद्ऱ जानकायीराई उजङ्टयीको रूऩभा दताि गयी छानङ्झफन तथा अनङ्टसन्धान कामि अगाङ्झड फढाउॉदछ । 
उजङ्टयीकतािहरूको सहज ऩहङ्टॉचका राङ्झग आमोगरे ङ्जवङ्झबङ्ङ भाध्मभहरूफाट उजङ्टयी ङ्छदन सङ्जकने प्रफन्ध गयेको छ । 
आमोगभा हङ्टराक, इभेर, आमोगको वेफसाइटभा व्मवस्था बएको अनराइन उजङ्टयी, फ्याक्स, टोर ङ्जि नम्फयभा 
भ्वाइस येकङ्झडिङभापि त उजङ्टयी दताि हङ्टने तथा व्मङ्ञक्तहरू आपैं  आई उजङ्टयी दताि गने गयेका छन ्। मस अङ्झतङ्चयक्त 
ऩरऩङ्झरका तथा अन्म ङ्जवद्यङ्टतीम सञ्चाय भाध्मभभा प्रकाशन तथा प्रसायण बएका साविजङ्झनक चासोका ङ्जवषमहरूराई 
सभेत आमोगरे उजङ्टयीका रूऩभा ग्रहण गने गयेको छ । आमोगभा याज्मका अन्म ङ्झनकामहरूफाट सभेत 
उजङ्टयीहरू प्राद्ऱ हङ्टने गयेका छन ्।  
आङ्झथिक वषि २०७5।७6 भा ङ्जवङ्झबङ्ङ भाध्मभहरूफाट आमोगको केन्ि तथा भातहत कामािरमहरूभा ऩनि आएका 
तथा अङ्ञघल्रो आङ्झथिक वषिफाट ङ्ञजम्भेवायी सयेका उजङ्टयीहरू देहामको ताङ्झरका तथा येिाङ्ञचरभा स्ऩद्श ऩाङ्चयएको 
छ सो अनङ्टसाय फढी उजङ्टयीहरू अथाित ्५८.८४% उजङ्टयी आमोगको टॊगारङ्ञस्थत कामािरमभा छन ्। भातहत 
कामािरमहरूभध्मे आमोगको कामािरम, फङ्छदिफास (८.६९%) भा यहेका छन ्। सफैबन्दा कभ उजङ्टयीहरू बने 
आमोगको सम्ऩकि  कामािरम, नेऩारगञ्ज (२.२५%) तथा आमोगको कामािरम, ऩोिया (३.४५%) भा यहेका 
छन।् 

ताङ्झरका २.१  
आमोगभा यहेका उजङ्टयीको सॊतमा 

कामािरम 
आ.व.2075।76 
भा दताि बएका 

उजङ्टयी 

गत आ.व.फाट 
ङ्ञजम्भेवायी सयेका 

उजङ्टयी 

जम्भा उजङ्टयी प्रङ्झतशत 

अ.दङ्ट.अ.आ., टॊगार 9855 4316 14171 58.84 

आमोगको कामािरम, इटहयी 1226 560 1786 ७.४२ 

आमोगको कामािरम, फङ्छदिफास 1728 366 2094 8.69 

आमोगको कामािरम, हेटौंडा 821 279 1100 4.57 

आमोगको कामािरम, ऩोिया 545 287 832 3.45 

आमोगको कामािरम, फङ्टटवर 935 385 1320 5.48 

आमोगको सम्ऩकि  कामािरम, 
नेऩारगन्ज 

370 172 542 2.25 

आमोगको कामािरम, सङ्टिेत 783 180 963 4.00 

आमोगको कामािरम, कञ्चनऩङ्टय 734 543 1277 5.30 

कङ्ट र जम्भा 16997 7088 24085 १०० 

 
 

                            ऩङ्चयच्छेद-२   
आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
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ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

ङ्ञचर २.१ 

आमोगभा यहेका उजङ्टयीको सॊतमा 

 

प्रदेश नॊ.२ य ३ का ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी साविजङ्झनक ङ्झनकामहरू ङ्जवरुर्द् सफैबन्दा फढी तथा कणािरी य गण्डकी 
प्रदेशका मस्ता ङ्झनकामहरू ङ्जवरुर्द् कभ उजङ्टयीहरू ऩयेको देङ्ञिन्छ ।  

ताङ्झरका २.२  
बौगोङ्झरक आधायभा प्रदेशगत उजङ्टयीको सॊतमा 

प्रदेश आ.व.2075।76 
भा दताि बएका उजङ्टयी 

गत आ.व.फाट ङ्ञजम्भेवायी 
सयेका उजङ्टयी 

जम्भा उजङ्टयी प्रङ्झतशत 

१ नॊ. प्रदेश १६९३ ४३६ २१२९ ८.८४ 

२ नॊ. प्रदेश ३९९७ ११८१ ५१७८ २१.५० 

३ नॊ. प्रदेश ३९९७ १०९९ ५०९६ २१.१६ 

गण्डकी १११८ ३४५ १४६३ ६.०७ 

५ नॊ. प्रदेश २०२० ६१२ २६३२ १०.९३ 

कणािरी १०४५ २१९ १२६४ ५.२३ 

सङ्टदूयऩङ्ञद्ळभ १२१० ५७२ १७८२ ७.४० 

प्रदेशगत जम्भा १५०८० ४४६४ १९५४४ ८१.१५ 

अन्म (गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त, झङ्टठा 
शैङ्ञऺक प्रभाणऩर आङ्छद)  १९१७ २६२४ ४५४१ १८.८५ 

कङ्ट र जम्भा 16997  7088 24085 १०० 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

ङ्ञचर २.२ 

प्रदेशगत उजङ्टयीको प्रङ्झतशत 

 
आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीहरू सॊघीम भाङ्झभरा, ङ्ञशऺा, स्वास्थ्म, बङू्झभ प्रशासन, गहृ प्रशासन, बौङ्झतक ऩूवािधाय 
रगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेका छन ्। त्मस्तै गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन य शैङ्ञऺक मोग्मताको 
नक्करी प्रभाणऩरसॉग सम्फङ्ञन्धत उजङ्टयीहरू ऩङ्झन आमोगभा ऩने गयेका छन।् आङ्झथिक वषि २०७5/७6 भा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरहरूसॉग सम्फर्द् उजङ्टयीहरूको सॊतमा देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ : 

ताङ्झरका २.३  
ऺरेगत उजङ्टयीको सॊतमा 

ि.सॊ.       उजङ्टयीको ऺरे गत आ.व.फाट 

ङ्ञजम्भेवायी सयेका  
आ.व. २०७५।७६ 

भा दताि बएका  
जम्भा सॊतमा प्रङ्झतशत 

1.  सॊघीम भाङ्झभरा (स्थानीम 
तहसभेत)  

1251 5221 6472 26.87 

2.  ङ्ञशऺा  १०६९ ३०१५ ४०८४ १६.९५ 

3.  बङू्झभ प्रशासन 538 1470 2008 8.34 

4.  वन तथा वातावयण 270 838 1108 4.60 

5.  स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा २४४ ७१४ ९५८ 3.९८ 

6.  गहृ प्रशासन 101 751 852 3.54 

7.  बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात १६१ ६६३ ८२४ ३.४२ 

8.  ऊजाि, जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ १५४ ४७८ ६३२ २.६२ 

9.  अथि १३० ४३० ५६० २.३३ 

10.  नक्करी शैङ्ञऺक प्रभाणऩर १५४० ५१४ २०५४ ८.५३ 

11.  गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन १०१४ ८२० १८३४ ७.६१ 

12.  अन्म ऺेर ७४८ २०२७ २७७५ ११.५२ 

 जम्भा 7088 16997 24085 100.00 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

भाङ्झथको ताङ्झरकाफाट सफैबन्दा फढी उजङ्टयीका ऺेर सॊघीम भाङ्झभरा २६.८७%, ङ्ञशऺा १६.९५% य बङू्झभ 
प्रशासन ८.३४% यहेका छन ्। त्मस्तै, वन तथा वातावयण ४.६०%, स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा ३.९८%, गहृ 
प्रशासन ३.५४%, बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात ३.४२%, ऊजाि, जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ २.६२% उजङ्टयीहरू 
यहेका छन ् ।त्मस्तै अथि तथा याजस्व ऺेरसॉग २.३३%, नक्करी शैङ्ञऺक प्रभाणऩर ८.५३% य गैयकानूनी 
सम्ऩङ्ञत्त आजिनतपि  ७.६१% उजङ्टयीहरू ऩनि आएका छन ्।  
ङ्जवगत ऩाॉच वषिको तथ्माॊक हेदाि सफैबन्दा फढी उजङ्टयी ऩने ऺेरभा ङ्ञशऺा यहॉदै आएको ङ्झथमो । प्रङ्झतवेदन 
अवङ्झधभा बने सॊघीम भाङ्झभरातपि  सफैबन्दा फढी अथाित ्एक चौथाइबन्दा फढी उजङ्टयी यहेको देङ्ञिन्छ । सफैबन्दा 
फढी उजङ्टयी ऩने तीनवटा ऺेरभा बने ङ्जवगत ऩाॉच वषिभा नै सॊघीम भाङ्झभरा, ङ्ञशऺा य बङू्झभ प्रशासन यहेको तथ्म 
देहामको येिाङ्ञचरफाट देङ्ञिन्छ :– 

ङ्ञचर २.३ 

फढी उजङ्टयी ऩयेका ऺरेहरू 

  
२.2. प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट बएको कायफाही : 

 आमोगरे उजङ्टयीको गाम्बीमिता तथा प्राद्ऱ प्रभाणका आधायभा अनङ्टसन्धान कामिराई दङ्टई चयणभा सम्ऩङ्ङ गदिछ । 
उजङ्टयीको ङ्जवषमभा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान गने, ताभेरीभा याख्न ेवा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी 
ऩठाउनेरगामतका कामि गङ्चयन्छ । प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट भ्रद्शाचाय बएको सम्बावना देङ्ञिन आएभा ङ्जवस्ततृ 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गनि आमोगफाट अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत ङ्झनमङ्टक्त गयी/तोकी कायफाहीको प्रङ्जिमा अगाङ्झड  
फढाइन्छ । आ.व. 207५।7६ भा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट पर्छ्यौट बएका उजङ्टयीहरूको सॊतमा ङ्झनम्नानङ्टसाय 
यहेको छ :– 

ताङ्झरका २.४  
प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट पर्छ्यौट बएका उजङ्टयीको सॊतमा 

 

 

 

कामािरम 
 

कङ्ट र 
उजङ्टयीको 
सॊतमा 

पर्छ्यौट गङ्चयएका उजङ्टयीको सॊतमा फाॉकी 
उजङ्टयी
को 
सॊतमा 

 

प्रायङ्ञम्बक 

छानङ्झफनफाट 
ङ्झसधै  

ताभेरी बएको 

प्रायङ्ञम्बक 

छानङ्झफनफाट 
सङ्टझावसङ्जहत  
ताभेरी बएको 

ङ्जवस्ततृ 

अनङ्टसन्धानभा 
गएको  

अन्म 
कायफाही 
बएको  

कङ्ट र 
पर्छ्यौट 

 

अ.दङ्ट.अ.आ.,टॊगार 14171 3969 172 354 5688 10183 3988 

आमोगको कामािरम, 
इटहयी 

1786 369 57 63 432 921 865 

आमोगको कामािरम, 
फङ्छदिफास 

2094 427 42 58 265 792 १३०२ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

आमोगको कामािरम, 
हेटौंडा 1100 124 29 136 482 771 329 

आमोगको कामािरम, 
ऩोिया 832 129 73 45 298 545 287 

आमोगको कामािरम, 
फङ्टटवर 

1320 431 113 54 239 837 483 

आमोगको सम्ऩकि  
कामािरम, नेऩारगॊज 

542 131 30 42 113 316 226 

आमोगको कामािरम 
सङ्टिेत 

963 194 44 66 248 552 411 

आमोगको कामािरम, 
कञ्चनऩङ्टय 

1277 273 30 63 244 610 66७ 

जम्भा 24085 6047 590 881 8009 15527 8558 

 

प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट बएको उजङ्टयी पर्छ्यौटको तथ्माॊक हेदाि आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग, टॊगारभा यहेका १४,१७१ उजङ्टयीहरूभध्मे १०,१८३ अथाित ्71.8६% उजङ्टयीहरू पर्छ्यौट 
बएका छन ् बन े भातहत कामािरमहरूको सभग्र उजङ्टयी पर्छ्यौट 53.9०% यहेको छ । आमोग य भातहत 
कामािरम सभेतका कङ्ट र उजङ्टयीहरू 24,08५ भा 15,52७ उजङ्टयीहरू पर्छ्यौट बई सभग्र पर्छ्यौट बन े
६4.47% यहेको छ । पर्छ्यौट हङ्टन फाॉकी यहेका 8,55८ उजङ्टयीहरूभा अनङ्टसन्धान जायी यहेकोरे आगाभी 
आङ्झथिक वषिभा ङ्ञजम्भेवायी सयेय गएका छन ्।  
आमोगभा कङ्ट र दताि य पर्छ्यौट बएका उजङ्टयीहरूको ङ्झनकामगत ङ्जववयण अनङ्टसूची-४ भा य आमोगको प्रत्मामोङ्ञजत 
अङ्झधकाय प्रमोग गने ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमहरूभा दताि बएका उजङ्टयीसम्फन्धी ङ्जववयण अनङ्टसूची-६ भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ । 

 

ङ्ञचर २.४ 

प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट पर्छ्यौट उजङ्टयीको प्रङ्झतशत  

 

आङ्झथिक वषि २०७5।७6 भा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट पर्छ्यौट बएका कङ्ट र 1552७ उजङ्टयीभध्मे 39% उजङ्टयी 
ङ्झसधै ताभेरीभा गएका छन ्बने 51% उजङ्टयी अन्म ङ्झनकामभा आवश्मक कायफाहीका राङ्झग रेिी ऩठाइएको  
छ । त्मसैगयी 4% उजङ्टयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा सङ्टझाव ङ्छदई ताभेरीभा याङ्ञिएका छन ् बने 6% उजङ्टयीको 
ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानको कायफाही अगाङ्झड फढाइएको छ । 
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ङ्ञचर २.५ 

ङ्जवगत ५ वषिभा उजङ्टयी दताि य पर्छ्यौटको प्रवङृ्ञत्त  

 

उजङ्टयी दताि य पर्छ्यौटको सॊतमा तथा फाॉकी यहेका उजङ्टयीहरूको सॊतमासम्फन्धी ङ्जवगत ऩाॉच वषिको तथ्माॊकको 
तङ्टरना गदाि ङ्जवङ्झबङ्ङ आङ्झथिक वषिहरूभा तथ्माॊक घटफढ बएको भाङ्झथको ङ्ञचरफाट स्ऩद्श हङ्टन्छ । ङ्जवगत ऩाॉच 
वषिभा दताि बएका, पर्छ्यौट बएका य पर्छ्यौट हङ्टन फाॉकी बई अको वषिभा ङ्ञजम्भेवायी सयेका उजङ्टयीहरूको 
सॊतमा हेदाि आङ्झथिक वषि २०७१।७२ भा उजङ्टयीको सॊतमा सफैबन्दा फढी देङ्ञिन्छ । आ.व. २०७२।७३ को 
ऩूवािर्द्िभा जायी बएको नेऩारको सॊङ्जवधानभा अनङ्टङ्ञचत कामिसम्फन्धी आमोगको अङ्झधकाय ऺेर कटौती बएऩङ्झछ सो 
सभम ऩद्ळात ् आमोगभा प्राद्ऱ हङ्टने उजङ्टयीको सॊतमाभा बने केही कभी बएको छ । आमोगका भातहत 
कामािरमहरूको सङ्टदृढीकयण तथा नागङ्चयकहरूको आमोगसॉगको ऩहङ्टॉचभा गङ्चयएको अङ्झबवङृ्जर्द् तथा आमोगको फढ्दो 
ङ्जिमाशीरताफाट आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीको सॊतमाभा उल्रेतम वङृ्जर्द् बएको छ । 
पर्छ्यौट बएका उजङ्टयी य पर्छ्यौट हङ्टन फाॉकी बई अको वषिभा ङ्ञजम्भेवायी सयेका उजङ्टयीहरूको अनङ्टऩात बने एउटै 
प्रकृङ्झतको यहेको भाङ्झथको ङ्ञचरफाट देङ्ञिन्छ । 

२.3  ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान : 
ङ्जवगत आङ्झथिक वषिफाट ङ्ञजम्भेवायी सयेका य प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा थऩ बएका गयी जम्भा ६१० वटा 
पाइरहरूको अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतफाट ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान सम्ऩङ्ङ गयी आमोगसभऺ ऩेस गङ्चयएको य आमोगको 
ङ्झनणिम अनङ्टसाय कामािन्वमन गङ्चयएको छ । आ.व. 2075/76 भा ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानफाट बएको कायफाही 
ङ्जववयण ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ । ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान सम्ऩङ्ङ बएका उजङ्टयीहरूको ङ्झनकामगत ङ्जववयण अनङ्टसूची-
५ भा य ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानफाट कायफाही बएका ङ्झनणिमहरूको ङ्जवषमगत सॊतमात्भक ङ्जववयण अनङ्टसूची- १६ भा 
प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

ताङ्झरका २.५ 
ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानफाट बएको कायफाहीको ङ्जववयण : 

ङ्झस. नॊ.    ङ्जववयण  कायफाही सॊतमा 
1.  भङ्टद्दा दामय 351 
2.  सङ्टझाव १०५ 
3.  रेिी ऩठाएको ४६ 
4.  ताभेरी 137 
5.  भङ्टल्तफी 10 
6.  अन्म  4 
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ङ्ञचर २.६ 

ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानफाट बएको कायफाही 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.व. २०७५/७६ भा ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान सम्ऩङ्ङ बई आमोगफाट ङ्झनणिम बए अनङ्टरूऩ 351 वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष 
अदारतभा दामय गङ्चयएको छ बने सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई सङ्टझाव ङ्छदएको य रेिी ऩठाइएको सॊतमा िभश: 
१०५ य ४६ यहेको छ । 

२.४ आमोगको फैठक य ङ्झनणिम : 
 भ्रद्शाचायजन्म कामिहरूउऩय अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट हङ्टने अनङ्टसन्धान तथा अङ्झबमोजनसम्फन्धी 

ङ्जवषमहरूभा आमोगको फैठकफाट ङ्झनणिम हङ्टन्छ । आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीउऩय ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान गनि तोङ्जकएका 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूरे तमाय गयेको अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन आमोगको फैठकभा प्रस्तङ्टत गङ्चयन्छ य छरपर बई 
ङ्झनणिम हङ्टन्छ । मसका साथै आमोगका अन्म आवश्मक ङ्जवषमहरूभा सभेत आमोगको फैठकभा छरपर बई 
ङ्झनणिम ङ्झरइन्छ । आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा आमोगको कङ्ट र १३० वटा फैठक फसी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमहरूभा 
जम्भा 7५९ वटा ङ्झनणिमहरू ङ्झरइएको छ । आमोगको फैठकफाट ङ्झरइएका ७५९ वटा ङ्झनणिमहरूको ङ्जववयण 
देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ :- 

ताङ्झरका २.६  
आमोगका ङ्झनणिमहरूको ङ्जववयण 

ि.सॊ.    ङ्झनणिमको ङ्जववयण  ङ्झनणिम सॊतमा 
१ भङ्टद्दा दामय, सङ्टझाव ङ्छदने य रेिी ऩठाउने (तीन वटै) २ 

२ भङ्टद्दा दामय य सङ्टझाव दङ्टवै  ङ्छदने  १० 

३ भङ्टद्दा दामय य रेिी ऩठाउने दङ्टवै  १७ 

४ भङ्टद्दा दामय गने भार ३२२ 

५ सङ्टझाव ङ्छदने भार ९३ 

६ रेिी ऩठाउने भार २७ 

७ ताभेरीभा याख्न े १३७ 

८ भङ्टल्तफीभा याख्न े १० 

९ ऩङ्टनयावेदन गने ८३ 

१० ऩङ्टनयावेदन नगने १० 

११ ऩङ्टनयावरोकन नगने ४४ 

१२ ङ्जवङ्जवध ४ 

जम्भा ७५९ 
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 ङ्ञचर २.७ 
आमोगको फैठकफाट बएका ङ्झनणिमहरूको ङ्जववयण 

 

 

  

 आमोगको फैठकफाट बएका जम्भा ७५९ ङ्झनणिमहरूभध्मे ३२२ वटा भङ्टद्दा दामय गने, ९३ वटा सङ्टझाव ङ्छदने य 
२७ वटा रेिी ऩठाउने ङ्जवषमसॉग भारै सम्फङ्ञन्धत छन ्बने २ वटा ङ्झनणिमहरू भङ्टद्दा दामय, सङ्टझाव ङ्छदने य रेिी 
ऩठाउने तीनवटै ङ्जवषमभा ङ्झनणिम बएको छ त्मसैगयी १० वटा भङ्टद्दा दामय य सङ्टझाव ङ्छदने दङ्टवै ङ्जवषमभा भारै तथा 
१७ वटाभा भङ्टद्दा दामय य रेिी ऩठाउने दङ्टवै ङ्जवषमभा भारै ङ्झनणिम बएको छ । मस प्रकाय ३२२, २, १० य 
१७ गयी जम्भा ३५१ भङ्टद्दा दामय गने, ९३, २ य १० गयी जम्भा १०५ सङ्टझाव ङ्छदने य २७, २ य १७ गयी 
जम्भा ४६ रेिी ऩठाउने ङ्झनणिम बएको तथ्म भाङ्झथको बेन ङ्ञचर (Venn Diagram) फाट स्ऩद्श हङ्टन्छ । साथै, 
ताभेरी याख्न ेङ्झनणिम सॊतमा १३७, भङ्टल्तफी याख्न े१०, ऩङ्टनयावेदन गने ८३, ऩङ्टनयावेदन नगने १०, ऩङ्टनयावरोकन 
नगने ४४ य अन्म ४ यहेका छन ्। 

आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा आमोगको फैठकफाट ङ्झनणिम बएअनङ्टरूऩ भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको, ऩङ्टनयावेदन गङ्चयएको, 
सङ्टझाव ङ्छदइएको तथा आवश्मक कायफाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको, ताभेरी याङ्ञिएको य 
भङ्टल्तफी याङ्ञिएको ङ्जववयण मसऩङ्झछ िभश: प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

२.५  भङ्टद्दा दामय/अङ्झबमोजन : 
 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ रे साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञक्त 

उऩय भ्रद्शाचाय आयोऩको सम्फन्धभा चरेको कायफाही य त्मस सम्फन्धभा बएको अनङ्टसन्धान य तहङ्जककातफाट 
ङ्झनजरे सो अऩयाध गयेको हो बङ्ङे ङ्जवद्वास गनङ्टिऩने भनाङ्झसफ कायण बएभा आमोगरे त्मस सम्फन्धभा प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चराउन सक्ने व्मवस्था गयेअनङ्टरूऩ आ.व. २०७5।७6 भा आमोगको इङ्झतहासभा सफैबन्दा 
फढी भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएको छ । आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा भङ्टद्दा दामय गने ङ्झनणिम बएका 
351 भध्मे ३५१ वटै य अङ्ञघल्रो आङ्झथिक वषिफाट ङ्ञजम्भेवायी सयी आएका ६ थानसभेत गयी जम्भा ३५७ 
थान भङ्टद्दाहरू ङ्जवशेष अदारतभा दामय बएका छन ्। ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानफाट भङ्टद्दा दामय गने ङ्झनणिम बएका 
उजङ्टयीहरू घङ्टस/ङ्चयसवत, शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाण-ऩर, साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी, गैयकानूनी 
राब हाङ्झन, याजस्व यकभ ङ्जहनाङ्झभना, गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनरगामतका ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेका छन ्। 
भङ्टद्दाहरूको ङ्जवषमगत ङ्जववयण, प्रङ्झतवादी फनाइएका व्मङ्ञक्तहरूको सॊतमात्भक ङ्जववयण तथा कङ्ट र ङ्झफगो 
भागदाफीसम्फन्धी ङ्जववयण ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ :- 
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ताङ्झरका २.७  
आ.व. २०७5/७6 को भङ्टद्दासम्फन्धी ङ्झनणिम ङ्जववयण 

ि.सॊ. ङ्जवषम 

भङ्टद्दा 
(सॊतमा) 

प्रङ्झतवादी (सॊतमा) कङ्ट र ङ्झफगो भागदाफी 
(रु.) ऩङ्टरुष भङ्जहरा जम्भा 

१. घङ्टस  (ङ्चयसवत) 147 201 9 210 1,85,७9,945.00 

२. झङ्टठा शैङ्ञऺक प्रभाण ऩर 88 61 27 88 - 

३. 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको 
हाङ्झन नोक्सानी 

39 135 7 142 48,4८,3३,९४५.47 

४. 
गैयकानूनी राब वा हाङ्झन 
ऩङ्टर् माएको 

33 230 23 253 2,81,96,78,704.97 

५. गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन 12 12 - 12 57,40,41,255.20 

६. याजस्व च ङ्टहावट 10 50 2 52 15,56,46,238.01 

७. ङ्जवङ्जवध 22 132 5 137 9,83,800.00 

जम्भा 351 821 73 894 4,05,३७,६३,8८८.65 

  

ङ्ञचर २.८ 

ङ्जवषमगत आधायभा भङ्टद्दा दतािको प्रङ्झतशत 

 

     उङ्ञल्रङ्ञित ताङ्झरकाभा ङ्छदइएफभोङ्ञजभ ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान ऩद्ळात आमोगको ङ्झनणिमफभोङ्ञजभ दामय गङ्चयएका ३५१ 
भङ्टद्दाहरूभध्मे सफैबन्दा फढी १४७ भङ्टद्दा घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी यहेका छन ् बने त्मसऩङ्झछ शैङ्ञऺक मोग्मताको 
नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी ८८ भङ्टद्दा यहेका छन ्। त्मसैगयी, साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानीसम्फन्धी ३९, 
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गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनसम्फन्धी १२, गैयकानूनी राबहाङ्झनसम्फन्धी ३३, याजस्व च ङ्टहावटसम्फन्धी १० य 
ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमका भङ्टद्दा २२ थान यहेका छन ्। 

 2.५.1 घङ्टस (ङ्चयसवत) सॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाहरू :- 
 आ.व. ०७5।७6 भा घङ्टस (ङ्चयसवत) ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेका भङ्टद्दाहरूभध्मे तऩङ्झसरफभोङ्ञजभका याद्ससेवकरे ङ्चयसवत 

ङ्झरएको अवस्थाभा यॊगेहात पेरा ऩायी अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको य याद्ससेवक तथा अन्म व्मङ्ञक्तहरूरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकारे ङ्झनजहरू उऩय तऩङ्झसरफभोङ्ञजभको ङ्झफगो कामभ 
गयी सोही उऩदपाभा व्मवङ्ञस्थत जङ्चयवाना तथा हदैसम्भको सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत, 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएको छ ।  

ताङ्झरका २.८  
घङ्टस (ङ्चयसवत) सॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाहरू 

ङ्झस.नॊ. आमोगको ङ्झनणिम 
ङ्झभङ्झत 

आयोऩऩर दामय 
ङ्झभङ्झत 

याद्ससेवक प्रङ्झतवादीको नाभ, ऩद य 
कामािरम 

ङ्झफगो (रु.) 

१. २०७5।४।२ 2075।4।3 
शेियनाथ िनार, इङ्ञन्जङ्झनमय, 
िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम काभ्र े। 

1,30,000।- 

२. २०७5।४।3 2075।4।4 
तेजयाज िड्का, इङ्ञन्जङ्झनमय (कयाय), 
डङ्टडङ्टवा गाउॉऩाङ्झरका, फाॉके । 

1,00,000।- 

३. २०७5।४।10 2075।4।13 
कङ्जऩरदेव िड्का, ङ्जवचौङ्झरमा (प्रङ्झतकूर 
फकऩर गयेको) । 

30,000।- 

४. २०७5।४।14 2075।4।15 

रोकफहादङ्टय थाऩा, सव-इङ्ञन्जङ्झनमय, 
याङ्जद्सम ऩङ्टन:ङ्झनभािण प्राङ्झधकयण, ङ्ञजल्रा 
आमोजना कामािन्वमन इकाइ (ङ्ञशऺा), 
नङ्टवाकोट । 

5,00,000।- 

५. २०७5।४।15 2075।4।15 

अजमकङ्ट भाय ठाकङ्ट य, इङ्ञन्जङ्झनमय, पतवा 
ङ्जवजमऩङ्टय नगयऩाङ्झरका य ऻानेन्ि मादव, 
अङ्झसस्टेन्ट सफ-इङ्ञन्जङ्झनमय, ङ्ञजल्रा 
प्राङ्जवङ्झधक कामािरम, गौय, यौतहट । 

45,000।- 

६. २०७5।४।15 2075।4।15 
अॊजमकङ्ट भाय देव,  इङ्ञन्जङ्झनमय,  ङ्ञजल्रा 
प्राङ्जवङ्झधक कामािरम, जाजयकोट । 

80,000।- 

७. २०७5।४।17 2075।4।20 
सङ्टयेन्ियाज ऩयाजङ्टरी, इकाइ प्रभङ्टि एवॊ 
उऩसङ्ञचव, ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम 
इकाइ, कङ्जऩरवस्तङ्ट । 

2,80,000।- 

८. २०७5।४।20 2075।4।20 

याभनन्दन मादव, कामािरम प्रभङ्टि एवॊ 
वङ्चयद्ष कृङ्जष ङ्जवकास अङ्झधकृत, 
प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण 
ऩङ्चयमोजना, ऩङ्चयमोजना कामािन्वमन 
इकाइ सङ्टऩयजोन (गहङ्टॉ) कैरारी । 

25,000।- 

९. २०७5।४।21 2075।4।23 
दाभोदय िङ्झतवडा, नामफ सङ्टब्फा, 
बङू्झभसङ्टधाय कामािरम, भोयङ । 

30,000।- 

१०. २०७5।४।21 2075।4।23 
जमकङ्ट भाय याउत शभाि, असङ्टरी सहामक 
(कयाय), गङ्टठी सॊस्थान शािा कामािरम, 
भहोत्तयी । 

35,000।- 
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११. २०७5।४।25 2075।4।27 

याभचन्ि मादव, नामफ सङ्टब्फा, 
सौयबकङ्ट भाय साह, रेिाऩार य उदम 
शॊकय चौधयी, प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, पेटा गाउॉ कामिऩाङ्झरका, 
फाया । 

30,000।- 

१२. २०७5।४।27 2075।4।28 
कृष्णनन्दन याम मादव, रेिाऩार य 
एनाभङ्टर हक अन्सायी, ना.सङ्ट., धोङ्जवनी 
गाउॉऩाङ्झरका, ऩसाि । 

1,10,000।- 

१३. २०७5।४।29 2075।4।29 

सयोजकङ्ट भाय झा, प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत य याजकङ्ट भाय भण्डर, 
कामािरम सहामक, ङ्झतराठी कोइराडी 
गाउॉऩाङ्झरका, सद्ऱयी । 

70,000।- 

१४. २०७5।5।1 2075।5।3 
गोङ्जवन्द नेऩारी, प्रहयी जवान, अस्थामी 
प्रहयी ऩोद्श नेऩारगॊज फसऩाकि , फाॉके । 

10,000।- 

१५. २०७5।5।3 2075।5।4 
प्रकाश झा, सव-इङ्ञन्जङ्झनमय, तम्घास 
ङ्झसभरटायी प्मूठान सडक आमोजना, 
प्मूठान । 

1,00,000।- 

१६. २०७5।5।6 2075।5।6 
हङ्चयफहादङ्टय ओरी, नाऩी सबेऺक य 
अम्भयरार शे्रद्ष, कामािरम सहमोगी, 
नाऩी कामािरम, करॊकी, काठभाडौं । 

15,000।- 

१७. २०७5।5।6 2075।5।7 
शॊकयप्रसाद दाहार, कामािरम प्रभङ्टि 

(ना.सङ्ट.), भारऩोत कामािरम सॊिाङ्ञन्त 
फजाय, तेह्रथङ्टभ । 

25,000।- 

१८. २०७5।5।7 2075।5।7 
बोराप्रसाद अङ्झधकायी, इरेङ्ञक्िङ्झसमन, 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, ऩङ्टल्चोक 
ङ्जवतयण केन्ि, रङ्झरतऩङ्टय । 

95,000।- 

१९. २०७5।5।7 2075।5।8 
यभेशकङ्ट भाय गौतभ, अङ्झसस्टेन्ट सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय, गङ्टरङ्चयमा नगयऩाङ्झरका, 
फङ्छदिमा । 

10,000।- 

२०. २०७5।5।8 2075।5।8 
सयोजकङ्ट भाय साह, भेकाङ्झनकर 
इङ्ञन्जङ्झनमय, मातामात व्मवस्था 
कामािरम, रङ्टङ्ञम्फनी, फङ्टटवर । 

20,000।- 

२१. २०७5।5।17 2075।5।20 
याभप्रसाद बट्टयाई, नामफ सङ्टब्फा, 
कञ्चनऩङ्टय बन्साय कामािरम, गड्डाचौकी, 
कञ्चनऩङ्टय । 

10,000।- 

२२. २०७5।5।20 2075।5।21 
ङ्झफदङ्टय येग्भी, वडा सङ्ञचव (नामफ 
सङ्टब्फा),  इटहयी उऩभहानगयऩाङ्झरका, 
सङ्टनसयी 

13,000।- 

२३. २०७5।5।20 2075।5।21 

देवेन्ि गोइत, सह-रेिाऩार, मातामात 
व्मवस्था कामािरम, वाग्भती 
ठूरोबर् माङ, काठभाडौं य नायामण शे्रद्ष, 
भेङ्झडकर सहामक । 

16,000।- 
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२४. २०७5।5।26 2075।5।27 
ङ्झधयेन्िकङ्ट भाय रार, नाऩी अङ्झधकृत, 
नाऩी कामािरम गौय, यौतहट । 14,000।- 

२५. २०७5।5।31 2075।5।31 
कृष्णफहादङ्टय सङ्टवेदी, कामािरम सहमोगी,  
ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण ङ्जवतयण केन्ि, 
बयतऩङ्टय, ङ्ञचतवन । 

20,000।- 

२६. २०७5।6।5 2075।6।7 
प्रभोदकङ्ट भाय ठाकङ्ट य, प्राथङ्झभक ङ्ञशऺक, 
श्री जङ्टर्द् भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम गौय, 
यौतहट । 

45,000।- 

२७. २०७5।6।5 2075।6।7 
जमगोङ्जवन्द मादव, ज्मारादायी 
जङ्ञन्जयदाय, नाऩी कामािरम, 2 नम्फय 
नाऩी टोरी, धनङ्टषा । 

15,000।- 

२८. २०७5।6।9 2075।6।10 
अशोक काकी, ङ्जवचौङ्झरमा (मातामात 
व्मवस्था कामािरम, सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झत ऩर, सङ्टकेधाया ऩङ्चयसय) । 

32,000।- 

२९. २०७5।6।16 2075।6।17 

ङ्झतरकभङ्ञण ऩोियेर, िङ्चयदाय, 
ङ्जवयाटनगय भहानगयऩाङ्झरका, भोयङ । 

9,445।- 

फङ्टधरार सयदाय, कामािरम सहमोगी, 
ङ्जवयाटनगय भहानगयऩाङ्झरका, भोयङ । 

2,000।- 

३०. २०७5।6।16 2075।6।17 

गणेश ङ्झसॊह भहता, प्रहयी ङ्झनयीऺक, 
इराका प्रहयी कामािरम, भैनाऩोिय, 
फङ्छदिमा य भैमा ऩौडेर, अध्मऺ, भङ्जहरा 
सॊजार । 

30,000।- 

३१. २०७5।6।18 2075।6।18 

ज्मोती ङ्जवद्श, प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक य 
सङ्टवास ढङ्टङ्गाना, प्रहयी सहामक 
ङ्झनयीऺक, भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, 
सानोङ्छठभी, बक् तऩङ्टय । 

40,000।- 

दीऩक बायती, प्रहयी हवल्दाय, 
भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, सानोङ्छठभी, 
बक् तऩङ्टय । 

5,000।- 

३२. २०७5।6।18 2075।6।18 
अभन चौधयी, प्रहयी हवल्दाय, 
भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, काॉडाघायी, 
काठभाडौं । 

5,000।- 

३३. २०७5।6।18 2075।6।21 

उभेशकङ्ट भाय मादव, प्रहयी हवल्दाय य 
देवेन्ि कङ्टॉ वय बङ्ङे देऩेन्ि कॊ वय, प्रहयी 
जवान, भहानगयीम प्रहयी प्रबाग 
काॉडाघायी, काठभाडौं । 

१०,000।- 

३४. २०७5।6।18 2075।6।21 

भानङ्झसॊ योका, प्रहयी जवान, भहानगयीम 
प्रहयी प्रबाग काॉडाघायी, काठभाडौं । 

5,000।- 

यत्नप्रसाद ङ्चयजार, प्रहयी जवान, 
भहानगयीम प्रहयी प्रबाग काॉडाघायी, 
काठभाडौं । 

2,000।- 

३५. २०७5।6।18 2075।6।21 उर्द्वप्रसाद ङ्झगयी, कामािरम सहमोगी, 5,000।- 
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काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका, काठभाडौं । 

३६. २०७5।6।19 2075।6।21 
याभफावङ्टप्रसाद मादव, प्रहयी नामफ 
ङ्झनयीऺक (कामािरम प्रभङ्टि), इराका 
प्रहयी कामािरम, याभगोऩारऩङ्टय, भहोत्तयी 

5,000।- 

३७. २०७5।6।19 2075।6।21 
सङ्टयेन्ि ङ्झसॊह कङ्टॉ वय, नाऩी सबेऺक, नाऩी 
कामािरम, चावङ्जहर अन्तगित २ नॊ. 
नाऩी टोरी फङ्टढानीरकण्ठ, काठभाडौं । 

25,000।- 

३८. २०७5।6।21 2075।6।22 

भन्जङ्टय आरभ, शािा अङ्झधकृत, 
शङ्ञशबषूणप्रसाद साह, प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक, य ऩङ्चयवङ्झतित नाभ टॊगार 1, 
वीयगॊज  भहानगयऩाङ्झरका, ऩसाि । 

1,00,000।- 

३९. २०७5।6।21 2075।6।22 
ङ्जकसङ्टनदेव भण्डर, अङ्झभन, भारऩोत 
कामािरम हङ्चयवन, सरािही । 

9,000।- 

४०. २०७5।6।21 2075।6।22 

गोऩारप्रसाद शे्रद्ष, प्रहयी सहामक 
ङ्झनयीऺक, भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, 
काॉडाघायी, काठभाडौं । 

30,000।- 

भङ्टकेशप्रसाद ऩटेर, प्रहयी जवान 
भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, काॉडाघायी, 
काठभाडौं । 

5,000।- 

४१. २०७5।7।12 2075।7।12 
नङ्टरुर होदा अन्सायी, प्रहयी हवल्दाय, 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम, सरािही । 

30,000।- 

४२. २०७5।7।12 2075।7।13 

कृष्णप्रसाद शभाि, इरेङ्ञक्िङ्झसमन (तेस्रो 
तह), नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण 
फङ्टढाङ्झनरकण्ठ उऩ-ङ्जवतयण केन्ि 
फङ्टढानीरकण्ठ, काठभाडौं । 

20,000।- 

४३. २०७5।7।15 2075।7।16 
रारफाफङ्टप्रसाद साह, उऩसङ्ञचव, ङ्ञशऺा 
ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ, ऩसाि । 40,000।- 

४४. २०७5।7।15 2075।7।16 

नवयाज ऩयाजङ्टरी, नामफ सङ्टब्फा य 
रोकफहादङ्टय राभा, शािा अङ्झधकृत, 
मातामात व्मवस्था कामािरम, सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झत ऩर, फागभती, 
चावङ्जहर, सङ्टकेधाया, काठभाडौं । 

5,000।- 

४५. २०७5।7।20 2075।7।20 
कृष्णप्रसाद सङ्टवेदी, प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत (उऩसङ्ञचव), टोिा 
नगयऩाङ्झरका, काठभाडौं । 

1,00,000।- 

४६. २०७5।7।26 2075।7।27 
सङ्टयेन्िफहादङ्टय थाऩा,  सहन्मामाङ्झधवक्ता, 
उच्च सयकायी वङ्जकर कामािरम, 
कास्की । 

5,00,000।- 

47. २०७5।7।26 2075।7।28 
श्माभकङ्ट भाय याई,प्र.ना.उ.,  भहानगयीम 
प्रहयीवृत्त फौर्द्, काठभाडौं । 

1,40,000।- 

48. २०७5।7।27 2075।7।28 
िेभ नायामण ऩौडेर, भारऩोत 
अङ्झधकृत, याभचन्ि ऩौडेर, ना.सङ्ट. य 

50,000।- 
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सञ्जम शभाि, िङ्चयदाय, भारऩोत 
कामािरम, कास्की । 

49. २०७5।7।30 2075।8।3 
सङ्टशोबन शे्रद्ष, तत्कारीन कामािरम 
प्रभङ्टि (प्रहयी ङ्झनयीऺक), इराका प्रहयी 
कामािरम, फाङ्जवमाचौय,  सङ्टिेत । 

15,000।- 

50. २०७5।8।4 2075।8।5 
चन्देद्वय ङ्झगयी अङ्झथत, सशस्त्र प्रहयी 
सहामक हवल्दाय, ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामािरम, धनङ्टषा । 

11,000।- 

51. २०७5।8।6 2075।8।10 
ङ्छदऩेन्िप्रसाद मादव, सबेऺक, नाऩी 
कामािरम, कन्चनऩङ्टय, सद्ऱयी । 

10,000।- 

52. २०७5।8।10 2075।8।11 
गङ्टणयाज दाहार, रेिाऩार, ऩाठ्यिभ 
ङ्जवकास केन्ि, सानोङ्छठभी, बक्तऩङ्टय । 

25,000।- 

53. २०७5।8।11 2075।8।12 
सत्मनायामण साह यौङ्झनमाय, सहामक 
वन अङ्झधकृत, सवङ्झडङ्झबजन वन 
कामािरम, नेऩारटाय, उदमऩङ्टय । 

60,000।- 

54. २०७5।8।13 2075।8।13 
देवनायामण चौधयी, सबेऺक, नाऩी 
कामािरम, रहान, ङ्झसयहा । 

2,00,000।- 

55. २०७5।8।25 2075।8।25 
सङ्टदाभा हजया, प्रहयी हवल्दाय, ङ्ञजल्रा 
प्रहयी कामािरम, फाया । 

1,00,000।- 

56. २०७5।8।25 2075।8।26 
ङ्छदऩेन्ि ऩनेरु, सहामक सूचक, याङ्जद्सम 
अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग, ङ्ञजल्रा कामािरम, 
फङ्छदिमा । 

20,000।- 

57. २०७5।8।26 2075।8।28 
कोषहङ्चय ङ्झनयौरा, कामािरम प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा न्मामाङ्झधवक्ता, ङ्ञजल्रा सयकायी 
वङ्जकर कामािरम, रुऩन्देही । 

80,000।- 

58. २०७5।9।2 2075।9।3 

डा.तायानाथ ऩौडेर, प्रभङ्टि एवॊ ङ्झनदेशक 
(भेङ्झडकर जनयङ्झरस्ट-११औॊ तह),  
स्वास्थ्म ङ्झनदेशनारम, गण्डकी प्रदेश, 

ऩोिया, कास्की । 

1,00,000।- 

59. २०७5।9।19 2075।9।19 

सङ्टवोध बङ्ङे ऩूणिचन्ि आरेम, कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय, कम्ऩनी यङ्ञजद्सायको कामािरम, 
ङ्झरऩङ्टयेद्वय, काठभाडौं य सङ्चयता काकी 
(नेऩार), ङ्झफचौङ्झरमा । 

7,000।- 

60. २०७5।9।22 2075।9।22 
बयतकङ्ट भाय काउचा, शािा अङ्झधकृत 
(वडा सङ्ञचव), फङ्टटवर 
उऩभहानगयऩाङ्झरका, रुऩन्देही । 

5,000।- 

61. २०७5।9।23 2075।9।24 
याजकङ्ट भाय ठाकङ्ट य, सहामक वन 
अङ्झधकृत, सवङ्झडङ्झबजन वन कामािरम, 
भॊगराघाट, म्माग्दी । 

33,000।- 

62. २०७5।9।27 2075।9।29 
ङ्जवदङ्टयप्रसाद ऩोियेर, ङ्झडठ्ठा, ङ्ञजल्रा 
अदारत, काठभाडौं । 

   10,000।- 

63. २०७5।10।2 2075।10।2 कारे थाऩा भगय, कङ्ट ल्री (तह एक), 15,000।- 
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ङ्जवदङ्टयप्रसाद ऩङ्टडासैनी, ज्मारादायी 
कभिचायी य फिीनाथ न्मौऩाने, 
इरेङ्ञक्िकर सङ्टऩयबाइजय,   नेऩार 
ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, नोराइट शािा, 
भूरऩानी, काठभाडौं । 

64. २०७5।10।3 2075।10।3 
उत्तभ चौधयी, वडा सदस्म, याजाऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. 10, फङ्छदिमा । 

2,50,000।- 

65. २०७5।10।3 2075।10।4 
याज्मनायामण साह, सहामक कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय, इराका प्रशासन कामािरम, 

ङ्झसभया, फाया । 
1,500।- 

66. २०७5।10।4 2075।10।6 
ङ्जवजम चौधयी, ङ्ञजल्रा फहयाइच थाना 
भोङ्झतऩङ्टय फरैगाउॉ, बायत । 

10,000।- 

67. २०७5।10।6 2075।10।7 
सङ्चयपा ऩन्त, प्रभङ्टि ङ्ञशऺक, साना तथा 
घयेरङ्ट उद्योग कामािरम, काठभाडौं य 
िगेन्ि फोहोया, ङ्झफचौङ्झरमा । 

5,000।- 

68. २०७5।10।6 2075।10।9 
कङ्जऩर अमािर, इङ्ञन्जङ्झनमय य रक्ष्भण 
ढङ्टॊगाना, सव-इङ्ञन्जङ्झनमय, शङ्टर्द्ोधन 
गाउॉऩाङ्झरका, रुऩन्देही । 

80,000।- 

69. २०७5।10।8 2075।10।9 
अब्दङ्टल्रा देवान, हेटौंडा उ.भ.न.ऩा. ४ 
भकवानऩङ्टय य नवयाज थाऩा, कोहरऩङ्टय 
न.ऩा. वडा नॊ. १२, फाॉके । 

50,000।- 

70. २०७5।10।22 2075।10।23 
गीताकङ्ट भायी ऩन्थी, सहामक यङ्ञजद्साय, 
कम्ऩनी यङ्ञजद्सायको कामािरम, 
ङ्झरऩङ्टयेद्वय, काठभाडौं । 

1,00,000।- 

71. २०७5।10।24 2075।10।24 
हङ्चयशचन्िकङ्ट भाय, पयेस्टय, सव-ङ्झडङ्झबजन 
वन कामािरम, बजनी, कैरारी । 

10,000।- 

72. २०७5।10।24 2075।10।27 

कङ्ट भायफहादङ्टय याजबण्डायी, नामफ सङ्टब्फा, 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरम, 
रङ्झरतऩङ्टय य फाफङ्टयाजा शार्क्य, रेिाऩढी 
व्मवसामी । 

6,000।- 

73. २०७5।10।29 2075।11।1 
बोरानाथ चाङ्झरसे, नामफ सङ्टब्फा, 
काठभाडौं ङ्ञजल्रा अदारत, फफयभहर, 

काठभाडौं । 
5,00,000।- 

74. २०७5।11।2 2075।11।3 
सॊजमकङ्ट भाय ठाकङ्ट य, िङ्चयदाय, भारऩोत 
कामािरम, नेऩारगञ्ज, फाॉके । 

50,000।- 

75. २०७5।11।13 2075।11।13 
भहेन्ि प्रधान, सङ्टऩयबाइजय (ऩाॉचौं तह), 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण, फानेद्वय 
ङ्जवतयण केन्ि, काठभाडौं । 

15,000।- 

76. २०७5।11।17 2075।11।17 
ढकफहादङ्टय काकी, ना.सङ्ट., भारऩोत 
कामािरम भहोत्तयी, जरेद्वय । 

10,000।- 

77. २०७5।11।17 2075।11।19 
अब्फास ङ्झभमा, प्रधानाध्माऩक, श्री 
येडिस प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, भङ्टडरी 

52,000।- 
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पूरफङ्चयमा, ऩसाि । 
प्रब ङ्ट ङ्झगयी, प्र.अ. , प्रा.ङ्ञश. ङ्छद्रतीम ऩद, 
नेऩार याङ्जद्सम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम,  
ऩसाि । 

12,000।- 

78. २०७5।11।19 2075।11।19 
कैराश भातछे शे्रद्ष, प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, 
बक्तऩङ्टय । 

25,000।- 

79. २०७5।11।21 2075।11।21 
याभनयेश साह तेरी, प्रहयी सहामक 
ङ्झनयीऺक, प्रहयी चौकी, औयही, 
भहोत्तयी य ङ्छदनेश साह । 

10,000।- 

80. २०७5।11।22 2075।11।22 
रृदमयाज फजगाईँ, सवइङ्ञन्जङ्झनमय, 
फेरौयी नगयऩाङ्झरका, कञ्चनऩङ्टय । 

60,000।- 

81. २०७5।11।23 2075।11।26 

याभनायामण शभाि, नामफ सङ्टब्फा, य 
याजेशकङ्ट भाय साह, कम्प्मङ्टटय अऩयेटय, 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरम, 

याजङ्जवयाज, सद्ऱयी । 

3,000।- 

82. २०७5।11।23 2075।11।23 

रारङ्ट ङ्झगयी, तत्कारीन ङ्झस.ङ्झड.ई. 
(उऩसङ्ञचव), तत्कारीन ङ्ञजल्रा 
प्राङ्जवङ्झधक कामािरम, (ऩूवािधाय ङ्जवकास 
कामािरम) बोजऩङ्टय । 

18,50,000।- 

83. २०७5।11।23 2075।11।26 

जगवीय िरी, येन्जय, केशवफहादङ्टय वरी, 
पयेद्शय, फहादङ्टय के.सी., पयेद्शय य 
हङ्चयकङ्ट भाय चन्द, वनयऺक, नेऩारगञ्ज 
सवङ्झडङ्झबजन वन कामािरम, याॉझा  
फाॉके । 

10,000।- 

84. २०७5।11।30 2075।11।30 
भदन अङ्झधकायी, जेरय, कायागाय 
कामािरम बीभपेदी, भकवानऩङ्टय । 

75,000।- 

85. २०७5।12।3 2075।12।3 
जन्भ अङ्झधकायी, प्र.स.ङ्झन., अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम, सङ्टिेत । 

1,14,800।- 

86. २०७5।12।3 2075।12।4 
ङ्जवजमनाथ चौफे, ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका सदस्म, श्री कृष्ण धाङ्झभिक 
भा.ङ्जव. फसन्तऩङ्टय, कङ्जऩरवस्तङ्ट । 

1,00,000।- 

87. २०७5।12।12 2075।12।12 

याजनायामण ऩाठक, तत्कारीन आमङ्टक्त, 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग, 
टॊगार य रम्फोदयकङ्ट भाय न्मौऩाने, 
सञ् चारक, नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ  
करेज । 

7८,00,000।
- 

88. २०७5।12।18 2075।12।18 
सयोज योका, ल्माफ टेङ्ञक्नङ्झसमन 
(ना.सङ्ट.), याङ्जद्सम जनस्वास्थ्म 
प्रमोगशारा टेकङ्ट , काठभाडौं । 

22,000।- 

89. २०७5।12।18 2075।12।19 ङ्जवनोदकङ्ट भाय श्रीवास्तव, िाद्य 35,000।- 
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अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत, िाद्य आमात 
ङ्झनमाित गङ्टणस्तय प्रभाणीकयण कामािरम, 
नेऩारगॊज, फाॉके । 

90. २०७5।12।24 2075।12।24 
रक्ष्भणफहादङ्टय चन्द, नामफ सङ्टब्फा, 
नेऩारगॊज बन्साय कामािरम, नऩेारगॊज 
फाॉके । 

52,000।- 

91. २०७5।12।25 2075।12।26 
जगतफहादङ्टय फोहया, शािा अङ्झधकृत य 
याभकङ्ट भाय पङ्ट मार, नामफ सङ्टब्फा, 
वैदेङ्ञशक योजगाय ङ्जवबाग, काठभाडौं । 

60,000।- 

92. २०७5।12।25 2075।12।26 
ङ्झबभयाज शाही, कामािरम सहमोगी, 
ऩोिया भहानगयऩाङ्झरका, कास्की । 

6,000।- 

93. २०७5।12।25 2075।12।26 
वीयेन्िफहादङ्टय चन्द, अङ्झभन, रङ्झरतऩङ्टय 
भहानगयऩाङ्झरका, रङ्झरतऩङ्टय । 

20,000।- 

94. २०७5।12।25 2075।12।27 

उभाकान्त मादव, नाऩी टोरी प्रभङ्टि 
एवॊ सवेऺक य ङ्जऩन्टङ्टकङ्ट भाय मादव, 
ज्मारादायी जङ्ञन्जयदाय, नाऩी कामािरम, 
सद्ऱयी १ नम्फय नाऩी टोरी । 

26,000।- 

95. २०७5।12।28 2075।12।28 

डा. याभ गङ्टराभ मादव, वङ्चयद्ष ऩशङ्ट 
ङ्जवकास अङ्झधकृत य जागेद्वय चौधयी, 
ऩशङ्ट सेवा प्राङ्जवङ्झधक, याईजोङ्जवमभ तथा 
घाॉसेफारी फीउ ङ्झफजन प्रमोगशारा, 
जनकऩङ्टयधाभ । 

40,000।- 

96. २०७5।12।29 2076।1।2 

बयतप्रसाद साह, सहामक वन अङ्झधकृत, 
सवङ्झडङ्झबजन वन कामािरम, धनगढी, 
कैरारी य ऩङ्टष्कयदेव जोशी,  
ङ्झफचौङ्झरमा । 

30,000।- 

97. २०७6।1।4 2076।1।5 
अञ् चर सङ्टनाय, कङ्झनद्ष सहामक, याङ्जद्सम 
वाङ्ञणज्म फैंक, शािा कामािरम, फदिघाट 
नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टस्ता ऩङ्ञद्ळभ) 

10,000।- 

98. २०७6।1।8 2076।1।9 
सङ्झफन सङ्टवेदी, ना.सङ्ट. य नवयाज बट्टयाई, 
शािा प्रभङ्टि, आन्तङ्चयक याजस्व 
कामािरम, बक्तऩङ्टय । 

15,000।- 

99. २०७6।1।9 2076।1।10 

गौयीशॊकयप्रसाद केशयी, सहामक वन 
अङ्झधकृत, ङ्ञशवशॊकय ठाकङ्ट य रोहाय, 
ङ्झडङ्झबजनर वन अङ्झधकृत य याभचन्ि 
अङ्झधकायी, कामािरम सहमोगी,  ङ्झडङ्झबजन 
वन कामािरम, ङ्झसभया, फाया । 

1,15,000।- 

100. २०७6।1।11 2076।1।12 
सल्राहङ्टङ्छदन अॊसायी, सहामक वन 
अङ्झधकृत, सव-ङ्झडङ्झबजन वन कामािरम, 
राटीझोडा, केयाफायी, भोयङ। 

35,000।- 

101. २०७6।1।11 2076।1।12 
वासङ्टदेव भण्डर, नामफ सङ्टब्फा, 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरम, 

40,000।- 
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सप् तयी । 

102. २०७6।1।12 2076।1।12 
श्माभ ङ्जवद्वकभाि, फस चारक, ङ्जहटरय 
शार्क्य य दोजॉ डोल्भा राभा । 

3,00,000।- 

ङ्छदऩा याना । 50,000।- 

103. २०७6।1।13 2076।1।15 

माभकङ्ट भाय िड्का, प्र.स.ङ्झन., ङ्ञजल्रा 
िाङ्जपक प्रहयी कामािरम, ङ्झफतािभोड, 
झाऩा य सयाप शेि, ऩूवेरी भजदङ्टय 
मातामात प्रा.ङ्झर.का फजाय प्रङ्झतङ्झनङ्झध । 

17,000।- 

104. २०७6।1।19 2076।1।22 
प्रकाशचन्ि बट्टयाई, रेिा अङ्झधकृत, 
चन्िाङ्झगयी नगयऩाङ्झरका, काठभाडौं । 

20,000।- 

105. २०७6।1।22 2076।1।22 

अजाद आरभ, बाषा अनङ्टवादक, ङ्जवष्णङ्ट 
नाथ, प्रहयी जवान य गणेश रोहाय, 
प्रहयी जवान, वैदेङ्ञशक योजगाय 
कामािरम, ताहाचर, काठभाडौं । 

17,000।- 

106. २०७6।1।24 2076।1।25 
याभजीप्रसाद साह, िङ्चयदाय, बङू्झभसङ्टधाय 
कामािरम फाया य िड् गबक्त शभाि 
ियेर, ङ्जवचौङ्झरमा । 

23,000।- 

107. २०७6।1।26 2076।1।29 
सङ्टयज के.सी., कम्प्मङ्टटय अऩयेटय, प्रहयी 
ङ्जकताफिाना, रैनचौय, काठभाडौं । 

10,000।- 

108. २०७6।2।2 2076।2।3 
जोगेन्िप्रसाद चौधयी, कामािरम 
सहमोगी, भारऩोत कामािरम, बैयहवा 
रुऩन्देही। 

20,000।- 

109. २०७6।2।3 2076।2।6 
ङ्जवनोदफाफङ्ट ङ्जव.सी., ना.सङ्ट. य बानङ्टबक्त 
आचामि, स्वमॊसेवक, ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामािरम, इराभ । 

6,000।- 

110. २०७6।2।10 2076।2।13 
ङ्झसल्टङ्ट ङ्झभमाॉ, वडा अध्मऺ, वडा नॊ. 5, 
सङ्टरुङ्गा नगयऩाङ्झरका, सद्ऱयी । 

25,000।- 

111. २०७6।2।10 2076।2।13 
अशोककङ्ट भाय ङ्झसॊह, कम्प्मङ्टटय अऩयेटय 
(कयाय), इराका प्रशासन कामािरम, 
याभगोऩारऩङ्टय, भहोत्तयी । 

4,000।- 

112. २०७6।2।13 2076।2।13 
छरफहादङ्टय ठकङ्ट ल्रा, सवेऺक, नाऩी 
कामािरम, नवरऩयासी (फदिघाट सङ्टस्ता 
ऩङ्ञद्ळभ) । 

20,000।- 

113. २०७6।2।15 2076।2।16 

फिीप्रसाद दाहार, ना.सङ्ट., मातामात 
व्मवस्था कामािरम, नायामणी, ऩसाि, 
योशनकङ्ट भाय यौङ्झनमाय, कङ्झनष् ठ सहामक 
(कयाय) एवॊ रेिाऩढी व्मवसामी, 
ङ्ञशिय इन्स्मोयेन्स क.ङ्झर., तेस्रोऩऺ 
फीभा करेक्सन काउण्टय, वीयगॊज ऩसाि 
य सङ्टङ्झनरकङ्ट भाय मादव, भङ्झतमाय । 

31,000।- 

114. २०७6।2।17 2076।2।17 
भहेन्ि ङ्झफ.सी., पयेस्टय, सव-ङ्झडङ्झबजन 
वन कामािरम, चौपा, रुकङ्ट भ(ऩङ्ञद्ळभ) । 

7,000।- 
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115. २०७6।2।23 2076।2।27 
ङ्जटकायाभ काभी, अध्मऺ, राभीडाॉडा 
साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूह, याद्ऱी 
सोनायी गाउॉऩाङ्झरका, फाॉके । 

5,00,000।- 

116. २०७6।2।27 2076।2।28 
बेषने्ि के.सी., सशस्त्र प्रहयी जवान, 
सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार नॊ. ४१ गङ्टल्भ 
फङ्टटवर । 

10,000।- 

117. २०७6।2।30 2076।2।31 
अङ्झबषके काकी, दभक नगयऩाङ्झरका, 
झाऩा । 

10,000।- 

118. २०७6।2।30 2076।3।1 
उऩेन्िप्रसाद मादव, सवेऺक य याजन 
ङ्झफद्श, कामािरम सहमोगी, नाऩी 
कामािरम, रगनिेर, रङ्झरतऩङ्टय 

30,000।- 

119. २०७6।2।31 2076।2।31 

दङ्टगािदत्त बट्ट, नामफ सङ्टव्फा, टीकाऩङ्टय 
बन्साय कामािरम, कैरारी               
य याभफहादङ्टय साउद, एजेन्टका 
सहमोगी । 

15,000।- 

120. २०७6।3।4 2076।3।5 

सङ्टभेन्ि भण्डर, शािा अङ्झधकृत य 
याजकङ्ट भाय ङ्झधभार, नामफ सङ्टब्फा, 
व्मावसाङ्जमक तथा सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ 
केन्ि, बिऩङ्टय । 

35,000।- 

121. २०७6।3।5 2076।3।8 

श्माभकृष्ण न्मौऩाने, नाऩी सबेऺक य 
भहेश काफ्रे, नामफ सङ्टव्फा, नाऩी 
कामािरम, साॉिङ्ट, काठभाडौं य 

ङ्जवष्णङ्टकङ्ट भाय के.सी. ङ्जवचौङ्झरमा । 

1,50,000।- 

122. २०७6।3।5 2076।3।6 
फिी बण्डायी, सव-इङ्ञन्जङ्झनमय, 
फेरकोटगढी नगयऩाङ्झरका, नङ्टवाकोट । 

35,000।- 

123. २०७6।3।8 2076।3।8 
याभचन्ि याम, वडा सदस्म, वडा नॊ 4, 
एकडाया गाउॉऩाङ्झरका, भहोत्तयी । 

36,000।- 

124. २०७6।3।8 2076।3।9 
केशवफहादङ्टय फस्नेत, प्रहयी ङ्झनयीऺक, 
इराका प्रहयी कामािरम, यन्मौया, 
रुऩन्देही । 

15,000।- 

125. २०७6।3।8 2076।3।9 
चन्िफहादङ्टय शे्रद्ष, नामफ सङ्टब्फा, 
भारऩोत कामािरम, चाफङ्जहर,  
काठभाडौं । 

2,000।- 

126. २०७6।3।10 2076।3।1१ 

कङ्ट भाय राङ्झभछाने, ङ्छद्रतीम अऩयेटय य 
सोभरार ङ्झतवायी, िङ्चयदाय, मातामात 
व्मवस्था कामािरम सवायीचारक 
अनङ्टभङ्झतऩर गण्डकी (हेबी इङ्ञक्वप्भेण्ट 
ङ्झडङ्झबजन कामािरम ऩोिया, कास्की), 
केशयफहादङ्टय याम भल्र, प्रहयी सहामक 
ङ्झनयीऺक, ङ्ञजल्रा िाङ्जपक प्रहयी 
कामािरम कास्की य िगेन्िप्रसाद 
काफ्रे, सॊचारक, भेिो ड्राइङ्झबङ  

40,000।- 
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स्कङ्ट र ।  

127. २०७6।3।13 2076।3।13 
अरुणकङ्ट भाय झा, सशस्त्र प्रहयी जवान, 
सशस्त्र प्रहयी वर, नेऩार नॊ. ११ गण 
हजङ्झभङ्झनमा, यौतहट । 

30,000।- 

128. २०७6।3।15 2076।3।1६ 

कृष्णकङ्ट भाय ऩाठक, टा.ना.सङ्ट. उच्च 
अदारत, त ङ्टरसीऩङ्टय, नेऩारगञ्ज । 

3,00,000।- 

आङ्छदत्मकङ्ट भाय ऩाठक, भङ्झतमाय । - 
गमाङ्छदन गडङ्चयमा, कामािरम सहमोगी, 
उच्च अदारत तङ्टरसीऩङ्टय, नेऩारगञ्ज । 

1,00,000।- 

129. २०७6।3।15 2076।3।16 
याभयाज मादव, भचिवायी गाउॉऩाङ्झरका, 
रुऩन्देही । 

10,000।- 

130. २०७6।3।17 2076।3।19 
ङ्जवकासकङ्ट भाय शे्रद्ष, इङ्ञन्जङ्झनमय, ऩूवािधाय 
ङ्जवकास कामािरम, शािा कामािरम, 
सद्ऱयी, याजङ्जवयाज । 

1,00,000।- 

131. २०७6।3।17 2076।3।20 

ऩूणि आकाश दीऩ ङ्झसॊह, प्रहयी हवल्दाय, 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम, दाङ य सङ्टङ्झनर 
न्मौऩाने, घोयाही उऩ-भहानगयऩाङ्झरका, 
दाङ । 

1,05,200।- 

132. २०७6।3।18 2076।3।24 
रारफाफङ्ट प्रसाद साह, प्रहयी ङ्झनयीऺक, 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम, नङ्टवाकोट । 

30,000।- 

133. २०७6।3।18 2076।3।24 
रारफाफङ्ट प्रसाद साह, प्रहयी ङ्झनयीऺक, 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम, नङ्टवाकोट । 

90,000।- 

134. २०७6।3।18 2076।3।24 
रारफाफङ्ट प्रसाद साह, प्रहयी ङ्झनयीऺक, 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम, नङ्टवाकोट । 

70,000।- 

135. २०७6।3।19 2076।3।20 
गोङ्जवन्द िड्का, कामािरम सहमोगी, 
काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका, काठभाडौं । 

10,000।- 

136. २०७6।3।19 2076।3।19 
याभजीप्रसाद फयै, वडा अध्मऺ वडा नॊ. 
6, भहागढीभाई नगयऩाङ्झरका, फाया । 

2,75,000।- 

137. २०७6।3।20 2076।3।22 
सङ्टङ्झनर चौधयी, ङ्झडट्ठा (िङ्चयदाय), ङ्ञजल्रा 
अदारत, करैमा, फाया । 

18,000।- 

138. २०७6।3।22 2076।3।24 
प्रा. डा. शम्ब ङ्टप्रसाद ऩटेर, सहामक 
डीन, ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारम ङ्जवऻान तथा 
प्रङ्जवङ्झध अध्ममन सॊस्थान, काठभाडौं । 

50,000।- 

139. २०७6।3।22 2076।3।24 
नइन्ि ऩारुहाङ याई, अ. सव- 
इङ्ञन्जङ्झनमय, हतङ्टवागढी गाउॉऩाङ्झरका, 
बोजऩङ्टय । 

20,000।- 

140. २०७6।3।22 2076।3।23 
ङ्झभछङ्टहाङ्ग ङ्जकयाॉत, इङ्ञन्जङ्झनमय, हतङ्टवागढी 
गाउॉऩाङ्झरका, बोजऩङ्टय । 

50,000।- 

141. २०७6।3।22 2076।3।23 शाङ्ञन्तदेवी अङ्झधकायी, फार भनोङ्जवऻ, 
ङ्ञजल्रा अदारत, रूऩन्देही । 

10,000।- 

142. २०७6।3।23 2076।3।24 
ताया शे्रद्ष, सव-इङ्ञन्जङ्झनमय य  उग्रनाथ 
झा, ङ्झड.ई., भाडीरङ्टॊग्री कोङ्चयडोय ङ्झसॊचाइ 

1,00,000।- 
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आमोजना योल्ऩा । 

143. २०७6।3।24 2076।3।24 
याभाऻाप्रसाद साह, सहामक वन 
अङ्झधकृत, सवङ्झडङ्झबजन वन कामािरम 
फेरा दाङ । 

20,000।- 

144. २०७6।3।25 2076।3।26 
ऩदभफहादङ्टय कटवार, प्रहयी सहामक 
ङ्झनयीऺक, प्रहयी चौकी बोिाहा, 
सङ्टनसयी । 

7,000।- 

145. २०७6।3।26 2076।3।27 
धनफहादङ्टय ओरी, इकाइ प्रभङ्टि (शािा 
अङ्झधकृत), ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम 
इकाइ, सल्मान । 

25,000।- 

146. २०७6।3।29 2076।3।30 

अङ्ञजतकङ्ट भाय श्रीवास्तव, कामािरम 
प्रभङ्टि य ङ्झग्रष्भा ठगङ्टङ्ङा, इङ्ञन्जङ्झनमय, 
जरस्रोत तथा ङ्झसॉचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम, भहेन्िनगय, कन्चनऩङ्टय । 

2,00,000।- 

147. २०७6।3।30 2076।3।30 
ङ्झनता शभाि, िङ्चयदाय, घयेरङ्ट तथा साना 
उद्योग ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, योल्ऩा । 

70,000।- 

 2.५.२ झङ्टठा शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू :- 
ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित सयकायी कामािरम, सॊस्थान य शैङ्ञऺक ङ्झनकामभा कामियत ङ्झनम्न कभिचायीहरूरे अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरन े
उद्देश्मरे सङ्टरु ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य फढङ्टवाका राङ्झग ऩेस गयेको शैङ्ञऺक मोग्मताका प्रभाणऩरहरूका सम्फन्धभा आङ्झथिक वषि 
२०७5।७6 भा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा झङ्टठा प्रभाणऩर ऩेस गयेको तथ्म प्रभाङ्ञणत हङ्टन आई साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०१७ को दपा १२ य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६(१) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय 
गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूराई साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १२ य २९ तथा प्रचङ्झरत 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६(१) द्राया व्मवङ्ञस्थत हदैसम्भको सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएको छ । 

ताङ्झरका २.९  
झङ्टठा शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू 

ङ्झस.नॊ. ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत 
आयोऩऩर दामय 

ङ्झभङ्झत 
प्रङ्झतवादीको नाभ, ऩद य 

कामािरम 
मोग्मता य शैङ्ञऺक सॊस्था 

1. २०७5।4।10 2075।4।11 

याभेद्वय ऩौडेर, िङ्चयदाय 
(टेङ्झरपोन अऩयेटय सहामक 
स्तय चौथो तह), ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम, 
रङ्झरतऩङ्टय । 

भाध्मङ्झभक तह, ङ्झफहाय 
सॊस्कृत ङ्ञशऺा फोडि ऩटना 
बायत । 

2. २०७5।4।10 2075।4।16 

ङ्झनयजकङ्ट भाय भङ्ञल्रक, ङ्झभस्त्री 
टेङ्झरपोन (टेङ्झरपोन 
अऩयेटय), साङ्झफक ङ्ञजल्रा 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम 
ङ्झसर्द्ाथिनगय, रुऩन्देही । 

हाइस्कङ्ट र, भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद् उत्तय प्रदेश, 
वायाणसी, बायत । 

3. २०७5।4।10 2075।4।13 
ङ्झतरक याभ उऩाध्माम ऩॊगेनी, 
प्रधानाध्माऩक, ऩकवादी 
बञ्ज्माङ उ.भा.ङ्जव., स्माङजा । 

इन्टयङ्झभङ्झडमट, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी, बायत । 

4. २०७5।4।17 2075।4।24 सन्जीव ङ्जविभ शाह, प्रहयी आई.ए. (इन्टयङ्झभङ्झडमट), 
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हफल्दाय, प्रहयी प्रधान कामािरम, 

केन्िीम अनङ्टसन्धान ब्मङ्टयो, 
भहायाजगॊज काठभाडौं । 

भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, 

ऺेरीम कामािरम वायाणसी, 
बायत । 

5. २०७5।4।17 2075।4।24 

िभभामा फङ्टढा, अस्थामी 
ङ्ञशऺक, जनज्मोङ्झत ङ्झनम्न 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 

फोङ्गादोबान, फाग्रङ्टङ । 

हाइस्कङ्ट र ऩयीऺा, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्, उत्तय प्रदेश, 

ऺेरीम कामािरम वायाणसी, 
बायत । 

6. २०७5।4।17 2075।4।24 

ङ्जटकेद्वयी जोशी, िङ्चयदाय 
(टेङ्झरपोन अऩयेटय सहामक 
स्तय चौथो तह), ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम, 
कैरारी, धनगढी । 

हाइस्कङ्ट र ऩयीऺा, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्, उत्तय प्रदेश, 

बायत । 

7. २०७5।4।28 2075।5।25 

ङ्झनयज शम्शेय ज.फ.या., प्रहयी 
नामफ ङ्झनयीऺक,नेऩार  
प्रहयी । 

इन्टयङ्झभङ्झडमट वाङ्ञणज्म 
शास्त्र, भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद, ऺेरीम कामािरम, 

वायाणसी, बायत । 

8. २०७5।4।28 2075।5।4 

ताया देवी ठाडा भगय, प्रा.ङ्जव. 
ङ्ञशङ्ञऺका (याहत), श्री 
जनकल्माण प्रा.ङ्जव., 
नवरऩयासी । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी,  
बायत । 

9. २०७5।5।7 2075।5।13 
च ङ्टडाभङ्ञण के.सी., प्र.ना.ङ्झन., 
प्रहयी प्रधान कामािरम 

इन्टयङ्झभङ्झडमट, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी, बायत । 

10. २०७5।5।7 2075।5।17 
बगवती गौतभ, प्रा. ङ्जव. 
ङ्ञशऺक, अस्थाई, श्री ङ्झरब ङ्टवन 
भा.ङ्जव., ऩयाल्भी, गङ्टल्भी । 

हाइस्कङ्ट र ऩयीऺा, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी, बायत 

11. २०७5।5।7 2075।5।13 

कभरा कङ्टॉ वय, प्रा.ङ्जव. याहत 
ङ्ञशऺक, श्री फारज्मोङ्झत 
आधायबतू ङ्जवद्यारम, 
साॉडेऩानी,  कैरारी । 

हाइस्कङ्ट र ऩयीऺा, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
फोडि आप हाइस्कङ्ट र एण्ड 
इन्टयङ्झभङ्झडमट एजङ्टकेसन, 

उत्तय प्रदेश, बायत । 

12. २०७5।5।7 2075।5।17 
भङ्ञणप्रसाद ङ्झनयौरा, वङ्चयद्ष 
सहामक, याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म 
फैंक, इनरुवा कामािरम । 

भध्मभा ऩयीऺा, ङ्झफहाय 
सॊस्कृत ङ्ञशऺा फोडि, ऩटना, 
बायत । 

13. २०७5।5।18 2075।5।19 
नयदेवी कङ्ट भार, प्र.अ. (प्रा.ङ्जव. 
अस्थामी), श्री जनज्मोङ्झत 
प्रा.ङ्जव.,नवरऩयासी । 

हाइस्कङ्ट र ऩयीऺा, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी, बायत। 

14. २०७5।5।18 2075।5।26 
फल्रबफहादङ्टय ङ्झसॊह, 
डी.एस.ऩी., नेऩार प्रहयी । 

नागङ्चयकता । 

15. २०७5।5।18 2075।5।27 
देफफहादङ्टय शाही, प्रहयी 
सहामक ङ्झनयीऺक (अवकास 
प्राद्ऱ), नेऩार प्रहयी । 

इन्टयङ्झभङ्झडमट, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी, बायत । 
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16. २०७5।5।25 2075।5।27 

ङ्ञिभाि के.सी., प्रा.ङ्जव. ङ्ञशऺक 
(अस्थामी), श्री प्राथङ्झभक 
ङ्जवद्यारम कौवाघायी, 
दॊ ङ्झगशयण-२ दाङ । 

हाइस्कङ्ट र ऩयीऺा, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद,  उत्तय प्रदेश, 
इराहावाद, बायत । 

17. २०७5।5।25 2075।5।31 
सङ्टङ्ञचऩ याजबण्डायी, प्रहयी 
नामफ ङ्झनयीऺक, ऩूविऺ ेरीम 
प्रहयी कामािरम, ङ्जवयाटनगय । 

आई.ए., ङ्झफहाय 
इन्टयङ्झभङ्झडमट एजङ्टकेसन 
काउङ्ञन्सर, ऩटना, बायत । 

18. २०७5।5।25 2075।6।10 
शोबा िड्का (यामभाझी), 
प्रा.ङ्जव., याहत ङ्ञशङ्ञऺका, श्री 
फारज्मोङ्झत प्रा.ङ्जव,, ङ्ञचतवन । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत । 

19. २०७5।6।1 2075।6।7 

धभियाज मादव, अध्मऺ, 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, 
श्री ऩोियङ्झबण्डी भा.ङ्जव., 
बटऩङ्टयवा, रुऩन्देही । 

हाइस्कङ्ट र ऩयीऺा, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी, बायत । 

20. २०७5।6।11 2075।6।12 
बगवती ङ्ञघङ्झभये, नामफ सङ्टब्फा, 
भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका 
कामािरम, इराभ । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत 

21. २०७5।6।11 2075।6।12 
श्माभप्रसाद चाऩागाईं, प्रा.ङ्जव. 
ङ्ञशऺक(अस्थाई), श्री कृष्ण 
भा.ङ्जव., छैभरे, काठभाडौं । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत । 

22. २०७5।6।11 2075।6।16 
देफफहादङ्टय सङ्टवेदी, ऩङ्चयवाय 
ङ्झनमोजन सङ्टऩयबाइजय, ङ्ञजल्रा 
स्वास्थ्म कामािरम, जङ्टम्रा । 

इन्टयङ्झभङ्झडमट, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी, बायत ।  

23. २०७5।6।11 2075।6।15 

ङ्छदनेशचन्ि ङ्झभश्र, भा.ङ्जव. 
ङ्ञशऺक (याहत कोटा), श्री 
भैनङ्जहमा उच्च भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम, रुऩन्देही । 

फी.ए. (स्नातक) य 
एभ.ए.(स्नातकोत्तय), 
ङ्छदनदमार उऩाध्माम 
गोयिऩङ्टय ङ्जवश् वङ्जवद्यारम 
गोयिऩङ्टय, बायत । 

24. २०७5।6।18 2075।6।21 

याजकङ्ट भाय शे्रद्ष, तत्कारीन 
शािा अङ्झधकृत, साङ्झफक 
ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
कामािरम, रुऩन्देही अन्तगित 
गजेडी गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत । 

इन्टयङ्झभङ्झडमट, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

25. २०७5।6।18 2075।6।21 

रक्ष्भण साऩकोटा, प्रा.ङ्जव. 
ङ्ञशऺक अस्थामी, श्री 
कङ्ट ञ्चीप्वाकर भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम, काठभाडौं । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत 

26. २०७5।6।18 2075।7।9 

याभफहादङ्टय ङ्झसॊह बण्डायी, 
प्राङ्जवङ्झधक प्रहयी नामफ 
ङ्झनयीऺक, प्रहयी प्रधान 
कामािरम, नक्सार,काठभाडौँ। 

इन्टयङ्झभङ्झडमट (आई.ए.), 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, 

उत्तय प्रदेश, ऺेरीम कामािरम, 

वायाणसी, बायत । 
27. २०७5।6।18 2075।7।8 ज्मोतीप्रकाश अमािर,  इन्टयङ्झभङ्झडमट, भाध्मङ्झभक 
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अस्थामी ङ्ञशऺक, श्री यत्नयाज्म 
रक्ष्भी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
द्रायी, नवरऩयासी । 

ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

28. २०७5।7।12 2075।7।14 

भामादेवी बट्टयाई,  सहामक 
(प्रशासन तह ४), काठभाडौं 
उऩत्मका िानेऩानी ङ्झरङ्झभटेड 
केन्िीम कामािरम, ङ्झरऩङ्टयेद्वय 
अन्तगित शािा कामािरम 
नमाॉफानेद्वय, भीनबवन । 

भध्मभा तह (एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत । 

29. २०७5।7।12 2075।7।15 

भनसया शाही, सङ्टऩयबाइजय 
(या.ऩ.अनॊ. प्रथभ), भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा सभाज 
कल्माण भन्रारम । 

इन्टयङ्झभङ्झडमट, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

30. २०७5।7।12 2075।7।19 
ङ्झनयफहादङ्टय अङ्झधकायी, प्रहयी 
नामफ ङ्झनयीऺक, ङ्ञजल्रा 
िाङ्जपक कामािरम, रभजङ्टङ ।  

भध्मभा तह(एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत । 

31. २०७5।7।12 2075।7।15 

नैनङ्झसॊह वडामक, प्रा.ङ्जव. 
याहत ङ्ञशऺक, शॊकय 
आधायबतू ङ्जवद्यारम, 

रारझाडी गाउॉऩाङ्झरका-३, 
कन्चनऩङ्टय । 

हाइस्कङ्ट र ऩयीऺा, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्, ऺेरीम 
कामािरम, इराहावाद, बायत । 

32. २०७5।7।12 2075।7।18 

ङ्ञशवप्रसाद ढङ्टॊगाना, 
प्रधानाध्माऩक, मङ्टगज्मोती 
भा.ङ्जव., देवदह, रुऩन्देही । 

इन्टयङ्झभङ्झडमट (आई.ए.), 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, 

उत्तय प्रदेश, ऺेरीम कामािरम, 

वायाणसी, बायत । 

33. २०७5।7।29 2075।8।5 

ङ्जवभरा देवी शभाि, पोयभेन, 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, 

सिङ्टवा ङ्जवतयण केन्ि, 
भहेन्िनगय, जनकऩङ्टय । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत । 

34. २०७5।8।6 2075।8।10 

सङ्टकरदेव िॊग, ङ्झनजी स्रोत 
ङ्ञशऺक, श्री वी.ऩी भदन 
प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, 

श्रीऩङ्टयजब्दी, सङ्टनसयी । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत । 

35. २०७5।8।13 2075।8।20 

नवयाज जोशी, 
प्रधानाध्माऩक, अरुणोदम 
ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
उङ्झडतोरा, डोटी । 

इन्टयङ्झभङ्झडएट तथा 
हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्, ऺेरीम 
कामािरम, उत्तय प्रदेश, 
इराहफाद, बायत । 

36. २०७5।8।13 2075।8।23 

होभफहादङ्टय िड्का ऺेरी, 
प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक, 
इराका प्रहयी कामािरम, 
भैनाऩोिय, फङ्छदिमा । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् ऺरेीम 
कामािरम इराहाफाद,  
बायत । 

37. २०७5।8।20 2075।8।26 सङ्टयेन्िकङ्ट भाय कहाय बङ्ङे हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
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सङ्टयेन्ि कहाय, प्रा.ङ्जव. ङ्झनजी 
स्रोत ङ्ञशऺक, याधाकृष्ण 
आधायबतू ङ्जवद्यारम, 
ऩाल्हीनन्दन, नवरऩयासी । 

ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

38. २०७5।10।3 2075।10।6 

ङ्झभना भयाङ्झसनी, टा.ना.सङ्ट., 
ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम, 

गङ्टल्भी । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

39. २०७5।10।3 2075।10।10 

देवनायामण ठाकङ्ट य, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺक, श्री याभसिी भो.ङ्झसॊह 
जनता भा.ङ्जव. फरया,  
सरािही । 

फी.ए., फाफा साहेव ङ्झबभयाव 
अभवेकय ङ्झफहाय मङ्टङ्झनबङ्झसिटी, 
भोजपयऩङ्टय, बायत । 

40. २०७5।10।3 2075।10।10 

चन्िा बण्डायी, प्रहयी 
हवल्दाय, याङ्जद्सम प्रहयी 
प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतद्षान, 
भहायाजगञ्ज । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
बायत । 

41. २०७5।10।14 2075।10।15 
याजकङ्ट भाय काऩय, कामािरम 
सहामक, चन्िनगय 
गाउॉऩाङ्झरका, सरािही । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि ऩटना, बायत । 

42. २०७5।10।14 2075।10।15 

ऩङ्टरुषोत्तभ काकी, ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ, बीभसेन भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम, साॉगाकोट, 
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक । 

भाध्मङ्झभक तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

43. २०७5।10।21 2075।10।24 

इन्िफहादङ्टय चन्द, सशस्त्र 
प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक, 
सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार । 

इन्टयङ्झभङ्झडएट, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् ऺरेीम 
कामािरम इराहाफाद,  
बायत । 

44. २०७5।11।2 2075।11।3 

रेिनाथ शभाि, ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
तत्कारीन अध्मऺ, श्री प्रगङ्झत 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
फेरबङ्चयमा, रुऩन्देही । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

45. २०७5।11।2 2075।11।26 

ऩङ्टष्ऩा दङ्टया, सहामक अङ्झधकृत, 
भध्मऩङ्ञद्ळभाञ्चर ग्राभीण 
ङ्जवकास फैंक ङ्झरङ्झभटेड, प्रधान 
कामािरम, नेऩारगञ्ज । 

फी.ए., डा. याभभनोहय 
रोङ्जहमा अवध ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, 
पैजावाद (उ. प्र.), बायत । 

46. २०७5।11।9 2075।11।10 

याभनायामण साह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺक याहत, अङ्ञजङ्गये 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, ङ्जवदङ्टय 
नगयऩाङ्झरका, नङ्टवाकोट ।  

इन्टयङ्झभङ्झडमट (ङ्जवऻान), 
ङ्झफहाय स्कङ्ट र ऩयीऺा फोडि, 
ऩटना, बायत । 

47. २०७5।11।9 2075।11।12 
फाल्भीकी गङ्टद्ऱा, प्रा.ङ्जव. याहत 
ङ्ञशऺक, श्री फाइसीदेवी 

स्थामी अध्माऩन अनङ्टभङ्झत 
ऩर प्रा.ङ्जव. । 
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प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
ऩाल्हीनन्दन, नवरऩयासी । 

48. २०७5।11।19 2075।11।21 

सूमिफहादङ्टय नेऩारी, 
तत्कारीन प्रहयी नामफ 
ङ्झनयीऺक, ऩूवि ऺेरीम प्रहयी 
ताङ्झरभ केन्ि यानी, 
ङ्जवयाटनगय । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि ऩटना, बायत । 

49. २०७5।11।19 2075।11।21 
ङ्छदनेशकङ्ट भाय ऩार बेङ्झडहय, 
प्रा.ङ्जव. याहत ङ्ञशऺक, उङ्झतभ 
नवआदशि प्रा.ङ्जव. फाया । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि ऩटना, बायत । 

50. २०७5।11।19 2075।11।23 
भोङ्झतउय यहभान, ङ्झस.ङ्झड.ई., 
िानेऩानी तथा ढर ङ्झनकास 
ङ्जवबाग, काठभाडौं । 

फी. ई., अल्राहवाद 

ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, बायत । 

51. २०७5।11।19 2075।11।26 

वरदेव ङ्झगयी, इरेङ्ञक्िकर 
पोयभेन तह ४, नेऩार 
ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण, सेती पेवा 
ऩावयहाउस, ऩोिया  । 

कऺा 10, श्री नन्दी 
भाद्यङ्झभक ङ्जवद्यारम, नक्सार, 
काठभाडौं । 

52. २०७5।11।23 2075।11।28 

प्रकाश अङ्झधकायी, िोऩ 
सङ्टऩयबाइजय अङ्झधकृत, 
ऩूवािञ्चर ऺेरीम स्वास्थ्म 
ङ्झनदेशनारम, धनकङ्ट टा । 

इन्टयङ्झभङ्झडएट (आई.ए.), 
ङ्झफहाय इन्टयङ्झभङ्झडमट ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद्, ऩटना, बायत । 

53. २०७5।11।23 2075।11।27 

ङ्झभररार ऩौडेर, वङ्चयद्ष 
अङ्झधकृत सातौँ तह, हेटौँडा 
ङ्झसभेन्ट उद्योग ङ्झरङ्झभटेड, 
भकवानऩङ्टय । 

इन्टयङ्झभङ्झडएट, ङ्झफहाय 
ङ्जवद्यारम ऩयीऺा सङ्झभङ्झत, 
ऩटना, बायत । 

54. २०७5।11।23 2075।11।29 

प्रकाशचन्ि ङ्ञघङ्झभये, प्रहयी 
नामफ ङ्झनयीऺक, भहानगयीम 
प्रहयी ऩङ्चयसय, जावरािेर, 
रङ्झरतऩङ्टय । 

इन्टयङ्झभङ्झडमट, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

55. २०७5।11।23 2075।11।28 

रोकनाथ ङ्झतवायी, ङ्झन.भा.ङ्जव. 
याहत ङ्ञशऺक, श्री भहेन्ि 
भङ्ञन्दय भा.ङ्जव. ऩयेवाडाॉडा 
रभजङ्टङ । 

इन्टयङ्झभङ्झडएट (आई.एस्सी.), 
ङ्झफहाय ङ्जवद्यारम ऩयीऺा 
सङ्झभङ्झत, ऩटना, बायत । 

56. २०७5।11।23 2075।11।28 

जगदीशफहादङ्टय शाह, 
अङ्झधकृत छैठौं, ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम, 
कैरारी, धनगढी । 

इन्टयङ्झभङ्झडएट (आई.ए.), 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् 
ऺेरीम कामािरम इराहाफाद, 
बायत । 

57. २०७5।11।30 2075।12।5 

ङ्झभङ्झथरेशकङ्ट भाय मादव, 
आमङ्टवेद अङ्झधकृत (आठौँ 
तह), जनकऩङ्टय अञ्चर 
अस्ऩतार, धनङ्टषा । 

इन्टयङ्झभङ्झडएट (आई.एस्सी.), 
ङ्झफहाय ङ्जवद्यारम ऩयीऺा 
सङ्झभङ्झत, ऩटना, बायत । 

58. २०७5।12।3 2075।12।5 प्रकाश घङ्झतिभगय, तत्कारीन हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
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अध्मऺ, श्री सङ्टङ्झरचौय नगय 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, योल्ऩा । 

ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

59. २०७5।12।12 2075।12।14 

सङ्टयेशकङ्ट भाय गङ्टरुङ, प्र.ना.ङ्झन., 
प्र.प्र.का सङ्टसेङ्झन अॊगयऺक 
गण (वडा प्रहयी कामािरम, 
फगय, कास्की दयफन्दी) । 

इन्टयङ्झभङ्झडएट, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

60. २०७5।12।12 2075।12।15 
सङ्टशीरा गङ्टरुङ, प्र.अ., श्री 
ङ्झरब ङ्टवन प्रा.ङ्जव. जस्ऩङ्टय,  
तनहङ्टॉ । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत । 

61. २०७5।12।12 2075।12।14 

शायदा कङ्ट भायी ऩौडेर, सह-
प्रशासक, व्मावहाङ्चयक ङ्जवऻान 
तथा प्रङ्जवङ्झध अनङ्टसन्धान 
केन्ि, ङ्झर.ङ्जव. । 

उत्तयभध्मभा ऩयीऺा, 
सम्ऩूणािनन्द सॊस्कृत 
ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, वायाणसी, 
बायत । 

62. २०७5।12।12 2075।12।15 
ङ्जवभर िड्का, अनङ्टसन्धान 
अङ्झधकृत, याङ्जद्सम अनङ्टसन्धान 
ङ्जवबाग । 

इन्टयङ्झभङ्झडएट (आई.ए.), 
ङ्झफहाय ङ्जवद्यारम ऩयीऺा 
सङ्झभङ्झत, ऩटना, बायत । 

63. २०७5।12।12 2075।12।14 
िेभयाज कठामत, प्रहयी 
ङ्झनयीऺक, नेऩार प्रहयी । 

स्नातक (फी.कभ.), 
इराहाफाद ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, 
इराहाफाद, बायत । 

64. २०७5।12।18 2076।1।6 

ङ्छदनेश येग्भी, प्रहयी नामफ 
ङ्झनयीऺक, ऩङ्ञद्ळभ ऺेरीम 
प्रहयी ताङ्झरभ केन्ि, फङ्टटवर 
रुऩन्देही (प्रदेश प्रहयी 
ताङ्झरभ केन् ि नॊ. 4 प्रदेश 
ऩोिया) । 

इन्टयङ्झभङ्झडएट (आई.ए.), 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, 

उत्तय प्रदेश, ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी,  
बायत । 

65. २०७5।12।25 2075।12।28 

ङ्ञजतेन्ियाज ऩाठक, वङ्चयद्ष 
अङ्झधकृत (सेवा ङ्झनवतृ्त), 
हेटौंडा ङ्झसभेन्ट उद्योग, 
ङ्झरङ्झभटेड हेटौंडा । 

आई.ए. ङ्झफहाय ङ्जवद्यारम 
ऩयीऺा सङ्झभङ्झत, ऩटना,  
बायत । 

66. २०७5।12।25 2076।1।2 

शङ्झभिरा कङ्ट भायी भण्डर, 
अस्थामी प्रा.ङ्जव. ङ्ञशङ्ञऺका, 
जनता उच्च भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम, ङ्झगर्द्ा-फेराऩट्टी, 
धनङ्टषा । 

अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर । 

67. २०७5।12।25 2075।12।27 

सॊगीता कङ्ट भायी मादव, 
प्राथङ्झभक ङ्ञशङ्ञऺका, नेऩार 
याङ्जद्सम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
ङ्झबस्वा, वीयगञ्ज । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत । 

68. २०७6।1।4 2076।1।5 
सङ्टयतफहादङ्टय यावर, प्रा.ङ्जव. 
ङ्ञशऺक, श्री काङ्झरका देवी 
प्रा.ङ्जव. ऩङ्टल्रेतोरा, अछाभ । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
बायत । 
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69. २०७6।1।4 2076।1।9 

अजङ्टिनप्रसाद मादव, 
प्रधानाध्माऩक, नेऩार जनता 
प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
नवरऩयासी । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

70. २०७6।1।4 2076।1।8 

कृङ्झत थाऩा िड्का, प्रा.ङ्जव. 
याहत ङ्ञशऺक, भहाङ्जवय 
भा.ङ्जव. ब्रम्हाऩङ्टयी, करैमा, 
फाया । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी. 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत । 

71. २०७6।1।9 2076।1।13 
भङ्टङ्ङी फस्नेत, सहामक 
ङ्छद्रतीमस्तय, साझा प्रकाशन, 
ऺेरीम कामािरम नेऩारगॊज । 

आई.ए., भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी, बायत । 

72. २०७6।1।19 2076।1।23 

याभप्रसाद ऩौडेर, प्रा.ङ्जव. 
ङ्ञशऺक, श्री सभमभाई 
भाद्यङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
ङ्जटकङ्ट रीगढ, रुऩन्देही । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, 
बायत । 

73. २०७6।1।19 2076।1।27 
ङ्झफभरा ङ्जवद्श, अ.न.भी., 
ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम, 
योल्ऩा अन्तगित । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
बायत 

74. २०७6।1।19 2076।1।22 

अङ्ञम्वका गौतभ, तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक, श्री काहङ्टॉ 
आधायबतू ङ्जवद्यारम, ऩोिया 
भहानगयऩाङ्झरका, कास्की । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद , ऺेरीम 
कामािरम, इराहाफाद,  
बायत । 

75. २०७6।1।19 2076।1।24 

भनोजकङ्ट भाय फङ्टढा, ङ्झनम्न 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺक, 
भहेन्िोदम भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम षडानन्द 
नगयऩाङ्झरका, बोजऩङ्टय 
* फाङ्ञल्भकीप्रसाद ङ्झसॊह, 
प्रधानाध्माऩक, श्री भाङ्ङे ढङ्टङ्गा 
उच्च भा.ङ्जव. टारेगाउॉ 
जाजयकोट । 

झङ्टठा एवॊ नक्करी कागजात 
फनाई/फनाउन रगाई 
अन्तवाितािको राङ्झग ऩेस गयी 
स्थामी ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टक्त । 

76. २०७6।1।26 2076।1।29 

नन्दनी श्रीवास्तव, प्रा.ङ्जव. 
कयाय ङ्ञशङ्ञऺका, श्री 
कोटहीभाई प्रा.ङ्जव., 
कङ्जऩरवस्तङ्ट । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, 
बायत । 

77. २०७6।2।2 2076।2।2 

चन्ि नायामण चौधयी, 
प्राङ्जवङ्झधक सहामक (कयाय), 
फङ्टढीगॊगा गाउॉऩाङ्झरका, 
हाङ्ञत्तभङ्टडा, भोयङ । 

आई.एस्सी, ङ्झफहाय ङ्जवद्यारम 
ऩयीऺा सङ्झभङ्झत, ऩटना,  
बायत । 

78. २०७6।2।2 2076।2।3 

धनकङ्ट भायी िड्का, याहत 
ङ्ञशङ्ञऺका, श्री ज्मोङ्झत 
प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
आभबञ्ज्माङ, भकवानऩङ्टय । 

भध्मभा तह(एस.एर.सी 
सयह), ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा 
फोडि, ऩटना, बायत 
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79. २०७6।2।2 2076।2।5 

आयती कङ्ट भायी भङ्ञल्रक, 
ङ्ञशङ्ञऺका, श्री प्राथङ्झभक 
ङ्जवद्यारम, पतङ्टहा भहेशऩङ्टय, 
यौतहट । 

हाइस्कङ्ट र तह, ङ्झफहाय 
ङ्जवद्यारम ऩयीऺा सङ्झभङ्झत, 
ऩटना, बायत। 

80. २०७6।2।2 2076।2।5 
भधङ्ट देवी जोशी, प्रा.ङ्जव. 
ङ्ञशङ्ञऺका, दशयथ भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम, साडेऩानी, कैरारी 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद , ऺेरीम 
कामािरम, इराहावाद, बायत 

81. २०७6।2।2 2076।2।3 
फाफङ्टयाभ अङ्झधकायी, प्रहयी 
नामफ उऩयीऺक, नेऩार 
प्रहयी । 

आई.कभ., भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद , इराहावाद,  
बायत । 

82. २०७6।2।2 2076।2।14 

ङ्झफभरा आचािम, प्रा.ङ्जव. याहत 
ङ्ञशऺक, दाङवाङ भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम, ऐयावती 
गाउॉऩाङ्झरका, प्मूठान । 

हाइस्कङ्ट र तह, भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्  , ऺेरीम 
कामािरम, वायाणसी,  
बायत । 

83. २०७6।2।13 2076।2।14 

भो. सईदङ्टयिहभान, प्रशासङ्झनक 
सहामक, फी.ऩी. कोइयारा 
स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षान 
धयान । 

हाइस्कङ्ट र तह, ङ्झफहाय 
इन्टयङ्झभङ्झडमट ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्, 
ऩटना, बायत । 

84. २०७6।2।13 2076।2।14 

बक्तफहादङ्टय ङ्झसॊह, भा.ङ्जव. 
सट्टा ङ्ञशऺक, काॉडा बवानी 
भा.ङ्जव., काॉडा फाजङ्टया । 

स्नातक (फी.ए.), दीन 
दमार उऩाध्माम गोयिऩङ्टय 
ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, गोयिऩङ्टय, 
बायत । 

85. २०७6।2।13 2076।2।19 

वीयफहादङ्टय चौधयी, उच्च 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺक (अस्थामी 
कयाय), श्री मङ्टवक उच्च 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 

जोगीगाउॉ फङ्छदिमा । 

स्नातकोत्तय तह (एभ.कभ.), 
डा. याभ भनोहय रोङ्जहमा 
अवध ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, 

पैजावाद, बायत । 

86. २०७6।2।13 2076।2।19 
प्रङ्छदऩकङ्ट भाय मादव, इङ्ञन्जङ्झनमय, 
सङ्जहद गॊगारार याङ्जद्सम रृदम 
केन्ि, फाॉसफायी, काठभाडौं। 

फी.ई., नेऩार इङ्ञन्जङ्चयमङ्चयङ 
र्क्याम्ऩस, (ऩोिया 
ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, ऩोिया) । 

87. २०७6।2।29 2076।3।1 
सयोज ऺेरी (के.सी.), ऩूवि 
प्र.ना.ङ्झन., प्रहयी प्रधान 
कामािरम, नक्सार । 

आई.कभ., भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद्  , ऺेरीम कामािरम, 
वायाणसी, बायत । 

88. २०७6।3।12 2076।3।15 

काङ्झसभ अन्सायी, कयाय 
ङ्झन.भा.ङ्जव. ङ्ञशऺक, श्री नेऩार 
याङ्जद्सम ङ्जवद्याऩीठ उच्च 
भा.ङ्जव. वीयगञ्ज, ऩसाि । 

एस.एर.सी. सयह, 
भधङ्टवनीङ्ञस्थत या. कृत उच्च 
भा.ङ्जव. ङ्झफहाय, बायत । 
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  2.५.३ साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू : - 

ङ्झस.नॊ. उजङ्टयी अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जद्श बएको व्महोया 
ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत, 

आयोऩऩर दामय ङ्झभङ्झत 
प्रङ्झतवादीको नाभ, ऩद य कामािरम 

भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ फभोङ्ञजभ 
कसङ्टय सजाम भागदाफी ङ्झफगो (रु.)  

1.  

रेिा अङ्झधकृत 
यङ्झफनचन्ि ढकाररे 
कटायी 
नगयऩाङ्झरकाको भूर 
िाताफाट आफ्नो 
िाताभा यकभ 
स्थानान्तयण गयी 
याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, 
थाऩाथरी शािाफाट 
ऩटक-ऩटक गयी 
ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञक्तका 
नाभभा यकभ ङ्झनकारी 
भ्रद्शाचाय गयेको बङे्ङ 
सभेत। 

रेिा अङ्झधकृत यङ्झफनचन्ि ढकाररे कटायी नगयऩाङ्झरकाको 
याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंकभा यहेको सॊङ्ञचत कोष िाताफाट 
नगयऩाङ्झरकाको अन्म चारङ्ट तथा ऩङ्टॉजीगत िचि िाताहरू ग-
२ य ग-५ भा यकभ स्थानान्तयण गने िभभा 
नगयऩाङ्झरकाको नक्करी ऩर तमाय ऩायी प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृतको नाभभा आपैं रे ङ्जकते दस्तित गयी नक्करी 
चरानी नॊ. यािी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा फाऩतको यकभ ब ङ्टक्तानी 
प्रमोजनको राङ्झग बनी दङ्टईऩटक गयी रु. 
3,९७,५०,000।-, २०७४ भाघ भङ्जहनाको दोहोयो तरफ 
ङ्झनकारी रु. ३६,९८७।- य २०७४ चैत भङ्जहनाको तरफी 
बऩािई ङ्झभराई अङ्झतङ्चयक्त रु. ५०,000।- सभेत गयी जम्भा 
रु. ३,९८,३६,९८७।- आफ्नो ङ्झनजी िाताभा स्थानान्तयण 
गयेको य सोही यकभभध्मे आपन्तका िाताभा यकभ जम्भा 
गयी तथा जग्गाहरू िङ्चयद गयी सयकायी यकभ 
हाङ्झननोक्सानी गयेको। 

२०७५।४।१४,  
2075।4।20 

 

यङ्झफनचन्ि ढकार, रेिा अङ्झधकृत, 
कटायी नगयऩाङ्झरका, इराभ 

दपा ९, 
दपा १७, य 
दपा १५  

दपा ९ य दपा 
१५, दपा 
3(1) य 3(1) 
को देहाम (झ), 
दपा १७ 
 
 

३,९८,३६,९८७।- 
 

2.  
 

रेिा अङ्झधकृत 
यङ्झफनचन्ि ढकाररे 
भाई नगयऩाङ्झरकाभा 
रेिा अङ्झधकृतको 
ऩदभा कामियत 
यहॉदाको अवङ्झधभा 
नगयऩाङ्झरकाको 
ङ्जवङ्झबङ्ङ िाताको 
यकभ आफ्नो 
िाताभा सायेको 
हङ्टनसक्न ेबङे्ङ सभेत 
। 

प्रङ्झतवादीहरूरे आऩसी ङ्झभरेभतो गयी भाई नगयऩाङ्झरकाको 
िाताहरूफाट यङ्झफनचन्ि ढकारको नाभभा सभेत यकभ 
जम्भा गने व्महोयाको फैंक बौचय बयी ङ्झभङ्झत 
2074/5/7 भा रु. 49,87,500।-, कामािरम प्रङ्झत 
य फैंक प्रङ्झतभा ङ्जववयण पयक पयक बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ च.नॊ. 
य ङ्झभङ्झतका ऩरहरू तमाय ऩायी रु. 98,76,000।-, 
45,90,675।- य 89,76,425।-, त्मसैगयी 
यङ्झफनचन्ि ढकार आपैं रे नगयऩाङ्झरकाको ङ्जकते ऩर िडा 
गयी रु. 23,35,716।-, प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत 
कारीदास ढकारको ङ्जकते दस्तित गयी रु. 
६,५१,६२७।-, ङ्जकते तरफी बयऩाई िडा गयी 
४,४३,३५९।- य याजस्व ङ्झतयेको ङ्जकते फैंक बौचय िडा 

२०७५।४।१५ 

2075।4।20 

 

 

 

यङ्झफनचन्ि ढकार, रेिा अङ्झधकृत  

 ऐ ऐ ३,२४,५६,१४८।- 

कारीदास ढकार, प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत, भाई 
नगयऩाङ्झरका, इराभ दपा १७ 

दपा १७, दपा 
3(1) य 3(1) 
को देहाम (झ) 

 

२,३४,४३,१००।- 
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गयी रु. ५,९४,८४६।- सभेत जम्भा 
रु.३,२४,५६,१४८।- सयकायी यकभ अङ्झनमङ्झभत 
तङ्चयकारे यङ्झफनचन्ि ढकारको ङ्झनजी िाताभा जम्भा गयी 
सोही यकभफाट यङ्झफनचन्ि ढकार य आपन्तको नाभभा 
जग्गासभेत िङ्चयद गयेको। 

3.  

साङ्झफक देवीऩङ्टय 
गा.ङ्जव.स. ङ्झसयहाका 
सङ्ञचव जीवनकङ्ट भाय 
ङ्झधताररे आ.व. 
०७३/७४ भा 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
कामििभअन्तगितको 
यकभ ङ्ञझकी नफाॉडेको 
बङे्ङ सभेत । 

तत्कारीन देवीऩङ्टय गा.ङ्जव.स.का गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव 
जीवनकङ्ट भाय ङ्झधताररे आ.व. 2०७३/७४ भा 
गा.ङ्जव.स.को िाताफाट ङ्झनकारेको यकभभध्मे 
रु.१८,३९,३५२।७५ फाट कङ्ट नै ऩङ्झन कामििभ सॊचारन 
नगयेको य ङ्जपताि सभेत नगयेको देङ्ञिई ङ्झनजरे 
गा.ङ्जव.स.को रङ्ञऺत कामििभ सभेतको राङ्झग ङ्झनकासा 
बएको यकभ फैंकफाट ङ्झनकारी आफ्नो घयव्मवहायभा 
रगाई सयकायी यकभ दङ्टरुऩमोग तथा ङ्जहनाङ्झभना गयेको। 

२०७५।६।११,  

2075।6।16 

 

 

जीवनकङ्ट भाय ङ्झधतार, गा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचव,  देवीऩ ङ्टय, ङ्झसयाहा 

दपा १७ 
दपा १७,  दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (च)  

१८,३९,३५२।७५ 
 

4.  

फार ङ्जवकास भा.ङ्जव., 
यानीवन, काठभाडौंका 
प्र.अ. भैमादेवी भल्ररे 
2074 बािदेङ्ञि भाघ 
सम्भ कङ्चयफ छ भङ्जहना 
ङ्झफदा स्वीकृत नगयाई 
र्क्यानाडाभा फसेको य 
नेऩार पकेऩङ्झछ 
हाङ्ञजय गयी सम्ऩूणि 
तरफ बत्ता िाएको 
बङे्ङ सभेत। 

फार ङ्जवकास भा.ङ्जव., यानीवन, काठभाडौंका प्रधानाध्माऩक 
भैमादेवी भल्ररे गैयकानूनी रूऩभा ङ्झफदा फसी गैयहाङ्ञजय 
बई नेऩार पकेऩङ्झछ र्क्यानडाभा फसेको अवङ्झध 2075 
बाि 23 गते देङ्ञि ऐ भाघ 23 गतेसम्भको सम्ऩूणि 
हाङ्ञजय एकैऩटक गयी उक्त अवङ्झधको तरफ बत्ता रु. 
1,62,753।82 फङ्टङ्ञझङ्झरएको, ङ्जवद्यारमका रेिाऩार 
ङ्जवऩर राभारे उक्त तरफ बत्ता ङ्झनकारी ङ्झनजराई 
फङ्टझाएको देङ्ञिएको तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आफ्नो 
अङ्झधकाय ऺेरबन्दा फाङ्जहय गई कानून ङ्जवऩयीत तरफी ङ्झफदा 
स्वीकृत गयी ङ्झनज भैमादेवी भल्रराई कसङ्टय  गनि प्रत्मऺ 
रूऩभा सहमोग गयी भङ्झतमायको बङू्झभका िेरेको। 

२०७५।६।१८, 
2075।7।8 

भैमादेवी भल्र, प्रधानाध्माऩक, फार 
ङ्जवकास भा.ङ्जव. 

दपा 17  
दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (घ) 

रु.1,62,753।82 

ङ्जवऩर राभा, रेिाऩार, हङ्चयकृष्ण 
राभा, नानीभैमा राभा, ङ्झफना शे्रद्ष, 

रफेन्िफहादङ्टय शाही, भनोज राभा य 
ङ्ञजतेन्ि राभा, ङ्जव.व्म.सङ्झभङ्झत सदस्म 

दपा १७ को 
कसङ्टय गनि 
दपा 22 
फभोङ्ञजभ 
भङ्झतमाय 

ऐ  

5.  

धनङ्टषा ङ्ञजल्राको 
जनकऩङ्टयधाभङ्ञस्थत 
फहृत्तय जनकऩङ्टय ऺेर 
ङ्जवकास ऩङ्चयषद फाट 

फहृत्तय जनकऩङ्टय ऺेर ङ्जवकास ऩङ्चयषद फाट ङ्झनभािण बएका 
आठ वटा ङ्झनभािण ठेक्काभध्मे ठेक्का नॊ. GOI/RB02/067-

68JNP, GOI/RB03/067-68/JNP, GOI/RB04/067-68/JNP, 

GOI/GD03/067-68JNP य GOI/GD04/067-68 JNP गयी 

२०७५।७।१२, 
2075।7।15 

ङ्छदगम्फय याम, तत्कारीन 
अध्मऺ, फहृत्तय जनकऩङ्टय ऺेर 
ङ्जवकास ऩङ्चयषद्   

दपा १७ दपा १७, 
दपा ३(१) य 
३(१)को देहाम 
(ज)  

७६,२८,५०२।९२ 
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यॊगबङू्झभ भैदान, 

गॊगासागय धनङ्टषासागय 
य ङ्झतयहङ्टङ्झतमा गाछी 
सॊयऺण कामि 
रगामतको ङ्जवङ्झबङ्ङ ८ 
वटा ठेक्काको फोरऩर 
भूल्माॊकन प्रङ्जिमा य 
ङ्झनभािण कामिभा 
अङ्झनमङ्झभतता बएको 
बङे्ङ सभेत 

ऩाॉचवटा प्माकेजका फोरऩरहरूको फोरऩर भूल्माॊकन 
सङ्झभङ्झतफाट भूल्माॊकन गदाि र.ई. अॊकबन्दा ३० 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी घटेको कायण देिाई फहृत्तय जनकऩङ्टय 
ऺेर ङ्जवकास ऩङ्चयषद् ङ्झनमभावरी, २०५८ को ङ्झनमभ १५.९ 
को उऩङ्झनमभ ४ फभोङ्ञजभ फोरऩर अभान्म हङ्टन े जनाई 
भूल्माॊकन प्रङ्जिमाभा सभावेश नगयी फदङ्झनमत वा 
राऩयवाहीऩूविक भूल्माॊकन गयी ङ्झसपाङ्चयस बएको तथा 
सोफभोङ्ञजभ नै फोरऩर स्वीकृत गयेको कामिफाट 
ऩङ्चयषदराई हाङ्झननोक्सानी बएको यकभ 
रु.६२,८८,५६९।०८ (भू.अ.कय. फाहेक) एवॊ ङ्झनभािण 
कामिका ङ्जवङ्झबङ्ङ आइटभहरूभा ठेक्का सम्झौता बएको 
एकाई दयभा घटीफढी हङ्टने गयी बेङ्चयएसन आदेश स्वीकृत 
गये गयाएको कामिफाट ठेक्का नॊ. GOI/RB01/067-68 JNP भा 
रु.९,८५,८३८।८४, ठेक्का नॊ. GOI/GD01/067-68JNP को 
आइटभ नॊ.१३ Dewatering Works भा यकभ रु. 
३,५४,०९५।- गयी कङ्ट र जम्भा यकभ 
रु.७६,२८,५०२।९२ ङ्जहनाङ्झभना तथा हाङ्झन नोक्सानी 
गयेको। 

डा. सूमिदेव शाह, तत्कारीन 
कामिकायी ङ्झनदेशक ऐ ऐ ६२,८८,५६९।०८ 

उषा ङ्झभश्र, ना.सङ्ट. ऐ ऐ ६६,४२,६६४।०८ 
उत्तभयाज शभाि ढकार, 
रेिाऩार ऐ ऐ ६२,८८,५६९।०८ 

याजेशकङ्ट भाय शाह, तत्कारीन 
कामिकायी ङ्झनदेशक ऐ ऐ ६२,८८,५६९।०८ 

ऩयसङ्टयाभ शाह, तत्कारीन सव 
इङ्ञन्जङ्झनमय 

 दपा १७, 
दपा ३(१) य 
३(१)को देहाम 
(घ)  

३,५४,०९५।- 

गोऩार झा, तत्कारीन कामिकायी 
ङ्झनदेशक 

ऐ 

दपा १७, 
दपा ३(१) य 
३(१)को देहाम 
(ङ)  

९,८५,८३८।८४ 

उऩेन्ि झा, तत्कारीन प्रोजेक्ट 
इङ्ञन्जङ्झनमय 

ऐ 

दपा १७, 
दपा ३(१) य 
३(१) देहाम 
(च)  

१३,३९,९३३।८४ 

ङ्जवष्णङ्टफहादङ्टय याउत, प्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
चन्िा एण्ड वसन्त कन्स्िक्सन 
प्रा.ङ्झर. 

दपा 
८(४)  दपा ८(४)  ९,८५,८३८।8४ 

प्रदीऩनायामण शाह, प्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
डाॉपे/ सगयभाथा जे.बी. ऐ ऐ ३,५४,०९५।- 
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6.  

ङ्जवदेह ङ्झभङ्झथरा ऺेर 
ऩमिटन प्रवर्द्िन ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे 
आ.व. 2067/68 
को स्वीकृत फजेट 
अनङ्टसाय काभ नगयी 
आपू अनङ्टकूरको 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 
फनाई भ्रद्शाचाय गयेको 
बङे्ङ सभेत। 

आ.व. २067/68 भा सङ्टरु बई २068 असाय 
भसान्तसम्भभा कामि सम्ऩन् न गनङ्टिऩने कम्ऩाउण्डवार 
ङ्झनभािण कामिभध्मे याभजानकी भङ्ञन्दयको कम्ऩाउण्डवार 
ङ्झनभािणभा रु. 1,49,770।18 भार य ब्रम्हस्थान 
ब्रम्हफाफाको भङ्ञन्दयको कम्ऩाउण्डवार ङ्झनभािणभा रु. 
1,53,634।18 भारको  कामि गयेको ऩाइएकोरे कामि 
नगयी िभश: रु. 1,35,229।82 य रु. 
1,31,365।82 सभेत जम्भा रु.2,66,595।64 
कामि नै नबएकोभा भूल्माॊकन तथा कामि सम्ऩन् न प्रङ्झतवेदन 
फनाई ब ङ्टक्तानीको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गयी फढी ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदराउने कामि गयी तथा फढी ब ङ्टक्तानी ङ्झरईिाई भासी 
सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको। 

 

 

 

 

 

 

२०७५।७।१२, 
2075।7।29 

ओभ प्रकाश मादव, अध्मऺ, 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत  

दपा 17 दपा १७, दपा 
3(1) य 3(1) 
को देहाम (घ)  

1,35,229।82 

अजमकङ्ट भाय मादव, अध्मऺ, 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत  

ऐ ऐ 1,31,365।82 

अङ्झनरुि भण्डर, ओबयङ्झसमय, 
ऩमिटन कामािरम, जनकऩङ्टय  

ऐ ऐ 2,66,595।64 

7.  

सशस्त्र प्रहयी फर 
नेऩार अरुण गङ्टल्भ 
सॊिङ्टवासबाका सशस्त्र 
प्रहयी नामफ उऩयीऺक 
याभप्रसाद 
बण्डायीसभेतरे ङ्झफना 
इजाजत सयकायी 
सवायी साधनको प्रमोग 
गयी अन्दाजी १०० 
र्क्यङ्ट.ङ्जपट फयाफयको 
१८४ थान सारको 
ङ्ञचयान काठ 
सॊिङ्टवासबाफाट सङ्टनसयी 
तपि  ओसायऩसाय 
गयेको बङे्ङसभेत। 

सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार अरुण गङ्टल्भराई आहारे ङ्झसस्न े
सल्रेयी साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे गङ्टल्भ 
ऩङ्चयसयङ्झबर बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभािण गनिका राङ्झग ५० 
र्क्यङ्ट.ङ्जपट सिङ्टवा काठ उऩरब्ध गयाउन े बन े ताऩङ्झन 
प्रङ्झतवादी सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार अरुण गङ्टल्भ 
सॊिङ्टवासबाका सशस्त्र प्रहयी नामफ उऩयीऺक याभप्रसाद 
बण्डायीरे गङ्टल्भ ऩङ्चयसयङ्झबर नमाॉ बौङ्झतक सॊयचना तथा 
पङ्झनिचयहरू ङ्झनभािण कामि सङ्टरु नगयी चैनऩङ्टय फजायभा 
झ्यार, ढोका य पङ्झनिचयहरू फनाउन ङ्झभस्त्री तथा पङ्झनिचय 
ऩसरहरू हङ्टॉदाहङ्टॉदै ङ्ञजल्रा वन कामािरम धनकङ्ट टाको 
च.नॊ.१३७८ ङ्झभङ्झत 207५।६।१० को ऩरफाट उल्रेि 
बई आए अनङ्टसायको ९२.९८ र्क्यङ्ट.ङ्जपट जम्भा भूल्म 
रु.१,०४,१३६।०० फयाफयको सारको ङ्ञचयान काठ 
ङ्झफना इजाजत सयकायी सवायी साधनको दङ्टरुऩमोग गयी 
सॊिङ्टवासबा ङ्ञजल्राको चैनऩङ्टयफाट धयान/इटहयीतपि  
ओसायऩसाय गयी फदङ्झनमतसाथ काठ ङ्जहनाङ्झभना गयी 
सयकायी सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झननोक्सानी गयेको। 

२०७५।८।१३, 
2075।8।20 

याभप्रसाद बण्डायी, स.प्र.ना.उ., 
सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार अरुण 

गङ्टल्भ 
दपा १७ 

दपा १७, दपा 
३ (१) य ३(१) 
को देहाम (घ) 

१,०४,१३६।०० 
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8.  

श्री जोगडा भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारमका ऩूवि 
प्रधानाध्माऩक जैस 
भङ्टहम्भदरे ङ्झफदाको 
ङ्जववयणभा सयकायी 
कागज ङ्जकते गयेको य 
हार सोही ङ्जवद्यारमभा 
कामियत प्रधानाध्माऩक 
ङ्झनजाभङ्टङ्छद्दन िाॉरे 
ङ्जवऻान साभग्री िङ्चयद 
नगयी नक्करी ङ्झफर ऩसे 
गयेको बङे्ङसभेत । 

साङ्झफक जोगडा गा.ङ्जव.स., रुऩन्देही ङ्ञस्थत जोगडा 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमका ऩूवि प्रधानाध्माऩक जैस भङ्टहम्भदरे 
सेवाफाट अवकास हङ्टॉदा सयकायी यकभ ङ्झरनिेान े
फदङ्झनमतरे आपूिङ्टसी ङ्झफयाभी ङ्झफदा ३३१ ङ्छदन फनाई 
अनाङ्झधकाय एवॊ गैयकानूनी तङ्चयकारे सयकायी कागजातको 
व्महोया सच्माई रु.२,३७,९१७।– यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको 
य जोगडा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा कामियत प्रधानाध्माऩक 
ङ्झनजाभङ्टङ्छद्दन िाॉरे आ.व. २०७१/७२ भा 
रु.२,५१,६६७।३४ फयाफयको ङ्जवऻान साभग्री ङ्जवद्यारमभा 
दाङ्ञिरा नगयी जम्भा ङ्झफगो रु. २,५१,६६७।३४ नेऩार 
सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई भ्रद्शाचाय गयेको। 

२०७५।८।१३ 

2075।8।25 

ङ्झनजाभङ्टङ्छद्दन िाॉ, प्रधानाध्माऩक, 
जोगडा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम 

दपा १७  दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (घ) 

२,५१,६६७।३४ 

जैस भङ्टहम्भद, ऩूवि प्रधानाध्माऩक, 
जोगडा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम 

दपा ११ 

दपा ११  

9.  

ङ्झसयाहा ङ्ञजल्रा साङ्झफक 
याभऩङ्टयङ्जवताि गा.ङ्जव.स. 
वाडि नॊ. ६ फस्न े
प्राङ्जवङ्झधक सहामक 
प्रदीऩ ठाकङ्ट यरे 
आभाफङ्टवाको उभेय 
फढाएय साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺाबत्ता फङ्टझ्दै 
आएको य भतृकको 
सभेत बत्ता ङ्झनकासा 
गयी िाइभासेको 
बन् नसेभेत 

केन्िीम प्रहयी ङ्जवङ्झध ङ्जवऻान प्रमोगशाराको ऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदन य साभाङ्ञजक सङ्टयऺा ङ्जवतयणको बयऩाई अनङ्टसाय 
साङ्झफक याभऩङ्टय ङ्जवताि गा.ङ्जव.स.का प्राङ्जवङ्झधक सहामक 
प्रदीऩकङ्ट भाय ठाकङ्ट यरे ५४६ वटा औॊठा छाऩ आपैं रे गयी 
जम्भा रु. ९,६२,९१४।-  य कामािरम सहमोगी 
याजकङ्ट भाय भहयारे ६६ वटा औॊठा छाऩ आपैं रे गयी 
जम्भा रु. १,२२,०००।- साभङ्ञजक सङ्टयऺाफाऩतको 
सयकायी यकभ आपैं  ङ्झरने िाने फदङ्झनमतरे औॊठा छाऩ 
आपैं रे गयी उक्त साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयणको 
नेऩार सयकायको सम्ऩङ्ञत्त फदङ्झनमतसाथ हाङ्झन नोक्सानी 
गयेको। 

२०७५।८।20, 
2075।9।3 

प्रदीऩकङ्ट भाय ठाकङ्ट य, प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक, साङ्झफक याभऩङ्टय ङ्जवताि 
गा.ङ्जव.स. 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (ङ) 

९,६२,९१४।- 

याजकङ्ट भाय भहया, कामािरम 
सहमोगी, साङ्झफक याभऩङ्टय ङ्जवताि 

गा.ङ्जव.स., ङ्झसयाहा 
ऐ 

दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (घ) 

१,२२,०००।- 

10.  

श्री प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
कडहवाि ङ्जऩप्रा, 
ङ्झसयहाका प्र.अ. 
याभप्रसाद मादवरे 
शौचारम तथा भभित 
शीषिकभा ङ्झनकासा 

श्री प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, कडहवाि ङ्जऩप्रा, ङ्झसयहाका 
प्रधानाध्माऩक याभप्रसाद मादवरे आ.व. ०६५/६६ देङ्ञि 
०७२/७३ सम्भ ङ्जवङ्झबङ्ङ छारवङृ्ञत्तफाऩत जम्भा ङ्झनकासा 
यकभ रु.२,८५,५४०।- फाट जम्भा रु.७४,९००।-  
भार ङ्जवतयण गयी फाॉकी रु.२,१०,६४०।- य आ.व. 
०६६/६७ भा शौचारम ङ्झनभािण य कऺाकोठा 

२०७५।८।27, 
2075।9।3 

 
याभप्रसाद मादव, प्रधानाध्माऩक, 
श्री प्रा.ङ्जव. कडहवाि ङ्जऩप्रा- २ 

ङ्झसयहा 

दपा १७ 
दपा १७, दपा 
३ (१) य ३(१) 

देहाम (ङ) 
५,५१,६८४।३५ 
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यकभ, कभिचायीहरूको 
सॊचमकोष य ना.र. 
कोष यकभ एवॊ नक्करी 
हस्ताऺय गयी 
छारवङृ्ञत्तको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ऩङ्टन्स्थाऩनाको राङ्झग ङ्झनकासा यकभफाट भूल्माॊकनफभोङ्ञजभ 
फाॉकी यहेको यकभ िभश: रु. ९४,९०४।५० य रु. 
४६,१३९।८५ य आ.व. ०६७/६८ भा छारा शौचारम 
ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्झनकासा यकभफाट शौचारम ङ्झनभािण 
नगयी फाॉकी यहेको यकभ रु.२,००,०००।- गयी कङ्ट र 
जम्भा रु.५,५१,६८४।३५ नेऩार सयकायको सम्ऩङ्ञत्त 
फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी गयेको। 

11.  

दङ्टम्भाना गा.ङ्जव.स., 
बोजऩङ्टयका सङ्ञचव 
भङ्झनष चौधयी य 
का.स. टेकफहादङ्टय 
शे्रद्षरे २०६७ देङ्ञि 
२०७० सम्भ भतृ 
व्मङ्ञक्तहरूको 
नागङ्चयकता ऩेस गयी 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
बत्ता ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङसभेत । 

साङ्झफक दङ्टम्भाना गाउॉ ङ्जवकास सभङ्झतको कामािरम, 
बोजऩङ्टयका तत्कारीन गा.ङ्जव.स सङ्ञचव येवतीकङ्ट भाय 
कोइयारारे कामािरम सहमोगी टेकफहादङ्टय शे्रद्षराई 
औॊठाछाऩ रगाउन रगाई रु. ८३,०००।-, भङ्झनष 
चौधयीरे आपैं  औॊठाछाऩ रगाई रु. १,०६,०००।- य  
टेकफहादङ्टय शे्रद्षराई औॊठाछाऩ रगाउन रगाई 
रु.१,४४,०००।- गैयकानूनी तवयफाट आपूहरूरे 
पाइदा ङ्झरन े फदङ्झनमतरे ङ्झभरेभतोभा साङ्झफक दङ्टम्भाना 
गाउॉ/वडाभा नै नबएका (पजॉ), साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
नफङ्टझी भतृ्मङ्ट एवॊ फसाइसयाइॉ गङ्चयसकेका व्मङ्ञक्तहरूसभेतको 
नाभभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता यकभ ङ्झनकासा गयी यकभ 
ङ्ञझकी, िाइभासी नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको।कामािरम सहमोगी टेकफहादङ्टय शे्रद्षरे 
भङ्झतमायको बङू्झभका ङ्झनबाएको। 

 
 
 
२०७५।09।१२, 
2075।09।22 

येवतीकङ्ट भाय कोइयारा,तत्कारीन 
गा.ङ्जव.स सङ्ञचव, दङ्टम्भाना 
गा.ङ्जव.स. 

दपा १७  दपा १७, दपा 
३(१) य  ३(१) 
देहाम (ग)  

८३,०००।- 

भङ्झनष चौधयी, गा.ङ्जव.स सङ्ञचव ऐ (दपा २२ 
को 

प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊश 
फभोङ्ञजभ 

दपा१७, दपा 
३(१)य ३(१) 
देहाम (घ)  २,५०,०००।- 

टेकफहादङ्टय शे्रद्ष, कामािरम 
सहमोगी 

दपा १७ 
कसङ्टयभा 
भङ्झतमाय 

(दपा २२) 

ऐ  

12.  

न्माम ऩङ्चयषद् 
सङ्ञचवारमका 
तत्कारीन रेिाऩार 
ङ्ञशवहङ्चय ढकाररे सो 
कामािरमभा कामियत 
यहॉदाको अवङ्झधभा 
तरफी बयऩाईको जोड 
जम्भाभा पयक ऩायी 
िचि रेिेको बङे्ङ 

न्माम ऩङ्चयषद् सङ्ञचवारमका तत्कारीन रेिाऩार ङ्झनज 
ङ्ञशवहङ्चय ढकाररे आ.व. 2070/71 देङ्ञि आ.व. 
2073/74 सम्भको अवङ्झधभा न्माम ऩङ्चयषद् 
सङ्ञचवारमभा कामियत यहॉदा कङ्ट र रु.24,46,212।60 
फयाफयको सयकायी यकभ तरफी बयऩाईसभेतका आधायभा 
फढी यकभ ब ङ्टक्तानी हङ्टन े गयी फदङ्झनमतसाथ यकभ ङ्ञझकी 
ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी, दङ्टरुऩमोग गयी ङ्झनजी प्रमोगभा 
रगाएको।  

२०७५।10।3, 
2075।10।8 

ङ्ञशवहङ्चय ढकार, तत्कारीन 
रेिाऩार, न्माम ऩङ्चयषद् 

सङ्ञचवारम 
दपा १७ 

दपा १७ 
दपा ३(१) य  

३(१) देहाम (च) 

24,46,212।60 
प्रङ्झतवादीरे ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको यकभ फैंक 
दाङ्ञिरा गयेको 

देङ्ञिएकोरे असङ्टर 
उऩयतपि  भागदाफी 

नङ्झरइएको 
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सभेत। 

13.  

सद्ऱयी ङ्ञजल्रा साङ्झफक 
ङ्झरकोर गा.ङ्जव.स.-४ 
ङ्ञस्थत याङ्जद्सम प्राथङ्झभक 
ङ्जवद्यारमका प्र.अ. 
तेजनायामण 
मादवसभेतरे आ.व. 
२०६६/६७ भा 
बवन ङ्झनभािणको यकभ 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
एवॊ छारवङृ्ञत्त 
ङ्जवतयणभा अङ्झनमङ्झभतता 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
बङे्ङ सभेत। 

याङ्जद्सम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, ङ्झरकोर, सद्ऱयीका ब.ूऩू. प्र.अ. 
चिधयप्रसाद देव य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
तत्कारीन अध्मऺ छेदी मादवरे आ.व. ०६७/६८ भा 
फाङ्जहयी वातावयण शीषिकभा शौचारम ङ्झनभािण गनि ङ्झनकासा 
बएको यकभ रु.२,००,०००।- काभै नगयी ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको। ङ्ञशऺक चन्ि नायामण मादवरे २०६९।११।७ 
भा छारवङृ्ञत्त ङ्जवतयण गयेको बनी तमाय ऩायेको बयऩाई 
कागजातभा ङ्जवद्याथॉहरूको ङ्जकते सहीछाऩ गयी 
छारवङृ्ञत्तफाऩतको यकभ रु.५१,२००।- प्र.अ. 
तेजनायामण मादव य ङ्ञशऺक चन्िनायामण मादवरे 
समङ्टॊक्तरूऩभा ङ्जहनाङ्झभना गयेको य प्र.अ. तेजनायामण 
मादवरे ङ्जवद्यारमको ऩी.सी.एप. फाऩतको यकभ 
रु.१¸०७¸६४०।- य चिधयप्रसाद देव अवकास हङ्टॉदा 
ङ्झनजरे प्र.अ. तेजनायामण मादवराई नगदै फङ्टझाएको 
सयकायी यकभ रु.३,५०,०००।- गयी जम्भा 
रु.४,५७,६४०।- सभेत ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको। 

२०७५।10।3, 
2075।10।9 

तेजनायामण मादव, प्र.अ., याङ्जद्सम 
प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, ङ्झरकोर-4, 

सद्ऱयी 
दपा १७ 

दपा १७, दपा 
३(१) य  ३(१) 
को देहाम (ङ) 

५,०८,८४०।- 

चन्ि नायामण मादव, ङ्ञशऺक, ऐ 
दपा १७, दपा 
३(१) य ३ (१) 
को देहाम (ग) 

51,200।- 

चिधयप्रसाद देव, तत्कारीन 
प्र.अ य छेदी मादव, अध्मऺ, 

ङ्जव.व्म.स. 
ऐ 

दपा १७, 
दपा ३(१) य  
३(१) को देहाम 

(घ) 

२,००,०००।- 

14.  

श्री जनता उच्च 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम 
सोनभङ्झतगाढा 
ङ्झसयाहाका तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक 
भो.सनाउल्राह 
िाॉसभेतरे भ्रद्शाचाय 
गयेको बङे्ङ सभेत। 

जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको सोनभङ्झतगाढा ङ्झसयाहाका 
प्रधानाध्माऩक सनाउल्राह िाॉरे चाय कोठाको ङ्जवद्यारम 
बवन ङ्झनभािण य ट्वाइरेट ङ्झनभािण कामिको राङ्झग आ.व. 
2067/68 य 2068/69 भा ङ्झरएको ऩेश्की 
रु.24,23,000।- फाट सो कामिभा बएको िचि 
रु.17,86,924।66 य ङ्झनजरे फैंकभा जम्भा गयेको 
रु.45,000।- घटाउॉदा ङ्झनभािणतपि को नऩङ्टग 
रु.5,91,075।34 तथा अनङ्टसन्धानको िभभा 
िटाइएको टोरीफाट ऩेस बएको रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा 
आ.व. 2067/68 य 2068/69 को ङ्जहसाफ नऩङ्टग वा 
ङ्झफना ङ्झफर बयऩाई यकभ ङ्झनकारी भस्मौट गयेको 
रु.4,27,595।53 सभेत जम्भा रु.10,18,670।87 
सयकायी यकभ फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना गयेको। 

२०७५।10।१४, 
2075।10।20 

सनाउल्राह िाॉ, प्रधानाध्माऩक, 
जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
सोनभङ्झतगाढा ङ्झसयाहा 

दपा 17  दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (च)  

१०,१८,६७०।८७ 
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15.  

सभाज कल्माण 
ऩङ्चयषदरे बकृङ्ट टी 
भण्डऩङ्ञस्थत पनऩाकि  
भेरा ऺेर यहेको जग्गा 
बाडाभा रगाउॉदा 
अङ्झनङ्जमभतता गयेको । 

सभाज कल्माण ऩङ्चयषदको बकृङ्ट टी भण्डऩङ्ञस्थत पनऩाकि  भेरा 
ऺेर यहेको जग्गा बाडाभा रगाउॉदा सयकायी ठेक्का फन्दोफस्त 
ऐन, 2020 को दपा ४ अनङ्टसाय टेण्डय आभङ्ञन्रत गयी वा 
फढाफढ वा घटाघट गयाई ठेक्काभा ङ्छदनङ्टऩनेभा सो फभोङ्ञजभ 
नगयेको, साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, 2063 को दपा 14 
फभोङ्ञजभ फोरऩर आह्वान गनङ्टिऩनेभा फोरऩर आह्वान नै 
नगयेको, साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, 2064 को ङ्झनमभ 
31, 32, 33, 34, 35, 37, ४४, ५४ य ५९ सभेतको 
उल्रॊघन गयेको य सभाज कल्माण ऩङ्चयषद् आङ्झथिक प्रशासन 
ङ्झनमभावरी, 2050 को ङ्झनमभ 38 भा उल्रेि बएको 
फोरऩरसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध ऩारना गयेको नऩाइएको साथै सोही 
ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ 62 भा बाडाभा ङ्छदने ङ्झरने सम्फन्धभा 
ङ्झनणिम गदाि कामि सॊचारक सङ्झभङ्झतद्राया ङ्झनधािङ्चयत कामिङ्जवङ्झध 
अऩनाई बाडाभा ङ्छदन सङ्जकनेछ बनी उल्रेि बएकोभा उक्त 
व्मवस्था प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी उऩमङ्टक्त कामिङ्जवङ्झध नफनाई बाडाभा 
ङ्छदएको। साथै सयकायी जग्गा बाडाभा ङ्छदॉदा प्रचङ्झरत कानून 
एवॊ भाऩदण्डङ्जवऩयीत प्रङ्झतस्ऩधाि नगयाई, एकाङ्झधकाय हङ्टने गयी 
फदङ्झनमतऩूविक ङ्झनणिम गयी सभाज कल्माण ऩङ्चयषदराई हाङ्झन 
नोक्सानी य आपूहरूराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माएको ऩङ्टङ्जद्श 
बएको य सो कामिभा भेरा सॊचारक टेकफहादङ्टय गङ्टरुङरे यवीन्ि 
गङ्टरुङको नाभफाट ङ्झनवेदन रेिी दस्तित गयी ङ्झनवेदन तमाय 
गयी भन्रारमभा तत्कारीन भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा सभाज 
कल्माण भन्री एवॊ सभाज कल्माण ऩङ्चयषदका तत्कारीन 
अध्मऺसभऺ ङ्झनवेदन ऩेस गयेको य उक्त ङ्झनवेदनकै आधायभा 
15 वषिको राङ्झग बाडाभा ङ्छदने गयी ङ्झभङ्झत 2069/5/20 य 
21 भा ङ्झनणिम गङ्चयएको।टेकफहादङ्टय गङ्टरुङरे यवीन्ि गङ्टरुङको 
वायेस बई ऩङ्चयषदसॉग अङ्झत न्मून दययेटभा फदङ्झनमतऩूविक नेऩार 
सयकाय सभाज कल्माण ऩङ्चयषदराई गैयकानूनी हाङ्झन य  
पूहरूराई गैयकानूनी राब हङ्टने सम्झौता गयाई भ्रद्शाचायजन्म 
कामि गयेको। 

२०७५।10।२१, 
2075।10।21 

फिीप्रसाद न्मौऩान,े तत्कारीन 
अध्मऺ, सभाज कल्माण ऩङ्चयषद् 
एवॊ भन्री, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका 
तथा सभाज कल्माण, प्रभोद 
भेहता, उऩाध्मऺ, कङ्ट ञ् ज 
ङ्झफहायीप्रसाद चौधयी, कोषाध्मऺ, 
ई. यवीन्िकङ्ट भाय मादव बङे्ङ 
यवीन्िकङ्ट भाय, सदस्म सङ्ञचव 

दपा 17 

दपा 17 दपा 
3(1) य 

३(१)को देहाम 
(झ), दपा२४ 

३१,५२,१७,६७५।२० 

हङ्चय न्मौऩान,े भोहनयाज शभाि य 
भदनकङ्ट भाय रार कणि, तत्कारीन 
सदस्म, स.क. ऩङ्चयषद् 

दपा 17 दपा 17 दपा 
3(1) य 
३(१)को 
देहाम(झ) 

३१,५२,१७,६७५।२० 

टेकफहादङ्टय गङ्टरुङ, यङ्जवन्ि गङ्टरुङ, 
सॊचारक, काठभाडौं पनऩाकि  

दपा ८(४) दपा ८(४) 

३१,५२,१७,६७५।२० 

यत्न गाहाभगय, सॊमोजक, 
फरफहादङ्टय स्वाय य भदनप्रसाद 
ङ्चयभार,  सदस्म, पन ऩाकि  
सञ्चारन सम्फन्धी अध्ममन सङ्झभङ्झत 
(२०६६), प्रभे ङ्झसॊह धाभी य 
जगदेव चौधयी, कानूनी 
सल्राहकाय, स.क. ऩङ्चयषद् 

दपा १९ 
(२) 

दपा १९(२) 
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16.  

येङ्झडमो प्रसाय सेवा 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा 
कामियत यहेको 
अवस्थाभा ङ्झफयाभी ऩयी 
उऩचायभा यहेको 
फित कभिचायी 
कल्माण कोषको 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
आयोऩ रगाई भराई 
ङ्झनरम्फन गयेको बङे्ङ 
सभेत व्महोयाको रेिा 
अङ्झधकृत टोऩफहादङ्टय 
भहतयाको उजङ्टयी । 

येङ्झडमो प्रसाय सेवा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत (येङ्झडमो नेऩार) भा 
आङ्झथिक प्रशासन भहाशािाअन्तगित कभिचायी 
कल्माणकोषको तत्कारीन रेिा अङ्झधकृत टोऩफहादङ्टय 
भहतयारे येङ्झडमो प्रसाय सेवा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा कामियत 
ङ्जवङ्झबङ्ङ कभिचायीहरूको नाभभा ङ्झनमभानङ्टसाय स्वीकृत बएको 
जम्भा रु.४,३०,०००|-  को चेकहरू आपैं रे फैंकफाट 
बजाई (साटी) सम्फङ्ञन्धत कभिचायीहरूराई यकभ नङ्छदई 
आपैं रे ङ्झरई िाएको य सङ्झभङ्झतको कल्माणकोषफाट सभेत 
रु.२,३१,७१८।९५ साऩटी ङ्झरई ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्जपताि 
नगयी ब्माजसभेत जम्भा रु.७,४०,५२५।५३ आपैं रे 
ङ्झरई फदङ्झनमतऩूफिक ङ्झरई िाएको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे 
याद्ससेवक कभिचायी बई आफ्नो ऩदको दङ्टरुऩमोग गयी 
गैयकानूनी रूऩभा फदङ्झनमतऩूविक सॊस्थाराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माई आपूराई प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टर् माउन े कामि गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको। 

२०७५।1१।2, 
2075।11।6  

टोऩफहादङ्टय भहतया, तत्कारीन 
रेिा अङ्झधकृत, येङ्झडमो प्रसाय 
सेवा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत  

दपा १७  

दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (ङ)  

७,४०,५२५।५३ 

17.  दैरेि ङ्ञजल्रा साङ्झफक 
द्रायी गाउॉ ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको 
कामािरमका 
सहरेिाऩार छङ्जवयाभ 
शभािरे भतृकका 
नाभभा साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा बत्ता 
शीषिकको सयकायी 
यकभ ङ्झनकासा गयी 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको  

बङे्ङसभेत। 

साङ्झफक द्रायी गा.ङ्जव.स.को कामािरम दैरेिका तत्कारीन 
गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव टीकायाभ येग्भीरे आ.व. २०६९/७० य 
२०७०/७१ को साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयणफाऩतको 
जम्भा रु.1,84,000/- आफ्नै औॊठाछाऩ रगाई 
सेवाग्राहीराई यकभ ङ्जवतयण नगयी फदङ्झनमतसाथ यकभ 
ङ्झनकारी ङ्जहनाङ्झभना गयेको। सोही कामािरमका सह-
रेिाऩार छङ्जवयाभ शभािरे आ.व. 2०७१/७२ य 
२०72/७3 को साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयणफाऩतको 
जम्भा रु.३,44,500।- आफ्नै औॊठाछाऩ रगाई यकभ 
ङ्झनकारी ङ्जहनाङ्झभना गयेको य कृङ्जष, वन तथा वातावयण 
शीषिकफाऩतको यकभ रु.1¸52¸570।- काभै नगयी  
फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको। 

२०७५।1१।19, 
2075।11।27 

टीकायाभ येग्भी, गा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचव, साङ्झफक द्रायी गा.ङ्जव.स.को 
कामािरम, दैरेि 

दपा १७  दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (घ)  

1,84,000।- 

छङ्जवयाभ शभाि, सह-रेिाऩार  

ऐ ऐ 4,97,070।- 
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18.  

ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म 
कामािरम सोरङ्टिङ्टम्फङ्टका 
तत्कारीन रेिा 
अङ्झधकृत यङ्झफनचन्ि 
ढकाररे ङ्ञजल्रा 
स्वास्थ्म कामािरम, 
सोरङ्टिङ्टम्फङ्टभा रेिा 
अङ्झधकृत ऩदभा 
कामियत यहॉदा आङ्झथिक 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
हङ्टनसक्ने बङे्ङसभेत। 

यङ्झफनचन्ि ढकाररे आपूराई पाइदा य नऩेार 
सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे ङ्ञजल्रा 
स्वास्थ्म कामािरमको ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झत य च.नॊ. का ऩरहरूभा 
कामािरमभा यहन ेप्रङ्झत य फैंकराई ऩठाउने प्रङ्झतभा व्महोया 
पयकपयक बएका गरत ङ्झरित तमाय ऩायी आफ्नो 
नाभको याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक य एन.एभ.फी. फैंकभा यहेका 
िाताभा जम्भा गये/गयाएको िभश: रु. 9,02,002।- 
य 5,80,504।- तथा याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंकको नक्करी 
बौचय तमाय ऩायी ङ्जहनाङ्झभना गयेको रु. 6,800।- सभेत 
जम्भा रु. 14,89,306।- सयकायी यकभ फदङ्झनमतसाथ 
अनङ्झधकृत रूऩभा ङ्झनजी प्रमोगभा रगाई ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन 
नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको। 

२०७५।1१।३०, 
2075।12।3 

यङ्झफनचन्ि ढकार, रेिा 
अङ्झधकृत, ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म 
कामािरम, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट 

दपा १७ 
य दपा ९ 

दपा 17, 
दपा ९, दपा 

3(१) य 
3(1) को 
देहाम (च), 
दपा ४७, 
दपा २९ 
(अ.दङ्ट. 

अ.आ.ऐन) 

14,89,306।- 

19.  

नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्
प्राङ्झधकयण, यत्नऩाकि  
ङ्जवतयण केन्िका 
तत्कारीन रेिाऩार 
उभेशकङ्ट भाय भहतरे 
रङ्झरतऩङ्टय ङ्जवतयण 
केन्िभा सरुवा बएय 
जाॉदा फयफङ्टझायथ सभेत 
नगयी गएको य 
रङ्झरतऩङ्टयभा सभेत 
ङ्झनजरे २० राि 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
सम्फन्धभा छानङ्झफन 
गदाि १ कयोड यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बेङ्जटएकोभा छानङ्झफन 
सङ्झभङ्झतराई प्रबावभा 
ऩायी ३० रािभार 

नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण  यत्नऩाकि  ङ्जवतयण केन्िका 
तत्कारीन रेिाऩार उभेशकङ्ट भाय भहतरे Bank 

Reconciliation Statement तमाय गदाि वास्तङ्जवक 
बौचयराई ऩङ्चयवतिन गयी रेिा य कामािरम प्रभङ्टिराई 
जानकायी नगयाई Cash Book भा Posting गयी Cash 

Book को यकभबन्दा फढी यकभ फैंकफाट ब ङ्टक्तानी 
ङ्झरएको, सङ्टऩयबाइजय भोहन चन्दको नाभभा रु. 
१२,९३,४९२।७१ को Bearer चेक काटी आपैं रे 
ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको, कभिचायीका यकभहरू ब ङ्टक्तानी गनि बौचय 
तमाय गयी रेिा य कामािरम प्रभङ्टिफाट हस्ताऺय गयाई 
आफ्नै नाभभा ब ङ्टक्तानी ङ्झरई तत्ऩद्ळात ् मथाथि बौचयराई 
Delete गयी ऩूवि बौचयफाट ङ्झफरहरू ङ्ञझकी सोही नम्फयभा 
अको घटी यकभको बौचय फनाई Customized Account 

and Inventry System भा ऩोङ्जद्शङ्ग गने य केही सभमऩद्ळात ्
ऩङ्टन: उऩयोक्तानङ्टसाय ङ्ञझङ्जकएको सक्कर कागजात (ङ्झफर) को 
आधायभा अको बौचय तमाय गयी सम्फङ्ञन्धत कभिचायीराई 
ब ङ्टक्तानी गने गयेको, कभिचायीको तरफ य ङ्झनवङृ्ञत्तबयण 
ब ङ्टक्तानी गनि बौचय तमाय गदाि प्रभाण फेगय (िचि 

२०७५।1१।३०, 
2075।12।4 

उभेशकङ्ट भाय भहत, रेिाऩार, 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण  
यत्नऩाकि  ङ्जवतयण केन्ि 

दपा १७  

दपा ३(१) य 
३(१) को देहाम 
(ज)  

५२,१३,५९०।४३ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको यकभ 
फैंकभा जम्भा गयेकोरे 

असङ्टरउऩय तपि  
भागदाफी नङ्झरइएको 
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ङ्झतयाई सपाइ ङ्छदन 
रागकेो बङे्ङसभेत। 

सभामोजन बनी) िचि रेिाङ्कन गयी आफ्नो नाभभा चेक 
फनाई ब ङ्टक्तानी ङ्झरनेसभेतका कामिहरू गयी 
रु.५२,१३,५९०।४३ फयाफयको सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको 
फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी गयी ङ्झनजी 
प्रमोगभा रगाई भ्रद्शाचाय गयेको। 

20.  

कृषक सभूह प्रा.ङ्जव. 
जङ्टङ्झडवेराका प्र.अ. 
यभेश ङ्झतवायीरे 
अध्मऺरगामत 
सदस्महरूको ङ्जकते 
दस्तित गयी आफ्नी 
ऩत्नी रङ्झरता 
ङ्झतवायीराइि याहत 
ङ्ञशऺकभा ङ्झनमङ्टक्त गयी 
आपैं  ङ्जकते दस्तित 
गयी तरफ ङ्ञझकेको 
बङे्ङसभेत। 

कृषक सभूह प्रा.ङ्जव., जङ्टङ्झडवेराका तत्कारीन प्रधानाध्माऩक 
यभेश ङ्झतवायीरे गरत ङ्झरित कागजात तमाय गयेय आफ्नो 
ऩत् नी रङ्झरता ङ्झतवायीराइि गैयकानूनीरुऩभा प्रा.ङ्जव.स्तयको 
याहत अनङ्टदान कोटाको ङ्ञशऺक ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयी जम्भा 
ङ्झफगो रु.२,५६,९९०।- फयाफयको सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको 
फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झननोक्सानी गयेको। ङ्ञशऺक 
रङ्झरता ङ्झतवायीरे ङ्जवद्यारमभा हाङ्ञजय नबएको ङ्झभङ्झत 
२०६३/३/१२ देङ्ञि २०६६/५/१२ सम्भको 
अवङ्झधको रु.२,५६,९९०।- यकभ ङ्झनकासा गयी गयाइि 
सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी गयेको । 

२०७५।1१।३०, 
2075।12।4 

यभेश ङ्झतवायी, प्रधानध्माऩक, 
तत्कारीन कृषक सभूह प्रा.ङ्जव., 
जङ्टङ्झडवेरा 

दपा ९ य 
दपा १७  

 दपा ९, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (घ), 
दपा १७  

२,५६,९९०।- 

रङ्झरता ङ्झतवायी, ङ्ञशऺक दपा १७ 

दपा ३(१) य 
३(१) को देहाम 
(घ), दपा १७ 

२,५६,९९०।- 

21.  

ङ्ञजल्रा वन कामािरम, 

डोल्ऩाका 
कभिचायीहरूरे नक्करी 
कागजात तमाय गयी 
साभङ्टदाङ्जमक तथा 
याङ्जद्सम वनफाट 
सॊकरन बएको 
जटाभसी ङ्ञजल्राफाङ्जहय 
रैजाने छोडऩङ्टजॉ 
इजाजत ङ्छदएको 
 बङे्ङसभेत। 

आ.व. २०७३/७४ भा साङ्झफक ङ्ञजल्रा वन कामािरम, 
डोल्ऩाका तत्कारीन वन अङ्झधकृत याभङ्जवचायी ठाकङ्ट य, 
पयेद्शयहरू रुिफहादङ्टय फङ्टढा य ङ्झबभफहादङ्टय फङ्टढारे ङ्झनजी 
हकबोगको जग्गाफाट जटाभसी सॊकरन गयेको बनी पजॉ 
कागजात तमाय गयी गयाई साभङ्टदाङ्जमक वन तथा याङ्जद्सम 
वनफाट सॊकरन बएको 1,85,996 के.जी. जटाभसी 
ङ्ञजल्राफाङ्जहय रैजान छोडऩङ्टजॉ ङ्छदई उक्त जटाभसीको ङ्झफगो 
रु.१,४८,७९,६८०।-  सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको वदङ्झनमतसाथ 
ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको। साथै 
ङ्जपल्डभा नगई आपैं  भङ्टच ङ्टल्काहरू य प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
गयाई वन यऺकहरूराई अङ्जपस सभमभा, सो सभम 
अगाङ्झड वा ऩछाङ्झड फोराई दस्तित गयाई गरत प्रङ्झतवेदन 
तमाय गने भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको। 

२०७५।1१।३०, 
2075।12।11 

याभङ्जवचायी ठाकङ्ट य, तत्कारीन 
वन अङ्झधकृत, पयेद्शयहरू 
रुिफहादङ्टय फङ्टढा य बीभफहादङ्टय 
फङ्टढा, साङ्झफक ङ्ञजल्रा वन 
कामािरम, डोल्ऩा 

दपा १७ य 
दपा 1९ 
(2)   

दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (झ) 
तथा दपा 1९ 
(2)   

१,४८,७९,६८०।- 
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22.  

ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक 
कामािरम, बोजऩङ्टयरे 
उङ्ङङ्झत 
कामििभअन्तगित 
बोजऩङ्टय-टक्साय-कोट-
गोगन-ेरेिकि  सडक 
स्तयोङ्ङङ्झत गनि ठेक्का 
नॊ. DTO/UNNATI-

BHOJPUR-01-072/073 भा 
नक्करी फैंक ग्मायेन्टी 
ऩेस गयी ठेकेदायराई 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको 
बङे्ङसभेत। 

उङ्ङङ्झत कामििभको बोजऩङ्टय-टक्साय-कोट-गोगने-रेिकि  
सडक स्तयोङ्ङङ्झत गनि ठेक्का नॊ. DTO/UNNATI/BHOJPUR-

01/072/073 ठेक्का अॊक रु.१२,५५,९७७५४/३४ को 
ङ्झनभािण कामिको साङ्झफक ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक कामािरम, 
बोजऩङ्टय य एभ.के.वाई.ऩी. जे.बी.फीच सम्झौता बई उक्त 
ङ्झनभािण कम्ऩनीका आङ्झधकाङ्चयक प्रङ्झतङ्झनङ्झधफाट 
भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की भाग गयी कृङ्जष ङ्जवकास फैंक, भङ्टतम 
शािा कामािरम, यत्नऩाकि  काठभाडौंको नाभफाट तत्कारीन 
शािा अङ्झधकृत छङ्जवरार ढकार य देवजॊग शाहीसभेतको 
ङ्झभरोभतोभा ऩेस हङ्टन आएको नक्करी फैंक जभानत-ऩरको 
अङ्ञन्तभभा मो जभानतको वैधताको राङ्झग सम्ऩकि  गनङ्टि 
होरा बनी सम्फङ्ञन्धत फैंकको पोन नम्फयसभेत ङ्छदएको 
अवस्थाभा फैंकसॉग सम्ऩकि  नै नगयी साङ्झफक ङ्ञजल्रा 
प्राङ्जवङ्झधक कामािरम, बोजऩङ्टयका प्रभङ्टि रारङ्ट ङ्झगयी य 
रेिाऩार याभफहादङ्टय दहाररे ङ्झनभािण कम्ऩनीका प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
तथा सॊचारकहरूसॉग ङ्झभरेभतो गयी सयकायी हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टर् माउने य आपूरे राब ङ्झरने उदे्दश्मरे नक्करी 
फैंक ग्मायेण्टीको आधायभा २ ऩटकभा 
रु.१,१०,८०,०००।- भोङ्झफराइजेसन यकभ उऩरब्ध 
गयाई सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन 
नोक्सानी गयेको। पभिका प्रफन्धक तथा आङ्झधकाङ्चयक 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधरे नेऩार सयकायसॉग गयेको सम्झौताफभोङ्ञजभको 
काभ नगयी आपूराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउन े
फदङ्झनमतरे भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको। 

२०७५।1२।१८, 
2075।12।26 

रारङ्ट ङ्झगयी, कामािरम प्रभङ्टि, 
याभफहादङ्टय दहार, रेिाऩार, 
साङ्झफक ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक 
कामािरम, बोजऩङ्टय 

दपा १७ 
दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम(झ) 

१,१०,८०,०००।- 

छङ्जवरार ढकार, शािा 
अङ्झधकृत, कृङ्जष ङ्जवकास फैंक 
ङ्झरङ्झभटेड, शािा कामािरम, 
यत्नऩाकि  

दपा १७ य 
दपा ९ 

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

१,१०,८०,०००।- 

भाधवप्रसाद िनार, प्रफन्धक 
ङ्झनदेशक, एभ.के. ङ्झनभािण सेवा 
प्रा.ङ्झर. 

दपा २३ य 
दपा ८(४) 

दपा ८(४) १,१०,८०,०००।- 

याजङ्ट शे्रद्ष, प्रफन्धक ङ्झनदेशक, 
वाई.ऩी. कन्सिक्सन ऐ ऐ १,१०,८०,०००।- 

यणङ्झधय तङ्टम्फा, आङ्झधकाङ्चयक 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, एभ.के. वाई.ऩी. 
जे.बी. 

ऐ ऐ ५५,३०,०००।- 

देवजॊग शाही, आङ्झधकाङ्चयक 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, एभ.के. वाई.ऩी. 
जे.बी. ऐ ऐ ५५,५०,०००।- 

23.  

साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट 
सहमोगस्वरूऩ प्राद्ऱ 
काठहरू य ङ्जवद्यारम 
ऩङ्चयसयका काठहरू 
साधायण उच्च 

ङ्जवङ्झबङ्ङ साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहहरूफाट सहमोग 
स्वरूऩ तत्कारीन साधायण उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
गॊगदी, दाङराई प्राद्ऱ बएको काठभध्मे १७९२.०१५ 
र्क्यङ्ट.ङ्जप. सार काठको जम्भा रु.१०,३०,४०८ तथा ७१९ 
र्क्यङ्ट.ङ्जप. असनाको जम्भा रु.७९,०९० य ङ्जवद्यारम 
ऩङ्चयसयभा यहेका आॉऩ य ङ्झससभका रूिहरू ङ्झफिी गयी 

२०७६।१।२६, 
2076।1।27 

बोगने्िङ्झसॊह याजऩङ्टत, अध्मऺ, 
ङ्जव.व्म.स., य ऩूणिफहादङ्टय चौधयी, 
प्रधानाध्माऩक, तत्कारीन साधायण 
उ.भा.ङ्जव., गॊगदी, दाङ 

दपा १७ 
दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (च) 

११,४५,४९८।- 
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भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
दाङका प्र.अ. 
ऩूणिफहादङ्टय चौधयी य 
ङ्जव.व्म.स.का अध्मऺ 
बोगने्िङ्झसॊह याजऩङ्टतरे 
ङ्झफिीङ्जवतयण गयी 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङ सभेत। 

ङ्जहनाङ्झभना गयेको रु. ३६,०००।- गयी जम्भा रु. 
११,४५,४९८।- फयाफयको काठ तत्कारीन साधायण 
उ.भा.ङ्जव., गॊगदी, दाङका ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ बोगने्िङ्झसॊह याजऩङ्टत य प्रधानाध्माऩक ऩूणिफहादङ्टय 
चौधयीरे ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचायजन्म कामि 
गयेको । 

24.  

कैरारी ङ्ञजल्राङ्ञस्थत 
फेहडाफाफा उच्च 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम 
उभािका तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक 
गोङ्जवन्दयाज 
ओझासभेतरे ङ्जवङ्झबङ्ङ 
आङ्झथिक वषिभा 
ङ्जवद्यारमको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङ 
सभेत। 

फेहडाफाफा उच्च भा.ङ्जव. भा अनङ्टदान कोटाभा ङ्झनमङ्टक्त 
ङ्ञशऺक रोकयाज बट्ट २०७०।२।१३ गतेसम्भ भार 
कामियत यहेकोभा २०७०।२।१४ देङ्ञि गैयहाङ्ञजय यहेको 
जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा नगयाई कामियत नै नयहेको 
ङ्ञशऺक रोकयाज बट्टको नाभभा तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम, कैरारीफाट २०७३ फैसाि भसान्तसम्भको 
तरफबत्ता ब ङ्टक्तानी ङ्झरई ङ्जहनाङ्झभना गयेको, साथै कम्प्मङ्टटय 
िङ्चयद नगयी झङ्टठा ङ्झफर भार ऩेस गयी ङ्जवद्यारमको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी गयी तत्कारीन प्र.अ. 
गोङ्जवन्दयाज ओझा य ङ्जव.व्म.स. अध्मऺ दयवायी यानाको 
सॊमङ्टक्त दस्तितफाट रु. ७,९९,५४१।७२  साथै प्र.अ. 
गोङ्जवन्दयाज ओझा य रेिाऩार गोऩार सेटीको सॊमङ्टक्त 
दस्तितफाट यकभ रु.३,४२,७३१।२५ गयी सयकायी 
ङ्जवद्यारमको जम्भा यकभ रु.११,४२,२७२।९७ हाङ्झन 
नोक्सानी ङ्जहनाङ्झभना गयेको ।  

२०७६।१।26, 
2076।1।29 

गोङ्जवन्दयाज ओझा, प्र.अ., दयवायी 
याना, ङ्जव.व्म.स. अध्मऺ  य गोऩार 
सेटी, रेिाऩार, फेहडाफाफा उच्च 

भा.ङ्जव., कैरारी 

दपा १७  दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 
(च) 

११,४२,२७२।९७ 

25.  

भकवानऩङ्टयको साङ्झफक 
ङ्झधमार गा.ङ्जव.स.-२ 
भा यहेको ब्रम्ह 
साभङ्टदाङ्जमक वन 

भकवानऩङ्टयङ्ञस्थत ब्रम्ह साभङ्टदाङ्जमक वनभा ५३% सार य 
४७% अन्म जातका रूिहरू यहेकोभा सारका रूिहरू 
भूल्मवान हङ्टन े बएकोरे सार जातका रूिहरू भार 
हावाहङ्टयीका कायण ढराऩडा बनी छऩान तथा कटान 

२०७६।१।२६, 
2076।2।1 

प्रल्हादप्रसाद ङ्झधतार, तत्कारीन 
ङ्झडङ्झबजनर वन अङ्झधकृत, साङ्झफक 
ङ्ञजल्रा वन कामािरम, हेटौंडा, 
भकवानऩङ्टय 

दपा १७ 
य दपा 
३(१) 

दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 
(झ) य (ग) 

1,58,70,790।38 
य 

१,००,०००।- 



                           54 
 
ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

उऩबोक्ता सभूहका 
अध्मऺ भदिन ङ्झसॊ 
ङ्झथङसङ्जहत ठेकेदाय, 
वन सङ्झभङ्झत य वन 
कामािरम सभेतको 
ङ्झभरेभतोभा अवैधाङ्झनक 
रूऩभा ११154.49 
र्क्यङ्ट.ङ्जपट काठ कटानी 
आदेश ङ्झरएको, २० 
राि फढी यकभ 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामभा 
फाॉडेय १५० बन्दा 
फढी सारका हङ्चयमा 
रूि काटी गोङ्झरमा 
ङ्जहनाङ्झभना गनि रागकेो 
बन् नसेभेत। 

गयेको, वनको व्मवस्थाऩनका राङ्झग ढराऩडा सफै जातका 
रूिहरूभा छऩान नगयेको, आमोगको कामािरम हेटौंडारे 
उक्त वनभा बएको अङ्झनमङ्झभतताको प्रायङ्ञम्बक अनङ्टसन्धान 
गने िभभा ३५ थान साङ्ञच्चकै ढराऩडा रूिहरूको नाऩ 
ङ्झरॉदा ७०० र्क्यङ्ट.ङ्जपट देङ्ञिएको आधायभा २६2 वटा 
रूिको जम्भा ५,३२० र्क्यङ्ट.ङ्जपटको हायाहायीभा हङ्टन ङ्टऩनेभा 
छऩान गदाि ११२५१.४९ र्क्यङ्ट. ङ्जपट गङ्चयएकोरे सारका 
सग्रा रूिहरू कटान गने फदङ्झनमतरे छऩान गयेको, 
ङ्झनमभावरीरे ङ्झनदेशन गयेको सभमअनङ्टसाय नगयेको, छऩान 
ङ्झनयीऺण तहगत रूऩभा तल्रो तहफाट गल्ती बए भाङ्झथल्रो 
तहफाट सङ्टधाय गने बङे्ङ भनसामरे बए ताऩङ्झन दङ्टईवटा 
ङ्झनकाम ऺेरीम वन ङ्झनदेशनारम, हेटौंडा य ङ्झडङ्झबजन वन 
कामािरम, हेटौंडाफाट सॊमङ्टक्त गयेको बएको य िङ्जटएका 
कभिचायीहरूरे न्मूनतभ प्रङ्जिमा सभेत ऩूया नगयेको, 
ठेकेदायको उऩङ्ञस्थङ्झत काठदाउया सॊकरन बएऩद्ळात ठेक्का 
प्रङ्जिमाभा भार देङ्ञिनङ्टऩनेभा छऩान, कटान भङ्टछान हङ्टन ङ्टऩूवि नै 
ठेकेदायहरू देङ्ञिएको, ङ्झभङ्झत २०७३।३।४ गते ब्रम्ह 
साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहको फैठकफाट ढराऩडा 
काठदाउया सॊकरन गने बनी ङ्झनणिम गनङ्टिऩूवि ङ्झभङ्झत 
२०७५।२।७ गते नै सॊकरन सहभङ्झत ङ्छदएको हङ्टॉदा 
प्रङ्झतवादीहरूको प्रत्मऺ मोजना, ङ्झभरेभतो य सॊरग्नताभा 
२६२ वटा ढराऩडा सार जातका रूिहरूभा भार छऩान 
गयेकाभा उङ्ञल्रङ्ञित छऩान गयेका रूिहरू भार कटान 
गनङ्टिऩनेभा फदङ्झनमतऩूविक छऩान गयेका रूिहरूको 
आसऩासभा नै यहेका अन्म छऩान नगयेका हङ्चयमा सग्रा 
िडा सार जातको 208 वटा रूिहरू कटान गयी 
गोङ्झरमा ८८७ थान टङ्टन टङ्टिा ऩायी 9497.78 र्क्यङ्ट.ङ्जप. 

ङ्जवशार बट्टयाई, टॊकनायामण शे्रद्ष, 
नायामणफहादङ्टय काकी, दशयाभ 
चौधयी य याजेन्िभान याजबण्डायी 
(अवकास प्राद्ऱ), सहामक वन 
अङ्झधकृत, याजङ्ट राभा, येन्जय, 
ब्रहभदेव मादव, पयेद्शय, देवीप्रसाद 
गौतभ, वन यऺक 

दपा १७  दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(झ)  
1,58,70,790।38 

 

याजन बङे्ङ याभफहादङ्टय घोयसाइनी, 
प्र.अ., ब्रम्ह आधायबतू ङ्जवद्यारम 

दपा १७ 
य दपा 
३(१)  

दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (झ) य 

(ग)  

1,58,70,790।38 
य  

२,००,०००।- 
 

भोहनफहादङ्टय िड्का, सहामक 
वन अङ्झधकृत (अवकास प्राद्ऱ) 

दपा 
1९(२) 

दपा 1९(२) 
 

सानङ्टकाजी आचामि, सॊचारक, 
होटर साभना प्रा.ङ्झर., हेटौंडा, 
सङ्टयज आचामि, सॊचारक, साभना 
काद्ष उद्योग प्रा.ङ्झर., ङ्झरमङ्टगा, 
शङ्टिफहादङ्टय बोरन, कोषाध्मऺ, 
ब्रम्ह साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत, सोभफहादङ्टय ङ्झतभङ्ञल्सना य 
सङ्टजिफहादङ्टय ङ्ञजम्फा बङे्ङ सूमिफहादङ्टय 
ङ्ञजम्फा, सदस्महरू, ढराऩडा काठ 
सॊकरन सङ्झभङ्झत  

दपा 
८(४) 

दपा ८(४) 

1,58,70,790।38 
 

केशव बङे्ङ इन्िभङ्ञण ङ्झतभङ्ञल्सना, 
काठ ठेकेदाय 

दपा 
८(४) य 
दपा 
३(३) 

दपा ८(४), 
दपा ३(१) य 
३(१) को देहाम 

(च) 

1,58,70,790।38 
य 

१४,२५,०००।- 
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काठको भूल्म अङ्झबवङृ्जर्द् कय फाहेक 
रु.1,58,70,790।38  याङ्जद्सम वनङ्झबरको वन ऩैदावाय 
कटान गयी नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । 

भदिन ङ्झसॊ ङ्झथङ, अध्मऺ, ब्रम्ह 
साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 

दपा 
८(४) य 
दपा 
३(२) 

दपा ८(४), 
दपा ३(१) य 
३(१) को देहाम 

(ग) 

1,58,70,790।38 
य 

८५,०००।00 

ङ्ञजवन बङे्ङ ङ्झबभफहादङ्टय ङ्झथङ, 
सल्राहकाय, ब्रम्ह साभङ्टदाङ्जमक 
वन उऩबोक्ता सभूह 

दपा 
८(४) य 
दपा 
३(१) 

दपा ८(४), 
दपा ३(१) य 
३(१) को देहाम 

(ङ) 

1,58,70,790।38 
य 

९,७५,०००।- 

ब ङ्टटानी बङे्ङ फङ्टर्द्फहादङ्टय रोप्चन, 
सॊमोजक, ढराऩडा काठ सॊकरन 
सङ्झभङ्झत 

दपा 
८(४) य 
दपा 
३(१) 

दपा ८(४), 
दपा ३(१) य 
३(१) को देहाम 

(ग) 

1,58,70,790।38 
य 

१,00,०००।- 

26.  

प्रा. ङ्जव. याभऩङ्टय ङ्जवताि-
५, ङ्झसयहाराई छारा 
शौचारम ङ्झनभािण गनि 
बनी ङ्झनकासा बएको 
सयकायी अनङ्टदान 
यकभ सभेत 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
बङे्ङ सभेत 
(आमोगफाट िङ्जटएको 
टोरीको ङ्झनयीऺण 
प्रङ्झतवेदन) 

हार फन्द बइसकेको श्री प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम याभऩङ्टय 
ङ्जवताि-५ सॊचारनभा यहॉदा ङ्जवद्यारमको नाभभा जग्गा 
नयहेकोभा नक्करी जग्गाधनीऩङ्टजाि फनाई ऩेस गयी छारा 
शौचारम ङ्झनभािण कामिका राङ्झग बनी ङ्जवद्यारमको नाभभा 
ङ्झभङ्झत २०७०।१।१९ य ङ्झभङ्झत २०७०।३।२७ भा 
िभश: रु.१००,०००।– य १,५०,०००।- सभेत गयी 
जम्भा सयकायी यकभ रु.४,००,०००।- ङ्झनकासा 
बएकोभा प्रङ्झतवादीहरू ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ याभबयोस भण्डर तथा प्रधानाध्माऩक फसन्तकङ्ट भाय 
भण्डरसभेतरे ङ्झभरेभतो गयी फदङ्झनमतसाथ यकभ ङ्ञझकी 
िाईभासी ङ्जहनाङ्झभना गयी हाङ्झन नोक्सानी गयेको ।  

२०७६।२।२, 
2076।2।14 

फसन्तकङ्ट भाय भण्डर, 
प्रधानाध्माऩक य स्व. याभबयोस 
भण्डर, अध्मऺ, व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत, प्रा. ङ्जव. याभऩङ्टय ङ्जवताि-५, 
ङ्झसयहा 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(घ) 

४,००,०००।- 

27.  

श्री सभमथान भा.ङ्जव., 
कङ्जऩरवस्तङ्टका 
तत्कारीन प्र.अ. 
थानेश् वय िनाररे 
बवन ङ्झनभािणभा 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको, 
ङ्जव.व्म.स. अध्मऺ 

श्री सभमथान भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम ियेन्िऩङ्टय, 
कङ्जऩरवस्तङ्टका तत्कारीन प्रधानाध्माऩक प्रङ्झतवादी थानेद्वय 
िनार जैसीरे चायकोठे बवन ङ्झनभािणका िभभा 
रु.25,22,066।08 भारको काभ गयी अस्वाबाङ्जवक 
रूऩभा फढी िचि बएको देिाई रु.१२,६१,००२।४६ 
तथा ङ्जवद्यारमको सयकायी यकभ रु. २,७१,५३२।१२ 
नफङ्टझाई आपैं रे िाइभासी ङ्जहनाङ्झभना गयेको। आङ्झथिक वषि 

२०७६।२।२, 
2076।2।7 

थानेद्वय िनार जैसी, तत्कारीन 
प्रध्मानाध्माऩक 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(च) 

२१,३९,६०५।०४ 

दङ्झधयाभ न्मौऩान,े ङ्ञशऺक, 
छङ्जवरार ब ङ्टसार, तत्कारीन 
अध्मऺ, ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 

ऐ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

६,०७,०७०।८६ 
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छङ्जवरार ब ङ्टसार, 

वतिभान प्रधानाध्माऩक 
ङ्झगयीयाज गैये य 
तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक 
थानेश् वय िनार 
जैसीसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा 
ङ्जवद्यारमको यकभ 
राऩयफाही गयी 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको बन् ने 
सभेत। 

2०७०/७१ भा ल्माफ ङ्झनभािणको राङ्झग ङ्झनकासा बएको 
रु.१५,०३,३९७।- भध्मे रु.८,९६,३२६।1४ िचि गयी 
फाॉकी यकभ रु.६,०७,०७०।८६  ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ छङ्जवरार ब ङ्टसारको अध्मऺताभा फसेको 
फैठकफाट ङ्जवद्यारमको ङ्झनभािणाधीन चायकोठे बवनको 
राङ्झग ऩङ्झछ सोधबनाि गने गयी ङ्झनमभङ्जवऩयीत यकभान्तय 
गयी िचि गने ङ्झनणिम गयेको य थानेद्वय िनार जैसी य 
ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺक दङ्झधयाभ न्मौऩानकेो सॊमङ्टक्त हस्ताऺयफाट 
यकभ ङ्ञझकेकोभा उक्त यकभ सोही बवन ङ्झनभािण कामिभा 
िचि बएको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन नसकेको एवॊ हारसम्भ ऩङ्झन 
शोधबनाि बई फैंक िाताभा जम्भा बएको नदेङ्ञिएफाट 
ङ्झभरेभतोभा ङ्झनजहरू आपैं रे ङ्ञझकी िाइभासी ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको। 

सङ्झभङ्झत, श्री सभमथान भाध्मङ्झभक 
ियेन्िऩङ्टय, कङ्जऩरवस्तङ्ट । 

(ङ) 

28.  

साङ्झफक ङ्झबभङ्झगठे 
गा.ङ्जव.स. फाग्रङ्टङभा 
यहेको श्री भाझिकि  
प्रा.ङ्जव.का तत्कारीन 
प्र.अ. ङ्जवजमफहादङ्टय 
थाऩारे सोही 
ङ्जवद्यारमकी अस्थामी 
ङ्ञशङ्ञऺका चन्दा थाऩा 
ङ्जवद्यारमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत 
बई जाऩान गएको 
२०७२ चैतदेङ्ञि 
२०७३ 
पागङ्टनसम्भको 
तरफबत्ता भाग गयी 
िाइभासी भ्रद्शाचाय 
गयेको। 

श्री भाझिकि  प्रा.ङ्जव.का तत्कारीन प्रधानाध्माऩक 
ङ्जवजमफहादङ्टय थाऩारे अस्थामी ङ्ञशङ्ञऺका चन्दा थाऩा राभो 
सभमसम्भ ङ्जवद्यारमभा नयहेको अवस्थाभा ङ्झफदासभेत 
स्वीकृत नगयी सोको जानकायी साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम, फाग्रङ्टङराई सभेत नगयाई फदङ्झनमतऩूविक 
ङ्झनजको सट्टाभा कानूनी प्रङ्जिमाङ्जवऩयीत आकाश थाऩा य 
अङ्ञस्भता घतॉराई सट्टा ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयी ङ्झभङ्झत २०७२ 
चैतदेङ्ञि २०७३ पागङ्टनसम्भको तरफबत्ता 
रु.२८१३०१।- नक्करी कागजात िडा गयी फदङ्झनमतऩूणि 
तङ्चयकाफाट ङ्झनकासा भाग गनङ्टिका साथै िचिसभेत गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको । सट्टा ङ्ञशऺकभा अध्माऩन गयाउन े
आकाश थाऩारे गैयकानूनी तवयरे चन्दा थाऩाको नाभफाट 
तरफ ङ्झनकासा भाग गनि य अस्थामी ङ्ञशङ्ञऺका चन्दा 
थाऩाको सेवा अवङ्झध फढाउन े भनसामरे ङ्झनजको हाङ्ञजयी 
काऩीभा २०७३ असोज भसान्तसम्भको नक्करी हाङ्ञजय 
गयी सयकायी यकभ ङ्झरन य िान भङ्झतमायको बङू्झभका 
ङ्झनवािह गयेको। 

२०७६।२।२, 
2076।2।9 

ङ्जवजमफहादङ्टय थाऩा, तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक, श्री भाझिकि  
प्रा.ङ्जव., फाग्रङ्टङ 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(घ) 

२,८१,३०१।- 

आकाश थाऩा, सट्टा ङ्ञशऺक दपा १७  
को कसङ्टयभा 
भङ्झतमाय 

(दपा २२) 

दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 
(घ) (दपा २२ 
को प्रङ्झतफन्धात्भक 

वार्क्याॊश 
फभोङ्ञजभ)   
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29.  

नेऩार सयकायफाट 
आ.व. ०७३।७४ य 
०७४।७५ भा प्राद्ऱ 
यकभ ङ्ञजल्रा कृङ्जष 
ङ्जवकास कामािरम, 
ऩसािका कामािरम 
प्रभङ्टि सङ्जहतका 
ऩदाङ्झधकायी/तयकायी 
जोन, ऩसािका सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
सङ्जहतका ऩदाङ्झधकायीरे 
काभ नगयी पजॉ 
ङ्झफर फनाई, पजॉ 
सङ्झभङ्झत गठन गयी 
ङ्जकसानहरूराई 
अनङ्टदान य सङ्टङ्जवधा 
नङ्छदई/कभ यकभ ङ्छदई 
भ्रद्शाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत। 

ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास कामािरम, ऩसािका वङ्चयद्ष कृङ्जष 
ङ्जवकास अङ्झधकृत वीयेन्िप्रसाद ङ्झसन्हा य रेिाऩार 
सत्मनायामण सहनीरे आ.व. २०७४/७५ सारको 
फजेटफाट कामािरम प्राङ्गणभा ङ्झनभािण तथा भभित कामिहरू 
गदाि प्रङ्झतस्ऩधािराई सीङ्झभत हङ्टन े गयी टङ्टिाटङ्टिा ऩायी 
कोटेसनफाट काभ गयाई साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन ङ्झनमभावरी 
ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी कामि गयेको य सो कामि सम्ऩङ्ङको राङ्झग 
न्मून गङ्टणस्तयको साभान प्रमोग गयी यॊगयोगन गयेको साथै 
सहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग, नेऩारगञ्जका 
सव-इङ्ञन्जङ्झनमय याकेशकङ्ट भाय भहतोसॉगको ङ्झभरेभतोभा 
ङ्झडङ्झबजन कामािरम ऩसािको हेडय य छाऩ प्रमोग बएको 
नक्करी कागजातहरू तमाय गयी गयाई ठेक्कासम्फन्धी ङ्झफर, 
कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन य नाऩी ङ्जकताफ फदङ्झनमतऩूविक 
नक्करी, झङ्टठा फनाई सोही आधायभा ब ङ्टक्तानी ङ्झरए ङ्छदएको। 
ङ्झनभािण व्मवसामी याभरार याउत य सङ्ङी मादवरे 
आपूराई गैयकानूनी राब ङ्झरन े य नेऩार सयकायराई 
सयकायी हाङ्झननोक्सानी गयी भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टय 
गयेको।प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना, 
ऩङ्चयमोजना  कामािन्वमन इकाइ (तयकायी जोन) ऩसािका 
सञ्चारक सङ्झभङ्झतका अध्मऺ याभेद्वय भहतो कोइयीरे 
प्रङ्झतपरभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन अनङ्टदानको यकभ ङ्जवतयण 
गदाि फदङ्झनमतऩूविक बऩािईभा अॊक थप्न,े सच्माउने एवॊ 
कभ यकभ ङ्जवतयण गयी फढी यकभको बऩािई फनाई 
अङ्झधकायको दङ्टरुऩमोगसभेत गयी रु.३,६७,०००।– 

सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको। 

२०७६।२।२, 
2076।2।9 

वीयेन्िप्रसाद ङ्झसन्हा, कामािरम 
प्रभङ्टि एवॊ वङ्चयद्ष कृङ्जष ङ्जवकास 
अङ्झधकृत य सत्मनायामण सहनी, 
रेिाऩार, ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास 
कामािरम, ऩसाि 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(घ) 
१,४७,३०२।२२ 

याकेशकङ्ट भाय भहतो, सफ-
इङ्ञन्जङ्झनमय 

दपा १५, 
दपा १७, 

दपा १५, दपा 
१७, दपा ३ 
(१) य ३ (१) 
को देहाम (घ) 

१,४७,३०२।२२ 

याभेद्वय भहतो कोइयी, अध्मऺ, 
सञ्चारक सङ्झभङ्झत 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ (४) 

 

याभरार याउत कङ्ट भॉ य सङ्ङी 
मादव, ङ्झनभािण व्मवसामी 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ (४) 

 

30.  

श्री आदशि भा.ङ्जव., 
सङ्टिेतका व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य 
प्र.अ.को ङ्झभरेभतोभा  
ङ्जवद्यारमभा कामियत 

श्री आदशि भा.ङ्जव., सङ्टिेतका ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचव तथा प्रधानाध्माऩक ङ्झबभफहादङ्टय 
ऻाभीरे ङ्जवद्यारमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत भा.ङ्जव. ङ्ञशऺक ङ्झररायाभ 
ढङ्टॊगनेाराइि नोकयीफाट हटाउन े वा आवश्मक कायफाही 
गनेतपि  प्रङ्जिमा अवरम्फन नगयी मोग्मताङ्जवहीन अन्म 

२०७६।२।१३, 
2076।3।15 

ङ्झबभफहादङ्टय ऻाभी, तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक, बक्तफहादङ्टय ऻाभी,  
रेिा ङ्ञशऺक य दरफहादङ्टय ङ्झसॊह, 
तत्कारीन स्रोत व्मङ्ञक्त, श्री 
आदशि भा.ङ्जव., सङ्टिेत 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(घ) 
२,३८,५३०।- 
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नयहेको व्मङ्ञक्तको 
नक्करी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फनाई 
यकभ ङ्झनकासा गयाई 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङ 
सभेत। 

व्मङ्ञक्तहरूराइि ङ्ञशऺकको रूऩभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयी रेिा 
ङ्ञशऺक बक्तफहादङ्टय ऻाभीसभेत बइि ङ्झभङ्झत 
२०६८।१२।१ देङ्ञि २०६९।१२।२७ सम्भको 
तरफबत्तासभेत जम्भा रु.२,३८,५३०।- नक्करी कागजात 
िडा गयी फदङ्झनमतऩूणि तङ्चयकाफाट यकभ ङ्झनकासा भाग 
गयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको। ङ्जवद्यारमभा ङ्ञशऺक नबएको 
व्मङ्ञक्तराई तरफ ङ्झनकासा गयी सो तरफ अन्म 
व्मङ्ञक्तहरूराई िङ्टवाउॉदासभेत स्रोतव्मङ्ञक्तफाट 
अनङ्टगभन/ङ्झनयीऺण नबएको। 

31.  

ङ्झभङ्झत २०७० 
भॊङ्झसयदेङ्ञि २०७२ 
बािसम्भ जनता 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
काङ्झरकोटका 
तत्कारीन प्र.अ. 
जमरार न्मौऩानेरे 
ङ्ञशऺकको तरफ, 
ङ्जवद्याथॉको छारवङृ्ञत्त, 
ङ्छदवा िाजा तथा बवन 
ङ्झनभािणको ज्माभीको 
ज्मारा रेिाऩारको 
ङ्जकते हस्ताऺय गयी 
यकभ ङ्झनकारी 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
बङे्ङसभेत। 

जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम याम्नाकोट, िादङ्टि, काङ्झरकोटभा 
ङ्झभङ्झत २०७० भॊङ्झसयदेङ्ञि २०७२ बािसम्भ प्रधानाध्माऩक 
बएका आयोङ्जऩत जमरार न्मौऩानेरे ङ्ञशऺक तरफभा 
रु.७,६१,९२०।-, बवन ङ्झनभािणभा रु.२,७०,०००।-, 
काठको ढङ्टवानी य ङ्ञचयानभा रु.१,०२,०००।-, ऩाठ्य 
ऩङ्टस्तक, ङ्छदवा िाजा य छारवङृ्ञत्तभा रु.६,१२,८११।- 
गयी जम्भा रु.१७,४६,७३१।- अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङे्ङ 
च.नॊ. १३२६ ङ्झभङ्झत २०७४/१/२५ गतेको 
काङ्झरकोटका ङ्ञज.ङ्ञश.अ. ङ्जवष्णङ्टप्रसाद ङ्झतवायीको 
यामसङ्जहतको प्रङ्झतवेदनसभेतका आधाय प्रभाणफाट 
ङ्जवद्यारमको जम्भा रु.१७,४६,७३१।- ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन 
नोक्सानी गयेको देङ्ञिएकोभा ङ्झनजरे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा 
रु.९,१५,०००।- ङ्जवद्यारमको िाताभा जम्भा गयेको 
देङ्ञिॊदा फाॉकी हङ्टन आउने रु.८,३१,७३१।- फदङ्झनमतसाथ 
ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको।  

२०७६।२।२०, 
2076।2।21 

जमरार न्मौऩाने, तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक, जनता भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम याम्नाकोट, िादङ्टि, 
काङ्झरकोट 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(ङ) 

८,३१,७३१।- 

32.  

यौतहट ङ्ञजल्राका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ गा.ङ्जव.स.हरूभा 
अधिसयकायी अनङ्टदान 
यकभ तथा साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा बत्ता, स्थानीम 

यौतहट ङ्ञजल्रा, साङ्झफक बसेढवा गा.ङ्जव.स.का तत्कारीन 
सङ्ञचवहरू जवाहयरार झा, जमचन्िप्रसाद जमसवार य 
प्राङ्जवङ्झधक सहामक अङ्ञिरेन्िकङ्ट भाय मादवरे आ.व. 
२०६७/६८ देङ्ञि २०७०।७१ सम्भभा नेऩार 
सयकायफाट प्राद्ऱ गा.ङ्जव.स. को चारङ्ट तथा ऩङ्टॉजीगत यकभ 

२०७६।२।२०, 
2076।2।30 

अङ्ञिरेन्िकङ्ट भाय मादव, प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक, साङ्झफक बसेढवा 
गा.ङ्जव.स., यौतहट 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (छ) 

33,24,391।8 

जवाहय रार झा, गा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचव 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 

 5,81,385।– 
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ऩूवािधाय ङ्जवकास 
ङ्झनभािणको यकभ 
दङ्टरुऩमोग बई भ्रद्शाचाय 
य अङ्झनमङ्झभतता बएको 
बङे्ङसभेत। 

िचि गदाि न्मूनतभ रूऩभा अवरम्फन गनङ्टिऩने ङ्जवङ्झधसभेत 
अवरम्फन नगयेको, िचिको ऩङ्टष्ट्याइॉ हङ्टन नसकेको, ङ्झफर 
बयऩाईको प्रभाङ्ञणकता ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन नसकेको, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
बत्ताफाऩत ङ्जवतयण गनङ्टिऩने यकभ आफ्नै वा अरू कसैको 
औॊठाछाऩ प्रमोग गयी आपैं रे फङ्टङ्ञझङ्झरई साविजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जहनाङ्झभना,  हाङ्झन नोक्सानी एवॊ  दङ्टरुऩमोग 
गयेको। 

को देहाम (ङ) 
जमचन्िप्रसाद जमसवार, 
गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव 

ऐ दपा १७, दपा 
३(१) य ३(१) 
को देहाम (घ) 2,71,875।– 

33.  

सरािही य यौतहट 
ङ्ञजल्राभा बायतीम 
सहमोगभा फनेको 
वागभती नदी 
ङ्झनमन्रण आमोजनाको 
काभभा जर उत्ऩङ्ङ 
प्रकोऩ ङ्झनमन्रण 
ङ्जवबागका तत्कारीन 
उऩभहाङ्झनदेशक य सो 
कामािरमका 
कभिचायीहरूरे 
ठेकेदायसॉग ङ्झभरेभतो 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत। 

नेऩार बायत सहमोगभा वागभती नदी ङ्झनमन्रण कामिको 
राङ्झग जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्रण ङ्झडङ्झबजन कामािरम नॊ. 
३ फाया य एभ.के.-फजगङ्टरु-ङ्छद कन्चनजॊगा जे.बी.फीच 
प्माकेज C को य D का राङ्झग िभश: 
रु.5,06,46,183।09 य 3,52,60,022।51 
(भ्माटफाहेक) ठेक्का सम्झौता यकभ कामभ गयी 
2059/8/18 य 2060/3/4 भा ठेक्का सम्झौता 
बएकोभा प्माकेज C भा रु. 50,64,620।- य प्माकेज 
D भा रु. 35,26,000।- गयी कङ्ट र रु. 
85,90,620।- ङ्झनभािण कामिभा सॊरग्न ङ्झनभािण कम्ऩनी 
एभ.के. ङ्झनभािण-फज्रगङ्टरु-ङ्छद कन्चनजॊगा जे.बी.राई 
उऩरब्ध गयाइएको अङ्झग्रभ ब ङ्टक्तानी यकभ अङ्झग्रभ ब ङ्टक्तानी 
जभानतको म्मादङ्झबर राऩयवाही य फदङ्झनमतका साथ 
फैंकभा दाफी नगयेको तथा ब ङ्टक्तानी ङ्झरने ठेकेदाय 
कम्ऩनीरे ऩङ्झन फदङ्झनमतका साथ सयकायी यकभ ङ्जपताि 
नगयी िाइभासेको देङ्ञिॊदा सो कामि प्रङ्झतवादीहरूको 
ङ्झभरेभतोभा नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन ेय 
ठेकेदाय कम्ऩनीराई पाइदा ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतका साथ 
गये गयाएको।  

२०७६।२।२०, 
2076।2।27 

हीयानन्द झा, कामािरम प्रभङ्टि, 
अरुणकङ्ट भाय याई, रेिाऩार, जर 
उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्रण ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम नॊ.३,फाया 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(ज) 

85,90,620।- 

तेण्डी शेऩाि, प्रफन्ध ङ्झनदेशक, 
जीवन थाऩा, कामिकायी ङ्झनदेशक,  
येवन्तकङ्ट भाय फस्नेत, अध्मऺ, 
ङ्झनभािण कम्ऩनी 

दपा ८(४) 
य दपा २३ 

दपा ८(४) 

85,90,620।- 

34.  

नेऩार हज सङ्झभङ्झतको 
सङ्ञचवारमरे 2074 
भा साउदी अयफभा 
हज गनि जाने 

ङ्जव.सॊ. 2074 भा साउदी अयफको भक्काभङ्छदना जान े
हजमारीहरूराई आवश्मक ऩने काठभाडौं-जेद्दा तथा जेद्दा-
काठभाडौंसम्भ Round Trip हवाई ङ्जटकट उऩरब्ध गयाउन 
फोरऩर आह्वान गङ्चयएकोभा सफैबन्दा कभ अॊक प्रस्ताव 

२०७६।२।२०, 
2076।2।29 

भोहम्भद शोऐफ, अध्मऺ य 
अतावङ्टर अॊसायी, भोहम्भद 
इब्राङ्जहभ याइन, भहभद जफायङ्छदन 
ङ्झभमा, जङ्झभरा ङ्झभमा, भोङ्झभना 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(छ) 

३८,००,०००।- 
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मारीहरूका राङ्झग 
हवाई ङ्जटकट व्मवस्था 
गदाि कभ अॊक कफोर 
गनेराई ऩािा रगाई 
फढी अॊकवारासॉग 
रािौँराि 
घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई 
अङ्झनमङ्झभतता, 
गैयकानूनी य भ्रद्शाचाय 
गयेको। 

गयी हजमारी राने ल्माउन े ङ्ञजम्भा ङ्झरने सॊस्थाको फोरऩर 
स्वीकृत नगयी हज सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे आफ्नो अङ्झधकाय 
प्रमोग गयी हज कामिसम्ऩादन उऩसङ्झभङ्झत गठन गयी सोही 
हज कामिसम्ऩादन उऩसङ्झभङ्झतका सॊमोजक भोहम्भद शोऐव 
तथा अन्म सदस्महरूरे दोस्रो कभ अॊक कफोर गने सॊस्था 
ङ्जहना िाबल्स एण्ड टङ्टसिको फोरऩर स्वीकृत गने कामिभा 
एकरौटी ढॊगरे ङ्झनणिम गयी हज सङ्ञचवारमका सदस्म-
सङ्ञचव तथा रेिाऩारसॉग सभेत कङ्ट नै ऩङ्झन आङ्झथिक तथा 
साविजङ्झनक िङ्चयदसॉग सम्फङ्ञन्धत ऐन ङ्झनमभ ऩारना 
सम्फन्धभा कङ्ट नै यामसल्राहसभेत नङ्झरई दोस्रो घटी कफोर 
गने फोरऩरदाताको फोरऩर स्वीकृत गयेको देङ्ञिन आमो 
। साथै नेऩार हज सङ्झभङ्झत सङ्ञचवारमका सदस्म-सङ्ञचव य 
रेिाऩाररे उक्त गैयकानूनीरूऩभा बएको ङ्झनणिमराई 
कामािन्वमन नगनङ्टि ऩनेभा आफ्नो अङ्झधकाय य दाङ्जमत्व ङ्झनवािह 
नगयी ङ्जहना िाबल्स एण्ड टङ्टसिराई हवाई ङ्जटकटको सम्ऩूणि 
यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको तथा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, 2063 
को दपा २१ को उऩदपा (1) य सोही दपाको उऩदपा 
(२) को देहाम (क) भा उल्रेि बएफभोङ्ञजभ ङ्झनज ङ्जहना 
िाबल्स एण्ड टङ्टसिरे फोरऩरसाथ ऩेस गयेको फोरऩर 
जभानत फाऩतको रु. ३८,००,०००।- जपत गनङ्टिऩनेभा 
फोरऩर जभानत तथा कामिसम्ऩादन जभानतसभेत पङ्ट कङ्ट वा 
गङ्चयङ्छदएको ऩाइएकोरे हज कामिसम्ऩादन उऩसङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायी, हज सङ्झभङ्झत सङ्ञचवारमका सदस्म-सङ्ञचव य 
रेिाऩार तथा ङ्जहना िाबल्स एण्ड टङ्टसिका सॊचारक 
सभेतको फदङ्झनमतऩूविक ङ्झभरेभतोभा उक्त गैयकानूनी ङ्झनणिम 
कामािन्वमन गयी साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना गयी 
भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको। 

वानङ्ट भङ्टङ्ञस्रभ, भङ्ञजफङ्टर शेष, 
सदस्महरू, हज कामिसम्ऩादन 
उऩसङ्झभङ्झत, बीभयाज ऩोियेर, 
सदस्म-सङ्ञचव, हज सङ्झभङ्झत 
सङ्ञचवारम य ङ्झतरकयाज ऩन्त, 
रेिाऩार 
दाउद हङ्टसैन, सॊचारक, ङ्जहना 
िाबल्स एण्ड टङ्टसि प्रा.ङ्झर. 

दपा ८(४) दपा ८(४) 

३८,००,०००।- 

35.  
श्री याङ्जद्सम भा.ङ्जव., 
रकडभण्डी, 
कैरारीका ऩूवि प्र.अ. 

श्री याङ्जद्सम भा.ङ्जव., रकडभण्डी, कैरारीका तत्कारीन 
प्र.अ. रारकङ्ट भाय झारे आ.व. २०६६/६७ भा ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ ऩवनकङ्ट भाय भहतोसॉगको 

२०७६।२।२९, 
2076।3।16 

रारकङ्ट भाय झा, तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक, याङ्जद्सम भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम, कैरारी 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

२,५९,४८२।७३ 
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तथा ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺसभेतरे 
ङ्जवद्यारमको ङ्जवङ्झबङ्ङ 
शीषिकको यकभ 
दङ्टरुऩमोग गयेको बङे्ङ 
सभेत  

ङ्झभरेभतोभा फढी PCF अनङ्टदान य दङ्झरत छारवङृ्ञत्ततपि को 
यकभ रु.४९,२३०।- तथा  आ.व. २०६९/७० य 
२०७०/७१ भा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
गहेङ्टप्रसाद डगौयासॉगको ङ्झभरेभतोभा PCF फाऩत फढी प्राद्ऱ 
गयेको यकभ तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तक फाऩत फढी प्राद्ऱ गयेको 
यकभ रु.२,१०,२५२।७३ सभेत गयी जम्भा 
रु.२,५९,४८२।७३ ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी गयी 
भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको। ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभतका अध्मऺ ऩवनकङ्ट भाय भहतोरे याजीनाभा ङ्छदएको १ 
वषिऩङ्झछ भाङ्झरका ङ्जवकास फैंक, टीकाऩङ्टयभा यहेको 
ङ्जवद्यारमको िाताफाट रु.१४,०००।– सभेत ङ्ञझकी 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको। 

(घ) 
ऩवनकङ्ट भाय भहतो, अध्मऺ, 
तत्कारीन ङ्जव.व्म.स., 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(ग) 

६३,२३०।– 

गहेङ्टप्रसाद डगौया, अध्मऺ, 
तत्कारीन ङ्जव.व्म.स. 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(घ) २,१०,२५२।७३ 

36.  

साङ्झफकको ङ्जऩऩया 
ङ्झसभया गाउॉ ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत, फायाका 
सङ्ञचवहरू ङ्जवजमकान्त 
झा य ङ्झररा दाहाररे 
गाउॉ ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको ङ्जवङ्झबङ्ङ 
शीषिकको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङ 
सभेत 

तत्कारीन ङ्जऩऩया ङ्झसभया गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका सङ्ञचव 
ङ्जवजमकान्त झारे आपू उक्त गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 
सङ्ञचवको रूऩभा कामियत यहॉदा आङ्झथिक वषि 2065/66 
भा रु.१२,१७,८६८।-, आङ्झथिक वषि 206६/06७ य 
आङ्झथिक वषि 206७/6८ भा चारङ्ट िचितपि  
रु.५,११,४१५।-, आङ्झथिक वषि 206६/6७ य आङ्झथिक 
वषि 206७/6८ भा ऩङ्टॉजीगततपि  रु.3७,४३,४५८।- य 
आङ्झथिक वषि 206५/6६, 206६/6७ य 2067/68 
भा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा ङ्जवतयणभा रु.8,29,030।- गयी 
जम्भा रु.६३,०१,७७१।४६ फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना, 
हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको। 

२०७६।२।२९, 
2076।3।3 

ङ्जवजम कान्त झा, सङ्ञचव, 
तत्कारीन ङ्जऩऩया ङ्झसभया गाउॉ 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(ज) 

६३,०१,७७१।४६ 

37.  

यत्न कन्मा आधायबतू 
ङ्जवद्यारम, ङ्झसङ्झसिमा, 
गौय, यौतहटका 
प्रधानाध्माऩक 
याकेशकङ्ट भाय ङ्झसॊहरे 
ङ्जवद्यारमको कम्प्मङ्टटय 
िङ्चयद, ऩी.सी.एप. 

यत्न कन्मा आधायबतू ङ्जवद्यारम, ङ्झसङ्झसिमा, गौय, यौतहटका 
प्रधानाध्माऩक याकेशकङ्ट भाय ङ्झसॊहरे आ.व. २०७३/७४ 
को ऩाठ्यऩङ्टस्तक िङ्चयद एवॊ ङ्जवतयण गदाि ङ्जवद्याथॉबन्दा 
फढी ऩङ्टस्तक िङ्चयद गयेको देिाई रु. २६,८३२।५६ 
हाङ्झन नोक्सानी गयेको, ङ्जवद्यारमको शौचारम ङ्झनभािण तथा 
भभितसभेत गनि ङ्झनजरे नगदै फङ्टङ्ञझङ्झरएको रु. 
३,००,०००।- ऩेश्की यकभभध्मे रु. २,००,२८७।४२ 

२०७६।३।५, 
2076।3।9 

याकेशकङ्ट भाय ङ्झसॊह, प्रधानाध्माऩक, 
यत्न कन्मा आधायबतू ङ्जवद्यारम, 
ङ्झसङ्झसिमा, गौय, यौतहट 

दपा १७, 
दपा ११ 

दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 
(घ), दपा ११ १,५६,१९३।१४ 
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अनङ्टदान, एस.ऩी.आई 
अनङ्टदान, छारवङृ्ञत्त, 
ऩाठ्यऩङ्टस्तक आङ्छदको 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङ सभेत । 

को भार काभ बएको प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकन प्रङ्झतवेदनफाट 
देङ्ञिॉदा फाॉकी यकभ रु. ९९,७१२।५८ िाइभास्न े
ङ्झनमतरे ङ्झनजरे आपैं सॉग यािी ङ्जहनाङ्झभना गयेको एवॊ 
४७० वटा यङ्झसद प्रमोग गयी अनाङ्झभका कङ्ट भायी फैठा 
रगामतका ङ्जवद्याथॉहरूसॉग रु.१०।- देङ्ञि रु. ५००।- 
सम्भको ऩयीऺा शङ्टल्क, प्रभाणऩर शङ्टल्क रगामतका शङ्टल्क 
ङ्ञशऺा ऐन, २०२८ को दपा १६घ. को उऩदपा (१) 
ङ्जवऩयीत ङ्झरई रु.२९,६४८।- ङ्जहनाङ्झभना गयेको सभेत 
कङ्ट र रु. १,५६,१९३।१४ सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको। 

38.  

ङ्ञजल्रा सङ्टनसयी 
साङ्झफक चाॉदवेरा हार 
इनरुवा वडा नॊ. ७ 
ङ्ञस्थत ज्माउर हफ 
आधायबतू ङ्जवद्यारम 
(भदसाि) का ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
ऩूवि अध्मऺ इनङ्टस 
ङ्झभमारे ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरमफाट प्राद्ऱ 
अनङ्टदान यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 

ज्माउर हक आधायबतू ङ्जवद्यारम (भदसाि) को नाभको 
याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक इनरुवा शािाभा यहेको िाता नॊ. 
२२२०००३५८२०१ भा ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, 
सङ्टनसयीफाट प्राद्ऱ यकभ ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणिमङ्झफना नै फैंक नगदी ङ्जकताफसङ्जहतका से्रस्ता नै नयािी 
ङ्झनजी कायोफाय सयह सफै चेक अध्मऺ इनङ्टस ङ्झभमाको 
नाभभा काटी तत्कारै िाताफाट यकभ ङ्ञझकी ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ इनङ्टस ङ्झभमा य 
प्रधानाध्माऩक कङ्ट यचरार चौधयीरे राऩयफाही य फदङ्झनमत 
गयी ङ्ञशऺा कामािरमफाट प्राद्ऱ अनङ्टदान यकभभध्मे आ.व. 
२०६९/७० छारा शौचारमको रु.२,५०,०००।-, 
छारवङृ्ञत्तको आ.व. २०६९/७० को रु.४४,८००।-, 
आ.व. २०७१/७२ को रु.६६,४००।- य २०७२/७३ 
को रु.४८,८००।-, धाङ्झभिक अनङ्टदानको रु.५०,४००।- 
सभेत गयी जम्भा रु.४,६०,४००।- ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन 
नोक्सानी य दङ्टरुऩमोग गयेको। अध्मऺ इनङ्टस ङ्झभमारे 
रेिाऩयीऺण गयाई आफ्नो कामिकारको ङ्जवद्यारमको 
से्रस्ता नद्शसभेत गयेको। 

२०७६।३।१२, 
2076।3।13 

ईनङ्टस ङ्झभमाॉ, अध्मऺ, ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

दपा १७ य 
दपा १२  

 
 
 
 

दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 
(घ) य दपा १२  

 
 

४,६०,४००।- 

कङ्ट यचरार चौधयी, प्रधानाध्माऩक दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(घ)  
 

४,६०,४००।- 
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39.  

श्री नवदङ्टगाि याङ्जद्सम 
ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम, ताम्चा, 
सङ्टगयिार, कैरारीका 
प्रधानाध्माऩक य 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺसभेतरे भद्शा 
प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
दैरेिभा कामियत 
ङ्ञशऺक अशोकप्रसाद 
ङ्झतवायीको शैङ्ञऺक 
अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर 
ऩेस गयी यकभ 
ङ्झनकासा गयी ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङ सभेत । 

नवदङ्टगाि याङ्जद्सम ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, ताम्चा, 
सङ्टगयिार, कैरारीको ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ माभफहादङ्टय घतॉभगय, सोही ङ्जवद्यारमका 
तत्कारीन प्रधानाध्माऩक गोकणिप्रसाद उऩाध्मामसभेतको 
सल्राह, सहभङ्झत य भञ्जङ्टयीभा अशोकप्रसाद ङ्झतवायीका 
शैङ्ञऺक प्रभाणऩर य अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩरका आधायभा 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको पजॉ ङ्झनणिम ऩङ्टङ्ञस्तका य 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩर तमाय गयी ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, 
कैरारीफाट प्राद्ऱ अनङ्टदान कोटाको याहत ङ्ञशऺक ऩदभा 
प्रकाशभान जैसीराई ङ्झभङ्झत २०६४।८।२३ गतेदेङ्ञि 
ङ्झभङ्झत २०६९।११।१५ सम्भ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदई सो अवङ्झधभा 
रु.७,२८,४९४।- यकभ ङ्झनकासा य ब ङ्टक्तानी गयी नेऩार 
सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टय 
गयेको 

२०७६।३।१२, 
2076।3।22 

प्रकाशभान जैसी, ङ्झनजी स्रोतभा 
कामियत ङ्ञशऺक 

दपा १७ य 
दपा 

१६(1)  

दपा १७, दपा 
१६(1), दपा ३ 
(१) य ३ (१) 
को देहाम (ङ)   

७,२८,४९४।- 

माभफहादङ्टय घतॉभगय, अध्मऺ, 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, 
गोकणिप्रसाद उऩाध्माम, 
प्रधानाध्माऩक 

दपा १७ दपा १७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 

(ङ)  
 

७,२८,४९४।- 

अशोकप्रसाद ङ्झतवायी, ङ्ञशऺक, भद्शा 
प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, दैरेि 

दपा 
१६(१) को 
कसङ्टयभा 
भङ्झतमाय 

(दपा २२)  

दपा २२ 

 

 
 2.५.४ गैयकानूनी राब ङ्झरई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू : - 

ङ्झस.नॊ. उजङ्टयी अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जद्श बएको व्महोया 
ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत, 

आयोऩऩर दामय ङ्झभङ्झत 
प्रङ्झतवादीको नाभ, ऩद 

य कामािरम 

भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ फभोङ्ञजभ 

कसङ्टय 
सजाम 
भागदाफी 

ङ्झफगो (रु.) 

1.  

बोजऩङ्टय ङ्ञजल्रा साङ्झफक 
गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
कामािरम, दङ्टम्भानाफाट 
आङ्छदवासी जनजाती 
ङ्जवकास कामििभ 
शीषिकको सयकायी यकभ 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

साङ्झफक गा.ङ्जव.स.को कामािरम दङ्टम्भाना हार आभचोक 
गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ को जनजाती ङ्जवकास कामििभका 
राङ्झग आ.व. २070/71 भा रु. ३,०३,५००।-, आ.व. 
२07१/7२ भा रु.२,६५,६००।- य आ.व. २07२/7३ 
भा रु.१,७०,८८७।- गयी जम्भा रु. ७,३९,९८७।– 
फजेट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत बएकोभा कामििभ सॊचारन गने उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूफाट सो भध्मे तीनवटै आ.व.भा 

2075।4।3, 
2075।4।16 

याजेन्ि ङ्जवद्वकभाि, 
तत्कारीन गा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचव,  दङ्टम्भाना 
गा.ङ्जव.स., बोजऩङ्टय 

दपा ८(१) 
य दपा 

८(१)(ङ) 
दपा ८(१) 86,875।- 

फभफहादङ्टय शे्रद्ष, 
सङ्ञचव, उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

६,५४,४१७।- 
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वास्तङ्जवक िचि यकभ रु. ८५,५७०।-, रु. ५४,२५०।- य 
रु. ३१,३२०।- भार बई सो फाहेक तीनै आ.व. भा 
रु.6,54,417।- यकभको झङ्टट्ठा ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयी 
गयाई ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार सयकायराई गैयकानूनी रूऩभा 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको, साथै प्रङ्झतवादी याजेन्ि ङ्जवद्वकभािरे 
झङ्टठा ङ्झफर बयऩाईको आधायभा रु.86,875।- ब ङ्टक्तानी ङ्छदई 
नेऩार सयकायराई गैयकानूनी रूऩभा हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

सङ्टन्दयकङ्ट भाय भगय, 
अध्मऺ, उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत तथा 
ङ्ञशऺक, सयस्वती 
प्रा.ङ्जव. दङ्टम्भाना  

दपा ८(१) 
य दपा 

८(१)(ङ) 
दपा ८(१) ६,५४,४१७।- 

2.  

धनकङ्ट टा ङ्ञजल्रा 
साङ्झफक पाङ्दङ्टवा 
गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९ 
हार ऩाङ्ञिफास 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 
६ भा ऩने ङ्जक.नॊ. 
३३७ सभेतको 
साविजङ्झनक जग्गाराई 
व्मङ्ञक्तको नाभभा 
गैयकानूनी रूऩरे दताि 
गयाई फेचङ्झफिन 
गयेको बङे्ङ सभेत 

भारऩोत कामािरम धनकङ्ट टाका प्रङ्झतवादी कभिचायीहरूको 
ङ्झभरेभतोभा धनकङ्ट टा ङ्ञजल्रा साङ्झफक पाङ्दङ्टवा-९ (हार 
ऩाङ्ञिवास नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ६) ङ्जक.नॊ. ३३७ ऺेरपर 
१०-१-१-० योऩनी भारऩोत कामािरम धनकङ्ट टाको आ.व. 
२०६८/69 को न्मूनतभ सयकायी भूल्माॊकन 
ऩङ्टङ्ञस्तकाअनङ्टसायको जम्भा भूल्म रु. 30,23,437।- ऩने 
ङ्जपल्डफङ्टकभा िोल्सी जङ्झनएको सयकायी जग्गा अनङ्झधकृत 
रूऩभा व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको से्रस्ताभा घङ्टसाई अप्रभाङ्ञणत से्रस्ताको 
आधायभा ङ्झफिी ङ्जवतयण गयी फदङ्झनमतऩूविक सयकायी सम्ऩङ्ञत्त 
हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने य व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषराई गैयकानूनी राब 
एवभ ्प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टर् माउने कामि गये गयाएको। 

2075।4।17, 
2075।4।23 

चन्िभङ्ञण ङ्ञघङ्झभये, 
तत्कारीन प्रभङ्टि 
भारऩोत अङ्झधकृत, 
गणेशफहादङ्टय के.सी., 
ना.सङ्ट., कभरफहादङ्टय 
ढङ्टॊगरे य िगने्ि 
काकी, िङ्चयदाय, 
भारऩोत कामािरम 
धनकङ्ट टा 

दपा 8(१) 
य ८(१) 
को देहाम 
(ज) 

दपा ८(१) 30,23,437।- 

हेन्ि ताभाङ, 
घोरॊिकि  वडा नॊ. 
८, धनकङ्ट टा 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

30,23,437।- 

3.  

आकासे साभङ्टदाङ्जमक 
वन उऩबोक्ता सभूह 
बोगटेनी गा.ङ्जव.स. 
वडा नॊ. ८ भोयङरे 
ङ्ञजल्रा वन कामािरम 
भोयङरे ङ्छदएको 
अङ्झधकायबन्दा फढी 
सभूहभा काठ दाउया 

आकासे साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहका अध्मऺ 
यत्नफहादङ्टय ङ्झरम्फङ्ट सभेत कामियत यहेको ङ्झभङ्झत २०६८ काङ्झतिक 
देङ्ञि २०७० चैर भसान्तसम्भको अवङ्झधभा सभूहभा जम्भा 
रु. ४३,८०,४५२.25।- आम्दानी य रु. ३२,३७,३००।- 
िचि बएकोभा रु.३४,६६२।१९ भार ङ्जवयाटरक्ष्भी ङ्जवकास 
फैंकको िाताभा फाॉकी यहेको फैंक स्टेटभेन्टफाट देङ्ञिन आई 
अन्म फाॉकी यकभ रु. ११,०८,४९०।०६ प्रङ्झतवादीहरूको 
सॊरग्नताभा फदङ्झनमतऩूविक ङ्जहनाङ्झभना बई साविजङ्झनक 

2075।4।28, 
2075।5।5 

यत्नफहादङ्टय ङ्झरम्फङ्ट, 
तत्कारीन अध्मऺ, 
ङ्झफना ङ्झरम्फङ्ट, सङ्ञचव, 
य गजहङ्गभा भगय, 
कोषाध्मऺ, आकासे 
साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सभूह, 
भोयङ 

दपा ८(४), 
दपा १७ 

दपा ८(४), 
दपा ३(१), 
दपा १७ य 
दपा 
३(१)(च) 

११,०८,४९०।०६ 
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घाटगद्दी गयेको, 
सभूहका अध्मऺ 
सभेतरे प्रत्मेक रटभा 
फढी काठहरू ङ्छदई 
भ्रद्शाचाय गयेको बङे्ङ 
सभेत । 

सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी तथा दङ्टरुऩमोग गयेको साथै रेिा 
ऩयीऺक दङ्टगािप्रसाद ऩोिरेरे कागजात अध्ममन नगयी बए 
गयेको कायोफायराई रोऩ गयाउने य उक्त साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सभूहराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन ेउदे्दश्मरे गरत 
रेिा ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ङ्छदएको । 

दङ्टगािप्रसाद ऩोिरे, 
रेिा ऩयीऺक 

दपा १९ 
(१) 

दपा १९ 
(१) 

- 

4.  

ऩप्ऩङ्ट कन्स्िक्सनफाट 
फङ्छदिमा सदयभङ्टकाभ 
गङ्टरङ्चयमा य फायफङ्छदिमा 
नगयऩाङ्झरका जोड्ने 
जब्दीघाटको फफई 
ऩङ्टर ङ्झनभािणभा 
गङ्टणस्तयहीन साभग्री 
प्रमोग बएको, ऩङ्टर 
फनाउॉदा नै फाङ्गो 
देङ्ञिएको य (ठेक्का नॊ. 
MD/DRO-3/BRP-73-

067-068 ) उदघाटन 
नहङ्टॉदै बङ्ञत्कएको बङे्ङ 
सभेत । 

फङ्छदिमा सदयभङ्टकाभ गङ्टरङ्चयमा य फायफङ्छदिमा नगयऩाङ्झरका जोड्ने 
जब्दीघाटको फफई ऩङ्टर ङ्झनभािण (ठेक्का नॊ. MD/DRO-3/BRP-

73-067-068 ) का राङ्झग  ङ्झडङ्झबजन सडक कामािरम 
नेऩारगञ्ज य ऩप्ऩङ्ट कन्स्िक्सन, ऩोिङ्चयमा-७ फीच ङ्झभङ्झत 
२०६८/३/२२ भा सम्झौता बएऩङ्झछ प्रायङ्ञम्बक चयणदेङ्ञि 
अङ्ञन्तभ चयणसम्भको ङ्झनभािण अवङ्झधभा सॊरग्न सफै प्राङ्जवङ्झधक 
कभिचायीहरूफाट राइन रेबर तथा Pier Height को 
सम्फन्धभा बएको गम्बीय राऩयफाहीराई नसच्माई र ङ्टङ्जटऩूणि 
कामिराई स्वीकाय गयी गङ्टऩच ङ्टऩ रूऩभा कामि गयेको देङ्ञिॊदा मो 
कामिभा ङ्झनभािण व्मवसामी तथा ङ्झनभािण अवङ्झधभा सॊरग्न 
सम्ऩूणि प्राङ्जवङ्झधक कभिचायीहरूको ङ्झभरेभतो बएको, ङ्जपल्डको 
नाऩजाॉच Specification को Clause ११२ फभोङ्ञजभ नबएको, 
Span Deviation बएको, स्ऩङे्झसङ्जपकेसनफभोङ्ञजभ आवश्मक 
ऩने सफै ऩयीऺणहरू नगयेको, Specification को Clause 

5०४ फभोङ्ञजभ ङ्झनभािण व्मवसामीफाट Quality Assurance 

Plan (QAP) ऩेस गनि रगाई स्वीकृत गयी ङ्झनभािण 
साभग्रीहरूको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्रण प्रबावकायी नबएको तथा 
गङ्टणस्तय प्रभाङ्ञणत नबइकन नै ब ङ्टक्तानी ङ्झसपाङ्चयस गयेको, Pile 
हरूको Depth ङ्झडजाइनफभोङ्ञजभ नबएको वा ङ्झडजाइनफभोङ्ञजभ 
ङ्झनभािण नगयेको तथा ङ्झनभािण बएको Pile हरूभा सभेत 
Cavities बएको कायणरे नै Pile ले रोड ङ्झरन नसकी ऩङ्टर 
बाङ्ञस्सएको, साथै ङ्झनभािण प्रायम्ब हङ्टन ङ्टऩूवि Everest Engineering 

Consultant सॉग ऩङ्टरको ङ्झडजाइन प्रङ्झतवेदन 

2075।6।18, 
2075।6।19 

कृष्णदेव मादव, 
प्रोऩाइटय Everest 

Engineering 

Consultant, 

Kathmandu 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

१,४१,२५०।- 

बानङ्ट जोशी, ङ्झडङ्झबजन 
प्रभङ्टि, तत्कारीन 
ङ्झडङ्झबजन सडक 
कामािरम, नेऩारगॊज  

दपा १९ 
(२) 

दपा १९ 
(२) 

१,२५,०००। 

" दपा ८ 
(१) य ८ 
(१) को 
देहाम (ि), 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ 
(१) 

1,95,88,437।- 
 

भनोज शे्रद्ष, 
ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि, 
तत्कारीन ङ्झडङ्झबजन 
सडक कामािरम, 
नेऩारगॊज 

ऐ ऐ 

9,24,24,099।19 

याजेशकङ्ट भाय मादव, 
ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि, 
तत्कारीन ङ्झडङ्झबजन 
सडक कामािरम, 
नेऩारगॊज 

दपा १७  दपा ३(१) 
य ३ (१) 
को देहाम 
(ज) 

७४,५३,२६९।६३ 



                           66 
 
ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

(Review/Redesign) का राङ्झग ङ्झभङ्झत २०६८/१/२० भा 
सम्झौता बएकोभा ऩङ्टर ङ्झडजाइनको प्रङ्झतवेदन सम्झौताको सति 
अनङ्टसाय नगयेको । 

" दपा ८(१) 
य ८ (१) 
को देहाम 
(ि), (ग) 
य (ङ) 

दपा ८ 
(१) 

३,१४,१८,९०७।५८ 

नवयाज के.सी., 
इङ्ञन्जङ्झनमय, 
तत्कारीन ङ्झडङ्झबजन 
सडक कामािरम, 
नेऩारगॊज 

ऐ ऐ 

6,92,46,921।65 

प्रभेप्रसाद च ङ्टवाई, 
इङ्ञन्जङ्झनमय, 
तत्कारीन ङ्झडङ्झबजन 
सडक कामािरम, 
नेऩारगॊज 

ऐ ऐ 

3,19,38,579।96 

हङ्चयफहादङ्टय िड्का, 
इङ्ञन्जङ्झनमय, 
तत्कारीन ङ्झडङ्झबजन 
सडक कामािरम, 
नेऩारगॊज 

ऐ ऐ 

7,54,48,061।15 

दीऩेन्िफहादङ्टय ङ्जवद्श, 
इङ्ञन्जङ्झनमय, 
तत्कारीन ङ्झडङ्झबजन 
सडक कामािरम, 
नेऩारगॊज 

ऐ ऐ 

1,61,83,445।52 

काभाि तेङ्ञन्जन 
ताभाङ, सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय, 
तत्कारीन ङ्झडङ्झबजन 
सडक कामािरम, 

ऐ ऐ 

15,08,84,713।4० 
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नेऩारगॊज 

गोङ्जवन्द गैये, सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय, 
तत्कारीन ङ्झडङ्झबजन 
सडक कामािरम, 
नेऩारगॊज 

ऐ ऐ 

1,95,88,437।- 

हङ्चयनायामणप्रसाद 
साह यौङ्झनमाय, 
तत्कारीन अध्मऺ 
य सङ्टङ्झभत यौङ्झनमाय, 
अध्मऺ, ऩप्ऩङ्ट 
कन्सिक्सन प्रा.ङ्झर. 

दपा ८ 
(4) 

दपा ८ 
(4) 

१९,३२,२५,६९५।- 

5.  

भारऩोत कामािरम, 
ऩयासीका कभिचायीहरू 
सभेतको ङ्झभरेभतोभा 
साङ्झफक जमिानी ३ 
गङ्टल्भीका दीऩक 
सङ्टनायरे साङ्झफक 
ङ्झतरकऩङ्टय गा.ङ्जव.स. 
वडा नॊ. ५, ङ्जक.नॊ. 
24 ऺे.प. 2-15-
2 साविजङ्झनक जग्गा 
ङ्जकते कागजात तमाय 
गयी रङ्टङ्ञम्फनी ग्माॉस 
उद्योग प्रा.ङ्झर., 
नवरऩयासीराई 
फेचङ्झफिन गयेको बङे्ङ 
सभेत । 

नवरऩयासी ङ्ञजल्रा साङ्झफक ङ्झतरकऩङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 5 
(हार सयावर गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. 1) ङ्जक.नॊ. 24 ऺेरपर 
2-15-2 जग्गा ङ्जपल्डफङ्टकभा जग्गावाराको भहर िारी, 
ङ्जकसानको य ङ्झफयह भहरभा सभेत ऩङ्झति जङ्झनएको साविजङ्झनक 
प्रमोगभा यहेको भारऩोत कामािरम ऩयासीको आ.व. 
२०74/75 को न्मूनतभ सयकायी भूल्माॊकन ऩङ्टङ्ञस्तका 
अनङ्टसाय प्रङ्झतकठ्ठा रु. ५,२०,०००।- का दयरे जम्भा भूल्म 
रु. 2,86,52,000।- ऩने सयकायी, साविजङ्झनक जग्गा 
गैयकानूनी रूऩभा दीऩक सङ्टनायको नाभभा कम्प्मङ्टटय इन्िी 
गयी नक्करी से्रस्ता, ऩङ्टजाि िडा गयी कामािरमभा यहेको भोठ 
ठेरीभा घङ्टसाई वडा कामािरमको घय, फाटो ङ्झसपाङ्चयस सभेत 
केयभेट गयी गयाई सो को आधायभा हक हस्तान्तयणको 
राङ्झग याजीनाभाको ङ्झरित ऩाङ्चयत गने य ऩङ्टन: ङ्झनजी कम्ऩनी 
(रङ्टङ्ञम्फनी ग्माॉस प्रा.ङ्झर.) को नाभभा जग्गाधनी दताि प्रभाण-
ऩङ्टजाि तमाय गने कामि गयी गयाई फदङ्झनमतऩूविक साविजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी हङ्टन ेय व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषराई गैयकानूनी 
राब ऩङ्टर् माउन ेकामि गयेको । 

2075।6।29, 
2075।7।11 

भनोहयप्रसाद ऩन्थी, 
भारऩोत अङ्झधकृत, 
जीवरार ब ङ्टषार, 
िङ्चयदाय य एजाज 
िाॉ, कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय, भारऩोत 
कामािरम, ऩयासी 

दपा ८ 
(१) य ८ 
(१) को 
देहाम (ज) 

दपा ८ 
(१) 

2,86,52,000।- 

दीऩक सङ्टनाय, 
गङ्टल्भी, मादवप्रसाद 
बण्डायी, 
नवरऩयासी, 
सङ्टयेन्ियाज ऩौड्यार, 
काठभाडौं य सङ्टदन 
शे्रद्ष, स्माङ्जा 

दपा ८ 
(4) 

दपा ८ 
(4) 

2,86,52,000।- 
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6.  

ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म 
कामािरम, धनकङ्ट टाका 
कामािरम प्रभङ्टि य 
पोकर ऩसिन सभेतरे 
आ.व. २०६९/ ७० 
भा उक्त 
कामािरमफाट 
सॊचाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ 
कामििभको साथै 
डाटा इन्िी क्रकि  
कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य 
औषधी िङ्चयदभा काभ 
नै नगयी नक्करी ङ्झफर 
बयऩाई फनाई 
भ्रद्शाचाय गयेको बङे्ङ 
सभेत 

ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम, धनकङ्ट टाको राङ्झग आ.व. 
२०६९/७० भा दादङ्टया रुवेरा िोऩ कामििभ अन्तगित 
ङ्झनकासा बएको फजेट भध्मेभा भ्माङ्ञक्सन ढङ्टवानी गयेको तथा 
कामििभ सॊचारन गयेको बनी नक्करी ङ्झफर बयऩाई यािी रु. 
1,33,990।–, ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम, धनकङ्ट टा 
अन्तगितका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास्थ्म चौकीहरूभा भाङ्झनस भापि त 
औषधी ढङ्टवानी गयेको बनी हङ्टॉदै नबएका भाङ्झनसहरूको नाभ 
यािी झङ्टठा बयऩाई फनाई रु.१,०७,५००।–, सवायी साधनको 
इन्धनतपि  नक्करी ङ्झफर बयऩाई ऩसे गयी रु.९९,३५१।७५ 
य कामािरम सॊचारन तथा व्मवस्थाऩनका साभान िङ्चयद 
गयेको बनी नक्करी ङ्झफर बयऩाई तमाय गयी रु. 40,240।– 
सभेत गयी जम्भा रु.3,81,081।75 ङ्झभरेभतोभा 
प्रङ्झतवादीहरूरे आपू याद्ससेवक कभिचायी बई आपूराई 
गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउन े य नेऩार सयकायराई हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

2075।7।12, 
2075।7।15 

बानङ्टबक्त मेङदेन, 
तत्कारीन कामािरम 
प्रभङ्टि य दहरभान 
याई, रेिा अङ्झधकृत, 
ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म 
कामािरम, धनकङ्ट टा 

दपा ८ 
(१) य  8 
(१) को 
देहाम (ङ) 

दपा 8 
(१) 

3,81,081।75 

हङ्चयकङ्ट भाय ऩोियेर, 
स्टोय ङ्जकऩय ना.सङ्ट., 
ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म 
कामािरम, धनकङ्ट टा 

ऐ ऐ २,४७,०९१।७५ 

प्रकाश अङ्झधकायी, 
तत्कारीन िोऩ 
सङ्टऩयबाइजय 
अङ्झधकृत, ङ्ञजल्रा 
स्वास्थ्म कामािरम, 
धनकङ्ट टा 

ऐ ऐ १,३३,९९०।- 

7.  

दैरेि ङ्ञजल्रा साङ्झफक 
सात्तरा गा.ङ्जव.स.को 
आ.व. 2072/73 
को फजेटफाट 
फण्डारी आधायबतू 
ङ्जवद्यारमदेङ्ञि इराका 
स्वास्थ्म चौकीसम्भ 
जोड्न ेसडक 
ङ्झनभािणको यकभ 
ङ्झनभािण सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ देवेन्ि ङ्झफद्शरे 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङ 
सभेत । 

दैरेि ङ्ञजल्रा साङ्झफक सात्तरा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
फण्डारी प्रा.ङ्जव.देङ्ञि हेल्थ ऩोस्टसम्भको राङ्झग फाटो ङ्झनभािण 
गनि सात्तरा गा.ङ्जव.स फाट रु. २ राि ङ्झनकासा बई 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतसॉग सम्झौता गङ्चयएकोभा उक्त सडक जम्भा 
735 ङ्झभ. ङ्झनभािण गनङ्टिऩनेभा 110 ङ्झभ. भार िनी काभको 
प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकन गदाि यकभ रु. 52,579।8० भार 
हङ्टने य ङ्झनभािण कामि नै नगयी रु.1,47,420।2० फढी 
ब ङ्टक्तानी ङ्झरए ङ्छदएको देङ्ञिई रागत इङ्ञस्टभेट अनङ्टसायको ऩूया 
काभ सम्ऩङ्ङ नबएको अवस्थाभा ऩङ्झन गरत ङ्झफर तथा 
कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ङ्छदई स्वीकृत गयी झङ्टठा ङ्झफरको 
आधायभा फढी ब ङ्टक्तानी ङ्छदई ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूरे नेऩार 
सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । 

2075।8।6, 
2075।8।13 

प्रभेफहादङ्टय िड्का, 
वडा सङ्ञचव य 
कङ्जवयाभ ऩोियेर, 
अङ्झसस्टेण्ट सव 
इङ्ञन्जङ्झनमय, 
आठफीस 
नगयऩाङ्झरका, दैरेि 

दपा ८(१) 
य 8(१)को 
देहाम (ङ) 

दपा 8 
(१) 

1,47,420।20 

देवेन्ि ङ्जवद्श, 
अध्मऺ,  चेतफहादङ्टय 
ङ्जवद्श सङ्ञचव य ङ्जवष्णा 
ङ्जव.क, कोषाध्मऺ, 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 

दपा 8 
(4) 

दपा 8 
(4) 

1,47,420।20 
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8.  

फाॉके ङ्ञजल्राभा 
ङ्झनभािण बइयहेको 
याङ्जद्सम गौयवको 
ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ 
आमोजनाको भूरनहय 
बङ्ञत्कएको, 
भूरनहयको 
ङ्झडजाइनभा नै र ङ्टङ्जट 
यहेको बङे्ङ सभेत । 

आ.व. २०६३।६४ भा ङ्झनभािण कामि सङ्टरु बएको ङ्झसक्टा 
ङ्झसॊचाइ आमोजनाको SIP/MC/CIB/02 (चेनेज 17+700 
देङ्ञि 35+000 सम्भ) भा ङ्झसॊचाइ ङ्जवबाग तथा ङ्झसक्टा 
ङ्झसॊचाइ आमोजनाभा कामियत यहेका याद्ससेवक कभिचायीहरूको 
सॊरग्नताभा सम्ऩूणि सयोकायवारा तथा जानकायहरूसॉग गहन 
छरपर, ङ्जवस्ततृ अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान, नहय ङ्झनभािणभा 
प्रमोग हङ्टने भाटोको गङ्टणस्तय ऩयीऺण तथा त्मसको उऩमङ्टक्तता 
य ङ्जवस्ततृ आमोजना प्रङ्झतवेदनको तमायीङ्झफना नै गङ्टणस्तयमङ्टक्त 
नहय ङ्झनभािणको राङ्झग अऩङ्चयहामि यहेका य अङ्झनवामि ठाङ्झनएका 
गङ्टणस्तय ऩयीऺणरगामतका प्रावधानहरू सभेत ठेक्का 
सम्झौताको कागजातभा उल्रेि नगयी फदङ्झनमतका साथ 
छङ्टटाई तथा अस्ऩद्श य अऩूणि प्रावधान यािी, ङ्जवगतभा बएका 
अध्ममनफाट तमाय गङ्चयएका प्रङ्झतवेदनहरूसभेत नऩढी नहेयी 
तथा नजय अन्दाज गयी, सतहभा नै देङ्ञिन ेसङ्छदमौंदेङ्ञि कामभ 
यहेको घङ्टरनशीर तथा गङ्टणस्तयहीन भाटोराई अनदेिा गयी 
गरत ङ्झडजाइन गयेय हतायभा ठेक्का सम्झौता गयी आङ्झथिक 
राब ङ्झरई भ्रद्शाचायजन्म कामि गने उद्देश्मका साथ अयफौं 
रुऩैमाॉ रगानी यहेको याङ्जद्सम गौयवको आमोजनाको ठेक्का 
सम्झौता गने तथा ऩयाभशिदाता  M/S ERMC-ITECO 

Nepal JV का म्मानेङ्ञजङ डाइयेक्टय, आङ्झधकाङ्चयक प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
तथा ङ्झनभािणस्थरका Team Leader य ङ्झनभािण कम्ऩनी 
CTCE-Kalika JV का प्रभङ्टि तथा आङ्झधकाङ्चयक प्रङ्झतङ्झनङ्झधको 
सॊरग्नता तथा ङ्झभरेभतोभा जानी जानी फदङ्झनमतका साथ 
सतहभा नै देङ्ञिने गङ्टणस्तयहीन घङ्टरनशीर भाटोको प्रमोग 
गयी, ठेक्का सम्झौताभा उल्रेि गङ्चयएका गङ्टणस्तय 
ऩयीऺणहरूसभेत नगयी तथा ठेक्का सम्झौताभा उल्रेि 
गङ्चयएका गङ्टणस्तयमङ्टक्त नहय ङ्झनभािणको राङ्झग सहमोगी य 
भहत्वऩूणि प्रावधानहरूको कामािन्वमन नगयी नहयको कभजोय 
Embankment तथा Concrete Lining को गङ्टणस्तयहीन जोनॉ 

2075।8।20, 
2075।8।21 

सविदेवप्रसाद, 
तत्कारीन आमोजना 
ङ्झनदेशक, ङ्झसक्टा 
ङ्झसॊचाइ आमोजना 

दपा ८ 
(३) 

दपा ८ 
(३) 

- 

भीनयाज ढकार, 
तत्कारीन ङ्झस.ङ्झड.ई. 
ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना 

ऐ ऐ - 

सयोजचन्ि ऩङ्ञण्डत, 
तत्कारीन आमोजना 
ङ्झनदेशक, ङ्झसक्टा 
ङ्झसॊचाइ आमोजना 

ऐ ऐ 59,34,52,594।03 

ङ्छदरीऩफहादङ्टय 
काकी, तत्कारीन 
आमोजना ङ्झनदेशक, 
ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना 

ऐ ऐ 1,56,82,83,199।18 

यभेश फस्नेत, 
तत्कारीन आमोजना 
ङ्झनदेशक, ङ्झसक्टा 
ङ्झसॊचाइ आमोजना 

ऐ ऐ 2,13,76,79,920।31 

सूमिदेव थाऩा, 
तत्कारीन ङ्झस.ङ्झड.ई., 
ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना 

ऐ ऐ २७,२२,५९,३२१।०६ 

मोगने्ि ङ्झभश्र, 
तत्कारीन ङ्झस.ङ्झड.ई., 
ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना 

ऐ ऐ २७,२२,५९,३२१।०६ 
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(Joint) ङ्झनभािण गयेय सभग्रभा काभमावी नबएको कभजोय य 
गङ्टणस्तयहीन भूर नहय ङ्झनभािण गयी ऩटक ऩटक नहयको 
Embankment बङ्ञत्कएको अवस्थाभा ऩङ्झन फेवास्ता गयी 
Defect Notification Period भा बएका कभी कभजोयीहरूको 
भभित सॊबाय गयी गङ्टणस्तयमङ्टक्त नहयको सङ्टङ्झनङ्ञद्ळतता गनङ्टिऩनेभा 
सो नगयी Defect Notification Period सभेत व्मङ्झतत गयी 
गयाई ठकेदायराई उन्भङ्टङ्ञक्त ङ्छदई नऩेार सयकायराई हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टर् माउने ङ्झनमतका साथ ब ङ्टक्तानी ङ्झरने य ङ्छदन े
कामिहरू गये गयाएको । 

श्माभफहादङ्टय काकी, 
तत्कारीन ङ्झस.ङ्झड.ई., 
ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना 

ऐ ऐ 52,36,65,150।75 

सङ्टशीरचन्ि 
देवकोटा, तत्कारीन 
ङ्झस.ङ्झड.ई., ङ्झसक्टा 
ङ्झसॊचाइ आमोजना 

ऐ ऐ 58,59,24,719।28 

कृष्णप्रसाद सङ्टवेदी, 
तत्कारीन ङ्झस.ङ्झड.ई., 
ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना 

ऐ ऐ 17,08,43,605।82 

प्रभेयाज ङ्ञघङ्झभये, 
तत्कारीन ङ्झस.ङ्झड.ई., 
ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना 

ऐ ऐ 10,40,15,343।13 

वीयङ्झसॊह धाभी, 
तत्कारीन ङ्झस.ङ्झड.ई., 
ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना 

ऐ ऐ 11,85,59,745।73 

प्रकाशफहादङ्टय 
काकी, तत्कारीन 
ङ्झस.ङ्झड.ई., ङ्झसक्टा 
ङ्झसॊचाइ आमोजना 

ऐ ऐ 9,01,52,713।47 

कभरप्रसाद येग्भी, 
तत्कारीन 
सङ्टऩङ्चयटेङ्ञन्डङ 
इङ्ञन्जङ्झनमय, ङ्झसॊचाइ 
ङ्जवबाग 

ऐ ऐ - 
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यङ्झफनाथ फाफङ्ट शे्रद्ष,  
तत्कारीन ङ्झस.ङ्झड.ई., 
ङ्झसॊचाइ ङ्जवबाग 

ऐ ऐ - 

आङ्ञशषबि िनार, 
तत्कारीन ङ्झस.ङ्झड.ई., 
ङ्झसॊचाइ ङ्जवबाग 

ऐ ऐ - 

ङ्जविभ ऩाण्डे, 
प्रभङ्टि, ठेकेदाय 
कम्ऩनी CTCE-

Kalika JV  

दपा ८(४) दपा ८(४) 2,13,76,79,920।31 

मङ्टवयाज बङे्ङ 
मङ्टवफहादङ्टय ऺेरी, 
आङ्झधकाङ्चयक 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ठेकेदाय 
कम्ऩनी CTCE-

Kalika JV 

ऐ ऐ - 

अरुणकङ्ट भाय चौधयी, 
Team Leader, 
ऩयाभशिदाता M/S 
EFMC-ITECO 

Nepal JV  

ऐ ऐ - 

हेभङ्झनङ्झध शभाि, 
आङ्झधकाङ्चयक 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
ऩयाभशिदाता M/S 
EFMC-ITECO 

Nepal JV 

ऐ ऐ - 

उर्द्वयाज चौरागाइि, 
म्मानेङ्ञजङ 
डाइयेक्टय, 
ऩयाभशिदाता M/S 

दपा ८(४), 
दपा २३  

ऐ 2,40,55,872।90 
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EFMC-ITECO 

Nepal JV 

9.  

नेऩार याष् ि फैंकफाट 
अदे्सङ्झरमाभा रु.१० 
को ऩोङ्झरभय नोट 
छऩाइ गङ्चयॉदा आफ्नो 
स्थानीम एजेन्टभापि त 
आङ्झथिक रेनदेन 
गयेको, गङ्टणस्तयहीन 
नोट छऩाइ बएको 
बङे्ङ सभेत । 

नेऩार याद्स फैंकरे नोट ङ्जप्रङ्ञन्टङ गदाि अदे्सङ्झरमासॉग रु.१० का 
५/५ कयोड थान ऩोङ्झरभय नोट छऩाइका राङ्झग 
२०५९/१/२० य २०६०/१०/१४ भा सम्झौता गयी दङ्टवै 
सम्झौताफाट कङ्ट र १० कयोड थान ऩोङ्झरभय नोट छऩाउॉदा 
कङ्ट र अदे्सङ्झरमन डरय ७५,७९,४४०।– रे हङ्टन आउने 
नेऩारी रु.३९,३०,१७,२५८।३२ ब ङ्टक्तानी बएको य मसयी 
छऩाइ गदाि दोस्रो फोरऩरभा २% कङ्झभसन िङ्टराइएको य 
ऩङ्जहरो फोरऩरभा कङ्झभसन िङ्टराइएको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन नोट 
ङ्जप्रङ्ञन्टङ अदे्सङ्झरमाफाट स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई प्रथभ टेण्डयको 
सम्झौता अनङ्टसायको नोट छऩाइ गदाि ९.०९% य दोस्रो 
टेण्डयको सम्झौता अनङ्टसायको नोट छऩाइ गदाि ७.५% 
कङ्झभसन प्राप् त गयेको हङ्टॉदा दङ्टवै चयण गयी हङ्टन आउन ेजम्भा 
१६.५९% कङ्झभसनभध्मे फाॉकी १४.५९% कङ्झभसन रङ्टकाई 
स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधरे नेऩार याद्स फैंकका ऩदाङ्झधकायीसॉग 
फदङ्झनमतऩूविक ङ्झभरेभतो तथा प्रबावभा ऩायी याजस्व सभेत 
भस्मौट गयेको, प्रथभ टेण्डय ऩूवि भाङ्झगएको कोटेसनभा नोट 
ङ्जप्रङ्ञन्टङ अदे्सङ्झरमारे प्रङ्झतहजाय A$ 68/1000 तोकी ऩठाएकोभा 
नेऩार याद्स फैंकका ऩदाङ्झधकायीहरूरे प्रथभ चयणको छऩाइको 
िभभा रागत भूल्म A$ 68/1000 भा A$ 4 फढाई नेऩार 
याद्स फैंकराई रु.९१,०९,८८९।५८ हाङ्झन नोक्सानी य आपू 
य अन्म व्मङ्ञक्त सभेतराई राब ऩङ्टर् माएको, ऩोङ्झरभय नोट 
कागजी नोटबन्दा उऩमङ्टक्त, ङ्जटकाउ य गङ्टणस्तयीम हङ्टन्छ बङे्ङ 
वैऻाङ्झनक आधाय ङ्झफना छऩाइ गयेको ऩाइएको य 
प्रङ्झतवादीहरूको ङ्झभरेभतोभा फदङ्झनमतऩूविक नोट ङ्जप्रङ्ञन्टङ 
अदे्सङ्झरमाराई नोट छऩाइको काभ ङ्छदएको । 
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ङ्झतरक यावर, 
तत्कारीन गबनिय, 
नेऩार याद्स फैंक 

दपा ८(१) 
य ८(१)को 
देहाम (ञ), 
भ्र.ङ्झन. ऐन 
२०१७ को 
दपा ७(१) 

दपा ८(१) 
य दपा२४, 
भ्र.ङ्झन. ऐन 
२०१७ को 
दपा ७(१) 
य १४क. 

९१,०९,८८९।५८ 

उऩेन्ि केशयी 
ऩौडमार, तत्कारीन 
नोट ङ्जवबाग प्रभङ्टि, 
नेऩार याद्स फैंक 

ऐ ऐ ९१,०९,८८९।५८ 

ङ्जहभारम फहादङ्टय 
ऩाॉडे, स्थानीम 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, भे फ्रावय 
ङ्झरङ्झभटेड 

दपा ८(४) दपा ८(४) ९१,०९,८८९।५८ 

10.  

फङ्टढानीरकण्ठ 
नगयऩाङ्झरका, साङ्झफक 
ङ्जवष्णङ्ट गा.ङ्जव.स. वडा. 

काठभाडौं ङ्ञजल्रा, ङ्जवष्णङ्ट गा.ङ्जव.स. 7ग ङ्जक.नॊ. 323, 325 
य 329 का जग्गा काठभाडौं ङ्ञजल्रा, काठभाडौं 
भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १६ स्थामी ठेगाना बएका 
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िगने्िप्रसाद अमािर 
य याभप्रसाद सङ्टवेदी, 
भारऩोत अङ्झधकृत, 

दपा ९ य 
११ 

दपा ९ य 
११ 

- 
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नॊ. ७ग ङ्जक.नॊ. 323, 
325 य 329 गयी 
जम्भा ऺे.प. 2-8-0-
0 जग्गाको नक्करी 
जग्गाधनी य जग्गाधनी 
प्रभाणऩङ्टजािसभेत िडा 
गयी कामािरमभा यहेको 
से्रस्ताभा उनाउ 
व्मङ्ञक्तको पोटो टाॉसी 
गैयकानूनी तङ्चयकारे 
जग्गाको 
हकहस्तान्तयण गयेको 
बङे्ङसभेत । 

चन्दनकृष्ण कामस्थको नाभभा भारऩोत कामािरम, 
चाफङ्जहरभा जग्गाधनी दताि से्रस्ता कामभ यङ्जहयहेकोभा 
से्रस्ताभा जग्गाधनीको पोटो ऩङ्चयवतिन गयी, सच्माई, सोही 
अनङ्टसायको नक्करी ऩङ्टजाि य नागङ्चयकताको प्रभाणऩरसभेत तमाय 
गयी नक्करी जग्गाधनी चन्दनकृष्ण कामस्थ बङे्ङ याजङ्ट थाऩा 
भगयको अङ्झधकृत वायेस प्रदीऩप्रसाद गौतभ फनाई श्रीकृष्ण 
देवकोटा य ध्र ङ्टवप्रसाद बट्टयाईभा जग्गाको हक-हस्तान्तयण 
सभेत गयी गयाई प्रङ्झतवादी याद्ससेवक कभिचायीहरू सभेतको 
ङ्झभरेभतो य सॊरग्नताभा आफ्नो ऩदको दङ्टरुऩमोग गयी 
फदङ्झनमतऩूविक सयकायी कामािरमभा यहेको ङ्झरित 
सच्माई/सच्माउन रगाई नागङ्चयकको ङ्झनजी सम्ऩङ्ञत्त उऩबोग 
गने हक य याज्मरे आफ्ना नागङ्चयकको हक-अङ्झधकायसॉग 
सम्फङ्ञन्धत सयकायी प्रभाण कागजात सङ्टयङ्ञऺत याख्नङ्टऩने 
दाङ्जमत्वफाट ङ्झफभङ्टि बई आपूसभेतराई गैयकानूनी राब एवॊ 
प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टर् माउन ेकामि  
गयेको ।  

यञ् जनकङ्ट भाय ियेर, 
नामफ सङ्टब्फा, जभङ्टना 
कङ्ट भायी शे्रद्ष, 
टाइङ्जऩद्श नामफ 
सङ्टब्फा य हङ्चय 
िड्का, कामािरम 
सहमोगी 
कभरप्रसाद 
ङ्झतभङ्ञल्सना, प्रभङ्टि 
भारऩोत अङ्झधकृत, 
भारऩोत कामािरम, 
चाफङ्जहर 

दपा १८ दपा १८ 

 

चन्दनकृष्ण कामस्थ 
बङे्ङ याजङ्ट थाऩा 
भगय, सूमिङ्जवनामक 
५, सानङ्टबाइ बङे्ङ 
सानेबाइ शे्रद्ष, फनेऩा 
१०, श्रीकृष्ण 
फरुवार, 
फङ्टढानीरकण्ठ ८, 
बऩूार भोक्तान बङे्ङ 
बऩूारङ्झसॊ ताभाङ, 
सङ्टन ङ्टऩाती ३, 
ध्र ङ्टवप्रसाद बट्टयाई, 
सूमिङ्जवनामक २ य 
श्रीकृष्ण देवकोटा, 
दङ्ञऺणकारी ८, 
प्रदीऩप्रसाद गौतभ,  

दपा ८ 
(४) य दपा 
११ 

दपा ८ 
(४) य दपा 
११ 

6,00,00,000।- 
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नवदङ्टगािप्रसाद ढङ्टॊगरे, 
ङ्झनदेशक, अथि कवच 
फचत तथा ऋण 
सहकायी सॊस्था ङ्झर., 
सङ्टन्धाया, सङ्टयेशकङ्ट भाय 
थाऩा, गोकणेद्वय 
न.ऩा. अमािर गाउॉ, 
सङ्झनश साऩकोटा, 
िेरय, साङ्झनभा फैंक, 
एकान्तकङ्ट ना  

दपा ८ 
(४)  

दपा ८ 
(४)  

6,00,00,000।- 

11.  

ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास 
कामािरम दैरेिभा 
SEED KITS 
ङ्जवतयणभा 
अङ्झनमङ्झभतता बएको 
बङे्ङ सभेत 

ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास कामािरम, दैरेिका तत्कारीन कामािरम 
प्रभङ्टि वङ्चयद्ष कृङ्जष ङ्जवकास अङ्झधकृत डा. नयहङ्चय ङ्ञघङ्झभये, 
फागवानी ङ्जवकास अङ्झधकृत सूमिनाथ मोगी, रेिा अङ्झधकृत 
ढारफहादङ्टय हभार,  कृङ्जष प्रसाय अङ्झधकृत नयेन्िफहादङ्टय थाऩा, 
प्राङ्जवङ्झधक सहामक गभान ङ्झसॊह थाऩा,  फागवानी ङ्जवकास 
अङ्झधकृत ब ङ्टवनफहादङ्टय भल्र, नामफ सङ्टब्फा नभयाज थाऩा, 
रेिाऩार याभकङ्ट भाय शाह, प्राङ्जवङ्झधक सहामक ङ्झभभफहादङ्टय 
शाही, नामफ प्राङ्जवङ्झधक सहामक यगफहादङ्टय वऩार य प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक ऩूणिफहादङ्टय थाऩारे यासामङ्झनक भर िङ्चयद तथा 
ढङ्टवानी, फीउ िङ्चयद य अनङ्टदान रगामतका कामििभभा 
फदङ्झनमतऩूणि तवयरे एकआऩसभा य ठेकेदायसॉग ङ्झभरेभतो 
गयी, नक्करी ङ्झफर बयऩाई ऩेस एवॊ सदय गयी ब ङ्टक्तानी 
ङ्झरनेङ्छदने कामि गयेको आ.व. २०७०।७१ का गोद्वाया बौचय 
सभेतफाट देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनजहरूरे सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयी नेऩार सयकायराई गैयकानूनी रूऩभा हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माई भ्रद्शाचाय गयेको। ताजा तयकायी उत्ऩादन सभूह, 
दैरेिका अध्मऺ प्रभेफहादङ्टय शाही तथा ङ्झसङ्झबर ङ्झनभािण 
सेवाका सॊचारक तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत दैरेिका 
सवइङ्ञन्जङ्झनमय याभप्रसाद शभािरे उङ्ञल्रङ्ञित कभिचायीहरूसॉग 
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डा. नयहङ्चयप्रसाद 
ङ्ञघङ्झभये, वङ्चयद्ष कृङ्जष 
ङ्जवकास अङ्झधकृत, 
ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास 
कामािरम, दैरेि 

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

दपा ८(१) 

१०,५०,९६१।५० 

सूमिनाथ मोगी, 
फागवानी ङ्जवकास 
अङ्झधकृत 

ऐ ऐ १८,३६,४००।५० 

ढारफहादङ्टय हभार, 
रेिा अङ्झधकृत ऐ ऐ १२,४६,४८१।५० 

नयेन्िफहादङ्टय थाऩा, 
कृङ्जष प्रसाय अङ्झधकृत 

ऐ ऐ १०,०३,२६३।- 

गभान ङ्झसह थाऩा, 
प्राङ्जवङ्झधक सहामक ऐ ऐ २,२४,४३१।- 

ब ङ्टवनफहादङ्टय भल्र, 
फागवानी ङ्जवकास 
अङ्झधकृत 

ऐ ऐ ७३,०८०।- 

नभयाज थाऩा, नामफ 
सङ्टब्फा ऐ ऐ ८,१२,१७८।- 
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सभेत फदङ्झनमतऩूणि तवयरे ङ्झभरेभतो गयी नेऩार सयकायराई 
गैयकानूनी रूऩभा हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको ।  
 
 

ङ्झभभफहादङ्टय शाही, 
प्राङ्जवङ्झधक सहामक ऐ ऐ १,७५,२६२।५० 

याभकङ्ट भाय शाह, 
रेिाऩार ऐ ऐ १६,९१,७१७।- 

ऩूणिफहादङ्टय थाऩा, 
प्राङ्जवङ्झधक सहामक ऐ ऐ ३,४८,५५०।- 

यगफहादङ्टय वऩार, 
नामफ प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक 

ऐ ऐ ३९,४५०।- 

याभप्रसाद शभाि, 
सॊचारक, ङ्झसङ्झबर 
ङ्झनभािण सेवा  

ऐ ऐ १०,२७,४०२।- 

प्रभेफहादङ्टय शाही, 
अध्मऺ, ताजा 
तयकायी उत्ऩादन 
सभूह, सेयी-२,दैरेि 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(४) 

दपा ८ को 
उऩदपा 
(४) 

२२,०००।- 

12.  

ङ्झसर्द्ाथिनगय 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 
3ग रुऩन्देहीको 
अन्जनी फङ्झनमाॉको 
ङ्जक.नॊ. 40 य ४१ 
को जग्गा हार 
साङ्झफक गदाि सयकायी 
साविजङ्झनक जग्गा 
घङ्टसाइि अङ्झनमङ्झभतता 
बएको बङे्ङ सभेत । 

ङ्झनवेदक अन्जनी फङ्झनमाॉरे से्रस्ता ऩङ्टजाि अद्यावङ्झधक गयी ऩाउॉ 
बनी भारऩोत कामािरम बैयहवाभा ङ्झनवेदन ङ्छदएऩङ्झछ उक्त 
जग्गा हारसाङ्झफक गदाि प्रङ्झतवादीहरूरे सयकायी साविजङ्झनक 
जग्गा सभेत घङ्टसाइि भारऩोत कामािरमको 2073/11/3 
को हारसाङ्झफक ङ्झनणिम अनङ्टसाय ङ्झनवेदक जग्गाधनी अन्जनी 
फङ्झनमाॉको नाभभा साङ्झफकभा बन्दा 2329.68 वगि ङ्झभटय 
फढी जग्गा हारसाङ्झफक गयेकोभा 2074/11/11 को 
ङ्झनणिमअनङ्टसाय अन्जनी फङ्झनमाॉको साङ्झफकबन्दा फढी हङ्टन गएको 
जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गङ्चयएको देङ्ञिएको । 
सयकायी साविजङ्झनक जग्गा घङ्टसाई व्मङ्ञक्तको नाभभा 
हारसाङ्झफक गने उक्त कामि गयी प्रङ्झतवादीहरूरे भ्रद्शाचायजन्म 
कसङ्टय बएको। 

2075।9।5, 
2075।9।13 

घनश्माभ दङ्टवे, नाऩी 
अङ्झधकृत, शौकात 
अरी िाॉ, नाऩी 
सबेऺक. फरयाभ 
शे्रद्ष, ना.सङ्ट, 
भारऩोत कामािरम 
बैयहवा  य धनेश 
चन्ि गङ्टरुङ, वडा 
सङ्ञचव  

दपा ८(१) 
य 8(1) 
को देहाम 
(ज) 

दपा 8(1) 

- 

अन्जनी फङ्झनमाॉ, 
जग्गा धनी 

दपा ८(४) दपा ८(४) 
- 

13.  
टेकभामा आङहाङ 
(भावोहाङ)को नाभभा 

टेकभामा आङहाङ (भावोहाङ)को नाभभा दताि से्रस्ता कामभ 
यहेको झाऩा ङ्ञजल्रा, दभक नगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. 4 ङ्जक.नॊ. 

2075।9।8, 
2075।9।11 

केशवप्रसाद नेउऩाने 
य याजेन्िप्रसाद 

दपा ९, 

दपा११ य 
दपा ९, 

दपा११ य 
- 
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जग्गाधनी दताि से्रस्ता 
कामभ यहेको दभक 
नगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. 
4, ङ्जक.नॊ. 4873 य 
4875 जग्गाको 
ङ्जकते जग्गाधनी दताि 
प्रभाण ऩङ्टजाि फनाई 
नक्करी जग्गाधनी 
िडा गयी/ गयाई 
भारऩोत कामािरम, 

ङ्झडल्रीफजायफाट 
2069/11/30 
भा फेङ्ञजल्रे 
यङ्ञजदे्ससनको ङ्झरित 
ऩाङ्चयत गयाई राभो 
सभमऩङ्झछ भारऩोत 
कामािरम, दभकफाट 
जग्गा दाङ्ञिर िायेज 
गयाई पौदयाज 
ङ्झरम्फङ्टरे जग्गाधनी 
दताि प्रभाणऩर 
ङ्झरएको बङे्ङ सभेत । 

4873 य 4875 जग्गाको ङ्छदन ेटेकभामा आङहाङ 
(भावोहाङ) य ङ्झरन ेपौदयाज ङ्झरम्फङ्ट बई थैरी अॊक 
रु.१,२०,००,०००।- यािी य.नॊ. 2092घ ङ्झभङ्झत 
२०६९/११/३० भा भारऩोत कामािरम, ङ्झडल्रीफजायफाट 
ऩाङ्चयत बएको देिाई फेङ्ञजल्रे यङ्ञजदे्ससनको गैयकानूनी ङ्झरित 
तमाय गने, टेकभामा आङहाङ (भावोहाङ)को नाभको नक्करी 
जग्गाधनी दताि प्रभाण ऩङ्टजाि, ङ्झनजकै नाभको ऩङ्टॉजीगत राबकय 
ङ्झतयेको नक्करी यङ्झसद य पौदयाज ङ्झरम्फङ्टको नाभको फेङ्ञजल्रे 
यङ्ञजदे्ससन दस्तङ्टय ङ्झतयेको नक्करी यङ्झसद फनाउने गैयकानूनी 
कामि गयी ङ्झभङ्झत 2069/11/2४ देङ्ञि ङ्झभङ्झत 
2069/11/३0 सम्भ सोही कामािरमको “घ” यङ्ञजदे्ससन 
पाॉटफाट ऩाङ्चयत ङ्झरित ठेरीभा यहेको नायामण ङ्झस. ङ्झरम्फङ्ट य 
चन्ि ङ्झस. ङ्झरम्फङ्टको सोही ङ्छदन ऩाङ्चयत भानो ङ्झभङ्झसएको ङ्झरित 
थङ्टती उप्काई उङ्ञल्रङ्ञित फेङ्ञजल्रे गैयकानूनी ङ्झरितको एक 
प्रङ्झत घङ्टसाउने य अको प्रङ्झत भारऩोत कामािरम, दभक, झाऩा 
ऩठाउने कामि गयी प्रङ्झतवादीहरूरे आऩसी ङ्झभरेभतोभा 
उङ्ञल्रङ्ञित गैयकानूनी ङ्झरितका आधायभा टेकभामा 
आङहाङको जग्गा पौदयाज ङ्झरम्फङ्टको नाभभा दाङ्ञिर िायेज 
गयी गयाई व्मङ्ञक्तको सम्ऩङ्ञत्तभाङ्झथको अङ्झधकाय हनन गने, 

गैयकानूनी ङ्झरित तमाय गयी फदङ्झनमतऩूविक व्मङ्ञक्तङ्जवशेष य 
आपूसभेतराई गैयकानूनी राब एवभ ्प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टर् माउने 
य ङ्झरित ठेरीभा यहेको सयकायी कागजात नोक्सान गने 
रगामतका भ्रद्शाचायजन्म कामि गये गयाएको । 

पङ्ट माॉर, भारऩोत 
अङ्झधकृत, 
रक्ष्भणप्रसाद 
बट्टयाई, नामफ 
सङ्टब्फा य ङ्जवजमबक्त 
शे्रद्ष, िङ्चयदाय 
भारऩोत कामािरम, 

ङ्झडल्रीफजाय, अग्नी 
ङ्ञघङ्झभये, भारऩोत 
अङ्झधकृत, ङ्झडल्रीयाभ 
कोइयारा य 
जमन्ियाज िड्का, 
नामफ सङ्टब्फा, 
भारऩोत कामािरम, 
दभक, झाऩा 

दपा १२ दपा १२ 

पौदयाज ङ्झरम्फङ्ट, 
चन्िप्रसाद िनार, 
अङ्झधवक्ता,  

दपा ८(४) 
य दपा ११ 

दपा ८(४) 
य दपा ११ 

१,२०,००,०००।- 

14.  

ओग्रे अम्राईऩािा 
साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺरे आ.व. 
२०६६/६७ देङ्ञि 
२०६९/७० सम्भको 
वनको आम्दानी िाई 

जाजयकोट ङ्ञजल्राको साङ्झफक दशेया गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 7 य 
8 ङ्ञस्थत ओग्रे अम्राईऩािा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ नैनायाभ जैसीरे आ.व. २०६६/६७ देङ्ञि 
२०६९/७० सम्भको वनको आम्दानी यकभभध्मेफाट झङ्टठा 
बयऩाई ऩेस गयी ऩशङ्टऩङ्झत ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमराई 
फङ्टझाएको बनी ङ्जहनाङ्झभना गयेको यकभ रु.12,000।-, 
वृऺ योऩण प्रमोजनका राङ्झग ङ्जवरुवा िङ्चयद गयेको बनी 

2075।10।3, 
2075।10।9 

नैनायाभ जैसी, 
अध्मऺ, ओग्रे 
अम्राईऩािा 
साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, 
जाजयकोट 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

८७,०००।- 
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भासेको य नक्करी 
ङ्झफर बयऩाई तमाय 
गयी भ्रद्शाचाय गयेको 
बङे्ङ सभेत । 

ङ्जहनाङ्झभना गयेको रु.45,000।- य वृऺ योऩण ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
फाऩत ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको बनी झङ्टठा बयऩाई ऩेस गयेको 
रु.30,000।- सभेत गयी जम्भा रु.87,000।- ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको ।  

15.  

नेऩार टेङ्झरकभ 
दूयसञ्चाय कामािरम 
घोयाही दाङभा 
कामियत 
कभिचायीहरूरे 
कम्ऩनीको ऐन ङ्झनमभ 
ङ्जवऩयीत दैङ्झनक भ्रभण 
बत्ताको दाफी गयी 
यकभसभेत ब ङ्टक्तानी 
ङ्झरने गयेको बङे्ङ 
सभेत । 

नेऩार टेङ्झरकभ दूयसञ्चाय कामािरम घोयाही दाङभा कामियत 
प्रङ्झतवादी कभिचायीहरूरे सन. २०१३, २०१४ य २०१५ 
का ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा भ्रभण गदािका हवाई ङ्जटकटहरू बेङ्चयपाई 
गनि ऩठाउॉदा मती एमयराइन्स डोभेङ्ञस्टक प्रा.ङ्झर. य फङ्टर्द् 
एमय प्रा.ङ्झर. नेऩारगञ्जफाट प्राद्ऱ ङ्जववयणफाट प्रङ्झतवादीहरूरे 
उडान नै नगयी झङ्टठा ङ्जटकट ऩेस गयी यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको 
देङ्ञिएको हङ्टॉदा प्रङ्झतवादीहरूरे हवाईजहाजफाट मारा नै नगयी 
मारा गयेको बनी झङ्टठा ङ्जटकट फनाई कामािरमभा ऩेस गयी 
यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरई नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनीराई हाङ्झन ऩङ्टर् माई 
भ्रद्शाचाय गयेको । 

2075।10।14, 
2075।10।21 

अङ्झनरकङ्ट भाय 
आचामि, 
ङ्जवकरकङ्ट भाय शे्रद्ष य 
याजफहादङ्टय ङ्झसॊह, 
प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत, 
नेऩार टेङ्झरकभ 
दूयसञ्चाय कामािरम 
घोयाही दाङ 

दपा ८(१) 
य ८(१) 
को देहाम 
(ङ) 

दपा ८(१) 

- 

16.  

ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास 
कामािरम, तेह्रथङ्टभका 
प्रा.स. रे अरैंचीको 
ङ्झफरुवा िङ्चयद गयी 
कृषकहरूराई ङ्जवतयण 
गदाि कङ्झभसन ङ्झरई 
रािौं यकभ घोटारा 
गयेको य इराभफाट 
ङ्झफरुवा ल्माउॉदा य 
ङ्झफरुवा सम्फङ्ञन्धत 
ऺेरभा ऩङ्टर् माउॉदा 
गाडी बाडा घोटारा 
गयेको बङे्ङसभेत 

ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास कामािरम, तेह्रथङ्टभको आ.व. 
2०७२/७३ को वाङ्जषिक कामििभको तेस्रो चौभाङ्झसक रक्ष्म 
अनङ्टसाय अरैंची योग व्मवस्थाऩन तथा नसियी स्थाऩना य कृङ्जष 
प्रसाय कामििभ अन्तगित ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटफाट कामििभ 
सञ्चारन गदाि प्रङ्झतवादी कभिचायीहरूरे अरैंची ङ्झफरुवा 
िङ्चयदतपि ,  ढङ्टवानीतपि , भोटाङ्झरटी फाऩत य अनङ्टदानको 
कामििभभा गयी जम्भा रु.१०,८६,७२५।- झङ्टठा ङ्झफर 
बयऩाईको आधायभा ब ङ्टक्तानी ङ्झरई ङ्छदई ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार 
सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी गयेको । 

2075।10।21, 
2075।11।2 

भनोजकङ्ट भाय मादव, 
कामािरम प्रभङ्टि,  
हङ्चय गोऩार आचािम, 
प्रा.स. य 
ङ्झडल्रीप्रसाद आचामि,  
रेिाऩार, साङ्झफक 
ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास 
कामािरम, तेह्रथङ्टभ 

दपा ८ 
(१) य ८ 
(१) को 
देहाम (ङ) 

दपा ८ 
(१) 

१०,८६,७२५।- 

दङ्टगािप्रसाद ऩौडेर, 

नामफ सङ्टब्फा, साङ्झफक 
ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास 
कामािरम, तेह्रथङ्टभ 

ऐ ऐ ५,४६,२५०।- 

17.  
फागचौय नगयऩाङ्झरका 
वडा नॊ. ५ 

आ.व. २०७३/७४ भा ङ्ञजल्रा सल्मान, फागचौय 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ फाङ्गेराॉकङ्ट यी फजायभा ङ्जवद्यङ्टत ्राइन 

2075।11।2, 
2075।11।7 

ङ्ञिभफहादङ्टय 
यामभाझी, तत्कारीन 

दपा ८ 
(१) य ८ 

दपा ८ 
(१) 

५,१४,१३५।९३ 
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फाङ्गेराॉकङ्ट यी फजाय, 
सल्मानभा ङ्जवद्यङ्टत ्
राइन ताङ्ङको राङ्झग 
रु. १५,००,०००।- 
यकभ प्राद्ऱ बएकोभा 
रु. ५,००,०००।- 
को ऩोर गाड्ने काभ 
भार बएको य 
१०,००,०००।-  
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ, 

सङ्ञचव य कोषाध्मऺ 
ङ्झभरी ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङसभेत 

ङ्जवस्ताय सभेतका ङ्झनभािण कामि गनि ङ्ञज.ङ्जव.स.को फजेटफाट 
काभ गने गयी गङ्छठत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ इन्िफहादङ्टय 
बण्डायी, सङ्ञचव वीयेन्िप्रसाद वरी य कोषाध्मऺ ङ्झरऩङ्टया वरी 
तथा फागचौय नगयऩाङ्झरकाको फजेटफाट काभ गने गयी गङ्छठत 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ थरफहादङ्टय फस्नेत, सङ्ञचव 
ङ्ञशवप्रसाद ऩङ्टन य कोषाध्मऺ ऩाविती ऩङ्टनसभेतरे आपूराई 
गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे आपूरे गयेको 
कफङ्टङ्झरमत तथा सम्झौताङ्जवऩयीत ८ एभ.एभ. का ३० थान 
ऩोरहरू भार गाडी २३ थान १० एभ.एभ. य ४६ थान ८ 
एभ.एभ. गयी ६९ थान ङ्जवद्यङ्टत ्ऩोरसभेतका ङ्झनभािण साभग्री 
िङ्चयद गयेको झङ्टठा ङ्झफर बऩािइहरू ऩेस गयेको य ङ्ञज. 
ङ्जव.स.को कामािरम सल्मानका प्रङ्झतवादी कभिचायीहरूरे 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे ब ङ्टक्तानीको राङ्झग ऩेस गयेको ङ्झफरहरूभा 
ङ्जवद्यङ्टतको ऩोरको प्रङ्झतइकाइ भूल्म कभ हङ्टॉदाहङ्टॉदै प्राङ्जवङ्झधक 
कागजातभा प्रङ्झतइकाइ भूल्म फढाई ङ्झसभेन्टरगामत िङ्चयद 
नबएका ङ्झनभािण साभग्रीहरूको झङ्टठा ङ्झफर, बयऩाई फनाई 
सभावेश गयी ब ङ्टक्तानीका कागजात तमाय गयी गयाई 
ब ङ्टक्तानीसभेत ङ्छदई ङ्झरई आपू य अन्म व्मङ्ञक्तराई गैयकानूनी 
राब ऩङ्टर् माई फदङ्झनमतसाथ नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन 
ऩङ्टर् माउने कामि गयेको । 

स्थानीम ङ्जवकास 
अङ्झधकायी, जगदीश 
शभाि, इङ्ञन्जङ्झनमय, 
प्रकाश के.सी., रेिा 
अङ्झधकृत, जीवयाज 
के.सी., नामफ 
सङ्टब्फा, साङ्झफक ङ्ञज. 
ङ्जव.स.को कामािरम 
सल्मान, कृष्ण 
ऩङ्ञण्डत, इङ्ञन्जङ्झनमय, 
प्रभेफहादङ्टय फस्नेत, 
सवइङ्ञन्जङ्झनमय, 
साङ्झफक ङ्ञजल्रा 
प्राङ्जवङ्झधक कामािरम, 
सल्मान, ङ्झनभिरा 
भल्र, प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत, 
तोयणप्रसाद ङ्ञघङ्झभये, 
रेिा अङ्झधकृत, 
तोयणफहादङ्टय ङ्झफद्श, 
अङ्झसदे्शण्ट 
सवइङ्ञन्जङ्झनमय, 
थभन मोगी, 
तत्कारीन 
सवइङ्ञन्जङ्झनमय य 
ङ्झडल्रीफहादङ्टय वरी, 
वडा अध्मऺ, 
साङ्झफक फागचौय 
नगयऩाङ्झरका, 
सल्मान 

(१) को 
देहाम (ङ) 
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इन्िफहादङ्टय बण्डायी, 
अध्मऺ, वीयेन्िप्रसाद 
वरी, सङ्ञचव य 
ङ्झरऩङ्टया वरी, 
कोषाध्मऺ, ग्राभीण 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण ङ्ञशवयथ 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 
सल्मान य 
थरफहादङ्टय फस्नेत 
अध्मऺ, ङ्ञशवप्रसाद 
ऩङ्टन, सङ्ञचव य 
ऩाविती ऩङ्टन, 
कोषाध्मऺ, फागचौय 
नगयऩाङ्झरका, ङ्जवद्यङ्टत ्
राइन ङ्जवस्ताय 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, 
सल्मान 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

५,१४,१३५।९३ 

ङ्जवनोद के.सी., 
प्रोऩयाइटय, शायदा 
िेडसि एण्ड 
सप्रामसि, तङ्टरसीऩङ्टय 
उऩभहानगयऩाङ्झरका 

ऐ ऐ ४६,९९६।४७ 

18.  

जाजयकोट ङ्ञजल्रा 
साङ्झफक सीभा 
गा.ङ्जव.स. हार 
ङ्ञशवारम 
गाउॉऩाङ्झरका-१ ङ्ञस्थत 
सारघायी डाॉडाभा 
एर.ङ्ञज.सी.डी.ऩी.को 
आङ्झथिक सहमोगभा 

जाजयकोट ङ्ञजल्रा साङ्झफक सीभा गा.ङ्जव.स. हार ङ्ञशवारम 
गाउॉऩाङ्झरका-१ ङ्ञस्थत सारघायी डाॉडाभा एर.ङ्ञज.सी.डी.ऩी.को 
आङ्झथिक सहमोगभा साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभािण गदाि प्राङ्जवङ्झधक 
इङ्ञस्टभेट फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ङ नबएको अवस्थाभा नै, 
भाऩदण्डङ्जवऩयीत गङ्चयएको ङ्झनभािण कामिराई भाऩदण्डफभोङ्ञजभ 
गङ्चयएको बनी प्रभाङ्ञणत गयी झङ्टठा ङ्झफर तथा कामिसम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदनको आधायभा रु.२,३३,४४८।४९ यकभ फढी 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदइएको । 

2075।11।30, 
2075।12।10 

ङ्छदऩफहादङ्टय ङ्झसॊह, 
गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव, 
नयफहादङ्टय नेऩारी, 
अङ्झसदे्शण्ट सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय, 
ङ्ञशवारम 
गाउॉऩाङ्झरका-१, 

जाजयकोट 

दपा ८ 
(१) य ८ 
(१) को 
देहाम (ि), 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ 
(१) 

२,३३,४४८।४९ 
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साभङ्टदाङ्जमक बवन 
ङ्झनभािण गदाि प्राङ्जवङ्झधक 
इङ्ञस्टभेटअनङ्टसाय 
नगयेको बङे्ङ सभेत । 

बीभफहादङ्टय याना, 
साभाङ्ञजक 
ऩङ्चयचारक, सीभा 
गा.ङ्जव.स. एवॊ 
सदस्म सङ्ञचव, 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 

दपा ८ 
(१) य ८ 
(१) को 
देहाम (ङ) 

ऐ २,३३,४४८।४९ 

ङ्छदरी देवी फाॉठो, 
अध्मऺ, उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत, ङ्ञशवारम 
गाउॉऩाङ्झरका-१, 

जाजयकोट 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

२,३३,४४८।४९ 

19.  

षडानन्द 
नगयऩाङ्झरका साङ्झफक 
वडा नॊ. ५ य ६ भा 
ङ्जवद्यङ्टत ्ङ्जवस्ताय 
ऩङ्चयमोजनाअन्तगित 

आङ्झथिक वषि 
2०७३/७४ को 
राङ्झग ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 
यकभ 
रु.५८,६१,०००।- 
को ङ्ञस्टभेट गङ्चयएको 
२०० वटा ऩोरभध्मे 
७८ वटा ऩोर य 
९.५ ङ्जक.ङ्झभ.ताय 
भार झायी ङ्झफजङ्टरीको 
ऩोर नगाडी अरऩर 
अवस्थाभा छाडी 
कामि सम्ऩङ्ङ 
बइसकेको बनी 

ङ्ञजल्रा बोजऩङ्टय, षडानन्द नगयऩाङ्झरका साङ्झफक वडा नॊ. ५ य 
६ भा ङ्जवद्यङ्टत ्ङ्जवस्ताय ऩङ्चयमोजनाको राङ्झग ङ्झभङ्झत 
२०७३/१२/१३ भा सम्झौता बई उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको 
तपि फाट अध्मऺ पङ्ट वाि ताभाङ, सङ्ञचव याजेन्ि याई, कोषाध्माऺ 
ऻानङ्ट भामा शे्रद्ष य नगयऩाङ्झरकाको तपि फाट ङ्झन. कामिकायी 
अङ्झधकृत जमनायामण िनाररे ङ्झभङ्झत २०७४/३/२५ भा 
कामि सम्ऩङ्ङ गनङ्टिऩने सतिसङ्जहत सम्झौता ऩरभा हस्ताऺय 
गयेको य सम्झौताअनङ्टसायको रगत इङ्ञस्टभेट यकभ 
रु.५८,७०,०००।-  यहेकोभा मोजना सम्ऩङ्ङ गनङ्टिऩने ङ्झभङ्झत 
२०७४/३/२५  सम्भ १७ प्रङ्झतशत भार कामि सम्ऩङ्ङ 
बएको अवस्थाभा झङ्टठा कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ऩेस गयी गयाई 
आमोजनाराई सम्ऩङ्ङ बएको बनी कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनराई 
स्वीकृत गयी गयाई सोही आधायभा सयकायी यकभ ङ्झनकासा 
गयी प्रङ्झतवादीहरूरे मोजनाको कङ्ट र रागत यकभ 
रु.५८,७०,०००।- फाट रु.२९,७४,४९१।१४ को भार 
काभ गयी  काभ गयेको बन्दा फढी रु.२८,९५,५०८।- 
ब ङ्टक्तानीसभेत ङ्झरई ङ्छदई आपू य अन्म व्मङ्ञक्तराई गैयकानूनी 
राब ऩङ्टर् माउन ेय फदङ्झनमतसाथ नेऩार सयकायराई हाङ्झन 
ऩङ्टर् माउने कामि गयेको । 

2075।11।30, 
2075।12।10 

जमनायामण िनार, 
तत्कारीन ङ्झन. 
प्रशासकीम प्रभङ्टि, 
सॊतोष शे्रद्ष, 
तत्कारीन रेिा 
अङ्झधकृत, ङ्जवभरभान 
याई, इङ्ञन्जङ्झनमय य 
भहेश काकी, 
अङ्झसस्टेण्ट सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय षडानन्द 
नगयऩाङ्झरका, 
ङ्जकशोय ङ्जकयाॉत, 
वडाध्मऺ एवॊ 
अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत 
सदस्म, वडा नॊ. ८ 

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

दपा ८ 
(१) 

२८,९५,५०८।८६ 

भङ्ञणयाभ ताभाङ, 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) 

ऐ ऐ 
१८,६८,०००।- 

पङ्ट वाि ताभाङ, दपा ८(४) दपा ८(४) २८,९५,५०८।८६ 
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आङ्झथिक ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङ सभेत । 

अध्मऺ, ङ्जवद्यङ्टत ्
ङ्जवस्ताय मोजना 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, 
याजेन्ि याई, सङ्ञचव, 
ऻानङ्टभामा ताभाङ 
(शे्रद्ष), कोषाध्मऺ, 
हेभकङ्ट भाय शे्रद्ष, 
सॊमोजक, मोजना 
अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत 

20.  

ङ्ञजल्रा सरािही 
फयहथवा नगयऩाङ्झरका 
वडा नॊ. १३ 
ङ्जवनभाटोरङ्झबर यहेको 
३७४ ङ्झभटय रम्फाइ 
य १२ ङ्जपट चौडाइ 
बएको फाटो ढरान 
गनिको राङ्झग रु.२७ 
राि यकभ ङ्झनकासा 
बएकोभा उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
नेऩार साहसङ्जहत 
नगयऩाङ्झरकाको 
प्राङ्जवङ्झधकहरूसॉग 
ङ्झभरेभतो गयी 
भाऩदण्डङ्जवऩयीत 
कभसर ङ्झनभािण 
साभग्री प्रमोग गयी 
ढरान गङ्चययहेको बङे्ङ 
सभेत 

ङ्ञजल्रा सरािही फयहथवा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १३ 
ङ्जवनभाटोरङ्झबर यहेको ३७४ ङ्झभटय रम्फाइ य १२ ङ्जपट 
चौडाइ बएको फाटो ढरान गनिको राङ्झग उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत य 
फयहथवा नगयऩाङ्झरकाफीच २०७४।११।२ भा सम्झौता बई 
उक्त सडकको १८१.४१ घनङ्झभटय फयाफय नाऩको ढरान 
कामि बएकोभा सो मोजनाको अनङ्टगभन तथा नाऩजाॉच कामिभा 
िङ्जटएका सवइङ्ञन्जङ्झनमय अङ्झनरकङ्ट भाय मादव य प्राङ्जवङ्झधक 
इङ्ञन्जङ्झनमय सॊजीव मादवसभेतरे नाऩी ङ्जकताफभा २२८.५२ 
घनङ्झभटय फनाई कामि स्थरभा वास्तङ्जवक कामि गयेको बन्दा 
कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनभा फढी कामि गयेको नाऩ तमाय गयी 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतसभेतराई यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरने ङ्छदने कामि गयी 
रु.४,६३,९९०.६२।- नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन 
ऩङ्टर् माएको। उक्त सडक ढरान ङ्झनभािण कामिभा गङ्छठत 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको तपि फाट यकभ ङ्झनकासा गने कामिभा 
सॊमङ्टक्तरूऩभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ नेऩार साह, सङ्ञचव 
प्रभोदकङ्ट भाय याम य कोषाध्मऺ कराऩती कङ्ट भायी देवीको 
दस्तित यही ङ्झनजहरूरे सडक ढरान ङ्झनभािण कामिभा 
गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे नेऩार सयकायसभऺ 
गयेको कफङ्टङ्झरमत, सम्झौताफभोङ्ञजभको सति ऩारना नगयी 
नेऩार सयकायरे ङ्झनधािङ्चयत गयेको ङ्झनमभ, कामिङ्जवङ्झध सति 
उल्रङ् घन हङ्टन ेगयी कानूनद्राया ङ्झनषङे्झधत कामि गयेको । 

2075।12।25, 
2075।12।27 

सॊजीव मादव, 
इङ्ञन्जङ्झनमय य 
अङ्झनरकङ्ट भाय मादव, 
सव-इङ्ञन्जङ्झनमय, 
फयहथवा 
नगयऩाङ्झरका, 
सरािही 

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

दपा ८ 
(१) 

४,६३,९९०।६२ 

नेऩार साह, 
अध्मऺ, प्रभोदकङ्ट भाय 
याम, सङ्ञचव य 
कराऩती कङ्ट भायी 
देवी, कोषाध्मऺ 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, 
फयहथवा 
नगयऩाङ्झरका, 
सरािही 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

४,६३,९९०।६२ 
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21.  

भमङ्टयफस्ती इराका 
वन कामािरमका 
पयेद्शय सभेतरे 
ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा 
काङ्झरका १ वोकङ्जटमा 
ङ्ञस्थत ङ्ञशवशङ्ञक्त 
साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको 
१० हेक्टय जग्गाभा 
वृऺ ायोऩण गने गयी 
रािौं रुऩैमाॉ ऩेश्की 
ङ्झरई १-२ हेक्टय 
ऺेरपरभा भार 
ङ्झफरुवा योऩेजस्तो गयी 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको । 

भमङ्टयफस्ती इराका वन कामािरमका पयेद्शय कृष्णप्रसाद 
ङ्ञघङ्झभयेराई फफई नदी सॊयऺण कामििभअन्तगित भमङ्टयफस्ती 
इराका वन कामािरमको कामिऺ ेरङ्झबरको १०.०० हेक्टय 
ऺेरपरभा ङ्झभङ्झत २०७३।३।२८ गते ङ्झबरभा वृऺ ायोऩण 
कामि सम्ऩङ्ङ गनिका राङ्झग रु.२,६४,८७० ऩेश्कीसङ्जहत 
कामािदेश ङ्छदइएकोभा उक्त कामिको रगत इङ्ञस्टभेटफभोङ्ञजभ 
कामि नगयी जम्भा रु.५८,८००।- भार िचि गयी 
रु.२,६४,८७०।- वृऺ ायोऩण गयेको बनी नक्करी ङ्झफर 
बयऩाई फनाई रु.२,०६,०७०।- यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 
सो काभ गने कभिचायीबन्दा एक तह भाङ्झथल्रो कभिचायी वा 
अन्म कभिचायीफाट अनङ्टगभन जाॉचऩास गयाई ऩेश्की पर्छ्यौट 
गयाउनङ्टऩनेभा सो नगयी आपूसभेतरे कङ्ट नै अनङ्टगभन नगयी 
सोझै आपैं रे उक्त कामि सम्ऩङ्ङराई सदय गयी उक्त 
यकभको ऩेश्की पर्छ्यौट गयेफाट ङ्ञजल्रा वन कामािरम, 
फङ्छदिमाका प्रभङ्टि बैयवप्रसाद ङ्ञघङ्झभयेसभेत उक्त यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
कामिभा सॊरग्न बएको देङ्ञिन आएको। 

2075।12।25, 
2075।12।29 

कृष्णप्रसाद ङ्ञघङ्झभये, 
पयेद्शय, भमङ्टयफस्ती 
इराका वन 
कामािरम, फङ्छदिमा  

बैयवप्रसाद ङ्ञघङ्झभये, 
तत्कारीन कामािरम 
प्रभङ्टि, ङ्ञजल्रा वन 
कामािरम, फङ्छदिमा 

दपा ८ 
(१) य ८ 
(१) को 
देहाम )ङ(  

दपा ८ 
(१) 

२,०६,०७०।- 

22.  

साङ्झफक फाॉडबन्ज्माङ 
गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 
३(क) ङ्जक.नॊ.१०१ 
ऺेरपर ९२-२-०-
० हार चन्िाङ्झगयी 
नगयऩाङ्झरकाभा ऩने 
ऩातार तथा ठोट्न े
िोरा य ङ्ञचसाऩानी 
साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सभूहरे 
उऩबोग गङ्चययहेको 
सयकायी जग्गा 
भारऩोत कामािरम 
करॊकीरे व्मङ्ञक्तको 

काठभाडौं ङ्ञजल्रा चन्िाङ्झगयी नगयऩाङ्झरकाभा ऩने ऩातार तथा 
ठोट्ने िोरा य ङ्ञचसाऩानी साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे 
उऩबोग गङ्चययहेको ङ्जपल्डफङ्टकभा वनफङ्टटेन उल्रेि बई 
नाऩनक्सा बएको साङ्झफक फाॉडबन्ज्माङ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 
३(क) ङ्जक.नॊ.१०१ ऺेरपर ९२-२-०-० योऩनी सयकायी 
जग्गा अदारतको ङ्झभराऩरफभोङ्ञजभ बनी भारऩोत कामािरम 
करॊकीफाट व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको स्वाङ्झभत्वभा यहेको सङ्टमर 
हाउङ्ञजङ कम्ऩनीका नाभभा गैयकानूनी रूऩभा से्रस्ता िडा 
गयी ऩङ्टजािसभेत जायी  गयेको य उक्त हाउङ्ञजङरे सो जग्गा 
ङ्जकत्ताकाट गयी ङ्जक.नॊ.३९८ ऺे.प. २-0-0-0 योऩनी जग्गा 
गोङ्जवन्दफहादङ्टय बट्टयाईराई ङ्झफिीसभेत गङ्चयसकेकोभा उक्त 
सयकायी जग्गा व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको कम्ऩनीका नाभभा दताि तथा 
से्रस्ता कामभ गने गयी भारऩोत कामािरमफाट बएको ङ्झनणिम 
फदय गयी उक्त जग्गा साविजङ्झनक गयी ऩाउॉ बनी रङ्झरतऩङ्टय 

2076।2।2, 
2076।2।13 

ङ्ञशवप्रसाद ङ्चयभार, 

भारऩोत अङ्झधकृत य 
हङ्चयप्रसाद आचामि, 
नामफ सङ्टब्फा, 
भारऩोत कामािरम, 
करॊकी 

दपा ८ 
(१) य ८ 
(१) को 
देहाम (ज) 

दपा ८ 
(१) 

- 

ङ्झभना कङ्ट भायी थाऩा, 
नक्करी जग्गाधनी य 
याभकङ्ट भाय सङ्टमर 
थाऩा,  सञ्चारक, 
सङ्टमर हाउङ्ञजङ 
कम्ऩनी 

दपा ८ 
(4) 

दपा ८ 
(4) 

- 

दीऩेन्ि ङ्जविभ शाह 
वायेश, चौयऩाटी 

दपा २२ दपा ८(१) 
(दपा २२को 

- 
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स्वाङ्झभत्वभा यहेको 
सङ्टमर हाउङ्ञजङ 
कम्ऩनीका नाभभा 
गैयकानूनी रूऩभा 
से्रस्ता िडा गयी ऩङ्टजाि 
उऩरब्ध गयाएको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा अदारतसभेतभा ङ्जपयादऩर दामय बएऩङ्झछ भार 
भारऩोत कामािरमरे ऐ.ऐ. ङ्जक.नॊ.१०१ को ङ्जकत्ताकाटसभेत 
फदय गयी साङ्झफकफभोङ्ञजभ नै यािी ऐ.ऐ. गा.ङ्जव.स. 
ङ्जक.नॊ.१०१ ऺेरपर ९२-२-०-० जग्गाको जग्गाधनी 
दतािसे्रस्ता हार नेऩार सयकायको नाभभा कामभ 
गयेको।सयकायी जग्गा व्मङ्ञक्त/कम्ऩनीका नाभभा दताि गयाई 
ङ्झरनेिाने फदङ्झनमत यािी सङ्टमर हाउङ्ञजङ कम्ऩनी प्रा.ङ्झर.का 
सॊचारक याभकङ्ट भाय सङ्टमर थाऩासभेतरे ऩङ्चयऩञ्च ङ्झभराई आफ्नै 
एकाघयकी ङ्छददी ङ्झभना कङ्ट भायी थाऩाराई ङ्झनजको बोगचरन य 
स्वाङ्झभत्वभा नै नबएको १२ ङ्जकत्ता सयकायी जग्गाको 
जग्गाधनी फनाई उक्त जग्गाहरू ङ्झरने/ङ्छदने गयी घयामसी 
कयायनाभाको कागज फनाई, उक्त कागजभा ङ्जकत्ताको 
ऺेरपर तथा ङ्झरने/ङ्छदने गयेको यकभसभेत उल्रेि नगयी, 
ङ्झभना कङ्ट भायी थाऩाको नाभभा ङ्जकते गयी नक्करी जग्गाधनी 
दताि प्रभाणऩङ्टजाि फनाई अदारतभा ऩसे गयी ङ्झभराऩरको 
नाभभा भारऩोत कामािरम, करॊकीका कभिचायीसभेतराई 
अनङ्टङ्ञचत प्रबावभा ऩायी गैयकानूनी रूऩभा व्मङ्ञक्तको नाभभा 
दताि गयी कसङ्टय गदािको सभमको न्मूनतभ सयकायी 
भूल्माॊकनअनङ्टसाय रु.2,२१,१०,000।-  भूल्म ऩने सयकायी 
जग्गा ङ्झरने/िाने उदे्दश्मरे गैयकानूनी कामि गयेको। भारऩोत 
कामािरम करॊकीरे सयकायी जग्गा सङ्टमर हाउङ्ञजङ 
कम्ऩनीका नाभभा गैयकानूनी रूऩभा से्रस्ता िडा गयी 
ऩङ्टजािसभेत उऩरब्ध गयाई आफ्नो ऩदको दङ्टरुऩमोग गयी 
फदङ्झनमतऩूविक सयकायी, साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी 
हङ्टने य व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषराई गैयकानूनी राब एवॊ प्रत्मऺ पाइदा 
ऩङ्टर् माउने गयी कामि गयेको ।  

गाउॉऩाङ्झरका वडा 
नॊ. १, अछाभ, 
फाफङ्टयाभ (शभाि) 
येग्भी, अङ्झधवक्ता, 
ङ्झसयानचोक 
गाउॉऩाङ्झरका, 
गोयिा, मोगने्ि 
ऩोियेर, अङ्झधवक्ता, 
ङ्ञचशॊिङ्टगढी 
गाउॉऩाङ्झरका, 
ओिरढङ्टङ्गा 

प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊश 
फभोङ्ञजभ) 

23.  

कटङ्टवाचौऩायी 
गङ्टणस्तयीम िानेऩानी 
तथा सयसपाइ 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे 

िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामािरम, ऩवित य 
कटङ्टवाचौऩायी गङ्टणस्तयीम िानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतफीच सम्झौता बई उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे  गयेको ङ्झनभािण 
कामिको कामािरमका तत्कारीन इङ्ञन्जङ्झनमय प्रभेफहादङ्टय थाऩा 

2076।2।2, 
2076।2।7 

प्रभेफहादङ्टय थाऩा, 
इङ्ञन्जङ्झनमय य अभोध 
ङ्झधतार, ङ्झस.ङ्झड.ई., 
िानेऩानी तथा 

दपा ८ 
(१) य 8 
(1) को 
देहाम (ग) 

दपा 8(1) 

5,20,981।60 
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मोजनाको 
प्रशोधनशारा अन्तगित 
ङ्झनभािण गयेको 
Slowsand Filter भा 
ऩानी शङ्टर्द्ीकयणको 
राङ्झग प्रमोग गनङ्टिऩने 
फारङ्टवा स्वीकृत 
र.ई.अनङ्टसाय नबएको 
बङे्ङ सभेत । 

स्थरगत रूऩभा िङ्जटई कटङ्टवाचौऩायी गङ्टणस्तयीम िानेऩानी 
तथा सयसपाइ मोजनाको प्रशोधनशाराअन्तगित Slow Sand 

Filter सभेतको ङ्झनभािण कामि गदाि ङ्झनभािण नै नगयेको Slow 

Sand Media को नाऩी ङ्जकताफभा 61.9 घ.ङ्झभ.सभेत ऩङ्चयभाण 
फढी नाऩी चढाई काभ बएको बनी झङ्टठा ङ्जववयण यािी 
रु.5,20,981।60 यकभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई फढी 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको य कामािरमका तत्कारीन ङ्झस.ङ्झड.ई. अभोध 
ङ्झधताररे मोजनाको उदे्दश्मअनङ्टरूऩ कामि गङ्चययहेको छ/छैन 
चेकजाॉच नगयी ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ नहङ्टॉदै सम्ऩङ्ङ बएको बनी 
मोजनाको स्वाङ्झभत्व ऩर हस्तान्तयण गयेको। प्रङ्झतवादीहरूरे 
वास्तङ्जवक बएकोबन्दा फढी काभ बएको देिाई झङ्टठा ङ्झफर 
बयऩाईसभेत फनाई ऩेस गयी ब ङ्टक्तानी ङ्झरने ङ्छदने कामि गयी 
आपूराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माई नेऩार सयकायराई 
गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन ेकामि गयेको । 

सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम, ऩवित 

य (ङ) 

नायामण शभाि 
राङ्झभछाने, अध्मऺ 
सङ्टयेशफहादङ्टय ङ्जऩ.सी, 
सङ्ञचव य ङ्छदवाकय 
शभाि राङ्झभछान,े 
कोषाध्मऺ, 
कटङ्टवाचौऩायी 
िानेऩानी उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत, ऩवित 

दपा 8 
(४) 

दपा 8 
(४) 

5,20,981।60 

24.  

कास्की  ङ्ञजल्रा, भादी 
गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. 
६, ङ्ञचप्री गाउॉङ्ञस्थत 
ङ्ञशर्द् प्रा.ङ्जव.भा 
िेरकङ्ट द भैदान 
ङ्झनभािणको राङ्झग मङ्टवा 
तथा िेरकङ्ट द 
भन्रारमफाट स्रोत 
सङ्टङ्झनङ्ञद्ळतता बई 
ङ्ञजल्रा सभन्वम 
सङ्झभङ्झत, कास्कीफाट 
आ.व. २०७३/७४ 
भा िचि बएको यकभ 

िेरकङ्ट द भैदान 
ङ्झनभािणको काभ नै 
नगयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना 

ङ्ञचप्री िेरकङ्ट द भैदान ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्ञजल्रा सभन्वम 
सङ्झभङ्झतको कामािरम, कास्की य ङ्झनभािण सङ्झभङ्झत फीच 
२०७४।२।१८ भा सम्झौता बएकोभा उक्त कामिभा िचि 
बएको बन्दा रु.१,८६,२७४।८० फयाफयको यकभ काभ 
नगयी फढी ब ङ्टक्तानी ङ्झरए/ङ्छदई ङ्ञचप्री िेरकङ्ट द भैदान ङ्झनभािण 
कामिभा सॊरग्न कभिचायी य ङ्झनभािण सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीरे 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको यकभ रु.१,८६,२७४।८० बन्दा फढी 
यकभ रु.१,९०,०००।- भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टयफाट जोङ्झगन े
उदे्दश्म ङ्झरई ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत, कास्कीको 
याजस्व/फेरुजङ्ट िाताभा जम्भा गयेको बए ताऩङ्झन यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गने ङ्झनमतरे ङ्झनभािण कामिको साइट इन्चाजि 
सवइङ्ञन्जङ्झनमय ननङ्ट याभरे आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेवायीअनङ्टसाय 
ङ्झनभािण स्थरको ङ्झनयीऺण अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺण गनङ्टिऩनेभा 
सो नगयी ङ्झनभािण स्थरभा बएको बन्दा पयक नाऩ नाऩी 
ङ्जकताफभा चढाई  ङ्झफर तथा कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय 
गयेको, इङ्ञन्जङ्झनमय हङ्चयफहादङ्टय फस्नतेरे साइट ङ्झनयीऺण नगयी 

2076।2।13, 
2076।2।21 

ननङ्ट याभ, सव- 
इङ्ञन्जङ्झनमय, हार रूऩा 
गाउॉऩाङ्झरका, कास्की, 
हङ्चयफहादङ्टय फस्नेत, 
इङ्ञन्जङ्झनमय, ऩोिया 
रेिनाथ 
भहानगयऩाङ्झरका, 
नायामणप्रसाद फयार, 
प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा 
इङ्ञन्जङ्झनमय, ङ्ञजल्रा 
प्राङ्जवङ्झधक कामािरम, 
कास्की, याभकृष्ण 
फास्तोरा, वडा सङ्ञचव 
(अवकास प्राद्ऱ), 
तत्कारीन भादी 
गाउॉऩाङ्झरका 

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

दपा ८ 
(१) 

१,८६,२७४।८० 
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गयेको बन् न ेसभेत । ङ्जपल्डभा नबएको काभको नाऩी ङ्जकताफभा चढाई सोअनङ्टसाय 
ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ङ्छदएको, ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक 
कामािरम कास्कीका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा इङ्ञन्जङ्झनमय नायामणप्रसाद 
फयाररे ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ नबएकै अवस्थाभा कामिसम्ऩङ्ङ 
बएको बनी प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकन प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गयी 
ब ङ्टक्तानीको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गयेको, तत्कार भादी 
गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ७ का वडा सङ्ञचव हार अवकासप्राद्ऱ 
ऩोिया रेिनाथ भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ११ फस्न े
याभकृष्ण फास्तोरारे िेरकङ्ट द भैदानको ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ 
नहङ्टॉदैको अवस्थाभा र.ई.अनङ्टसाय ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ बएको 
बनी ब ङ्टक्तानीको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गयी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतसॉगको 
ङ्झभरोभतोभा ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ नै नबएको काभको 
रु.१,८६,२७४।८० फयाफयको यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदनेङ्झरने 
काभ गयी नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माउने कामि गयेको । 

हकि  गङ्टरुङ, अध्मऺ, 
तायाभान गङ्टरुङ, 
सङ्ञचव य गौसङ्टवा 
गङ्टरुङ, कोषाध्मऺ, 
ङ्ञचप्री िेरकङ्ट द 
भैदान ङ्झनभािण 
सङ्झभङ्झत 

दपा ८ 
(4) 

दपा ८ 
(4) 

१,८६,२७४।८० 

25.  

रङ्झरतऩङ्टय नगय 
5/झ, ङ्जकत्ता नम्फय 
1001, य 1002, 
ऺेरपर 0-5-1-0 
जग्गाको ङ्जकत्ता 
एकीकयण एवॊ बोग 
अनङ्टसाय नक्सा कामभ 
तथा ऺेरपर सङ्टधाय 
गने नाभभा ङ्जकत्ता 
नम्फय 1020, 
ऺेरपर 0-10-0-0 
को छङ्ट टै्ट पामर 
नक्सा फनाई 
साङ्झफकबन्दा ऺेरपर 
0-4-3-0 फढ 

नभङ्टना भङ्ञच्छन्ि र्क्याम्ऩस, रगनिेर, रङ्झरतऩङ्टयको नाभभा 
जग्गाधनी दताि से्रस्ता कामभ यहेको ङ्ञजल्रा रङ्झरतऩङ्टय, 
रङ्झरतऩङ्टय नगय 5/झ ङ्जकत्ता नम्फय 58, ऺेरपर 0-12-
1-0 जग्गाभध्मेको 0-4-3-0 ऺरेपर भारऩोत कामािरम, 
रङ्झरतऩङ्टयफाट ङ्छदने भन्जङ्टताया शार्क्य, ङ्झरने ङ्झफनोद ताम्राकाय 
बई ङ्जकत्ता नम्फय 1020, ऺेरपर 0-10-0-0 जग्गाको 
ङ्झभङ्झत 2067/2/12 भा ऩाङ्चयत य.नॊ. 7034, को 
यङ्ञजदे्ससन ङ्झरितभा यहेको थैरी अॊक रु.37,50,000।- 
फभोङ्ञजभ रु.१7,८१,250।- भूल्म ऩने जग्गा गैयकानूनी 
रूऩभा व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको नाभको जग्गाभा घङ्टसाउन ेगयी 
भन्जङ्टताया शार्क्यको नाभभा जग्गाधनी दताि से्रस्ता कामभ 
यहेको ङ्जकत्ता नम्फय 1001, ऺेरपर 0-2-2-1 य ङ्जकत्ता 
नम्फय 1002, ऺेरपर 0-2-2-3 गयी जम्भा ऺेरपर 
0-5-1-0 जग्गाको ङ्जकत्ता एकीकयण एवॊ बोगअनङ्टसाय नक्सा 
कामभ तथा ऺेरपर सङ्टधाय गने नाभभा भूर नक्साभा यहेको 

2076।2।20, 
2076।2।23 

बयतङ्झसॊह ऐय, नाऩी 
अङ्झधकृत, केशवनाथ 
कटे्टर, सबेऺक, 
याजेशकङ्ट भाय के.सी., 
नाऩी ङ्झनयीऺक, 
भारऩोत कामािरम, 
रङ्झरतऩङ्टय य नायामण 
दास शे्रद्ष, र्क्याम्ऩस 
प्रभङ्टि, नभूना 
भङ्ञच्छन्ि र्क्याम्ऩस, 
रगनिेर, रङ्झरतऩङ्टय 

दपा ८(१) 
य ८ (१) 
को देहाम 
(ज) 

दपा ८(१) 

१7,८१,250।- 

भन्जङ्टताया शार्क्य, 
जग्गाधनी, रङ्झरतऩङ्टय 
भहानगयऩाङ्झरका  

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

१7,८१,250।- 
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कामभ गयी साॉधभा 
यहेको नभङ्टना 
भङ्ञच्छन्ि र्क्याम्ऩस, 
रगनिेरको नाभभा 
जग्गाधनी दताि से्रस्ता 
कामभ यहेको ऐ.ऐ. 
ङ्जकत्ता नम्फय 58, 
ऺेरपर 0-1२-१-0 
को सयकायी 
जग्गाभध्मेफाट 
ऺेरपर 0-4-3-0 
घङ्टसाएको बङे्ङ सभेत। 

साङ्झफक ङ्जकत्ताको आकाय, प्रकाय ऩङ्चयवतिन गयी छङ्ट टै्ट पामर 
नक्सा फनाई ङ्जकत्ता नम्फय 1020, ऺेरपर 0-10-0-0 
कामभ गयाई सयकायी ङ्जवद्यारमभा सॊचाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक 
र्क्याम्ऩसको 0-4-3-0 ऺेरपर जग्गा भस्मौट हङ्टन ेगयी 
गैयकानूनी रूऩभा व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको नाभको जग्गाको ऺेरपर 
फढाउन ेकामिभा नाऩी कामािरम, रङ्झरतऩङ्टयका तत्कारीन 
कामािरम प्रभङ्टि (नाऩी अङ्झधकृत) बयत ङ्झसॊह ऐय, तत्कारीन 
सबेऺक केशवनाथ कटे्टर, तत्कारीन नाऩी ङ्झनयीऺक 
याजेशकङ्ट भाय के.सी. य नभङ्टना भङ्ञच्छन्ि र्क्याम्ऩस, रगनिेरका 
तत्कारीन र्क्याम्ऩस प्रभङ्टि नायामण दास शे्रद्षको प्रत्मऺ 
सॊरग्नता यहेको। 

26.  

ङ्ञजल्रा सद्ऱयी 
भरेकऩङ्टय गा.ङ्जव.स.का 
ऩूवि अध्मऺ भधङ्टकय 
मादवरे ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट 
सेवा कामािरमफाट 
रु.५,००,०००।- य 
गा.ङ्जव.स.फाट रु. 
२,००,०००।- गयी 
जम्भा 
रु.७,००,०००।- 
ऩेश्की ङ्झरई ङ्झनभािण 
गङ्चयएको सॊयचना 
व्मङ्ञक्तगत प्रमोजनभा 
ल्माई सयकायी यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङ 
सभेत । 

कृङ्जष उऩज तथा ऩशङ्ट हाटफजाय सङ्झभङ्झत भरेकऩङ्टयका 
तत्कारीन अध्मऺ भधङ्टकय मादव य कोषाध्मऺ ङ्जवद्वप्रसाद 
मादवरे ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेवा कामािरम, सद्ऱयीफाट ऩशङ्ट 
हाटफजायको राङ्झग सॊयचना ङ्झनभािण गनि बनी 
रु.५,००,०००।- य भरेकऩङ्टय गा.ङ्जव.स.फाट 
रु.२,००,०००।- गयी जम्भा रु.७,००,०००।- तथा 
स्थानीम श्रभदान सभेत गयी जम्भा रु.१०,०२,६५६।- 
भध्मे ऩोियी जीणोर्द्ाय तथा तायफायको राङ्झग 
रु.७,६०,३९३।७५ िचि गयेको य सो ऩोियी हार 
साविजङ्झनकरूऩभा प्रमोगभा आएको तय ऩशङ्ट हाटफजायको 
कामािरम बवनको राङ्झग रु.२,४२,२६२।३२ िचि गयी 
ङ्झनभािण गयेको सॊयचना ङ्झनज ङ्जवद्वप्रसाद मादव आपैं रे थऩ 
सॊयचना ङ्झनभािण गयी व्मङ्ञक्तगत प्रमोजनभा ल्माई सयकायी 
यकभ रु.२,४२,२६२।३२ ङ्झनज अध्मऺ भधङ्टकय मादव य 
कोषाध्मऺ ङ्जवद्वप्रसाद मादवरे ङ्झभरेभतो गयी भ्रद्शाचायजन्म 
कामि गयेको । 

2076।2।20, 
2076।3।1 

भधङ्टकय मादव, 
तत्कारीन अध्मऺ 
य ङ्जवद्वप्रसाद मादव, 
कोषाध्मऺ, कृङ्जष 
उऩज तथा ऩशङ्ट 
हाटफजाय सङ्झभङ्झत 
सद्ऱयी,  याजङ्जवयाज  

दपा ८ 
)४(  

दपा ८ 
)४(  

२,४२,२६२।३२ 

27.  
ङ्ञजल्रा फाॉके 
िासकायकाॉदो वडा 

साङ्झफक िासकायकाॉदो वडा नॊ. ७ ङ्जक.नॊ. २१० ऺे.प.०-५-
१३ य साङ्झफक नेऩारगॊज न.ऩॊ.३ को ङ्जक.नॊ. १४ ऺे.प.०-

2076।2।29, 
2076।2।30 

दीघियाज ऩोियेर 
बङे्ङ दीघिफहादङ्टय 

दपा ८ 
(१) य ८ 

दपा ८ 
(१)  

२,१६,७३,०५०।- 
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नॊ. ७, ङ्झसट नॊ. ७ 
ङ्जक.नॊ. २१० 
ऺेरपर ०-५-१३ 
तथा साङ्झफक 
नेऩारगञ्ज 
नगयऩञ्चामत वडा नॊ. 
३ को ङ्जक.नॊ. १४ 
ऺेरपर ०-५-१७ य 
ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा 
नेउराऩङ्टय वडा नॊ. ७ 
‘क’ को ङ्जक.नॊ. १९१ 
य वडा नॊ. ९ ‘ि’ को 
ङ्जक.नॊ. ७, ८, ५०, 
६१ य ६३ को 
जग्गासम्फन्धी 
सयकायी कागजात 
सच्माई (ङ्जकते) गयी 
भ्रद्शाचाय गयेको बङे्ङ 
सभेत । 

५-१७ का सयकायी जग्गाहरू कौशर बङे्ङ िैरुर हसन 
अन्सायी, ङ्झनजको आभा हसयतङ्टन ङ्झनसा अन्सायी, रारी भल्र, 
रेिाऩढी गने ङ्झफरु बङे्ङ फहृस्ऩङ्झत िड्का य भारऩोत 
कामािरम फाॉकेभा तत्कारीन सभमभा कामियत प्रभङ्टि भारऩोत 
अङ्झधकृत दीघियाज ऩोियेर बङे्ङ दीघिफहादङ्टय ऩोियेर, भारऩोत 
अङ्झधकृतहरू ऩङ्टष्ऩा शे्रद्ष, हेभयाज शभाि य अशोककङ्ट भाय 
बट्टयाई, नामफ सङ्टब्फाहरू रुिफहादङ्टय देवकोटा, टॊकप्रसाद 
शभाि, याभफहादङ्टय िड्का य भानफहादङ्टय के.सी., कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय मऻद्वय वरी, सहामक कम्प्मङ्टटय अऩयेटय (कयाय) 
प्रभेफहादङ्टय चन्द ठकङ्ट यी, िङ्चयदायहरू सङ्टशीर ङ्चयजार, 
सॊजमकङ्ट भाय ठाकङ्ट य य कङ्ट रानन्द याउत य कामािरम सहमोगी 
अन्तयाभ चौधयीसभेतको आऩसी मोजना, सहभङ्झत य 
सॊरग्नताभा ङ्झनजहरूरे फदङ्झनमतऩूणि तफयफाट सयकायी भोठ 
से्रस्ता नै पेयफदर गयी व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि गयेको तथा 
फङ्छदिमा नेउराऩङ्टय वडा नॊ. ७ "क" को ङ्जक.नॊ. १९१ को 
ऺे.प २-०-० य वडा नॊ. ९ "ि" ङ्जक.नॊ. ७ ऺे.प. ०-१४-
०, ङ्जक.नॊ. ८ ऺे.प. १-०-०, ङ्जक.नॊ. ५० ऺे.प. १-२-१०, 
ङ्जक.नॊ. ६१ ऺे.प. ०-१३-० य ङ्जक.नॊ. ६३ ऺे.प. ०-१४-
० का सयकायी जग्गाहरूको से्रस्तासभेत ङ्जकते कामभ गयी 
िैरुर हसन अन्सायी, ङ्झनजको आभा हसयतङ्टन ङ्झनसा अन्सायी, 
रेिाऩढी गने ऩप्ऩङ्ट धोफी, तत्कारीन सभमका कामािरम प्रभङ्टि 
कृष्णप्रसाद ऻवारी, भारऩोत अङ्झधकृत याभकङ्ट भाय योका, 
नामफ सङ्टब्फाहरू कृष्णरार शभाि, यवीन्िफहादङ्टय थाऩा, 
िङ्चयदायहरू बङू्झभयाज ऩोियेर, ङ्जकशोयकङ्ट भाय ङ्चयजार, तङ्टरसी 
यानी थारू, कम्प्मङ्टटय अऩयेटय (कयाय) रक्ष्भी भल्र य 
कामािरम सहमोगी सूमिप्रसाद उऩाध्मामसभेतको आऩसी 
मोजना, सहभङ्झत य सॊरग्नताभा ङ्झनजहरूरे फदङ्झनमतऩूविक 
सयकायी साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी हङ्टन ेय व्मङ्ञक्त 
ङ्जवशेषराइ गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउन ेगयी सयकायी भोठ से्रस्ता 
नै पेयफदर गयी सयकायी/साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञक्तको 

ऩोियेर, तत्कारीन 
प्रभङ्टि भारऩोत 
अङ्झधकृत, ऩङ्टष्ऩा शे्रद्ष, 
हेभयाज शभाि य 
अशोककङ्ट भाय 
बट्टयाई, भारऩोत 
अङ्झधकृत, रुिफहादङ्टय 
देवकोटा, टॊकप्रसाद 
शभाि, याभफहादङ्टय 
िड्का य 
भानफहादङ्टय के.सी., 
नामफ सङ्टब्फा, 
मऻद्वय वरी, 
कम्प्मङ्टटय अऩयेटय, 
प्रभेफहादङ्टय चन्द 
ठकङ्ट यी, सहामक 
कम्प्मङ्टटय अऩयेटय 
(कयाय), सङ्टशीर 
ङ्चयजार, सॊजमकङ्ट भाय 
ठाकङ्ट य य कङ्ट रानन्द 
याउत, िङ्चयदाय य 
अन्तयाभ चौधयी, 
कामािरम सहमोगी, 
भारऩोत कामािरम, 
फाॉके । 

(१) को 
देहाम (ज) 

कृष्णप्रसाद ऻवारी, 
तत्कारीन कामािरम 
प्रभङ्टि, याभकङ्ट भाय 
योका, भारऩोत 
अङ्झधकृत, कृष्णरार 

ऐ ऐ २,३०,७२,५००।- 
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नाभभा दताि गने/गयाउने कामि गयेको । शभाि य 
यवीन्िफहादङ्टय थाऩा, 
नामफ सङ्टब्फा,  
बङू्झभयाज ऩोियेर, 
ङ्जकशोयकङ्ट भाय ङ्चयजार 
य तङ्टरसी यानी थारू, 
िङ्चयदाय, रक्ष्भी 
भल्र, कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय (कयाय) य 
सूमिप्रसाद उऩाध्माम, 
कामािरम सहमोगी, 
भारऩोत कामािरम, 
फङ्छदिमा  
कौशर बङे्ङ िैरुर 
हसन अन्सायी, 
फङ्छदिमा 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) ४,४७,४५,५५०।- 

हसयतङ्टन ङ्झनसा 
अन्सायी, फङ्छदिमा 

ऐ ऐ २,५०,८९,५५०।- 

रारी भल्र, फङ्छदिमा ऐ ऐ १,९६,५६,०००।- 
ङ्झफरु बङे्ङ फहृस्ऩती 
िड्का, रेिाऩढी 
व्मवसामी, फङ्छदिमा 

ऐ ऐ २,१६,७३,०५०।- 

ऩप्ऩङ्ट धोफी, फङ्छदिमा ऐ ऐ २,३०,७२,५००।- 

28.  

िाद्य प्रङ्जवङ्झध तथा गङ्टण 
ङ्झनमन्रण ङ्जवबाग य 
प्रधानभन्री कृङ्जष 
आधङ्टङ्झनकीकयण 
ऩङ्चयमोजनाफाट आ.व. 
२०७३/७४ भा 
िङ्चयद गङ्चयएको 

िाद्य प्रङ्जवङ्झध तथा गङ्टण ङ्झनमन्रण ङ्जवबाग य प्रधानभन्री कृङ्जष 
आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजनाका राङ्झग फोरऩरको भाध्मभद्राया 
िङ्चयद गङ्चयएको चाय थान Well Equipment Laboratory 
Mobile Van सप्राई गने Prudent Meditech 
International कभरादी, काठभाडौंरे आऩूङ्झति गयेको 
प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजनाको नाभभा फा२झ 
४०८७, फा२झ ४०८८ य ङ्जवबागको नाभभा कामभ बएको 

2076।2।29, 
2076।3।16 

सॊजीवकङ्ट भाय कणि, 
भहाङ्झनदेशक, 
ऩूणिचन्ि वस्ती, 
वङ्चयद्ष िाद्य 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत, 
यङ्जवता शे्रद्ष, 
रेिाऩार, गङ्टरुदत्त 

दपा ८ 
(१) य ८ 
(१) को 
देहाम (ञ) 

दपा ८ 
(१) 

१२,४०,४७,५५८।- 
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चायवटा प्रमोगशारा 
भोफाइर भ्मान िङ्चयद 
गदाि भहाङ्झनदेशक य 
अन्म ऩदाङ्झधकायीरे 
भ्मान िङ्चयद गयी 
कामािरमभा दाङ्ञिरा 
नबएको अवस्था 
हङ्टॉदाहङ्टॉदै कङ्झभसन िाई 
भ्मान कामािरमभा 
प्राद्ऱ बएको बनी 
प्रगङ्झत देिाई यकभ 
ब ङ्टक्तानी गयेको बङे्ङ 
सभेत । 

फा२झ ४०८९, फा२झ ४०९० सभेतका भ्मान य सोको 
ङ्जवङ्झबङ्ङ Parts अन्तगितका सयसभान, उऩकयण तथा 
यसामनहरूसभेत स्वीकृत भाऩदण्ड तथा स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन 
अनङ्टसाय बए/नबएको सम्फन्धभा चेकजाॉच गयी गङ्टणस्तयहीन 
बएको बङे्ङ प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतवेदनसभेतराई अनदेिा गयी 
सप्रामसिसॉगको ङ्झभरेभतोभा फदङ्झनमतऩूविक आपूहरूराई 
गैयकानूनी राब य नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई 
ङ्जवबागको नाभभा दङ्टई थान प्रमोगशारा भोफाइर भ्मानको 
ऩङ्जहरोऩटक साठी प्रङ्झतशतरे हङ्टन े रु.८,२६,९८,३७२।… य 
दोस्रो ऩटक तीस प्रङ्झतशतरे हङ्टने रु.४,१३,४९,१८६ ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदने ङ्झनणिम गयी जम्भा रु.१२,४०,४७,५५८।…  ङ्जहनाङ्झभना 
हाङ्झन नोक्सानी गयेको । 

गौतभ, नामफ 
सङ्टब्फा, िाद्य प्रङ्जवङ्झध 
तथा गङ्टण ङ्झनमन्रण 
ङ्जवबाग,  
गणेशप्रसाद चाङ्झरसे, 
रेिा उऩसङ्ञचव,  
फारायाभ ऩोिरे, 
रेिाऩार, प्र.भ. 
तथा कृङ्जष 
आधङ्टङ्झनकीकयण 
ऩङ्चयमोजना 
व्मवस्थाऩन इकाइ 
िङ्टभरटाय 
बाङ्झगयथ आचामि, 
शा.अ.,  िाद्य 
प्रङ्जवङ्झध तथा गङ्टण 
ङ्झनमन्रण ङ्जवबाग 

ऐ ऐ 

४,१३,४९,१८६।- 

नयहङ्चय ङ्ञघङ्झभये, 
ङ्झनदेशक, सयोज 
अङ्झधकायी, व.कृङ्जष 
इङ्ञन्जङ्झनमय, 
ङ्झतरकयाज 
चौरागाई, व.मोजना 
अङ्झधकृत, प्र. 
भ.तथा कृङ्जष 
आधङ्टङ्झनकीकयण 
ऩङ्चयमोजना 
व्मवस्थाऩन इकाइ 
िङ्टभरटाय 

ऐ ऐ 
८,२६,९८,३७२।- 

 

रक्ष्भणप्रसाद ऐ ऐ ४,१३,४९,१८६।- 
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ऩौडेर, ङ्झनदेशक, 
इन्िहङ्चय ऩौडेर, व. 
अनङ्टगभन तथा 
भूल्माॊकन अङ्झधकृत, 
प्र. भॊ. तथा कृङ्जष 
आधङ्टङ्झनकीकयण 
ऩङ्चयमोजना 
व्मवस्थाऩन इकाइ 
िङ्टभरटाय 
प्रवीण कङ्टॉ वय, 
आङ्झधकाङ्चयक 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, Prudent 

Meditech 

International 

कभरादी, काठभाडौं 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

24,80,95,116।- 

29.  

जङ्टम्रा, गङ्टठीचौयङ्ञस्थत 
गङ्टठीचौय बेंडा फािा 
पायभको नाभभा नाऩ 
नक्सा बई ङ्जपल्डफङ्टक 
कामभ बएको कङ्चयफ 
93 हजाय व.ङ्झभ. 
सयकायी जग्गा 
भारऩोत कामािरम, 
जङ्टम्राका तत्कारीन 
कामािरम 
प्रभङ्टिरगामतका 
कभिचायीरे नाऩी 
कामािरम य बेंडा 
पायभसॉग ङ्झभरी 

बेंडा तथा फािा अनङ्टसन्धान कामििभको गङ्टठीचौय, जङ्टम्राको 
नाभभा २०५३ सारभा सबे नाऩी बई ङ्जपल्डफङ्टकसभेत कामभ 
बएको जङ्टम्रा ङ्ञजल्रा साङ्झफक गङ्टठीचौय वडा नॊ. ६/द साङ्झफक 
ङ्जक.नॊ.३ जम्भा ऺे.प. ६,२१,५२५ व.ङ्झभ. सयकायी जग्गा 
कङ्चयफ १३ वषिऩङ्झछ एकाएक २०६६ सारभा हङ्चयहय 
न्मौऩानेरगामतका कङ्ट र १५ जनाकै नाता ऩने ना.सङ्ट. 
गोङ्झफन्दप्रसाद न्मौऩाने भारऩोत कामािरम, जङ्टम्राभा ङ्झनङ्झभत्त 
कामािरम प्रभङ्टि बएको अवस्थाको भौका छोऩी भाओवादी 
आिभणभा जरी नद्श बएको सक्कर पाइरराई ऩङ्टन: हङ्चयहय 
न्मौऩानेसभेतको ङ्झनवेदनफाट भङ्टद्दाको उठान गयी ङ्झनवेदक ऩऺ 
य ङ्जवऩऺ बेंडा तथा फािा अनङ्टसन्धान कामििभ, गङ्टठीचौय, 
जङ्टम्राराई म्माद जायी गयी भारऩोत कामािरम, जङ्टम्राभा 
उऩङ्ञस्थत गयाई ङ्जपल्डफङ्टकभा सयकायी जग्गा बङे्ङ स्ऩद्श 
उल्रेि बएको जग्गाको ङ्जववादको ङ्जवषमभा सो कामििभको 

2076।2।३१, 
2076।3।2 

गोङ्झफन्दप्रसाद 
न्मौऩाने, तत्कारीन 
ङ्झनङ्झभत्त कामािरम 
प्रभङ्टि (ना.सङ्ट) य 
ङ्जवजम शभाि न्मौऩाने, 
तत्कारीन िङ्चयदाय, 
भारऩोत कामािरम, 
जङ्टम्रा, मभङ्टनाकङ्ट भाय 
शे्रद्ष, कामािरम 
प्रभङ्टि, तत्कारीन 
बेंडा तथा फािा 
अनङ्टसन्धान 
कामििभ, गङ्टठीचौय, 
जङ्टम्रा  

दपा 8 
(१) य ८ 
(१) को 
देहाम (ज) 

दपा 8 
(१) 

४५,००,०००।- 
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व्मङ्ञक्तको नाभभा 
फाॉडपाॉड गयी 
हदफन्दीबन्दा फढी 
दताि गनङ्टिका साथै 
जग्गा ङ्झफिी 
ङ्जवतयणसभेत गयेको 
बङे्ङ सभेत । 

तारङ्टक कामािरमरे नेऩार सयकायको सहभङ्झत तथा स्वीकृङ्झत 
नङ्झरई गैयकानूनी तयवयरे ङ्झभङ्झत २०६६/३/१० गते 
ङ्झनवेदक ऩऺहरू य ङ्जवऩऺका तपि फाट मभङ्टनाकङ्ट भाय शे्रद्षका 
फीच गैयकानूनी ङ्झभराऩर गयाई सोही ङ्झभराऩरको आडभा 
उक्त सयकायी जग्गा जम्भा ऺे.प. ३,००००० व.ङ्झभ. 
(५८९ योऩनी, ११ आना, ० ऩैसा, १ दाभ) हङ्चयहय 
न्मौऩानेरगामतका जम्भा १५ जनाको नाभभा फदङ्झनमतसाथ 
दताि से्रस्ता कामभ गयी जग्गाधनी दताि प्रभाणऩङ्टजाि 
ङ्जवतयणसभेत गयी भारऩोत कामािरम, जङ्टम्राको आ.व. 
२०६५/६६ को न्मूनतभ भूल्माॊकन ऩङ्टङ्ञस्तकाअनङ्टसाय 
रु.४५,००,०००।- नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी य 
व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माएको । 

हङ्चयहय न्मौऩान,े 
भङ्टङ्झनशचन्ि न्मौऩान,े 
भामारार न्मौऩान,े 
ङ्जवष्णङ्ट न्मौऩान,े ङ्जवष्णङ्ट 
ऋङ्जष न्मौऩाने, 
ङ्जवष्णङ्टरार न्मौऩान,े 
ऩाविती न्मौऩान,े 
नवऋङ्जष न्मौऩान,े 
देवेन्िप्रसाद 
उऩाध्माम, जानकी 
दत्त देवकोटा, गोभा 
न्मौऩाने, केशवयाज 
न्मौऩाने य कङ्जवदत्त 
न्मौऩाने, जग्गाधनी 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

४५,००,०००।- 

30.  

चैनऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरकाको 
कामिकायी अङ्झधकृतरे 
िङ्चयदाय य कामािरम 
सहमोगीको नाभभा 
फजेट अङ्झनमङ्झभत 
रूऩभा ङ्ञझकी 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको, 
व्मङ्ञक्तगत प्रमोजनको 
ङ्ञजन्सी साभान िङ्चयद 
गयी आम्दानी 
नफाॉधेको, तेरको 
झङ्टठा ङ्झफर फनाई 
यकभ ब ङ्टक्तानी 
ङ्झरएको, काठभाडौं 
काज देिाई कोषको 

चैनऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको तत्कारीन कामिकायी अङ्झधकृत उत्तभ 
येग्भीरे चैनऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि हङ्टॉदा आ.व. 
2071/72 भा आङ्झथिक अनङ्टशासनङ्जवऩयीत ङ्जवकास ङ्झनभािणको 
फजेट यकभफाट सोही नगयऩाङ्झरकाका कभिचायीहरू 
सहरेिाऩार गणेशकङ्ट भाय ङ्झरम्फङ्ट य कामािरम सहमोगी 
टेकफहादङ्टय ब ङ्टजेरको नाभभा ऩेश्की यकभ ङ्झनकासा गयी 
कामािरम सहमोगी टेकफहादङ्टय ब ङ्टजेरको नाभभा ङ्झनकाङ्झरएको 
ऩेश्की रु.14,50,000।- भध्मे रु.7,43,091।- 
फयाफयको ब ङ्टक्तानी ङ्छदई सो ऩद्ळात फाॉकी हङ्टन आएको ऩेश्की 
रु.7,06,909।-पर्छ्यौटको राङ्झग ऩेस गयेका चैनऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ अध्ममन ऩयाभशि गयेको, 
नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना कामिङ्जवङ्झध फनाएको तथा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ साभानहरू िङ्चयद गयेको बङ्झनएका भोगािन आईटी 
सोरङ्टशन प्रा.ङ्झर., एबयेद्श टेक्नोङ्झरॊक प्रा.ङ्झर., ङ्जहभारम 
इङ्ञन्स्टच्मङ्टट अप टेक्नोरोजी, इङ्ञन्स्टच्मङ्टट अप ङ्चयसचि एण्ड 
डेबरऩभेन्ट स्टङ्झडज प्रा.ङ्झर. रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ पभि कम्ऩनी 

2076।3।5, 
2076।3।13 

उत्तभ येग्भी, 
तत्कारीन कामिकायी 
अङ्झधकृत, चैनऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरका, 
सॊिङ्टवासबा 

दपा 8(१) 
य 8(१) 
को देहाम 
(ङ) 

दपा 8 
(१) 

7,06,909।- 

मऻप्रसाद ढकार, 
सॊचारक, ङ्जहभारमन 
इङ्ञन्स्टच्मङ्टट अप 
टेक्नोरोजी कम्ऩनी, 
दङ्टगािप्रसाद दाहार, 
सॊचारक, 
इङ्ञन्स्टच्मङ्टट अप 
ङ्चयसचि एण्ड 
डेबरऩभेन्ट तथा 
अङ्ञन्जता गौतभ, 
सॊचारक, एबयेद्श 

दपा २२ दपा 8(१) 

(दपा २२ 
को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊश 
फभोङ्ञजभ) - 
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यकभ दङ्टरुऩमोग 
गयेको, प्राङ्जवङ्झधकसॉग 
ङ्झभरेभतो गयी 
कङ्झभसन िाएय भार 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको बङे्ङ 
सभेत । 

तथा ऩसरहरूका ङ्झफर पजॉ देङ्ञिई उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवङ्झबङ्ङ पभि 
कम्ऩनीहरूको सम्ऩूणि ङ्झफरहरूभा बएको हस्तङ्झरङ्ञित एउटै 
व्मङ्ञक्तको बएको तथा उक्त ङ्झफरहरूभा बएको हस्तङ्झरङ्ञित य 
उत्तभ येग्भीको हस्तङ्झरङ्ञित एकआऩसभा ङ्झभरेको देङ्ञिई 
ङ्झनजरे अङ्झनमङ्झभत तवयरे कामािरम सहमोगीजस्तो 
ङ्झनम्नस्तयको व्मङ्ञक्तको नाभभा ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजनाहरूराई ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदन बनी ऩेश्की ङ्झनकारी सो यकभ आपूरे िाई भासी 
ङ्जहनाङ्झभना गयेऩद्ळात आपैं रे ङ्झफर कागजातभा रेिी नक्करी 
ङ्झफर कागजात फनाई सोही ङ्झफर कागजात ऩेश्की पर्छ्यौटका 
राङ्झग ऩेस गयी फदङ्झनमतऩूविक सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी 
आपूराई गैयकानूनी रूऩभा राब ऩङ्टर् माउने  गयेको । 

टेक्नोङ्झरॊक् स प्रा.ङ्झर. 

31.  

श्रीस्थान ताजा 
तयकायी कृषक सभूह, 
कङ्ट इकाना, दैरेिराई 
अदङ्टवाको फीउ योऩी 
िेती गनि साना तथा 
भझौरा कृषक 
आमस्तय वङृ्छद्र 
आमोजना, 
नेऩारगॊजफाट आ.व. 
2०७२/७३ भा प्राद्ऱ 
रु.१०,००,०००।- 
को अदङ्टवा िेती नगयी 
अदङ्टवा िेती नै 
नगयेका कृषकको 
बयऩाईसभेतका नक्करी 
ङ्झफररगामतका 
कागजात तमाय गयी 
यकभ अङ्झनमङ्झभतता 
गयेको बङे्ङसभेत । 

श्रीस्थान ताजा तयकायी उत्ऩादन कृषक, व्मावसाङ्जमक अदङ्टवा 
सभूह, साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वङृ्जर्द् आमोजना य 
नेऩार याद्स फैंकफीच उऩआमोजना सॊचारन गनि बएको 
ङ्झरऩऺीम सम्झौताअनङ्टसाय कृषक सभूहराई ङ्जवतयण गनङ्टिऩने 
अदङ्टवाको फीउरगामतका कृङ्जष साभग्री सम्झौताभा उल्रेि 
बएअनङ्टसायको ऩङ्चयभाणभा िङ्चयद नगयी अदङ्टवा िेती नबएकै 
अवस्थाभा श्रीस्थान ताजा तयकायी उत्ऩादन कृषक सभूह, 
व्मावसाङ्जमक अदङ्टवा उत्ऩादन उऩआमोजना कृषक सभूहका 
अध्मऺ याभ कङ्ट भायी के.सी. बङे्ङ याभकरा के.सी.सॉगको 
ङ्झभरोभतोभा फदङ्झनमतऩूविक बए गयेका कङ्ट या रङ्टकाईङ्झछऩाई 
नबए नगयेका कङ्ट या देिाई गरत प्रङ्झतवेदन तथा झङ्टठा ङ्झफर 
बयऩाईसभेत तमाय गयी नबएको काभको शतप्रङ्झतशत कामि 
सम्ऩङ्ङ बएको बनी आपू वा अरू कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई गैयकानूनी 
राब ऩङ्टर् माउन ेय नऩेार सयकायराई ङ्झफगो रु. 
५,७७,३५०।- फयाफयको यकभ गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माइएको 
। 

2076।3।5, 
2076।3।10 

भोतीप्रसाद न्मौऩान,े 
तत्कारीन कृङ्जष 
प्राङ्जवङ्झधक, कणािरी 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकास 
केन्ि, नेऩारगॊज य 
देवयाज ब ङ्टसार, 
अनङ्टगभन तथा 
भूल्माॊकन अङ्झधकृत, 
साना तथा भझौरा 
कृषक आमस्तय 
वङृ्जर्द् आमोजना, 
नेऩारगन्ज 

दपा १९ 
)२(  

दपा १९ 
)२(  

 

याभ कङ्ट भायी के.सी. 
बङे्ङ याभकरा 
के.सी., अध्मऺ, 
श्रीस्थान ताजा 
तयकायी उत्ऩादन 
कृषक सभूह, 

व्मावसाङ्जमक अदङ्टवा 

दपा ८ 
)४(  

दपा ८ 
)४(  
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उत्ऩादन 
उऩआमोजना कृषक 
सभूह 

32.  

श्री ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम, ङ्झसयाहाभा 
आ.व. २०६४/६५ 
भा ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम य 
गा.ङ्जव.स.को 
कामािरमफाट सभेत 
अनङ्टदान प्राद्ऱ बएकोभा 
बवन ङ्झनभािण 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
जागदे्वय धङ्टयझाय 
(मादव) रे 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा ङ्झसयाहा साङ्झफक याघोऩङ्टय गा.ङ्जव.स. ङ्ञस्थत श्री ङ्झनम्न 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा आ.व. २०६४/६५ भा ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम, ङ्झसयाहा य साङ्झफक गा.ङ्जव.स.को कामािरम, 
याघोऩङ्टयफाट सभेत अनङ्टदान प्राद्ऱ बएकोभा बवन ङ्झनभािण 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ जागदे्वय धङ्टयझाय (मादव) रे ङ्झनम्न 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, याघोऩङ्टय, ङ्झसयाहाको ङ्झनभािण सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺको रूऩभा २०६५/३/१८ भा सम्झौतासभेत गयी 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, ङ्झसयाहाफाट रु. ८,१५,000।- य 
साङ्झफक याघोऩङ्टय गा.ङ्जव.स.को कामािरमफाट रु. 
1,30,000।- गयी रु. ९,४५,०००।– यकभ फङ्टझेकोभा 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न काभको भूल्माॊकन तथा स्थरगत सजिङ्झभन 
सभेतफाट ङ्झनजरे गयेको काभको भूल्माॊकन रु. 
४,८३,९११।७० भार यहेको देङ्ञिन आई नऩेार 
सयकायराई रु. ४,६१,०८८।३४ हाङ्झन ऩङ्टर् माएको । 

2076।3।5, 
2076।3।9 

जागदे्वय धङ्टयझाय 
(मादव), बवन 
ङ्झनभािण सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ, ङ्झनम्न 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
याघोऩङ्टय, ङ्झसयाहा 

दपा ८ 
(४) 

दपा ८ 
(४) 

४,६१,०८८।३४ 

33.  

वी.ऩी. कोइयारा 
स्वास्थ्म ङ्जवऻान 
प्रङ्झतद्षान, धयानका 
उऩकङ्ट रऩङ्झतदेङ्ञि अन्म 
नेततृ्व तहका 
कभिचायीहरूको 
सॊरग्नताभा ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्जवषमभा अङ्झनमङ्झभतता 
बएको बङे्ङ सभेत । 

वी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षानफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा 
बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩकयण (वस्तङ्ट) तथा सेवा िङ्चयदको 
प्रङ्जिमाभा डामग्नोङ्जद्शक ङ्जकट्स ङ्चय-एजेन्ट (ङ्झबडास) िङ्चयद गदाि 
रु. 7,87,317।71, डामग्नोङ्जद्शक ङ्जकट्स ङ्चय एजेन्ट 
(एसेन्ट २००) िङ्चयद गदाि रु. २४,६७,४८०।-, इरेङ्ञक्िक 
अऩयेसन भेन्टन्सभा रु.1,40,48,800।- पङ्ट ल्री 
अटोभोटेड योटयी भाइिोटोन िङ्चयद तथा भभितभा रु. 
33,67,400।- एअय कङ्ञन्डसन भभित तथा सॊचारनभा रु. 
21,93,680।- पेटर भङ्झनटय डप्रय वाभेय िङ्चयदभा रु. 
38,30,953।-, EMG भेङ्झसन िङ्चयदभा 
रु.१९,३९,१४०।- हाइ इन्ड करय डप्रय ङ्झसद्शभ िङ्चयदभा 
रु.18,46,452।- अऩयेङ्जटङ टेवर िङ्चयदभा 
रु.43,80,454।- य ग्रोभ्स िङ्चयद गदाि 

2076।3।27, 
2076।3।30 

फरबिप्रसाद दास 
(वी. ऩी. दास), 
तत्कारीन 
उऩकङ्ट रऩङ्झत, वीऩी 
कोइयारा स्वास्थ्म 
ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षान 

दपा ८(1) 
य 8 (1) 
को देहाम 
(ञ) 

दपा ८ 
(1) 
    य 
दपा 24 

4,08,98,019।71 

अयङ्जवन्दकङ्ट भाय 
ङ्झसन्हा, तत्कारीन 
अस्ऩतार ङ्झनदेशक 

ऐ ऐ 3,75,30,619।71 

नन्दकङ्ट भाय थाऩा, 
तत्कारीन यङ्ञजद्शाय 

ऐ ऐ 1,96,09,880/- 

तङ्टरफहादङ्टय शे्रद्ष, 
यङ्ञजद्शाय 

ऐ ऐ 56,77,405।- 
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रु.60,36,343।- प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभङ्जवऩयीत 
फदङ्झनमतऩूविक अस्वाबाङ्जवक रूऩभा फढी भूल्म ङ्झतयी िङ्चयद 
गने गयाउने कामि गयी प्रङ्झतद्षानराई नोक्सानी य आपूराई 
पाइदा हङ्टने कामि गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

ङ्छदनेशयाज दाहार, 
रेिा प्रभङ्टि 

ऐ दपा ८(1) 2,34,81,819।71 

अङ्झभत श्रीवास्तव, 
डेऩङ्टटी भेनेजय, वीऩी 
कोइयारा स्वास्थ्म 
ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षान 

ऐ ऐ 1,74,16,200/- 

चेतन अग्रवार, 
प्रोऩाइटय, उऩकयण 
सप्रामसि प्रङे्झसजन 
भेङ्झडकर प्रा.ङ्झर./ 
वामोभेड 
इन्टयनेसनर प्रा.ङ्झर. 

दपा ८ 
(4) 

दपा ८ 
(4) 

1,04,16,797।- 

  उभेश अग्रवार, 
प्रोऩाइटय, उऩकयण 
सप्रामसि सङ्ञजिकेभ 
ङ्झडङ्ञस्िव्मङ्टटसि  

ऐ ऐ 60,36,343।- 
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2.५.५ गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू :- 
देहामका साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका ऩदाङ्झधकायी/कभिचायीहरूरे साविजङ्झनक ऩदभा फहार यहॉदा स्रोत निङ्टरेको अकङ्ट त सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको बनी आमोगभा ऩयेको उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा  
देहामफभोङ्ञजभको वैधाङ्झनक स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्तराई ङ्झफगो भागदाफी कामभ गयी सजाम हङ्टन य सम्ऩङ्ञत्त सभेत जपत हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा भङ्टद्दा दामय गङ्चयएका छन।् 

ङ्झस.नॊ
. 

ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत, 
 

आयोऩऩर दामय ङ्झभङ्झत प्रङ्झतवादीको नाभ, ऩद य 
कामािरम 

सम्ऩङ्ञत्त जपत गने 
प्रमोजनको राङ्झग भार 

प्रङ्झतवादी  

कसङ्टय सजाम भागदाफी गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त जपत 
भागदाफी 

ङ्झफगो (रु.) 
(स्रोत निङ्टरेको 

सम्ऩङ्ञत्त) 

1.  २०७५।६।१८ 2075।6।21 

सङ्टयेश ठाकङ्ट य, कामािरम 
प्रभङ्टि एवॊ ङ्झसङ्झनमय 
ङ्झडङ्झबजन इङ्ञन्जङ्झनमय, 
सहयी ङ्जवकास तथा 
बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग, 
ङ्झडङ्झबजन कामािरम, 
रुऩन्देही 

ङ्झनजकी ऩत्नी अङ्झनता 
ठाकङ्ट य, बाई सॊतोष 
ठाकङ्ट य, फरयाभ 
उऩाध्माम य ङ्झभनाऺी 
ङ्झसन्हा 

भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा २० (१) 

भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा २० 
(२) 
 

भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा 20(2) य दपा ४७ 
तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ऐन २०४८ 
को दपा २९ (ि)  

3,18,73,720।69 

2.  २०७५।७।१२ 2075।7।19 

ङ्झफनोदकङ्ट भाय ङ्झसॊह, 
सहामक वन अङ्झधकृत 
(या.ऩ. ततृीम शे्रणी), 
वन ङ्जवबाग (हार 
अवकास प्राद्ऱ) 
 
 

ङ्झनजकी श्रीभती गीता 
देवी ङ्झसॊह, छोयाहरू 
अनङ्टऩकङ्ट भाय ङ्झसॊह य 
अचरकङ्ट भाय ङ्झसॊह 

साङ्झफक भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, 
२०१७ को दपा 
१५ एवॊ प्रचङ्झरत 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा २० (१) 

साङ्झफक भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०१७ 
को दपा १५, दपा 
१६ (ग) तथा दपा 
२9 एवॊ प्रचङ्झरत 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा २० 
(२) 

साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०१७ को दपा १६ (ग), 
दपा २९ य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
20 (२) य ४७ तथा 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
२९ (ि)  

1,91,61,625।68 

3.  २०७५।9।२३ 2075।9।23 

गोऩारफहादङ्टय िड्का, 
तत्कारीन कामिकायी 
ङ्झनदेशक, नेऩार 
आमर ङ्झनगभ ङ्झरङ्झभटेड 

श्रीभती शङ्झभिरा 
िड्का, अङ्झभता राभा 
सोदेम्फा, ङ्झस.जी. 
डेबरऩसि प्रा.ङ्झर., 
सानेऩा 

ऐ साङ्झफक भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०१७ 
को दपा १५, दपा 
१६ (ग) तथा दपा 
२9 एवॊ प्रचङ्झरत 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा २० 
(२), दपा 24  

ऐ 
 

18,66,05,629।23 
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4.  २०७५।9।२३ 2075।9।2५ 

चन्िभान शे्रद्ष, 
भहाङ्झनदेशक, मातामात 
व्मवस्था ङ्जवबाग (हार 
वन तथा वातावयण 
भन्रारम) 

ङ्झनजकी श्रीभती जभङ्टना 
तण्डङ्टकाय य सङ्टनवर 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 
9 स्वाठी ठेगाना बई 
हार डल्रास, टेक्सास, 
अभेङ्चयका फस्ने बगवती 
मोगी 

ऐ साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०१७ को दपा 
१५, दपा १६ (ग) 
तथा दपा २9 एवॊ 
प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा २० (२) 

ऐ 
 

1,34,00,576।76 

5.  २०७५।10।14 2075।10।15 

श्माभकृष्ण च्वाभू शे्रद्ष, 
येङ्झडमो अऩयेटय, 
ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जद्सम 
ङ्जवभानस्थर, बन्साय 
कामािरम, काठभाडौं 

फङ्टवा ऻानकृष्ण शे्रद्ष, 
आभा चन्िदेवी च्वाभू 
शे्रद्ष, बाइ याभकृष्ण 
शे्रद्ष, बाइफङ्टहायी 
यङ्जवना प्रधानाङ्ग, 
श्रीभतीहरू तायादेवी 
शे्रद्ष य येिा शे्रद्ष 

ऐ ऐ 
 

ऐ 

1४,६1,२4,४७8।88 

6.  २०७५।10।१४ 2075।10।18 

ङ्जवजमकङ्ट भाय  चौधयी, 
तत्कारीन 
उऩप्रफन्धक, नेऩार 
ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण  

ङ्झनजकी श्रीभती 
ङ्जप्रमॊका कङ्ट भायी 
चौधयी 

ऐ ऐ 
 

ऐ 

2,14,58,834।14 

7.  २०७५।1१।2 2075।11।6 

याभजी ङ्चयजार, 
तत्कारीन शािा 
अङ्झधकृत, याजस्व 
अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग, 
रङ्झरतऩङ्टय  

ङ्झनजकी ऩत्नी स्वस्थानी 
ङ्चयजार 

ऐ ऐ साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०१७ को दपा १६ग, दपा 
२९ य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
२९ि  

२,९७,३८,३१०।- 
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8.  २०७५।1२।4 2075।12।8 

भानप्रसाद ङ्जव.क., 
बन्साय अङ्झधकृत, 
बैयहवा बन्साय 
कामािरम (हार 
कयदाता सेवा 
कामािरम, ङ्जपङ्छदभ) 

ङ्झनजकी ऩत्नी आइतभारी 
ङ्जव.क. 

भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन¸ २०५९ को 
दपा २० (१) 

भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन¸ 
२०५९ को दपा २० 
को उऩदपा (२)  
 

भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन¸ २०५९ को 
दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ 
को दपा २९ि  

1¸8२¸६७¸७७९।- 

9.  २०७६।१।१९ 2076।1।23 

सङ्टयेश अङ्झधकायी, 
रेिाऩार, मातामात 
व्मवस्था कामािरम 
सवायी कोशी  

ङ्झनजकी ऩत्नीहरू दङ्टगाि 
अङ्झधकायी, ङ्छदऩा शे्रद्ष 
(अङ्झधकायी), सङ्टङ्ञस्भता 
अङ्झधकायी र सोभभामा 
शे्रद्ष, सासङ्ट नाताकी ऩङ्टष्ऩ 
कङ्ट भायी ङ्झनयौरा य भाभा 
नाताका फरयाभ शभाि 

ऐ ऐ ऐ 

५,१०,३३,६२३।- 

10.  २०७६।२।१३ 2076।2।16 

यभाकान्त अमािर, 
अध्मागभन अङ्झधकृत, 
अध्मागभन कामािरम, 
ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जद्सम 
ङ्जवभानस्थर काठभाडौं  

ङ्झनजकी ऩत्नी सङ्चयता 
नेऩार 

ऐ ऐ ऐ 

2,06,89,111।- 

11.  २०७६।३।५ 2076।3।9 

याभप्रसाद बट्टयाई, 
तत्कारीन नामफ 
सङ्टव्फा, कन्चनऩङ्टय 
बन्साय कामािरम 

 साङ्झफक भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, 
2017 को दपा 
15 एवॊ प्रचङ्झरत 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा २०(१) 

साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, 2017 को दपा 
15, दपा 16(ग) तथा 
दपा 29 एवॊ प्रचङ्झरत 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन 
२०५९ को दपा २० 
(२)  

साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
2017 को दपा 16(ग) तथा 
दपा 29 य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन २०५९ को दपा 
४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ 
को दपा २९ (ि)    

2,00,08,540।82 

12.  २०७६।३।१२ 2076।3।15 

रङ्झरतकङ्ट भाय झा, 
नामफ सङ्टब्फा, 
अध्मागभन कामािरम 
ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जद्सम 
ङ्जवभानस्थर¸ काठभाडौं 

ङ्झनजकी ऩत्नी सङ्टङ्ञचता 
देवी झा 

ऐ 
ऐ 
 

ऐ १¸५६¸७९¸०२६।- 
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  2.५.६ याजस्व च ङ्टहावट गयी भ्रद्शाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू : - 
 

ङ्झस.नॊ. उजङ्टयी अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जद्श बएको व्महोया 
ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत, 

आयोऩऩर दामय ङ्झभङ्झत 
प्रङ्झतवादीको नाभ, 
ऩद य कामािरम 

भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ फभोङ्ञजभ 

कसङ्टय 
सजाम 
भागदाफी 

ङ्झफगो (रु.) 

1.  

ङ्जवयाटनगय उ.भ.न.ऩा.-
७ ङ्जक.नॊ. २३७ को 
घय जग्गा यङ्ञजदे्ससन 
ऩास गदाि कानूनरे 
अङ्झनवामि गयेको 
कामिङ्जवङ्झध य ङ्झसपाङ्चयस 
सभेत सॊरग्न नगयी 
कभिचायीहरूरे न्मून 
भूल्माॊकन गयी याजस्व 
च ङ्टहावट गयेको 
बङे्ङसभेत  

भोयङ ङ्ञजल्रा साङ्झफक ङ्जवयाटनगय उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ.७ को 
ङ्झसट नॊ.१७८-०७४३-१२ ङ्जकत्ता नॊ. २३७ ऺेरपर ६४०.१४ 
व.ङ्झभ. जग्गा ङ्झभङ्झत २०७२/१०/१३ गते हारैको फकसऩर ऩाङ्चयत 
गदाि ङ्जपल्ड फङ्टक य न्मूनतभ भूल्माॊकन ऩङ्टङ्ञस्तकाभा (क) वगिभा से्रस्ता 
कामभ बएको प्रङ्झत वगिङ्झभटय रु.२०,०००।– दयरे जग्गाको भूल्म 
रु.१,२८,०२,८००।– य घयतपि को रु.१३,४७,९८४।– सभेत गयी 
जम्भा रु.१,४१,५०,७८४।– कामभ गयी यङ्ञजदे्ससन शङ्टल्क 
रु.२,१२,२६१।७६ असङ्टर गनङ्टिऩनेभा घय जग्गाको 
रु.१६,०४,०००।– भार कामभ गयी यङ्ञजदे्ससन शङ्टल्क 
रु.२४,०६०।– असङ्टर गयी याजस्व ङ्झनधाियण गदाि हेन ङ्टिऩने वा ऩयीऺण 
गनङ्टिऩने कागजात नहेयी वा ऩयीऺण नगयी, स्थानीम ङ्झनकामको 
घय/फाटो चायङ्जकल्रा प्रभाङ्ञणतको ङ्झसपाङ्चयस रगामतका आवश्मक 
प्रभाण कागजात सॊकरन नगयी रु.१,८८,२०१।७६ याजस्व असङ्टर 
नगयी नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । 

२०७५।५।१८, 
2075।5।20 

 

गौतभयाज अभात्म, 

तत्कारीन 
भारऩोत अङ्झधकृत, 
फासङ्टदेव ऩोियेर य 
याजकङ्ट भाय थाऩा, 
ना.सङ्ट., भारऩोत 
कामािरम, भोयङ 

दपा ७ य ७ 
को देहाम 
(ि)  

दपा ७, दपा 
3(1) य 
3(1) को 
देहाम (घ) 

१,८८,२०१।७६ 
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2.  

भारऩोत कामािरम, 
चाफङ्जहरफाट जग्गा 
दाङ्ञिर िायेज गदाि 
दस्तङ्टय काटी नगद 
असङ्टर गयी पाइरभा 
सॊरग्न यािेको तय 
याजस्व यकभ दाङ्ञिरा 
नगयेको य अको 
ङ्झभङ्झतभा सोही नॊ. 
बएको यङ्झसदफाट कभ 
याजस्व िाताभा 
दाङ्ञिरा गयेको बङे्ङ 
सभेत। 

भारऩोत कामािरम, चाफङ्जहरफाट ङ्झभङ्झत 2072/11/16 भा सङ्झनश 
ङ्झभश्रका नाभभा दाङ्ञिर िायेज हङ्टॉदा ङ्झनमभानङ्टसाय रु.५,६८,२०८।- 
यङ्ञजदे्ससन दस्तङ्टय फाऩत यङ्झसद नॊ. २१९७४ फाट यङ्झसद काटी 
पाइरभा सॊरग्न यािेको तय याजस्व यकभ याजस्व िाताभा दाङ्ञिरा 
नगयेको य अको ङ्झभङ्झत २०७३।०३।२६ भा यङ्झसद नॊ. २१९७४ 
नै बएको यङ्झसदफाट रु.३,५००।- नगद असङ्टर गयी रु. 
३,५००।- याजस्व िाताभा दाङ्ञिरा गयेको देङ्ञिएकोभा एकै 
आङ्झथिक वषिङ्झबर एउटै नम्फयका एकबन्दा फढी यङ्झसद हङ्टन नसक्ने 
हङ्टॉदा कामािरमभा इस्मङ्ट हङ्टन ङ्ट अगावै, याजस्व दाङ्ञिरा बएको 
यङ्झसदबन्दा कङ्चयफ ४ भङ्जहना ऩङ्जहरे काङ्जटएको याजस्व दाङ्ञिरा 
नबएको यङ्झसद स्वत: नक्करी बएको य प्रङ्झतवादी याजेन्ि फस्नेतरे 
रु.5,68,208।- याजस्व यकभ नक्करी यङ्झसदफाट उठाई प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ दाङ्ञिरा नगयी ङ्जहनाङ्झभना  
गयेको ।  

२०७५।९।१२, 
2075।9।16 

 

याजेन्ि फस्नेत, 
कामािरम 
सहमोगी, 
भारऩोत 
कामािरम, 
चाफङ्जहर 

दपा ७ को 
देहाम (ग) 

दपा ७, दपा 
३(१) य 
३(१) को 
देहाम (ङ) 

 

5,68,208।०० 

 

3.  

यसङ्टवा बन्साय कामािरम 
ङ्जटभङ्टयेफाट बएको 
याजस्व च ङ्टहावटसम्फन्धी 
ङ्जवषमभा भङ्टद्दा दामय गयी 
याजस्व अनङ्टसन्धान 
ङ्जवबागफाट प्राद्ऱ 
अङ्झबमोग ऩर सङ्जहतका 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  

ङ्झभङ्झत २०७५।४।१५ गते यसङ्टवा बन्साय कामािरमभा जाॉचऩास 
गयाई यसङ्टवाफाट काठभाडौंतपि  आउॉदै गयेको ना. ५ ि.६६५४ 
नम्फयको िक याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबागरे ङ्झनमन्रणभा ङ्झरई 
िक/कन्टेनयभा बएको भारवस्तङ्ट प्रऻाऩनऩर नॊ. M 8374 भा 
उल्रेि बएको ङ्जववयणसॉग ङ्झबडान गदाि भारवस्तङ्टको नाभ, प्रकृङ्झत, 
उत्ऩादन गने देश य गङ्टणस्तयसभेत पयक ऩयेको हङ्टॉदा प्रङ्झतवादीहरू 
एकआऩसभा ङ्झभरेभतो गयी बन्साय प्रऻाऩनऩरभा भारवस्तङ्टको गरत 
घोषणा गयी वास्तङ्जवक ङ्झतनङ्टिऩने याजस्व नङ्झतयी याजस्व च ङ्टहावट 
गयी/गयाई भारवस्तङ्ट ऩैठायी गयेको । 

२०७५।१०।२७, 
२०७५।११।१ 

ऩङ्जवरकङ्ट भाय 
िड्का, बन्साय 
अङ्झधकृत य 
ङ्झधयजकङ्ट भाय थाऩा, 
नामफ सङ्टब्फा, 
बन्साय कामािरम, 
ङ्जटभङ्टये, यसङ्टवा 

दपा ७ को 
देहाम (क), 
(ि) य (घ) 

दपा ७, दपा 
३(१) य 
३(१) को 
देहाम (झ) 

७,५९,६३,१९०।१२ 

सङ्टभन शे्रद्ष, 
यन्जन ङ्झरऩाठी, 
धनफहादङ्टय 
ताभाङ, आकाश 
शे्रद्ष, ङ्झनयन्जन 
ङ्झरऩाठी य 
डम्फयफहादङ्टय 
शे्रद्ष, भङ्झतमाय 

दपा २२ 

दपा ७, दपा 
३(१) य 
३(१) को 
देहाम (झ) 

(दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 

वार्क्याॊश 
फभोङ्ञजभ) 

 



                           100 
 
ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

4.  

सङ्टनसयी ङ्ञजल्रा भारऩोत 
कामािरम इनरुवाभा 
जग्गा ङ्जकनफेच गदाि 
राग्ने याजस्वबन्दा ४५ 
राि कभ ङ्झरई 
रेिाऩढी व्मवसामी 
सभेतको ङ्झभरेभतोभा 
याजस्व छरी गयेको 
बङे्ङ सभेत 

ङ्ञजल्रा सङ्टनसयी धयान उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 4 फस्ने कङ्ट न्ता देवी 
शे्रद्षको नाभभा दताि कामभ बएको साङ्झफक एकम्फा गा.ङ्जव.स. वडा 
नॊ. ९ 'ग' हार इटहयी उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा यहेको ङ्जक.नॊ. 6८, 
70 य 431 ऺेरपर ज.ङ्जव. 5-14-0 जग्गाहरू ऩद्  भा कोरोनी 
प्रा.ङ्झर.रे जग्गा िङ्चयद गयी भारऩोत कामािरम, सङ्टनसयीभा ङ्झभङ्झत 
२०७३।३।२९ भा यङ्ञजदे्ससन ऩाङ्चयत हङ्टॉदा जग्गा िङ्चयद य 
ङ्झफिीकताि सभेतरे यङ्ञजदे्ससन दस्तङ्टय य ऩङ्टॉजीगत राबकयरगामतका 
याजस्व छरी गने भनसामरे नाऩी सवेऺक अभयकङ्ट भाय झासॉग 
ङ्झभरेभतो गयी जग्गाको भूल्माॊकन पयक ऩायी फदङ्झनमतसाथ 
ङ्झरितभा वास्तङ्जवक भूल्मबन्दा कभ थैरी कामभ गयी गयाई ङ्झरित 
ऩाङ्चयत गयी गयाई वास्तङ्जवक राग्ने याजस्वबन्दा रु.2,92,500।- 
कभ याजस्व ङ्झनधाियण गयी याज्मराई हाङ्झन ऩङ्टर् माई भ्रद्शाचायजन्म 
कसङ्टय गये गयाएको । 

२०७५।११।२, 
2075।11।7 

अभयकङ्ट भाय झा, 
नाऩी सवेऺक, 
नाऩी कामािरम 
इनरुवा, सङ्टनसयी 

दपा ७ को 
देहाम (ि), 
दपा १९(२) 

 

दपा१९(२), 
दपा ७, दपा 
३(१) य 
३(१) को 
देहाम (घ) 

 

कङ्ट न्तादेवी शे्रद्ष, 
जग्गाधनी, 
याजङ्टप्रसाद कॉ डेर, 
िङ्चयदकताि (ऩद भा 
कोरोनी प्रा.ङ्झर.का 
अध्मऺ)  

दपा ८(४) दपा ८(४) 

 

5.  

वी.उ.भ.न.ऩा. वडा 
नॊ.४, ङ्जकत्ता नॊ. २३७ 
को रु. 
३५,००,०००।- 
भूल्माॊकन जाने 
घयजग्गा रु. 
३,००,०००।- भोर 
यािी ङ्झभङ्झत 
२०७१।९।२१ भा 
य.नॊ.५७२० (क) 
फाट रु.१२,०००।– 
याजस्व भार ङ्झतयेको 
बङे्ङ सभेत 

वीयगन्ज उऩ-भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ ङ्जक.नॊ. २३७ ऺे.प. 
७३.२० वगिङ्झभटय जग्गा ङ्झभङ्झत २०७१।९।२१ गतेका ङ्छदन 
ङ्झरित ऩाङ्चयत गदाि यङ्ञजदे्ससन पाॉट ‘क’ भा कामियत यहेका याद्ससेवक 
प्रङ्झतवादीहरूरे प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ याजस्व ङ्झनधाियण गदाि हेन ङ्टिऩने 
वा ऩयीऺण गनङ्टिऩने घयफाटो ङ्झसपाङ्चयसरगामतका कागजातहरू 
नहेयेको, ऩयीऺण नगयेको, आवश्मक प्रभाण सॊकरन नगयी घटी 
याजस्व ङ्झनधाियण गयी ङ्झरित ऩाङ्चयत गयेका कायण नेऩार सयकायराई 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टगी ङ्झनजहरूरे भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टय गयेको, साथै 

जग्गा ङ्झफिीकताि सायदा देउजा य जग्गा िङ्चयदकताि कौशरङ्जकशोय 
श्रीवास्तवरे जग्गाको भूल्माॊकन कभ गयाउने उदे्दश्मरे थैरी कभ 
यािी ङ्झरित तमाय ऩायी भारऩोत कामािरमको कभिचायीको 
ङ्झभरेभतोभा यङ्ञजदे्ससन ऩाङ्चयत गयाएको । 

२०७५।1१।२३, 
2075।11।26 

ऩदभप्रसाद अमािर, 
तत्कारीन भारऩोत 
अङ्झधकृत, दमायाभ 
िरी य रेिनाथ 
बट्टयाई, नामफ 
सङ्टब्फा, भारऩोत 
कामािरम, वीयगन्ज  

दपा ७ को 
देहाम (ि) 

दपा ७, 

दपा ३ 
(१) य ३ 
(१) को 
देहाम (ग) 

 

सायदा देउजा, 
जग्गा ङ्झफिीकताि 
जग्गाधनी य 
कौशरङ्जकशोय 
श्रीवास्तव, जग्गा 
िङ्चयदकताि 

दपा ८(४) 

दपा ८(४)  
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6.  

साङ्झफक ङ्झसजङ्टवा गाउॉ 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. 
8ऩ ङ्जकत्ता नॊ. 365 
को जग्गा तथा सोही 
जग्गा ङ्जकत्ताकाट बई 
कामभ बएको ङ्जकत्ता नॊ. 
479 य ङ्जक.नॊ. 177 
को जग्गाफाट यङ्ञजदे्ससन 
ऩाङ्चयत हङ्टॉदा यङ्ञजदे्ससन 
दस्तङ्टय तथा ऩङ्टॉजीगत 
राबकय ङ्जहनाङ्झभना 
बएको बङे्ङ सभेत । 

ङ्ञजल्रा भोयङ, साङ्झफक ङ्झसजङ्टवा गा.ङ्जव.स., वडा नॊ. ८ऩ, ङ्जकत्ता नॊ. 
३६५ को ज.ङ्जव. 0-19-15 ऺेरपर बएको ग्राबेर फाटोरे 
छोएको जग्गा आ.व. २०७३/७४ को राङ्झग भारऩोत कामािरम, 
यॊगरेीफाट ङ्झनधािङ्चयत न्मूनतभ भूल्माॊकन ऩङ्टङ्ञस्तकाको  ङ्झस.नॊ. 12 को 
प्रकयण नॊ. 9 भा उल्रेि बएफभोङ्ञजभ प्रङ्झतकट्ठा रु.२,५०,०००।- 
का दयरे थैरी रु.४९,३७,५००।- को २% का दयरे यङ्ञजदे्ससन 
दस्तङ्टय रु.९८,७५०।- य ५% रे हङ्टन े ऩ ङ्टॉजीगत राबकय 
रु.2,46,875।-  हङ्टन ङ्टऩनेभा ङ्झसजङ्टवा गा.ङ्जव.स. कामािरमको 
घयफाटो नबएको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा भारऩोत कामािरम, 
यॊगरेीफाट थैरी रु.12,85,000।- भार कामभ गयी यङ्ञजदे्ससन 
दस्तङ्टय रु.२५,७००।- भार असङ्टरी बएको, साथै सोही जग्गा 
ङ्जकत्ताकाट बई कामभ बएको ङ्जकत्ता नॊ. 479 य ङ्जक.नॊ. 177 को 
जग्गा र ङ्टङ्जटऩूणि ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा यङ्ञजदे्ससन दस्तङ्टय 
रु.12,900।- न्मून दाङ्ञिरा बई तथा ऩङ्टॉजीगत राबकय 
रु.1,65,625।- असङ्टरी एवॊ दाङ्ञिरा नबई प्रङ्झतवादीहरूफाट 
नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउने कामि बएको। 
 

२०७५।११।२३, 
2075।12।1 

प्रदीऩ ङ्ञघङ्झभये य  
देवीप्रसाद 
रङ्टइटेर,  नामफ 
सङ्टब्फा, भारऩोत 
कामािरम, यॊगरेी, 
भोयङ 

दपा 7 को 
देहाम (ि) 

दपा 7, दपा 
3 (1) य 3 
(1) को देहाम 

(घ) 

१,७८,५२५।- 

नन्दरार 
याजवॊशी, 
फङ्जहदाय, ङ्झसजङ्टवा 
गा.ङ्जव.स. 
कामािरम, भोयङ 

दपा 19 
(2) 

दपा 19 
(2) 

३,१९,९२५।- 

दानारार 
याजवॊशी, वडा 
अध्मऺ  
यतङ्टवाभाई 
नगयऩाङ्झरका वडा 
नॊ. ७, भोयङ 

दपा 19 
(2) 

दपा 19 
(2) 

१,७८,५२५।- 

दङ्टगािप्रसाद 
ङ्झनयौरा, जग्गा 
ङ्झफिीकताि 

दपा 8 (4) दपा 8 (4) २,४६,८७५।- 

हस्तयाज ओियाफङ्ट 
(ङ्झरम्फङ्ट), जग्गा 
ङ्झफिीकताि 

दपा 8 (4) दपा 8 (4) 2,38,675।- 

सूमिफहादङ्टय शे्रद्ष, 
जग्गा  
िङ्चयदकताि 

दपा 8 (4) दपा 8 (4) 12,900।- 
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7.  

भारऩोत कामािरम, 
करैमा, फायाका 
तत्कारीन यङ्ञजदे्ससन 
पाॉट नॊ. 3 का 
पाॉटवारा भदनप्रसाद 
गङ्टद्ऱारे आपू कामियत 
यहेको अवङ्झधभा 
फङ्टङ्ञझङ्झरएको याजस्व 
यङ्झसद, ङ्झनजरे ऩाङ्चयत 
गयेका सक्करै ङ्झरितहरू 
य सोसॉग सम्फर्द् अन्म 
कागज प्रभाण, ङ्झरित 
दताि ङ्जकताफ, याजस्व 
यङ्झसदको कामािरम प्रङ्झत 
सभेतका भहत्वऩूणि 
कागजातहरू सम्फङ्ञन्धत 
कामािरमभा फङ्टझाएको 
नदेङ्ञिएको बङे्ङ  
सभेत । 

भारऩोत कामािरम, करैमाका प्रङ्झतवादी कभिचायीरे आपू स्वमॊ 
याद्ससेवक कभिचायी बई आपूसभेतको ङ्झभरेभतो य प्रत्मऺ 
सॊरग्नताभा आफ्नो ऩदको दङ्टरुऩमोग गयी फदङ्झनमतऩूविक आपूराई 
तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायी य ऩदीम दाङ्जमत्वफाट ङ्जवभङ्टि बई आपूसभेतराई 
गैयकानूनी राब एवॊ प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टर् माउने य नेऩार सयकायराई 
गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने गयी कामािरमफाट सॊकङ्झरत याजस्व 
सम्फङ्ञन्धत याजस्व िाताभा तोङ्जकएको सभमभा जम्भा नगने, याजस्व 
सॊकरनको राङ्झग नक्करी नगदी यङ्झसद प्रमोग गने तथा आपू कामियत 
यहेको कामािरमको याजस्व सॊकरनको ङ्जववयण य ङ्जहसाफ ङ्जकताफ 
दङ्टरुस्त यात ने कामि नगयी ङ्झभङ्झत 2074/7/20 देङ्ञि 
207५/४/2८ सम्भभा भारऩोत कामािरम, करैमा, फायाको 
यङ्ञजदे्ससन पाॉट नॊ. 3 (तीन) फाट सॊकङ्झरत याजस्व यकभभध्मे 
रु.2,50,86,640।-  प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
सभमङ्झबरभा सम्फङ्ञन्धत याजस्व िाताभा दाङ्ञिरा नगयी िाइभास्न े
कामि गयेको । भारऩोत कामािरम, करैमाको आन्तङ्चयक 
रेिाऩयीऺण तथा अङ्ञन्तभ रेिाऩयीऺण गदाि कामािरमभा यहनङ्टऩने 
सक्कर कागजात ङ्झफना नै कयोडौं रुऩैमाॉ याजस्व ङ्जहनाङ्झभना बएको, 
नक्करी याजस्व यङ्झसदको प्रमोग गङ्चयएको तथा कामािरमका सक्कर 
कागजात रङ्टकाएको तथ्मराई अनदेिा गयी बए गयेका तथ्महरू 
रोऩ गयी रेिा ऩयीऺणका आधायबतू ङ्झसर्द्ान्तङ्जवऩयीत फदङ्झनमतऩूविक 
रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गयेको देङ्ञिएको । 

२०७६।१।२६, 
2076।2।1  

तत्कारीन 
कामािरम प्रभङ्टि 
(भारऩोत 
अङ्झधकृत) 
याजयाजेद्वय 
ङ्झरवेदी, पाॉटवारा 
(नामफ सङ्टब्फा) 
भदनप्रसाद गङ्टद्ऱा 
य रेिाऩार 
मङ्टगर ङ्जकशोय 
ठाकङ्ट य, भारऩोत 
कामािरम, करैमा, 
फाया 

दपा ७ को 
िण्ड (ग) 

दपा ७, दपा 
३(१) य 
३(१) को 
देहाम (झ) 

2,50,86,640।- 

रेिाऩारद्रम 
प्रवीण गौतभ य 
कभर िङ्झतवडा, 
को.रे.ङ्झन.का., 
फाया य ङ्झनदेशक 
अजमकङ्ट भाय 
साऩकोटा, भ.रे. 
ऩ.को कामािरम, 

फफयभहर 

दपा 19(१) दपा 19(१)  
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8.  

भारऩोत कामािरम, 
ङ्झसभया, फायाफाट आ.व. 
२०७५/७६ भा 
सॊकरन बएको याजस्व 
कामािरम प्रभङ्टि य 
रेिाऩारको ङ्झनजी फचत 
िाताभा जम्भा गयेको, 
कयोडौं याजस्व यकभको 
कङ्ट नै ङ्जहसाफ ङ्जकताफ 
नदेङ्ञिएको बङे्ङसभेत । 

सयकायी कामािरमफाट सॊकरन बएको याजस्व कानूनफभोङ्ञजभ 
याजस्व िाताभा जम्भा गयी याजस्व जम्भा गयेको बौचयसभेत नत्थी 
गयी तोङ्जकएको ढाॉचाभा आङ्झथिक ङ्जववयण तमाय गयी कामािरम 
प्रभङ्टिरे प्रभाङ्ञणत गयी अङ्झबरेि सङ्टयङ्ञऺत याख्नङ्टऩनेभा प्रङ्झतवादीहरूरे 
ङ्झभरेभतो य प्रत्मऺ सॊरग्नताभा आफ्नो ऩदको दङ्टरुऩमोग गयी 
फदङ्झनमतऩूविक आपूराई तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायी य ऩदीम दाङ्जमत्वफाट 
ङ्झफभङ्टि बई आपूसभेतराई गैयकानूनी राब एवॊ प्रत्मऺ पाइदा 
ऩङ्टर् माउने य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने गयी 
सयकायी याजस्व ङ्झनजी फैंक िाताभा जम्भा गने, कामािरमफाट 
सॊकरन बएको याजस्व िाइभास्ने तथा आपू कामियत यहेको 
कामािरमको ङ्जहसाफङ्जकताफ सभेत दङ्टरुस्त यात न ेकामि नगयी आङ्झथिक 
वषि 2075/76 को पागङ्टन १२ गतेसम्भभा सॊकङ्झरत याजस्व 
यकभभध्मे रु.४,५८,७१,०२०।13 प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको सभमङ्झबरभा सम्फङ्ञन्धत याजस्व िाताभा दाङ्ञिरा नगयी 
िाइभास्ने कामि गयेको ।  

२०७६।१।२६, 
2076।2।1 

भदनप्रसाद गङ्टद्ऱा, 
कामािरम प्रभङ्टि 
(नामफ सङ्टब्फा), 
मङ्टगर ङ्जकशोय 
ठाकङ्ट य, रेिाऩार 
य शरङ्टधन याउत, 
नामफ सङ्टब्फा, 
भारऩोत 
कामािरम, ङ्झसभया 

दपा ७ को 
िण्ड (ग) 

दपा ७ य 
दपा ३ (१) 
को देहाम (झ) 

4,58,71,020।13 

9.  

नेऩारगन्ज बन्साय 
कामािरमभा नक्करी 
प्रऻाऩनऩरफाट साभान 
ऩैठायी गयी याजस्व 
छरी गयेको बङे्ङ  
सभेत । 

नेऩारगन्ज बन्साय कामािरमफाट बन्साय एजेन्ट ङ्छदनेशकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉ¸ 
वनवोयी भाता िेडसिको Skimmed milk powder 400 bags साभान 
उल्रेि गयी ङ्झभङ्झत २०७५।२।२४ भा जायी बएको झङ्टठा 
प्रऻाऩनऩर नॊ.१५३१५ का आधायभा ङ्झभङ्झत २०७५।२।२४ गते 
ना ६ ि ५८५९ य ना ७ ि १७ नम्फयका भारवाहक िकफाट 
बन्साय भहसङ्टर तथा याजस्व छरी गयी ल्माइएका भारवस्तङ्टहरू य 
प्रऻाऩनऩरभा उल्रेि नबएको ङ्ञघउसभेतको गयी फदङ्झनमतसाथ 
प्रङ्झतवादी साभानधनीसॉगको ङ्झभरेभतोभा रु.२०,२४,१४१।– 

२०७६।०२।०२, 
2076।02।05 

सङ्टबाषप्रसाद शे्रद्ष 
र फटङ्टकृष्ण 
अङ्झधकायी¸ बन्साय 
अङ्झधकृत, 
फसन्तकङ्ट भाय 
सङ्टवेदी, जाॉचकी 
ना.सङ्ट., नेऩारगॊज 
बन्साय कामािरम 

दपा ७ को 
देहाम (क)  

दपा ७, दपा 
३ (१) य ३ 
(१) को देहाम 
(च) 

२०,२४,१४१।- 
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फयाफयको बन्साय भहसङ्टर याजस्व छरी तथा च ङ्टहावट गयी गयाई 
नेऩारगन्ज बन्साय कामािरमका प्रङ्झतवादी याद्ससेवकरे आपूहरूराई 
राब ऩङ्टर् माउन ेफदङ्झनमतरे नेऩार सयकायरे ङ्झनधािङ्चयत गयेको प्रचङ्झरत 
ङ्झनमभ तथा कामिङ्जवङ्झध उल्रॊघन हङ्टन ेगयी प्रचङ्झरत कानूनद्राया ङ्झनषेङ्झधत 
तवयफाट ङ्झभरेभतोभा याजस्व छरी गयी गयाई नेऩार सयकायराई 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउने कामि गयेको । 

ङ्छदनेशकङ्ट भाय 
फाङ्झनमाॉ¸ बन्साय 
एजेण्ट, यवीन्ि 
गङ्टद्ऱा, वनवोयी 
भाता िेडसि य 
वीयेन्ि गङ्टद्ऱा, 
भधङ्टकङ्ट भायी 
चौधयी, 
ङ्जवनोदकङ्ट भाय गङ्टद्ऱा 
य याहङ्टरकङ्ट भाय 
गङ्टद्ऱासभेत, 
ङ्जहभारमन कागो 

दपा ८(४) 

दपा ८(४) २०,२४,१४१।- 

देवीफहादङ्टय थाऩा, 
नामफ सङ्टव्फा, 
याजस्व 
अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग 

दपा २२ दपा ८(४) 
(दपा२२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञज
भ) 

 

10.  बैयहवा बन्सायका 
कभिचायीको ङ्झभरेभतोभा 
एउटा गाडीको 
प्रऻाऩनऩरफाट अको 
गाडीभा साभान आमात 
प्रकयणभा कभिचायी,  
बन्साय एजेन्टका साथै 
बन्साय प्रभङ्टिको  

एउटै प्रऻाऩनऩर तथा एउटै याजस्व फङ्टझाएको फैंक यङ्झसदको प्रमोग 
गयी दङ्टई अरग-अरग दताि नम्फयहरू (ना.६ि ५६३५ य ना.४ि 
४१२६) बएका भारवाहक िकहरू बैयहवा बन्साय कामािरमफाट 
ङ्झभङ्झत २०७४।४।२६ गते जाॉचऩास गङ्चयएकोभा नक्करी प्रऻाऩनऩर 
प्रमोग गयी जाॉचऩास गये गयाएको ना.४ि ४१२६ नॊ.को भारवाहक 
िकभा चेकजाॉच हङ्टॉदा प्रऻाऩनऩरभा उल्रेि गङ्चयएका ङ्जववयणहरूबन्दा 
ङ्झबङ्ङ रु. ५३,९४,३१६।– भूल्म फयाफयका भारसाभानहरू पेरा 
ऩयी बैयहवा बन्साय कामािरमका प्रङ्झतवादी याद्ससेवक कभिचायी, 

२०७६।२।१३, 
2076।2।15 

भानप्रसाद ङ्झफ.क., 
बन्साय अङ्झधकृत 

ङ्ञशङ्ञशय ङ्झफिभ शाह 
य याभचन्ि बट्ट, 
नामफ सङ्टब्फा, 
अतङ्टरकङ्ट भाय शभाि, 
िङ्चयदाय, बैयहवा 
बन्साय कामािरम 

दपा ७ को 
देहाम (क) 

 दपा ७, दपा 
३ (१) य 
३(१) को 
देहाम (ज) 

रु.५३,९४,३१६।- 
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सॊरग्नता यहेको बङे्ङ 
सभेत । 

बन्साय एजेण्ट य भारसाभान धनी रगामतको ङ्झभरेभतोभा याजस्व 
छरी तथा च ङ्टहावट गयी गयाई आपूहरूराई राब ऩङ्टर् माउन े
फदङ्झनमतरे नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन े कामि  
गयेको । 

जगतयाज दाहार, 
प्रो., दाहार कङ्झभसन 
एजेन्ट य याजनप्रसाद 
ङ्झतभङ्ञल्सना, प्रो., भाॉ 
भनकाभना 
इन्टयनसेनर 

दपा ८ (४) 

दपा ८ (४) रु.५३,९४,३१६।- 

 
 2.५.७ ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमका भङ्टद्दाहरू  :- 

ङ्झस.
नॊ. 

उजङ्टयी अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जद्श बएको व्महोया 
ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत, 

आयोऩऩर दामय ङ्झभङ्झत 
प्रङ्झतवादीको नाभ, ऩद य कामािरम 

भ्र.ङ्झन. ऐन, २०५९ फभोङ्ञजभ 

कसङ्टय 
सजाम 

भागदाफी 
ङ्झफगो 
(रु.) 

1.  

मातामात व्मवस्था कामािरम, 
सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर, 
एकान्तकङ्ट ना, रङ्झरतऩङ्टयफाट 
ङ्झभङ्झत २०७५ वैशाि ३, ९, 
१० य १९ गते सञ् चारन 
बएको F य G वगिको सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩरको 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा 
अङ्झनमङ्झभतता गयी भ्रद्शाचाय 
बएको बङे्ङ सभेत 

मातामात व्मवस्था कामािरम, सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर, फागभती, 
एकान्तकङ्ट नाफाट ङ्झभङ्झत २०७५।१।३ गते, ङ्झभङ्झत २०७५।१।१० 
गते य ङ्झभङ्झत २०७५।१।१९ गते ङ्झरइएको G  वगि थऩको 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा भे.इ.श्माभ के.सी. (िामर अङ्झधकृत) य 
प्र.ना.ङ्झन. श्रीयाभ ङ्झतवायी (िामर कभाण्डय) रे ङ्झभरेभतो गयी 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नङ्झतजा/ऩङ्चयणाभ पेयफदर गयी सॊमङ्टक्त रूऩभा 
नङ्झतजा तमाय गयेको तथा ङ्झभङ्झत २०७५।१।४ गतेको उङ्ञल्रङ्ञित 
G  वगि थऩको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा ङ्झनज श्माभ के.सी. य िामर 
कभाण्डयको रूऩभा िङ्जटएका प्र.ना.ङ्झन. ङ्जवभर ियेररे उक्त ङ्झभङ्झत 
२०७५।१।४ गतेको उङ्ञल्रङ्ञित G  वगि थऩको प्रमोगात्भक 
ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेदफदर गयी सॊमङ्टक्त रूऩभा नङ्झतजा तमाय 
गयेको। 

२०७५।४।३, 
207५।4।6 

श्माभ के.सी., भे.इ., मातामात 
व्मवस्था कामािरम, सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झत ऩर, फागभती, एकान्तकङ्ट ना, 
श्रीयाभ ङ्झतवायी य ङ्जवभर ियेर, 
प्र.ना.ङ्झन., भहानगयीम िाङ्जपक प्रहयी 
भहाशािा, याभशाहऩथ 

दपा १३ दपा १३ 

 

गणेश िड्का, प्रहयी जवान, 
गणेशकङ्ट भाय प्रजाऩङ्झत, श्माभकृष्ण शे्रद्ष, 
ङ्छदनेश शे्रद्ष, सङ्टयेन्ि शे्रद्ष, फाफङ्टयाभ शभाि 
बङे्ङ उर्द्फफहादङ्टय िरी, श्माभप्रसाद 
िनार, फाफङ्टकाजी भहजिन, ङ्झनभा राभा 
य फिीभान भङ्टस्मातवा, ङ्जवचौङ्झरमा 

दपा २२ दपा १३ 
(दपा २२ 
फभोङ्ञजभ)  

2.  

सशस्त्र प्रहयी फर प्रधान 
कामािरमभा यािेका रेिाका 
सक्कर से्रस्ता कागजात 
सभेतभा २०७४।९।४ गते 
स.प्र.ह. याभकृष्ण शे्रद्षरे 
आगो रगाएको 

प्रङ्झतवादी सशस्त्र प्रहयी हवल्दाय याभकृष्ण शे्रद्षरे ऩूवि ङ्झनमोङ्ञजत 
मोजना अनङ्टसाय आमोगभा ऩठाउन तमाय गयी ६ ऩोका फनाई 
आपैं रे यािेका रेिा से्रस्ताराई रङ्ञऺत गयी ङ्झभङ्झत २०७४।९।४ 
गते याङ्झत १:३० फजे झ्यारफाट ऩिेोर छकी रेिा स्टोयभा यािेका 
ती कागज से्रस्ता रगामतभा आगो रगाई नद्श गयेको । 

२०७५।५।१, 
2075।5।3 

याभकृष्ण शे्रद्ष, स.प्र.ह.,सशस्त्र प्रहयी 
फर प्रधान कामािरम ।  

दपा १२ दपा १२ 
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3.  

मातामात व्मवस्था कामािरम, 
सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर, 
नायामणी ऩसािरे सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्रचङ्झरत 
कानूनङ्जवऩयीत नेऩारीकयणको 
नाभभा जायी गयेको य 
नेऩारीकयण गदािको अङ्झबरेि 
सभेतका कागजात जराई 
नष् ट गयेको बङे्ङसभेत 

कङ्जहल्मै ङ्जवदेश नगएका य ङ्जवदेशवाट सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
नङ्झरएका वा ङ्जवदेशफाट सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरएको उल्रेि 
गने सेवाग्राहीसॉग ङ्जवदेश फसेको देङ्ञिने आधाय काडि वा ङ्झबसा 
सङ्जहतको ऩासऩोटिको पोटोकऩी तथा दूतावासको ऩर सॊरग्न नगयी 
कङ्झतऩमराई कामािरमभा उऩङ्ञस्थत नगयाई, कङ्ट नै ऩयीऺा नङ्झरई, 
ङ्झफचौङ्झरमासॉग ङ्झभरेभतो गयी सयकायराई हाङ्झन य आपूराइि पाइदा 
ऩङ्टर् माइि सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०४९ को दपा ५२ 
तथा मातामात व्मवस्था ङ्जवबागको ङ्झभङ्झत २०७०/४/२२ को 
ऩङ्चयऩरको बावना य भभि ङ्जवऩयीत नऩेारीकयणको नाभभा सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर गरत ङ्झरित तमाय गयी प्रदान गयी गयाई 
भ्रष् टाचाय गयेको । 

२०७५।६।११, 
2075।6।14 

ङ्जवश् वयाज नेऩार, कामािरम प्रभङ्टि 
(उऩसङ्ञचव), मातामात व्मवस्था 
कामािरम¸ सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर¸ 
नायामणी 

दपा ९ य 
दपा १२ 

दपा ९ य 
दपा १२  

कभरयाज गौतभ य शारीग्राभ ऩौडेर 
तत्कारीन शािा अङ्झधकृत 

दपा ९ दपा ९  

उभेश येग्भी, तत्कारीन शािा 
अङ्झधकृत य अङ्जवन्दय दास, तत्कारीन 
नामफ सङ्टब्फा 

दपा १२ दपा १२ 

 

4.  

सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको 
राङ्झग िामर ऩयीऺा नङ्छदएकै 
अवस्थाभा सभेत सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्रदान 
गयेको बङे्ङ य मातामात 
व्मवस्था ङ्जवबागको च.नॊ. 
२२०३ ङ्झभङ्झत 
२०७४।११।२९ को 

मातामात व्मवस्था कामािरम¸ सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩर¸ फागभती¸ 
एकान्तकङ्ट ना¸ रङ्झरतऩङ्टय य मातामात व्मवस्था कामािरम य सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झत ऩर¸ फागभती¸ ठङ्टरो बर् माङ्ग¸ काठभाडौं कामािरमरे 
जाॉच अवङ्झध ङ्झभङ्झत २०७४।१०।१ देङ्ञि २०७४।११।२५ सम्भ 

B Category (काय¸ ङ्ञजऩ¸ डेरीबयी भ्मान) को सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झत ऩरका राङ्झग ङ्झरएको प्रमोगात्भक ऩयीऺाको चेकङ्झरद्श 
ङ्जववयण य EDLVRS (Electronic Driving Licence and Vehicle 

Registration System) भा बएको नङ्झतजा अङ्झबरेि अध्ममन गदाि 

२०७५।६।२१, 
2075।6।23 

तेज नायामण मादव¸ उऩसङ्ञचव, श्माभ 
के.सी.¸ भेकाङ्झनकर इङ्ञन्जङ्झनमय, 
ईद्वययाज येग्भी¸ ङ्ञशवप्रसाद सङ्टवेदी¸ 
ङ्जवष्णङ्टप्रसाद सङ्टवेदी¸ बऩूयाज दाहार र 
शाङ्झरकग्राभ ऩौडेर, शािा अङ्झधकृत य 
रक्ष्भण ङ्झतवायी, कम्प्मङ्टटय अऩयेटय, 
मातामात व्मवस्था कामािरम, 
एकान्तकङ्ट ना/ ठूरोबर् माङ 

दपा १३ दपा १३ 
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ऩरसाथ प्राद्ऱ ङ्जववयण सभेत  सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा ऩयीऺाथॉरे प्राद्ऱ 
गयको नङ्झतजा उल्रेि गङ्चयएको प्रभाङ्ञणत िामर चेकङ्झरद्शभा 
Pass/Fail/Absent जो जे ऩाइन्छ सोही चेकङ्झरद्श अनङ्टसाय 
कामािरमभा यहेको EDLVRS प्रणारीभा नङ्झतजा इन्िी गयी 
उत्तीणिहरूको नङ्झतजा ङ्जववयणराई Approve गयी सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर जायी गनङ्टिऩनेभा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नङ्झतजा उल्रेि 
प्रभाङ्ञणत िामर चेकङ्झरद्शको ङ्जववयण बन्दा पयक ऩायी प्रमोगात्भक 
ऩयीऺाभा अनङ्टत्तीणि बएका¸ प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत 
(Absent) जङ्झनएका य प्रमोगात्भक ऩयीऺाको चेकङ्झरद्शभा नाभ नै 
नबएका अथाित िामर ऩयीऺाको राङ्झग प्रङ्जिमाभा नै नबएका 
आवेदकहरूको नाभ सभेत EDLVRS प्रणारीभा Pass इन्िी गयी 
गयाई नङ्झतजा पेयफदर तथा थऩघट गयी इन्िी गङ्चयएको ङ्जववयणराई 
Approve गयी प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
जायी गये गयाएको । 

ङ्जवऻान िड्गी, कम्प्मङ्टटय अऩयेटय य 
रेिनाथ ब ङ्टसार, नामफ सङ्टव्फा, 
मातामात व्मवस्था कामािरम, 
एकान्तकङ्ट ना 

दपा २२ दपा १३ 
(दपा २२ 
फभोङ्ञजभ) 

 

5.  

ङ्झफनाङ्झबसा एवॊ गरत 
कागजातहरूभा वैदेङ्ञशक 
योजगाय ङ्जवबाग काठभाडौं 
कामािरमका कभिचायीहरूरे 
ङ्जवचौङ्झरमाको ङ्झभरेभतोभा श्रभ 
स्वीकृङ्झत (ङ्ञस्टकय) प्रदान गये 
गयाएको बङे्ङ सभेत 

वैदेङ्ञशक योजगायको राङ्झग कङ्ट वेत जान चाहन ेभङ्जहरा श्रङ्झभकहरूराई 
२५ अगद्श २०१७ देङ्ञि २५ अक्टोफय २०१७ सम्भ प्रदान गये 
गयाएका श्रभ स्वीकृङ्झतसम्फन्धी कागजात ङ्जववयणहरूफाट उक्त 
अवङ्झधभा ४१८ जना नऩेारी भङ्जहराहरूराई वैदेङ्ञशक योजगायको 
राङ्झग कङ्ट वेत भङ्टरङ्टकभा जान व्मङ्ञक्तगत श्रभ स्वीकृङ्झत प्रदान गयेको 
ऩाइएको य ङ्झनजहरूराई श्रभ स्वीकृङ्झत प्रदान गदाि आधाय भाङ्झनएका 
कागजातहरू अध्ममन गदाि १८४ जना भङ्जहराहरूराई गरत 
कागजातका आधायभा श्रभ स्वीकृङ्झत प्रदान गयी सयकायी ङ्झनकामभा 
गरत रगत िडा गये गयाएको देङ्ञिन आएको । प्रङ्झतवादी वैदेङ्ञशक 
योजगाय ङ्जवबाग काठभाडौं कामािरम, ताहाचरभा कामियत 
कभिचायीहरूरे गरत ङ्झबसा तथा ङ्झबसा नबएका अथाित ङ्झबसा फहार 
अवङ्झध सभाद्ऱ बएको एवॊ यद्द बइसकेका ङ्झबसाहरूभा फदङ्झनमतसाथ 
वैदेङ्ञशक योजगाय ऐन, २०६४ ङ्जवऩयीत ङ्झबसाभा उल्रेि ऩेसा सभेत 
पयक ऩायी, श्रङ्झभकहरूको गन्तव्म भङ्टरङ्टक एवॊ ऩेसाराई अङ्झनङ्ञद्ळत 
फनाउॉदै ङ्झनजहरूराई असङ्टयऺाको जोङ्ञिभभा ऩङ्टर् माई शायीङ्चयक तथा 
भानङ्झसक मातना रगामत आङ्झथिक नोक्सानी ऩङ्टग्ने गयी प्रचङ्झरत 

२०७५।६।२९, 
2075।7।9 

हयीप्रसाद देवकोटा¸ ङ्छदऩककङ्ट भाय 
आचामि̧  गणेश ङ्जविभ शाह¸ 
ङ्छदनेशकङ्ट भाय याई¸ ऩङ्जवरा शे्रद्ष य 
याभप्रसाद ओरी¸ शािा अङ्झधकृत, 
अभययाज जोशी¸ ङ्जवष्णङ्टहयी ङ्झनयौरा¸ 
ङ्छदरफहादङ्टय िरी¸ हेभयाज ऩाण्डे¸ 
कणिफहादङ्टय नऩेारी¸ केदाय ङ्ञघङ्झभये¸ 
भदन ङ्झगयी¸ िगने्ि ऩोियेर¸ रक्ष्भीदेवी 
ब ङ्टषार¸ नगने्िप्रसाद गौतभ¸ यङ्जवन्ि 
ङ्ञघङ्झभये¸ यघङ्टनाथ के .सी.  य मोगने्ि िरी¸ 
ना.सङ्ट., केशवयाज ढङ्टॊगाना, टा.ना.सङ्ट., 
अभय भहया¸ चिफहादङ्टय ऩयाजङ्टरी¸ 
डम्वयफहादङ्टय ङ्जवद्वकभाि̧  धनवीय ङ्झसॊह 
बाट¸ याजकङ्ट भाय शाही, कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय, वैदेङ्ञशक योजगाय ङ्जवबाग 
काठभाडौं कामािरम¸ ताहाचर,  

दपा ९ दपा ९ 
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कानूनङ्जवऩयीत याज्मको आङ्झधकाङ्चयक ङ्झनकामभा सभेत गरत रगत 
िडा गयी श्रभ स्वीकृङ्झत प्रदान गयी गयाई भ्रद्शाचायजन्म कामि 
गयेको। 

याङ्ञजवकङ्ट भाय ऩङ्ञञ्जमाय य ङ्जवकास थाऩा दपा २२ दपा ९ 
(दपा २२ 
फभोङ्ञजभ) 

 

6.  

जनकऩङ्टय अञ् चर 
अस्ऩतारका डा. ङ्जवजमकङ्ट भाय 
ङ्झसॊह य डा. यम्बा गोइतरे 
ऩीङ्झडत फाङ्झरकाको स्वास्थ्म 
ऩयीऺण गयी गरत प्रङ्झतवेदन 
ङ्छदएको बङे्ङसभेत 

श्री इराका प्रहयी कामािरम, िजङ्टयी, धनङ्टषाफाट अनङ्टसन्धान बएको 
ङ्झभङ्झत २०७५।५।८ गतेको ङ्ञजल्रा धनङ्टषा, जनकनङ्ञन्दनी 
गाउॉऩाङ्झरका, वडा नॊ. २, ऩङ्टयानो बन्साय फस्ने १२ वषॉमा फाङ्झरकाको 
फरात्काय बएको घटनाको अनङ्टसन्धानको िभभा जनकऩङ्टय अञ् चर 
अस्ऩतारका डा. ङ्झब.के.ङ्झसॊह बङ्झनने ङ्जवजमकङ्ट भाय ङ्झसॊह य डा. यम्बा 
गोइतरे ङ्झभङ्झत २०७५।५।९ गते ऩीङ्झडत फाङ्झरकाको स्वास्थ्म 
ऩयीऺण गयी गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदएको । 

२०७५।७।१५, 
2075।7।16 

डा. ङ्जवजमकङ्ट भाय ङ्झसॊह (ने.भे.का. दताि 
नॊ. ३१५५) य डा. यम्बा गोइत 
(ने.भे.का. दताि नॊ. १०२०६), 
ङ्ञचङ्जकत्सक, जनकऩङ्टय अञ् चर 
अस्ऩतार, 

दपा १९ 
(२) 

दपा १९(२) 

 

7.  

कम्ऩनी यङ्ञजद्सायको 
कामािरमका उऩ यङ्ञजद्साय 
गॊगाधय ऩौडेर य धभियाज 
योकाम, सहामक यङ्ञजद्साय 
उभेशभान जोशी य 
नायामणप्रसाद ऩौडेररे अवैध 
कागजातको आधायभा 
अकािको हक जानसेम्भको 
कामि गयेकोभा ङ्झनजउऩय 
भ्र.ङ्झन. ऐन २०५९ फभोङ्ञजभ 
सभेत अनङ्टसन्धान हङ्टन ङ्टऩने बङे्ङ 
व्महोयाको केन्िीम 
अनङ्टसन्धान ब्मङ्टयोको च.न. 
१५०७ ङ्झभङ्झत 
२०७५।५।२५ को ऩर 

कम्ऩनी यङ्ञजद्सायको कामािरमभा कामियत उऩ यङ्ञजद्सायद्रम गॊगाधय 
ऩौडेर य धभियाज योकामा, सहामक यङ्ञजद्साय नायामणप्रसाद ऩोियेर 
सभेतरे शॊकय इरेङ्ञक्िक इन्डङ्ञस्िजको शेमय रगत अङ्झबरेि 
ङ्झनमभावरी तथा प्रफन्धऩर सॊशोधन य कम्ऩनीको हक 
हस्तान्तयणका कामिहरू प्रचङ्झरत ऐन, कानून य ङ्जवङ्झध प्रङ्जिमा 
नऩङ्टर् माई बएको देङ्ञिन आएको, कम्ऩनीको तपि फाट अङ्ञततमायनाभा 
ङ्छदनको राङ्झग अङ्ञततमायनाभा ङ्छदने य ङ्झरने व्मङ्ञक्तरे कम्ऩनी 
यङ्ञजद्सायको कामािरमका यङ्ञजद्सायराई सम्फोधन गयी कम्ऩनी 
ङ्झनदेङ्ञशका २०७२ को अनङ्टसूची १ को दपा ११ सॉग सम्फङ्ञन्धत 
नभङ्टनाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩने व्मवस्था यहेकोभा सो नभङ्टना अनङ्टसायको 
ङ्झनवेदन सभेत ङ्झरएको नदेङ्ञिएको, ऩेस बएको ङ्झनवेदन तथा 
कम्ऩनीफाट बएको साधायण सबा रगामतका कागजातहरूभा कङ्ट नै 
ठाउॉभा शॊकय इरेङ्ञक्िक तथा कही ॊ शॊकय इरेक्िोङ्झनक रेङ्ञिएको 
तथ्मराई सभेत फेवास्ता गयी प्रङ्झतवादीहरूको ङ्झभरेभतो य सॊरग्नताभा 
शॊकय इरेङ्ञक्िक इन्डङ्ञस्िज प्रा.ङ्झर.का एकर सॊचारक याभ ङ्झनयन्जन 
जङ्जटमाराई हाङ्झन ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमत यािी ऩदीम दाङ्जमत्व ऩूया नगयी 
गरत ङ्झरित तमाय गयेको । 

२०७५।८।६, 
2075।8।10 

गॊगाधय ऩौडेर य धभियाज योकाम, उऩ 
यङ्ञजद्साय, नायामणप्रसाद ऩोियेर य 
उभेशभान जोशी, सहामक यङ्ञजद्साय, 
आङ्ञशष भहजिन य ऩङ्टष्ऩाकरा याई, 
कम्प्मङ्टटय अप्रटेय, कम्ऩनी यङ्ञजद्सायको 
कामािरम 

दपा ९ दपा ९ 

 

जीतफहादङ्टय भगय, याजनप्रसाद 
रम्सार, ऩङ्टण्मप्रसाद ियेर, 
ङ्झनयजकङ्ट भाय भानन्धय, प्रकाश ङ्झफिभ 
ङ्झभश्र, भङ्झतमाय 

दपा २२ दपा ९ (दपा 
२२ को 

प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ) 
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8.  

घोडाघोडी न.ऩा.को सहयी 
स्वास्थ्म ङ्जवषमको ङ्जवऻाऩनभा 
ऩदऩूङ्झति गदाि सपरराई 
वैकङ्ञल्ऩक य वैकङ्ञल्ऩकराई 
सपर गयाएको बङे्ङ सभेत 

ऩदऩूङ्झति सङ्झभङ्झतका अध्मऺ चन्िकङ्ट भाय चौधयीरे घोडाघोडी 
नगयऩाङ्झरका, कैरारीको अ.न.ङ्झभ. ऩदको अन्तवाितािभा सपरराई 
वैकङ्ञल्ऩक य वैकङ्ञल्ऩकराई सपर फनाई ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ 
पेयफदर गयेको 2073/8/17 को ऩदऩूङ्झति सङ्झभङ्झतको 
अन्तवाितािसम्फन्धी सक्कर भाइन्मङ्टटफाट ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको । 

२०७५।८।20, 
2075।9।12 

चन्िकङ्ट भाय चौधयी, अध्मऺ, ऩदऩूङ्झति 
सङ्झभङ्झत, घोडाघोडी नगयऩाङ्झरका, 
कैरारी 

दपा 13 दपा 13 

 

9.  

मातामात व्मवस्था सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
कामािरम¸रङ्झरतऩङ्टयभा ङ्झभङ्झत 
२०७५।४।१६ देङ्ञि 
२०७५।६।२४ सम्भ 
ङ्झरइएको प्रमोगात्भक 
ऩयीऺाको नङ्झतजाभा पेर¸ 

अनङ्टऩङ्ञस्थत¸ िामर 
चेकङ्झरष्द्शभा नाभ नै सभावेश 
नबएकाहरू सभेतराई 
EDLVRS भा उत्तीणि गयाई 
सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
जायी गये गयाएको बङे्ङसभेत 

मातामात व्मवस्था सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर कामािरम¸ प्रदेश नॊ. 
३¸ रङ्झरतऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत २०७५।४।१६ देङ्ञि ङ्झभङ्झत 
२०७५।६।२४ सम्भ ङ्झरइएको ङ्जवङ्झबङ्ङ वगिहरूको सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩरहरूको प्रमोगात्भक ऩयीऺाको ङ्जपल्ड िामर ङ्चयऩोटि 
(नङ्झतजा) भा पेर बएका य अनङ्टऩङ्ञस्थत ऩयीऺाथॉहरू एवॊ िामर 
चेकङ्झरद्शभा नाभ नै सभावेश नबएका व्मङ्ञक्तहरू सभेतराई 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नङ्झतजा पेयफदर एवॊ थऩघट गयी सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩरसम्फन्धी प्रणारी EDLVRS नङ्झतजा Entry / 

Update गदाि Pass उल्रेि गये गयाएको य सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩरहरूभा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नङ्झतजाभा उल्रेि 
चेकङ्झरद्शफभोङ्ञजभ उत्तीणिहरूराई भार सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
जायी हङ्टन ेगयी Approve गङ्चयनङ्टऩनेभा सो नगयी प्रमोगात्भक 
ऩयीऺाको स्थरगत चेकङ्झरद्शभा उल्रेि ङ्जववयणबन्दा पयक नङ्झतजा 
उल्रेि गयी Entry बए गङ्चयएका सवायीचारक अनङ्टभङ्झतऩरहरूभा 
सवायीचारक अनङ्टभङ्झतऩरहरू Approve गयी प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा ऩयीऺाथॉहरूरे प्राद्ऱ गयेको वास्तङ्जवक 
नङ्झतजाराई पेयफदर तथा थऩघट गयी नङ्झतजा Entry गङ्चयएका 
ऩयीऺाथॉ तथा व्मङ्ञक्तहरूराई सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर जायी गये 
गयाएको । 

२०७५।10।14, 
2075।10।17 

बक्तफहादङ्टय ङ्जवद्श य ङ्जवष्णङ्टप्रसाद सङ्टवेदी¸ 
शािा अङ्झधकृत, ङ्जवजेन्ियाज जोशी¸ 
कम्प्मङ्टटय अङ्झधकृत, जमनायामण 
चौधयी¸ ङ्जवजमयाभ वनभारा¸ 
अङ्झभतकङ्ट भाय साह¸ भदनकङ्ट भाय साह य 
सङ्ञचनकङ्ट भाय ङ्झसॊह, कम्प्मङ्टटय अऩयेटय, 
मातामात व्मवस्था सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर कामािरम¸रङ्झरतऩङ्टय  

दपा १३ दपा १३ 
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10.  

बाडाका सवायी साधन 
दताि गदाि ङ्झनमभङ्जवऩयीत 
दताि गयेको य ऩङ्टयानो 
सवायी साधन ङ्जवस्थाङ्जऩत 
गदाि प्रङ्जिमा नऩङ्टर् माई 
ङ्जवस्थाऩन गयी नमाॉ सवायी 
साधन दताि गयेको 
बङे्ङसभेत 

मातामात व्मवस्था कामािरम, गण्डकी (सवायी) भा कामियत 
तत्कारीन शािा अङ्झधकृत फाफङ्टयाभ राङ्झभछाने य नामफ सङ्टब्फा 
ऋङ्जषयाभ ढकाररे सवायी दताि ढड्डाभा फदङ्झनमतऩूविक 2067, 
2068, 2069 य 2070 सारभा सवायी दताि गङ्चयएका 
ठाउॉभा ङ्झभङ्झत 2071।1।8 गते कोङ्चयएका य नकोङ्चयएका 
१६ वटा ऩानाहरूको प्रमोग गयी सयकायी कागजात सच्माई 
सवायी दताि गयी भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको । 

२०७५।1१।2, 
2075।11।3 

फाफङ्टयाभ राङ्झभछाने, तत्कारीन 
शािा अङ्झधकृत, मातामात व्मवस्था 
कामािरम, गण्डकी, (हार 
उऩसङ्ञचव, स्वास्थ्म सेवा ङ्जवबाग, 

टेकङ्ट ) य ऋङ्जषयाभ ढकार, नामफ 
सङ्टब्फा (हार मातामात व्मवस्था 
कामािरम, बयतऩङ्टय) 

दपा ११ दपा ११ 

 

11.  

साङ्झफक िोक्सय प्रवाहा 
गा.ङ्जव.स., सद्ऱयीका 
तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव 
कृष्णफहादङ्टय दाहार सभेतरे 
गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङ सभेत 

गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको से्रस्ता फयफङ्टझायथ नै नगयेको, आ.व. 
२०६६/६७ को रेिाऩयीऺणसभेत नगयी से्रस्ता रङ्टकाई यािेको, 
आ.व. २०६५/६६ को रु.१,०२,०००।–  भध्मेको 
रु.२२,८००।– य आ.व. २०६६/६७ को रु.३,६१,०००।- य 
रु.१,५०,०००।– गयी रु.५,३३,८००।– यकभ प्रङ्झतवादीरे 
िाइभासी हयङ्जहसाफ नदेिाई ङ्जहनाङ्झभना गयी आपूरे िाए भासेको 
यकभ ऩचाउने उदे्दश्मफाट कागजातहरू रङ्टकाएको । 

२०७५।1१।9, 
2075।11।13 

कृष्णफहादङ्टय दाहार, तत्कारीन 
गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव, साङ्झफक िोक्सय 
प्रवाहा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, हार 
शम्ब ङ्टनाथ नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १ 
(हार नामफ सङ्टब्फा, कायागाय 
कामािरम, सद्ऱयी)  

दपा १२ दपा १२ 

५,
३३

,८
००

।–
 

12.  

भ्मारी करेज अप 
टेङ्ञक्नकर साइन्सका ङ्ञशऺक 
िेभयाज शाहीरे ऩङ्ञब्रक 
हेल्थ सॊकामको गत असोज 
भङ्जहनाभा ङ्झरइएको चौथो 
सेभेस्टयको ऩयीऺाभा साभेर 
फामोस्टाङ्जटङ्ञस्टक्स ङ्जवषमका 
ङ्जवद्याथॉहरूराई झङ्टर्क्यानभा 
ऩायी ऩयीऺाभा ऩास गयाउने 
बनी यकभ ङ्झरई िाएको बङे्ङ 
सभेत 

ऩूवािञ्चर ङ्जवद्वङ्जवद्यारमफाट २०७५ आङ्ञद्वन भङ्जहनाभा सॊचाङ्झरत चौथो 
सेभेद्शयको Biostatistics ङ्जवषमको ऩयीऺाको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺणको 
ङ्ञजम्भेवायी ऩाएका िेभयाज शाहीरे आफ्ना साथी अजङ्टिन बाटसॉग 
फदङ्झनमतऩूविक ङ्झभरेभतो गयी आपूराई ऩयीऺण गने ङ्ञजम्भेवायीका 
साथ आएको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा पेर बएका ऩयीऺाथॉहरूसॉग आङ्झथिक 
रेनदेन गयी ऩयीऺाको नङ्झतजा पेयफदर गने गरत भनसाम यािी 
ऩयीऺाथॉहरूसॉग सम्ऩकि  गने कामिभा अजङ्टिन बाटराई रगाई केही 
ऩयीऺाथॉसॉग तत्कार ऩैसा ङ्झरई य केहीसॉग ऩङ्झछ ङ्झरन ेसतिभा उक्त 
ङ्जवषमभा अनङ्टत्तीणि ऩयीऺाथॉहरू ङ्झसम्फोर नॊ. ६४०५३४, 
६४०५४१ य ६४०३९७ को उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा आपैं रे थऩ रेख्न े
कामि गयी अन्म ऩयीऺाथॉहरूको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा अजङ्टिन बाट तथा 
ङ्झनजभापि त रेख्न रगाई अनङ्टत्तीणि ऩयीऺाथॉराई उत्तीणि गयाई 
ऩयीऺाथॉहरूफाट यकभ ङ्झरई एकआऩसभा फाॉडपाॉड गयी ङ्झरई िाई 
उक्त ङ्जवषमको ऩयीऺाभा सहबागी यहेका ६ जना ऩयीऺाथॉहरूको 
नङ्झतजा/ऩङ्चयणाभभा पेयफदर गये गयाएको । 

२०७५।1१।२३, 
2075।11।26 

िेभयाज शाही, उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका 
ऩयीऺणको ङ्ञजम्भेवायी ऩाएका ङ्ञशऺक, 
भ्मारी करेज अप टेङ्ञक्नकर साइन्स 

दपा १३ दपा १३ 

 

अजङ्टिन बाट, ऩयीऺाथॉ प्रवेग कोयार दपा २२ दपा १३ 
(दपा २२ 

को 
प्रतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभो

ङ्ञजभ)  
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13.  

मातामात व्मवस्था कामािरम, 
कञ्चनऩङ्टयरे २०७२ सार 
असाय १६ देङ्ञि २६ सम्भ 
सञ्चारन गयेको 
भोटयसाइकर/ स्कङ्ट टयको 
सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा 
असपर बएका 
ऩयीऺाथॉहरूफाट यकभ ङ्झरई 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदएको 
बङे्ङ सभेत 

मातामात व्मवस्था कामािरम, कञ्चनऩङ्टयरे २०७२ सार असाय १६ 
देङ्ञि २६ सम्भ सञ्चारन गयेको भोटयसाइकर/स्कङ्ट टयको सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा उक्त कामािरमका 
तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त कामािरम प्रभङ्टि एवॊ ऩयीऺा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
ङ्झसतायाभ िनार, भेकाङ्झनकर इङ्ञन्जङ्झनमय एवॊ ऩयीऺा सङ्झभङ्झतका 
सदस्म मोगने्िप्रसाद गङ्टद्ऱा य ङ्ञजल्रा िाङ्जपक प्रहयी कामािरमका 
तत्कारीन प्रहयी ङ्झनयीऺक एवॊ ऩयीऺा सङ्झभङ्झतका सदस्म फाफङ्टकाजी 
ङ्झगयीरे भोटयसायइ्कर/स्कङ्ट टयको सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा अनङ्टत्तीणि य अनङ्टऩङ्ञस्थत बएका ऩयीऺाथॉहरूराइि 
ऩास गयाइि सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदइि आपूराइि गैयकानूनी 
राब ऩङ्टर् माउन ेफदङ्झनमतरे ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको । 

२०७५।1२।१८, 
2076।1।12 

ङ्झसतायाभ िनार, तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त 
कामािरम प्रभङ्टि य मोगने्िप्रसाद गङ्टद्ऱा, 
भेकाङ्झनकर इङ्ञन्जङ्झनमय, मातामात 
व्मवस्था कामािरम, कन्चनऩङ्टय य 
फाफङ्टकाजी ङ्झगयी, तत्कारीन प्रहयी 
ङ्झनयीऺक, ङ्ञजल्रा िाङ्जपक प्रहयी 
कामािरम, कञ्चनऩङ्टय  

दपा १३ दपा १३ 

 

14.  

नायामण नगयऩाङ्झरका-९, 
दैरेिङ्ञस्थत फैंक ङ्झसमारा 
ङ्झसॊचाइ मोजनाका अध्मऺ 
ङ्झभनफहादङ्टय यावररगामत 
अन्म ऩदाङ्झधकायीहरूरे 
मोजनाको काभ नगयी 
प्राङ्जवङ्झधकसॉग ङ्झभरेभतो गयी 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङ 
सभेत 

फैंक ङ्झसमारा ङ्झसॊचाइ मोजना, दैरेिको कङ्ट रो ङ्झनभािण कामिको 
प्राङ्जवङ्झधक ङ्झनयीऺण य ऩयीऺणभा िङ्जटएका तत्कारीन ङ्ञजल्रा 
प्राङ्जवङ्झधक कामािरम, दैरेिका सवइङ्ञन्जङ्झनमय टेकफहादङ्टय ङ्जहतानरे 
2070/3/25 भा तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम, 
दैरेिसभऺ स्वीकृत रागत अनङ्टभानफभोङ्ञजभ कामि सम्ऩङ्ङ बएको 
बनी RCC गङ्चयएको कामिराइि PCC गङ्चयएको कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
ऩेस गयेको य सोही प्रङ्झतवेदनको आधायभा उक्त कङ्ट रो ङ्झनभािण 
कामिको ब ङ्टक्तानी बएको देङ्ञिन आई ङ्झनधािङ्चयत सति तथा 
भाऩदण्डङ्जवऩयीत ङ्झनभािण कामि गने/गयाउने य सति तथा 
भाऩदण्डङ्जवऩयीत बएको कामिराइि सति तथा भाऩदण्डअनङ्टसाय बएको 
छ बनी झङ्टठा प्रङ्झतवेदन फनाइि ऩेस गयी फदङ्झनमतऩूविक बएगयेको 
कामि रङ्टकाइङ्झछऩाइि नगयेको नबएको कङ्ट या देिाइि गरत प्रङ्झतवेदन 
ङ्छदएको । 

२०७५।1२।२५, 
2076।1।10 

टेकफहादङ्टय ङ्जहतान, सवइङ्ञन्जङ्झनमय, 
ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक कामािरम, दैरेि 

दपा १९ 
(२) 

दपा १९ 
(२) 

 

15.  

धयान नगयऩाङ्झरका वडा 
नॊ.११ग ङ्जकत्ता नॊ. ३६ को 
िगने्िकङ्ट भायी ङ्झगयीको जग्गा 
ङ्झनजको भतृ्मङ्टऩद्ळात 

धयान नगयऩाङ्झरका वडा नॊ ११ग ङ्जक.नॊ. ३६ को ज.ङ्जव.०-११-५ 
जग्गाको से्रस्ता कामभ गयी जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाि ऩाउॉ बनी धयान 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ १४ फस्न ेकणिफहादङ्टय याईरे ङ्झभङ्झत 
२०७२।८।६ भा भारऩोत कामािरम, धयानभा ऩेस गयेको 

२०७६।०१।०४, 
2076।01।10 

पङ्ञणन्ि बट्टयाई, तत्कारीन भारऩोत 
अङ्झधकृत, ङ्झडल्रीयाभ कोइयारा, नामफ 
सङ्टब्फा य श्माभप्रसाद रो, िङ्चयदाय, 
भारऩोत कामािरम, धयान 

दपा ९ य 
दपा ११ 

दपा ९ य 
दपा ११  
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हकदायका नाभभा नाभसायी 
गनि फाॉकी यहेकै अवस्थाभा 
धयान-१४ का कणिफहादङ्टय 
याईरे वडा नॊ.१४ का सङ्ञचव 
भारऩोत कामािरमका 
अङ्झधकृत, भङ्टद्दा पाॉटका 
नामफ सङ्टब्फा य नाऩी 
कामािरमका सबेऺकको 
ङ्झभरेभतोभा िगने्िकङ्ट भायी 
ङ्झगयीराई िगने्िकङ्ट भायी याई 
फनाई आभा भयेको जनाउ 
ङ्झभङ्झत िडा गयी आफ्नो 
नाभभा नाभसायी गयेको 
बङे्ङसभेत 

ङ्झनवेदनउऩय प्रङ्झतवादीहरूको ङ्झभरेभतोभा ङ्झभङ्झत २०७२।८।८ भा 
िङ्टराई ऩठाउन नाऩी कामािरम, धयानभा ऩर ऩठाई एकै ङ्छदनभा 
फदङ्झनमतऩूविक सजिङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का तमाय गयी भारऩोत कामािरमका 
तत्कारीन कामािरम प्रभङ्टि सभेतराई जानकायी नङ्छदई 
२०७२।८।११ गते से्रस्ता कामभसम्फन्धी तथा ७ ङ्छदने 
हकदाफीसम्फन्धी साविजङ्झनक सूचना टाॉस गयी ङ्झभङ्झत २०७२।९।२ 
भा फदङ्झनमतऩूविक नाभसायी से्रस्ता कामभ गङ्चयएको। भारऩोत 
ङ्झनमभावरी, २०३६ को ङ्झनमभ ४क. को उऩङ्झनमभ (२) भा 
हकदाफीसम्फन्धी ३५ ङ्छदन ेसूचना ङ्झनकाल्नङ्टऩनेभा ७ ङ्छदने सूचना 
ङ्झनकारेको, ङ्झनमभ ४क. को उऩङ्झनमभ (२) सम्फन्धी प्रङ्जिमा ऩूया 
बइसकेऩङ्झछ उऩङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा ऩेस गनङ्टिऩनेभा सो 
नगयेको तथा जग्गा प्रशासन ङ्झनदेङ्ञशका, २०५८ को ऩङ्चयच्छेद ३ 
को दपा ५८ को उऩदपा (१),(२),(३), दपा ६२, ६४, ६५, 
दपा ६६ को उऩदपा (४), (५), (६), दपा ८१ को उऩदपा 
(२) दपा २०४ को िण्ड (ग) तथा जग्गा प्रशासन कामिङ्जवङ्झध, 
२०६२ को बाग ३ को फङ्टॉदा नॊ.१.९ ङ्जवऩयीतको कसङ्टय गयेको 
देङ्ञिएकोरे कानूनङ्जवऩयीत तमाय बएको प्रङ्झतवेदनराई सदय गयी 
गरत ङ्झरित तमाय गने एवॊ सयकायी कागजात सच्माई भ्रद्शाचाय गये 
गयाएको। 

मोगने्िप्रसाद मादव, तत्कारीन 
सबेऺक, नाऩी कामािरम, धयान 

दपा १९ 
(2) 

दपा १९ 
(2)  

कणिफहादङ्टय याई, धयान नगयऩाङ्झरका 
वडा नॊ. १४  

दपा ८ 
(4) 

दपा ८(4) 

 

16.  

बङू्झभसङ्टधाय कामािरम, ऩसािरे 
नकटङ्टवा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 
2 ङ्जक.नॊ. 56,  ऐ. नगवा 
गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 5 ङ्जक.नॊ. 
112 य ङ्जक.नॊ. 213 को 
जग्गाभा भोङ्जहमानी हकको 
नक्करी रगत िडा गयी भोही 
फाॉडपाॉड गयेको बङे्ङ सभेत 

तत्कारीन बङू्झभसङ्टधाय कामािरम, ऩसािभा कामियत प्रङ्झतवादीहरूरे 
ङ्ञजल्रा ऩसाि (साङ्झफक ङ्ञजल्रा फाया), नगवा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 5 
को ङ्जक.नॊ. 112 य 213 जग्गाको भोहीको रगतसम्फन्धी 3 नॊ. 
अनङ्टसूची साथै ऐ. नकटङ्टवा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 2 को ङ्जक.नॊ. 56 को 
जग्गाको भोहीको रगतसम्फन्धी 1, 2 य 3 नॊ. अनङ्टसूची सच्माउने 
तथा थऩघट गने कामि गयेको, साथै नगदे्ळय याउत कङ्ट भॉरे नक्करी 
भोही फनी बङू्झभसङ्टधाय कामािरम, ऩसािका कभिचायीराई प्ररोबनभा 
ऩायी भोहीका अङ्झबरेिहरूभा थऩघट तथा सच्माउन ेकामिभा प्रऩञ्च 
ङ्झभराउने य आपूराई गैयकानूनी तङ्चयकाफाट फदङ्झनमतऩूविक राब 
ङ्झरने कामि गयेको । 

२०७६।१।26, 
2076।1।31 

प्राणनाथ कसजङ्ट, ताभेरदाय, फभफहादङ्टय 
ङ्जव.क., बङू्झभसङ्टधाय अङ्झधकायी, 
तत्कारीन बङू्झभसङ्टधाय कामािरम, ऩसाि 

दपा 11 दपा 11 

 

नगदे्वय याउत कङ्ट भॉ, नक्करी भोही फनी 
भोही फाॉडपाॉडका ङ्झनवेदनकताि 

दपा 8 
(4) 

दपा 8(4) 
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17.  

भारऩोत कामािरम, करैमा, 
फायाका तत्कारीन यङ्ञजदे्ससन 
पाॉट नॊ. 3 का पाॉटवारा 
भदनप्रसाद गङ्टद्ऱारे आपू 
कामियत यहेको अवङ्झधभा 
फङ्टङ्ञझङ्झरएका याजस्व यङ्झसद, 
सक्करै ङ्झरितहरू य अन्म 
कागज प्रभाण, ङ्झरित दताि 
ङ्जकताफ, सभेतका भहत्वऩूणि 
कागजातहरू कामािरमभा 
फङ्टझाएको नदेङ्ञिएको बङे्ङ 
सभेत 

भारऩोत कामािरम, करैमाका याद्ससेवक प्रङ्झतवादीहरूरे आपू स्वमॊ 
याद्ससेवक कभिचायी बई आपूसभेतको ङ्झभरेभतो य प्रत्मऺ 
सॊरग्नताभा सयकायी कामािरमभा सङ्टयङ्ञऺत यहनङ्टऩने भहत्वऩूणि 
सयकायी कागजात आपू सरुवा बएय अन्मर कामािरमभा जाॉदासभेत 
कानूनफभोङ्ञजभ फयफङ्टझायथ नगयी फदङ्झनमतऩूविक आफ्नो पाॉटभा 
बएका अङ्झनमङ्झभतता रङ्टकाउन ेभनसामरे आपूसॉगै राने य नद्श गने 
भनसाम यािी अनङ्झधकृतरूऩभा रङ्टकाउने कामि गयेको, साथै 
सङ्टङ्झनरकङ्ट भाय ऩटेररे भारऩोत कामािरम, करैमा, फायाको सयकायी 
कागजात नद्श गने भनसामरे आफ्नो डेयाभा रङ्टकाउन ल्माइएको 
सक्कर कागजातहरू रङ्टकाउने ङ्झछऩाउने कामिभा भदनप्रसाद गङ्टद्ऱाराई 
सहमोग गयेको । 

२०७६।१।26, 
2076।2।3 

भदनप्रसाद गङ्टद्ऱा, तत्कारीन पाॉटवारा 
नामफ सङ्टव्फा य मङ्टगर ङ्जकशोय ठाकङ्ट य, 
रेिाऩार, भारऩोत कामािरम, करैमा, 
शरङ्टधन याउत, नामफ सङ्टव्फा, भारऩोत 
कामािरम, ङ्झसभया य ङ्झनयजकङ्ट भाय गङ्टद्ऱा, 
कामािरम सहमोगी, बङू्झभसङ्टधाय तथा 
भारऩोत कामािरम, ऩसाि 

दपा १२ दपा १२ 

 

सङ्टनीरकङ्ट भाय ऩटेर दपा २२ दपा १२ 
(दपा २२ 
फभोङ्ञजभ  

18.  

तनहङ्टॉ ङ्ञजल्रा अवङ्ञस्थत 
काङ्झरका सङ्जहद शाङ्ञन्त ऩाकि  
ङ्झनभािणको राङ्झग आएको 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना बएको, 
सङ्झभङ्झतरे हारसम्भ आन्तङ्चयक 
रेिाऩयीऺण य आमव्मम 
साविजङ्झनक नगयेको बङे्ङ 
सभेत 

साङ्झफकको ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम तथा हारको ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम तनहङ्टॉका प्राङ्जवङ्झधक सवइङ्ञन्जङ्झनमय 
िगने्ि िवास य व्मास नगयऩाङ्झरकाका प्राङ्जवङ्झधक सवइङ्ञन्जङ्झनमय 
ङ्झनभिर वाग्रेरे तनहङ्टॉको काङ्झरका भङ्ञन्दय ङ्झनभािण कामिको 
ङ्झसरङ्झसराभा रागत अनङ्टभानफभोङ्ञजभको काभ बए नबएको जाॉचफङ्टझ 
गयी नाऩजाॉच गयी कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ङ्छदनङ्टऩने कतिव्म हङ्टॉदाहङ्टॉदै 
ङ्झनभािण कामिको जाॉचफङ्टझ य नाऩजाॉच ङ्जपल्डभा बएअनङ्टसायको नगयी 
फदङ्झनमतऩूविक नबए/नगयेका काभ देिाई कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
ङ्छदएको । 

२०७६।२।२, 
2076।2।14 

िगने्ि िवास, प्राङ्जवङ्झधक 
सवइङ्ञन्जङ्झनमय, साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको कामािरम, हार ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम, तनहङ्टॉ य 
ङ्झनभिर वाग्रे, प्राङ्जवङ्झधक 
सवइङ्ञन्जङ्झनमय, व्मास नगयऩाङ्झरका  

दपा १९ 
(२) 

दपा १९(२) 

 

19.  

२०७५।१२।१० गतेफाट 
सङ्टरु बएको भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩयीऺा (SEE) को अङ्झनवामि 
ङ्जवऻान य साभाङ्ञजक अध्ममन 
रगामतका ङ्जवषमहरूको 
प्रद्लऩर ऩयीऺा अगावै 

इराका प्रहयी कामािरम, कल्माणऩङ्टय ङ्झसयहाभा कामियत दीऩने्िकङ्ट भाय 
भण्डर २०७५ सारको SEE ऩयीऺाको ऩयीऺाथॉ बएको य ङ्झनज 
दीऩेन्िकङ्ट भाय भण्डरको ऩयीऺा ङ्छदन प्रहयी जवान ब्रह्मदेव सङ्टनयैत 
गएको, ङ्झनजहरू दङ्टवै ङ्झभरी सल्राह गयी ङ्झभङ्झत २०७५।१२।१२ 
गते साॉझ ङ्ञजन्सी शािाको ङ्ञजम्भा ङ्झरएका हङ्चयनन्दन ठाकङ्ट यको जेव्रा 
झोराफाट चाफी ङ्ञझकी ङ्ञजन्सी कोठाको तारा िोरी दयाजको चाफी 

२०७६।२।२७, 
2076।2।28 

ङ्छदऩेन्िकङ्ट भाय भण्डर य ब्रह्मदेव 
सङ्टनयैत, प्रहयी जवान, इराका प्रहयी 
कामािरम, कल्माणऩङ्टय ङ्झसयहा, 
भनोजकङ्ट भाय मादव, ङ्झन.भा.ङ्जव.याहत 
दयवन्दी ङ्ञशऺक, श्री आधायब ङ्टत 
ङ्जवद्यारम िोकसय प्रवाहा, सद्ऱयी 

दपा १३ दपा १३ 
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साविजङ्झनक गयेको बङे्ङ सभेत सभेत िोरी ङ्झसरफन्दी गयी याङ्ञिएको ङ्झभङ्झत २०७५।१२।१३ गते 
ऩयीऺा यहेको गङ्ञणत ङ्जवषमको प्रद्लऩरको िाभराई ब्रेडको 
सहामतारे उप्काई ङ्झनकारी ब्रह्मदेव सङ्टनयैतको भोफाइरभा पोटो 
ङ्ञिची ऩङ्टन ग्रङ्टङ्ञस्टक रगाई जस्ताको तस्तै फनाई याङ्ञिङ्छदएको य 
ङ्ञिङ्ञचएको प्रद्लऩरको पोटो ब्रह्मदेव सङ्टनयैतरे आफ्ना दाजङ्ट ङ्जवष्णङ्टदेव 
मादवराई IMD भापि त य ङ्जवष्णङ्टदेव मादवरे श्री आधायबतू ङ्जवद्यारम 
िोकसय प्रवाहा, सद्ऱयीका ङ्ञशऺक भनोजकङ्ट भाय मादवराई SHAREit 
भापि त ऩठाई ङ्झनजरे २०७५।१२।१२ गते साॉझ नै प्राद्ऱ गयेको य 
२०७५।१२।१३ गते सभेत दीऩने्िकङ्ट भाय भण्डर य ब्रह्मदेव 
सङ्टनयैत दङ्टवैजना ङ्झभरी ङ्जवऻान, अङ्झनवामि साभाङ्ञजक अध्ममन, अङ्झनवामि 
स्वास्थ्म, जनसॊतमा तथा वातावयण ङ्ञशऺा, ऐङ्ञच्छक प्रथभ गङ्ञणत, 
ऐङ्ञच्छक ङ्छद्रतीम स्वास्थ्म तथा शायीङ्चयक ङ्ञशऺा ङ्जवषमका 
प्रद्लऩरहरूको पोटो ङ्ञिची ब्रह्मदेव सङ्टनयैतरे आफ्ना दाजङ्ट ङ्जवष्णङ्टदेव 
मादवराई IMD भापि त ऩठाएको य ङ्जवष्णङ्टदेव मादवरे ङ्जवऻान 
ङ्जवषमको प्रद्लऩरको पोटो भनोजकङ्ट भाय मादवराई SHAREit भापि त 
ऩठाई ङ्झनजरे २०७५।१२।१३ गते साॉझ नै प्राद्ऱ गयेकोभा ङ्जवऻान 
ङ्जवषमको प्रद्लऩरको पोटो भनोजकङ्ट भाय मादव हङ्टॉदै याजेशकङ्ट भाय 
मादव, फफयभहर N (एन) (ऩङ्चयवङ्झतित नाभ), फफयभहर M (एभ) 
(ऩङ्चयवङ्झतित नाभ) य टॊगार ००१(ऩङ्चयवङ्झतित नाभ) सम्भ ऩङ्टगकेो । 
ङ्जवष्णङ्टदेव मादवरे ङ्जवऻान ङ्जवषमको प्रद्लऩर भहेश मादव य ब ङ्टवनेद्वय 
मादवसभेतराई उऩरब्ध गयाएको, मसैगयी ब्रह्मदेव सङ्टनयैतरे ङ्जवऻान 
ङ्जवषमको प्रद्लऩर ङ्झभङ्झत २०७५।१२।१३ गते साॉझ अयोध 
मादवराई IMD भापि त ऩठाएको य ङ्झनजरे श्रवण मादव य इन्दर 
मादवराई ऩठाएको देङ्ञिॊदा प्रङ्झतवादीहरूरे २०७५ सारको SEE 
ऩयीऺाको प्रद्लऩर अनङ्झधकृत रूऩभा ङ्झनकारी ऩयीऺा हङ्टन ङ्ट अगावै 
साविजङ्झनक गयी प्रद्लऩरको गोऩङ्झनमता बॊग गयेको । 

अयोध मादव, ङ्जवष्णङ्टदेव मादव, 
याजेशकङ्ट भाय मादव, भहेशकङ्ट भाय मादव 

दपा २२,  दपा १३ 
(दपा २२ 
फभोङ्ञजभ),  

 

फफयभहर N (एन) (ऩङ्चयवङ्झतित नाभ), 
फफयभहर M (एभ) (ऩङ्चयवङ्झतित नाभ), 
टॊगार ००१(ऩङ्चयवङ्झतित नाभ), टॊगार 
००२(ऩङ्चयवङ्झतित नाभ) 

फार 
फाङ्झरका 
सम्फन्धी 
ऐन, 

२०७५ 
को दपा 
३६ (३) 

फार फाङ्झरका 
सम्फन्धी ऐन, 
२०७५ को 
दपा ३६ 
(३) 

 

 

श्रवण मादव य इन्दर मादव दपा २२ दपा १३ 
(दपा २२को 
प्रङ्झतफन्धात्भ
क वार्क्याॊश 
फभोङ्ञजभ) 
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20.  

ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारम सेवा 
आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७३/११/२८ भा 
प्रकाङ्ञशत ङ्जवऻाऩन नॊ. १८/ 
२०७३/०७४ अन्तगित 
ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाभा प्राद्ऱाङ्क 
पेयफदर गयी आमोगका 
ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीहरूका 
आपन्त एवभ ्ऩाटॊका 
भान्छेहरूराई उत्तीणि गयाई 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको 

ङ्झर.ङ्जव. सेवा आमोगद्राया ङ्झरइएको ङ्जवऻाऩन नॊ. १८/२०७३/०७४ 
अन्तगित ङ्जवऻाऩन गङ्चयएका प्राङ्जवङ्झधक तथा प्रशासङ्झनकतपि का ङ्जवङ्झबङ्ङ 
१६ ऩदहरूभध्मे शािा अङ्झधकृत, रेिा अङ्झधकृत, सहामक कानूनी 
सल्राहकाय, भङ्टतम रेिा सहामक, भङ्टतम कामािरम सहामक य 
कामािरम सहामक गयी छ ऩदहरूका स्थामी ऩदऩूङ्झतिका राङ्झग बएको 
ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा सञ्चारनतपि  उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको कोङ्झडङ/ङ्झडकोङ्झडङ, 

ऩयीऺण, सम्ऩयीऺण, रुजङ्ट रगामत नङ्झतजा प्रकाशनभा सभेत  थङ्टप्र ै
अङ्झनमङ्झभतताहरू बएको देङ्ञिन आएको य मस अङ्झनमङ्झभतताभा दस 
जना प्रङ्झतवादीहरूरे ऩदीम भमािदा अनङ्टरूऩ आपूरे ऩूया गनङ्टिऩने 
दाङ्जमत्व ऩूया नगयी उक्त ऩदहरूको ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभभा 
पेयफदर गये गयाएको । 

२०७६।३।१७, 
2076।3।18 

चैतन्मप्रसाद शभाि, अध्मऺ य 
ङ्ञचन्ताभणी ऩोियेर, सदस्म, ङ्झर.ङ्जव. 
सेवा आमोग, ऩयशङ्टयाभ कोइयारा, 
प्रशासन प्रभङ्टि, आमोगको कामािरम, 
टेकनाथ ढकार य गोङ्जवन्द ढकार, 
प्राध्माऩक, ङ्झर.ङ्जव.ङ्जव. 

दपा १३  दपा १३  य 
दपा २४ 

 

फच्च ङ्टयाभ ऩाण्डे, भङ्टतम कामािरम 
सहामक, इङ्ञन्दया ङ्झतवायी बन्तना, 
आमोगका कभिचायी, याजेद्वय न्मौऩान े
य तायाप्रकाश ऩौडेर सहप्राध्माऩक, 
याभफहादङ्टय ऩाण्डे ऺरी, ऩूवि कभिचायी 

दपा १३ दपा १३ 

 

21.  

ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश् वङ्जवद्यारमका 
ऩयीऺाथॉहरूको ऩयीऺाको 
प्राप् ताङ्क पेयफदर गयी/गयाई 
नङ्झतजाभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
बन् न ेसभेत 

ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारमको आॊङ्झगक र्क्याम्ऩस बक्तऩङ्टय फहङ्टभ ङ्टिी 
र्क्याम्ऩसका ङ्ञशऺक सङ्टयेन्िप्रसाद कोइयारारे ङ्झर.ङ्जव.ङ्जव. ऩयीऺा 
ङ्झनमन्रण कामािरमको गोप्म शािाभा कामियत शािा अङ्झधकृत 
याभफहादङ्टय कभािचामिसॉग ङ्झभरेभतो गयी रु. १,५०,०००।- ङ्छदई 
आफ्नो MA Economics भा सम्ऩूणि ऩयीऺाथॉको बन्दा फढी प्राद्ऱाङ्क 
हङ्टने गयी अनङ्टङ्ञचत ढॊगरे अॊक थऩाई प्रथभ शे्रणीभा प्रथभ बई उत्तीणि 
गयेको, प्राद्ऱाङ्क थऩ गनि रगाई MA Rural Development प्रथभ 
शे्रणी हाङ्झसर गयेको य MA Sociology भा ऩयीऺाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत 
हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन उत्तीणि बएको, मसयी नङ्झतजा पेयफर गनि तीन 
सॊकामका १५ वटा ङ्जवषमभा ३ नम्फयदेङ्ञि ५० नम्फयसम्भ गयी 
कङ्ट र २२४ अॊक थऩ गनि रगाएको, त्मस्तै केदाय बट्टयाईफाट रु. 
३,००,०००।- ङ्झरई ङ्झनज केदाय बट्टयाईको MA Economics को 
५ वटा ऩेऩयभा १०/१० नम्फयका दयरे ५० अॊक याभफहादङ्टय 
कभािचामिराई थऩ गनि रगाई प्रथभ शे्रणीभा उत्तीणि गयाएको । 

२०७६।३।2२, 
2076।3।23 

सङ्टयेन्िप्रसाद कोइयारा, ङ्ञशऺण 
सहामक, बक्तऩङ्टय फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस, 
याभफहादङ्टय कभािचामि, शािा अङ्झधकृत, 
ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरम, फल्िङ्ट 

दपा १३ 
य दपा ३ 
(१) 

दपा १३, 
दपा ३ (१) 
य ३(१) को 
देहाम (घ) ४,

५0
,०
००

।-
 

केदाय बट्टयाई, का.भङ्ट प्रशासङ्झनक 
अङ्झधकृत (छैठौं तह), फानेद्वय फहङ्टभ ङ्टिी 
र्क्याम्ऩस शाङ्ञन्तनगय फानेद्वय (सयकायी 
अनङ्टदान प्राद्ऱ साभङ्टदाङ्जमक र्क्याम्ऩस) 

दपा १३ 
य दपा ३ 
(१) 

दपा१३ 
दपा ३ (१) 
य ३(१)को 
देहाम (घ) 

३,
००

,०
००

।-
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

22.  

इराका प्रहयी कामािरम, 
गैंडाकोटका प्रहयी ङ्झनयीऺक 
रोकफहादङ्टय ङ्ञज.सी.रे 
२०७६ वैशाि ११ गते 
याङ्झत गैंडाकोट बकृङ्ट टी 
कायिाना नङ्ञजक गाडीरे 
भोटयसाइकरराई ठक्कय ङ्छदॊदा 
भोटयसाइकर चारकको 
भतृ्मङ्ट बएकोभा घटना 
घटाउने वास्तङ्जवक 
चारकराई छोडी नक्करी 
चारक िडा गयी थङ्टनाभा 
यािेको बन् ने सभेत 

ङ्झभङ्झत २०७६।१।११ गते याङ्झत ङ्ञजल्रा नवरऩयासी, गैडाकोट 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.२ बकृङ्ट टीचोक ङ्ञस्थत सडकभा ऩङ्ञद्ळभफाट 
ऩूवितपि  फोधयाज ऩाण्डेरे हाकेको फा.२०च. ११७९ नम्फयको 
ङ्ञजऩरे ऩूविफाट ऩङ्ञद्ळ भतपि  जाॉदै गयेको ना.२८ ऩ ४७८५ नम्फयको 
भोटयसाइकरराई ठक्कय ङ्छदई, दङ्टघिटना हङ्टॉदा, भोटयसाइकर चारक 
कभर शभाि य सोही ऩछाङ्झड फस्न ेङ्झनजकी श्रीभती नन्दकरी शभाि 
दङ्टवैजना घाइते बएकोभा, घाइतेभध्मे नन्दकरी शभािको उऩचायको 
िभभा ङ्झभङ्झत २०७६।१।१५ गते काठभाडौंङ्ञस्थत हेम्स 
अस्ऩतारभा भतृ्मङ्ट बएकोभा इराका प्रहयी कामािरम, गैंडाकोटका 
प्रहयी ङ्झनयीऺक रोकफहादङ्टय ङ्ञज.सी. तथा अन्म प्रहयी कभिचायीहरूरे 
नगद यकभ ङ्झरई अङ्झनमङ्झभतता गयेकै हो बङे्ङ आधाय प्रभाण नदेङ्ञिए 
ताऩङ्झन वायदातको सभमभा फा.२०च ११७९ नॊ को ङ्ञजऩ चराउने  
वास्तङ्जवक चारक फोधयाज ऩाण्डे, नक्करी चारक ङ्जकशङ्टना भहतो 
तथा शाङ्झरकयाभ ऩाण्डेरे झङ्टठा ङ्जववयण ङ्छदएको य सोहीअनङ्टसाय जानी 
जानी नै उक्त भङ्टद्दाका अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत तथा ई.प्र.का. 
गैंडाकोटका तत्कारीन प्रभङ्टि रोकफहादङ्टय ङ्ञज.सी, अऩयाध 
अनङ्टसन्धान शािाका प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक दाभोदय बट्टयाई, प्रहयी 
सहामक ङ्झनयीऺक देवफहादङ्टय थाऩा य सडक दङ्टघिटना प्रङ्झतवेदन तमाय 
ऩाने प्रहयी हवल्दाय फरफहादङ्टय वरी सभेतरे गरत अनङ्टसन्धान 
प्रङ्झतवेदन तमाय ऩायी अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन ङ्ञजल्रा सयकायी वङ्जकर 
कामािरम नवरऩयासी (ऩूवि) भा ऩठाई भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको । 

२०७६।३।2५, 
2076।3।27 

रोकफहादङ्टय ङ्ञज.सी., प्रहयी ङ्झनयीऺक 
एवॊ तत्कारीन प्रभङ्टि, इराका प्रहयी 
कामािरम गैंडाकोट, दाभोदय बट्टयाई, 
प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक, देवफहादङ्टय 
थाऩा, प्र.स.ङ्झन., फरफहादङ्टय वरी,  

प्रहयी हवल्दाय 

दपा १९ 
(२) 

दपा १९ 
(२) 

 

ङ्जकशङ्टना भहतो,  शाङ्झरकयाभ ऩाण्डे य 
फोधयाज ऩाण्डे, भङ्झतमाय 

दपा २२ दपा १९(२) 
(दपा २२को 
प्रङ्झतफन्धात्भ
क 
वार्क्याॊशफभो
ङ्ञजभ) 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

2.६  पैसरा प्राङ्झद्ऱ य ऩङ्टनयावेदन 
 आमोगफाट ङ्जवगत वषिहरूभा ङ्जवशेष अदारतभा दामय बएका भङ्टद्दाहरूभध्मे आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा २०४ 

वटा भङ्टद्दाहरूको पैसरा प्राद्ऱ बएको छ । ङ्जवशेष अदारतभा दामय बएका भङ्टद्दाहरूभध्मे कङ्ट र ८८.२४% 
भङ्टद्दाहरूभा आमोगराई सपरता प्राद्ऱ बएको छ । जस अन्तगित भ्रद्शाचायतपि  ८०.०५% य नक्करी शैङ्ञऺक  
प्रभाणऩरतपि  ९६.५५% भङ्टद्दाहरूभा आमोगराई सपरता प्राद्ऱ बएको छ । 

 ङ्जवशेष अदारतफाट पैसरा बएका भ्रद्शाचायसम्फन्धी भङ्टद्दाहरूभा आ.व. २०६६/६७ देङ्ञि आ.व. २०७5/७6 
सम्भ सपरताको प्रङ्झतशत देहामको ङ्ञचरभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

ङ्ञचर २.९ 

ङ्जवशेष अदारतफाट प्राद्ऱ भ्रद्शाचायसम्फन्धी भङ्टद्दाभा सपरताको प्रङ्झतशत 
 

 
 

आमोगफाट आङ्झथिक वषि 2075/76 भा ङ्जवशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी तऩङ्झसरका ८३ 
वटा भङ्टद्दाहरू सवोच्च अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गङ्चयएका छन ्:-  

१.  भहोत्तयी ङ्ञजल्रा, बॊगहागा गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.५ (साङ्झफक बॊगहागा गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ६) फस्न ेङ्ञजल्रा वन कामािरम 
जाजयकोटका सहामक वन अङ्झधकृत रारफावङ्ट झा.................................................................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७२-CR-००६५) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत : २०७५।२।७           ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।४।७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ङ्ञजल्रा वन कामािरम जाजयकोटका सहामक वन अङ्झधकृत रारफावङ्ट झारे 
उजङ्टयीकतािफाट रु.४८,०००।- घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादी रारफावङ्ट झाको उक्त कामि भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, 2059 को दपा ३(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय देङ्ञिएकोरे ङ्झनजराई सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) को 
देहाम (ि) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त 
अदारतफाट प्रङ्झतवादी य उजङ्टयीकताि फीच ङ्चयसइफी यहेको देङ्ञिएको साथै फकऩरभा एकरूऩता सभेत नदेङ्ञिएको बङ्ङ े
आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि साऺी सॊयऺणको सभङ्टङ्ञचत प्रफन्धको 
अबाव भ्रद्शाचाय भङ्टद्दाभा सभेत देङ्ञिएको, सोही असयसभेतफाट ङ्झनज ङ्झनवेदक उजङ्टयीकतािरे अदारतसभऺ फकऩर गदाि 
भौकाको व्महोयाभा प्रङ्झतकूर कथन (Hostile Statement) ङ्छदएको बए ऩङ्झन प्रङ्झतवादीफाट यकभ फयाभद बएको तथ्म 
ऩङ्टङ्जद्श बएकै अवस्था छ । साविजङ्झनक अङ्झधकाय य ङ्ञजम्भेवायीको दङ्टरुऩमोग गयी घङ्टस ङ्झरई यॊगेहात ऩिाउ ऩयेका ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीराई प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाको ङ्झभङ्झसर सॊरग्न सम्ऩूणि सायबतू तथ्म प्रभाणको अवस्थाराई सभेत ङ्जवद्ऴषेण गयी पैसरा 
गनङ्टिऩनेभा सो नगयी प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ। 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

२.  साङ्झफक ङ्ञजल्रा िोटाङ, कङ्ट ङ्झबण्डे-३ बै हार भोयङ ङ्ञजल्रा, ङ्जवयाटनगय उ.भ.ऩा.-१ ऩोिङ्चयमा फस्न े वषि ४८ को 
भारऩोत कामािरम, ङ्झडल्रीफजायका ना.सङ्ट. ऩोद्शयाज ऩोियेर सभेत जना................................................४ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस//ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको । (०७२-CR-००८६) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१।२१      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।४।९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : भारऩोत कामािरम, ङ्झडल्रीफजायका याद्ससेवकहरू का.स. रहङ्चय कङ्ट भार, ना.सङ्ट. 
एकनायामण अमािर, ना.सङ्ट. भङ्टकङ्ट न्दयाज ऩाण्डे य ना.सङ्ट. ऩोद्शयाज ऩोियेररे सेवाग्राही ङ्झनवेदक ओभजॊग बण्डायी 
सभेतसॉग जग्गा दताि प्रङ्जिमाका सम्फन्धभा नाऩी कामािरम, काठभाडौंराई ऩराचाय गयी ङ्छदने सभेतको काभ गयी 
ङ्छदनका राङ्झग घङ्टस ङ्चयसवतको यकभ भाग गयी रु.५,०0,000।- ङ्झरएको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको हङ्टॉदा प्रङ्झतवादीहरू ना.सङ्ट. 
एकनायामण अमािर, ना.सङ्ट. भङ्टकङ्ट न्दयाज ऩाण्डे, ना.सङ्ट. ऩोद्शयाज ऩोियेर य का.स. रहयी कङ्ट भारराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, 2059 को दपा 3(1) को कसङ्टयभा रु.५,००,000।-(ऩाॉच राि रुऩैमाॉ) ङ्झफगो कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(1) य दपा 3(1)को देहाम (घ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट भूरत: नेऩार सयकायका नाभभा दताि बएको 
जग्गा ऺेरपरसम्भ मङ्जकन गनि त्मङ्झत ठूरो यकभ भाग गयेको होरा बङ्ङ सङ्जकने अवस्था नयहेको बङ्ङे सभेतका 
आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसराभा उजङ्टयीकतािरे आमोगफाट फङ्टझी रगेको यकभ 
प्रङ्झतवादीभध्मे रहयी कङ्ट भारको साथफाट फयाभद बएको, फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काराई प्रङ्झतवादीहरूरे अन्मथा बङ्ङ नसकेको, 
य फयाभदी उक्त यकभ अन्म प्रङ्झतवादीहरू ना.सङ्ट.एकनायामण अमािर, ना.सङ्ट.भ ङ्टकङ्ट न्दयाज ऩाण्डे य ना.सङ्ट.ऩोद्शयाज 
ऩोियेरकै भौङ्ञिक आदेशभा ङ्झरएको बनी का.स.रहयी कङ्ट भाररे गयेको फमानसभेतका आधाय प्रभाण ग्रहण नगयी 
प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ। 

३. ङ्ञजल्रा यौतहट साङ्झफक ऩोठीमाही गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ७ (हार गरुडा न.ऩा. वडा नॊ.६) स्थामी ठेगाना बएका ङ्झरब ङ्टवन 
ङ्जवद्वङ्जवद्यारमका प्राध्माऩक याभङ्जवद्वासप्रसाद साह ...............................................................१ 

 भङ्टद्दा : ऩयीऺा पेयफदर गयी भ्रद्शाचाय गयेको । (०७३-CR-०१३३) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।१४       ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।४।२१ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरू प्रा.डा. चेतयाजबट्ट य प्रा. याभङ्जवद्वास प्रसाद साह दङ्टवै जनारे गङ्ञणत 
(भानङ्जवकी) य गङ्ञणत (ङ्जवऻान) ङ्जवषमभा प्रद्ल ङ्झनभािणदेङ्ञि उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺणसम्भ नै ऩदीम भमािदाअनङ्टरूऩ आपूरे 
ऩूया गनङ्टिऩने दाङ्जमत्व ऩूया नगयी उक्त ङ्जवषमहरूको उऩ-प्राध्माऩक ऩदको ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभभा पेयफदर 
गयेको साथै ङ्जव.नॊ. ८/०७२/०७३ (ङ्जवशेष आन्तङ्चयक िङ्टल्रा) गङ्ञणत (भानङ्जवकी) तपि का कोड नॊ. ५७०८ का 
ऩयीऺाथॉ प्रभोदकङ्ट भाय गोइत य ङ्जव.नॊ. ७/०७२/०७३ (िङ्टल्रा) गङ्ञणत (ङ्जवऻान) तपि का कोड नॊ. ३०७१ का 
ऩयीऺाथॉ अभयनाथ साहरे प्रा.डा. चेतयाज बट्ट य प्रा. याभङ्जवद्वास प्रसाद साहफाट उक्त ङ्जवषमहरूको उऩ-प्राध्माऩक 
ऩदको ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको आफ्नो ऩङ्चयणाभ पेयफदर गनि रगाएको देङ्ञिन आएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूको उक्त कामि 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १३ को कसङ्टय अऩयाध हङ्टॉदा ङ्झनजहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १३ फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन सभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मे अभयनाथ साह याद्ससेवक नबएको य अन्म प्रङ्झतवादीहरू चेतयाज बट्ट, 
याभङ्जवद्वास प्रसाद साह य प्रभोदकङ्ट भाय गोइतरे ऩयीऺाभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको नदेङ्ञिएकोरे आयोऩऩर दाफीफाट 
सपाइ ऩाउने गयी पैसरा बएकोभा उक्त पैसरा गदाि प्रस्त ङ्टत भङ्टद्दाभा ङ्जव.नॊ. ८/०७२/०७३ (ङ्जवशेष आन्तङ्चयक 
िङ्टल्रा) गङ्ञणत (भानङ्जवकी) तपि का कोड नॊ. ५७०८ का ऩयीऺाथॉको प्रथभऩरको उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तकाभा प्रद्लभारै 
सायेकोराई ऩङ्झन अॊक ङ्छदएको य सोही अॊकको कायण अमोग्म ऩयीऺाथॉसभेत उत्तीणि हङ्टन ऩङ्टगेको, प्रा.डा.याभङ्जवद्वास 
प्रसाद साहरे आफ्नै ज्वाइ ऩयीऺाभा सॊरग्न बएकोभा ऩयीऺा सञ्चारन ङ्जवऩयीत ज्वाइरे उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा सॊकेत 
देङ्ञिएको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका आपैं  चेक गयी फढी अॊक ङ्छदएको ऩङ्टङ्जद्श बएकोभा सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी 
प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदएको य प्रङ्झतवादी अभयनाथ साहरे याद्ससेवकसॉग ङ्झभरेभतो गयी आपूरे राब प्राद्ऱ गनि 
ऩयीऺाको गोऩङ्झनमता बॊग गयेको बङ्ङे ऩङ्टङ्जद्श बइयहेको ङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनज उऩय भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१३ आकङ्जषित हङ्टने नै हङ्टॉदा सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी बएको उक्त पैसरा प्रभाण भूल्माकॊ नको योहभा सभेत 
र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा उक्त पैसरा फदयबागी यहेको छ ।   



                            119 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

४. ऩवित ङ्ञजल्रा, ङ्झरवेणी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ.५ स्थामी ठेगाना बई हार ङ्ञचतवन ङ्ञजल्रा बयतऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा 
नॊ. ११ ङ्ञस्थत बयतऩङ्टय अस्ऩतार ङ्ञचतवनका भेङ्झडकर सङ्टऩङ्चयन्टेन्डेन्ट वषि ५६ को डा. केशवयाज ब ङ्टतेरसभेत 
जना........................................................................................................................................२
भङ्टद्दा : गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७२-CR-००७२) 

 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१।१३       ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।४ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया :  बयतऩङ्टय अस्ऩतार ङ्ञचतवनका सङ्टऩङ्चयन्टेन्डेन्ट डा. केशवयाज ब ङ्टतेररे गैयकानूनी 
रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(१) को कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे 
ङ्झनजराई ङ्झफगो रु.२,६३,५२,६६८।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा २०(२) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्झनजरे 
भ्रद्शाचाय गयी गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको ङ्झफगो रु २,६३,५२,६६८।- भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ४७ य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि फभोङ्ञजभ जपत हङ्टन य ङ्झनजको 
जपत हङ्टने सम्ऩङ्ञत्तभध्मेका केही जग्गाहरू सभेत ङ्झनजरे ङ्झफिी गयेको देङ्ञिॊदा सो यकभ ङ्झनज डा. केशवयाज 
ब ङ्टतेरको स्रोत िङ्टरेका अन्म सम्ऩङ्ञत्तफाट भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ऐन २०४८ को दपा २९ि सभेतको प्रमोजनका राङ्झग जपत हङ्टन ङ्झनजकी श्रीभती रुक्भणी 
ब ङ्टतेरको नाभभा यहेको ङ्ञचतवन ङ्ञजल्रा बयतऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १क ङ्जक.नॊ. १७३१, ४८१५ य ४८१७ को 
जम्भा ऺेरपर ०-३-१८ जग्गा िङ्चयद गयेको रु. २०,००,०००।- भध्मे रु ६,१५,३५३।- य ङ्झनज रुक्भणी 
ब ङ्टतेरको नाभभा ङ्ञचतवन ङ्ञजल्रा बयतऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ३क ङ्जक.नॊ. ३८६५ य ३८६६ को जम्भा ऺेरपर 
०-५-० जग्गा िङ्चयद गयेको रु.६२,५०,०००।- भध्मे रु. ५६,४६,८७३।- सभेतको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरूराई 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
२९ि फभोङ्ञजभ जपत गयी ऩाउने प्रमोजनका राङ्झग रुक्भणी ब ङ्टतेरराई सभेत प्रङ्झतवादी कामभ गयी सजाम हङ्टन 
भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादी डा. केशवयाज 
ब ङ्टतेरराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा २०(२) 
फभोङ्ञजभ ३ भङ्जहना कैद य ङ्झफगो फभोङ्ञजभ रु. ३३,५६,९०५।- जङ्चयवाना हङ्टने, सो ङ्झफगो फयाफयको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झनज 
प्रङ्झतवादी डा. केशवयाज ब ङ्टतेर य रुक्भणी ब ङ्टतेरको सम्ऩङ्ञत्तफाट जपत हङ्टने य अरूभा आयोऩ दाफी ऩङ्टग्न नसक्ने गयी 
आयोऩऩर दाफीबन्दा कभ ङ्झफगो कामभ गयी सजाम गयेको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित कभ ङ्झफगो कामभ गयी पैसरा 
गदाि भूरत: सम्ऩङ्ञत्त गणना गयेको सभावङ्झध सभग्रभा एकै अवङ्झध फनाएको य प्रङ्झतवादीको अदारतसभऺको 
फमानराई भार आधाय भानी गयेको उक्त पैसरा ङ्झनज प्रङ्झतवादी डा.केशवयाज ब ङ्टतेररे आमोगभा बयेको १३ ऩान े
ङ्जववयण, ङ्झनजकी श्रीभती रुक्भणी ब ङ्टतेररे अनङ्टसन्धानको िभभा गयेको फमान फङ्टङ्ञझएका बीभ फहादङ्टय के.सी, झऩेन्ि 
प्रसाद ङ्चयजार, ङ्झभनप्रसाद गैहे्र, चन्िप्रसाद ऩौडेर, इन्िप्रसाद रम्सार, दीऩक शभाि अङ्झधकायी,  ङ्जवकास काफ्रे  य 
तेजप्रसाद ऩाठकसभेतरे अनङ्टसन्धानको िभभा गयेका फमान कागज तथा अदारतभा गयेका फकऩरहरू एवॊ 
आयोऩऩरभा गङ्चयएको आम व्ममको सभग्र ङ्जवद्ऴषेणफाट स्ऩद्श प्रङ्झतवादीरे गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको तथ्म 
सप्रभाण ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्थाभा आयोऩऩर दाफीबन्दा घटी ङ्झफगो कामभ गयी बएको सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको उक्त 
पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको छ।  

५. गङ्टल्भी ङ्ञजल्रा,वाभी गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. 5स्थामी ठेगाना बई गोयिा ङ्ञजल्रा घ्मारचोक गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 9 भाझीटाय 
फस्न ेफेनीघाट आरूघाट राकेऩास सडकको दयफङ्टङ घ्मारचोक सडक िण्डको उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ सन्तोष 
के. सी....................................................................................................................................१ 

 भङ्टद्दा : सयकायी यकभ हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको।(०७२-CR-००४८) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।२२      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।८ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : गोयिा ङ्ञजल्रा आरूघाट दवङ्टिङ्ग ध्मारचोक सडक िण्ड ङ्झनभािण उऩबोक्ता ङ्झसङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ सन्तोष के.सी.रे ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम गोयिाफाट सडक ङ्झनभािण प्रमोजनको राङ्झग 
रु.21,76,696।- काभबन्दा फढी ब ङ्टक्तानी ङ्झरएकोभा ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको उक्त यकभफभोङ्ञजभको काभ सम्ऩङ्ङ नगयी 
सम्झौताका सतिहरू ऩारना नगयी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको फैंक िाताभा भौज्दात यहेको रु.11,53,645।- घटाई 
फाॉकी रु.10,23,051।- फदङ्झनमतसाथ ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत गोयिाराई गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी य आपू 



                            120 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

अध्मऺ यहेको उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई राब ऩङ्ट¥माई भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टय गयेकोरे प्रङ्झतवादी सन्तोष के.सी.राई भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ८(४) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.10,23,051।- कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ कैद तथा ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गयी ऩाउन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट भूरत: प्रङ्झतवादी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अध्मऺ बएकोभा न त अन्म 
सदस्महरूराई न त ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका तत्कारीन कभिचायीहरूराई प्रङ्झतवादी कामभ गयेको तथा ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको यकभ सम्फन्धभा भहारेिा ऩयीऺकको प्रङ्झतवेदनरे उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट असङ्टर उऩय गनि रेिी ऩठाउन ेगयी 
औॊल्माएको सभेतका आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसराभा प्रङ्झतवादी उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतको अध्मऺ ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायी बएको ङ्झनजरे नै ङ्जकस्ता ङ्जकस्ताभा सडक ङ्झनभािण कामिको राङ्झग यकभ 
रगेकोभा सम्झौताफभोङ्ञजभको काभ नै नगयेको, रेिाऩयीऺणको अङ्ञन्तभ ङ्चयऩोटि आउॉदा सभेत न त सम्झौताको 
म्माद थऩ गयेको न त ङ्जहसाफको पयपायक गयेको केही कामि नगयी ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको कामिराई प्रभाण नै ग्रहण नगयी केवर Necessary party को ङ्झसर्द्ान्त य भहारेिा ऩयीऺकको प्रङ्झतवेदनराई 
भार आधाय भानी प्रङ्झतवादीराई आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे 
फदयबागी यहेको छ । 

६. ङ्ञचतवन ङ्ञजल्रा, यत्ननगय न.ऩा. वडा नॊ. 20 घय बई हार नऩेार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, हेटौंडा ङ्जवतयण केन्ि, हेटौंडाको 
कामािरम सहमोगी ऩदभा कामियत धनफहादङ्टय ङ्जव.क.सभेत जना..................................................२ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-००७३) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।३।६            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।१३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण हेटौंडाभा कामियत प्रङ्झतवादी धनफहादङ्टय ङ्झफ.क.रे उजङ्टयीकताि  
सङ्टवास दहारफाट कऩास उद्योगभा ङ्झभटय जडान गङ्चयङ्छदन्छङ्ट बनी रु. ३२,०००।… घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरई अकाि प्रङ्झतवादी 
ङ्जवष्णङ्टप्रसाद चौरागाईराई याख्न ङ्छदई ङ्झनज प्रङ्झतवादी धनफहादङ्टय ङ्झफ.क.रे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 
३(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम 
(ि) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य अकाि प्रङ्झतवादी ङ्जवष्णङ्टप्रसाद चौरागाईरे सोही ऐनको दपा ३(२) फभोङ्ञजभको कसङ्टय 
गयेकोरे ङ्झनजराई सभेत सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(ि) फभोङ्ञजभ सजाम गयी ङ्झफगो सभेत बयाई 
ऩाउन सभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट फयाभद 
बएको यकभ जोसॉग काभको सयोकाय यहेको बङ्झनएको हो ती प्रङ्झतवादीको साथफाट यकभ फयाभद नबएको साथै 
उजङ्टयीकताि सङ्टवास दहार अदारतसभऺ उऩङ्ञस्थत बई भौकाको व्महोया ऩङ्टङ्जद्श हङ्टने गयी फकऩर सभेत नगयेको बङ्ङ े
सभेत आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने पैसरा गयेको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि प्रङ्झतवादी 
धनफहादङ्टय ङ्झफ.क.रे उजङ्टयीकतािफाट ङ्जवद्यङ्टत जडान गनि घङ्टस ङ्चयसवत भाग गयेको बङ्ङे उजङ्टयी ङ्झनवेदकको आधायभा 
आमोगको कामािरम हेटौंडाफाट यकभ फङ्टङ्ञझङ्झरई रगी ङ्झनज प्रङ्झतवादी धनफहादङ्टय ङ्झफ.क.राई फङ्टझाएकोभा ङ्झनजरे अकाि 
प्रङ्झतवादी ङ्जवष्णङ्टप्रसाद चौरागाईराई याख्न ङ्छदएको अवस्थाभा ऩिाउ ऩयेको तथ्मराई फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, प्रकाउ 
प्रङ्झतवेदन, प्रङ्झतवादीहरूको भौकाको फमान सभेतफाट आयोऩऩर ऩङ्टङ्जद्श बइयहेको अवस्था य उऩङ्ञस्थत नबएका 
उजङ्टयीकताि साऺीराई भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामिङ्जवङ्झध (सॊङ्जहता) ऐन, २०७४ को दपा ११२ फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमासभेत 
अवरम्फन नगयी प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे 
फदयबागी यहेको छ। 

७. कास्की ङ्ञजल्रा,ऩोिया रेिनाथ भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ.१७ ङ्जवयौटाभा फस्न ेसोही भहानगयऩाङ्झरकाभा सह साभाङ्ञजक 
ऩङ्चयचाङ्झरका ऩदभा कामियत अङ्झनता गङ्टरुङ जना..............................................................................१ 

 भङ्टद्दा : उठाएको यकभ दाङ्ञिरा नगयी अऩचरन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००७२) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।३।१२       ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।१३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ऩोिया उऩ-भहानगयऩाङ्झरका अन्तगित गाउॉनगय साझेदायीभा कामियत सह-साभाङ्ञजक 
ऩङ्चयचाङ्झरका अङ्झनता गङ्टरुङरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन 
आएकोरे ङ्झनज अङ्झनता गङ्टरुङराई ङ्झफगो रु.२,१२,५४७।६८  कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१७ रे ङ्झनदेश गये फभोङ्ञजभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) देहाम (घ) 



                            121 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टन तथा हाङ्झन नोक्सानी गयेको ङ्झफगो यकभ रु.२,१२,५४७।६८ ङ्झनज प्रङ्झतवादी अङ्झनता 
गङ्टरुङफाट सोही ऐनको दपा १७ फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर 
दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट ऋणीसॉगको सम्झौता एवॊ तभसङ्टकभा उङ्ञल्रङ्ञित सति फभोङ्ञजभ हङ्टने य यकभ 
उठाउने ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको कभिचायीको हकभा सभेत ङ्झनजहरूको सेवा सतिसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ 
हङ्टनङ्टका साथै दाङ्ञिरा नबएको यकभ प्रङ्झतवादीफाट सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय हङ्टन सक्ने कानूनी व्मवस्थासभेत 
यहेको बङ्ङे सभेतका आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसराभा प्रङ्झतवादी 
उऩभहानगयऩाङ्झरका अन्तगित गाउॉनगय साऺेदायीभा कामियत सह-साभाङ्ञजक ऩङ्चयचाङ्झरका बई आफ्नो ओहदाको 
कतिव्म ऩारनाको िभभा सॊकरन गयेको यकभ कामािरमभा दाङ्ञिरा गनङ्टिऩनेभा सो नगयी राऩयफाही एवॊ 
फदङ्झनमतऩूविक ङ्झफगो रु.२,१२,५४७।६८ हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको कसङ्टयराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ रे ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय अन्तगितको कामि बएकोरे सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी सयकायी फाॉकी सयह 
असङ्टर उऩय हङ्टन सक्न ेबनी सभेतको आधाय ङ्झरई गयेको उक्त पैसरा कानूनको व्मातमा एवॊ प्रमोग य ऩारनभा 
र ङ्टङ्जट हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

८.  ङ्ञजल्रा सङ्टनसयी साङ्झफक चतया गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ४ घय बई हार टोिा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १४ भहादेवटाय हाइट 
फस्न ेङ्झसॊहदयफाय सङ्ञचवारम ऩङ्टन् ङ्झनभािण सङ्झभङ्झतका तत्कारीन सदस्म सङ्ञचव भङ्झनप्रसाद याईसभेत  जना...............४ 

 भङ्टद्दा : फढी यकभ ब ङ्टक्तानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७२-CR-०११७) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।४      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।१३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरूभध्मेका भङ्झनप्रसाद याई, याभफहादङ्टय के.सी. य जगतफहादङ्टय यानाबाटरे 
ङ्ञशऺा तथा िेरकङ्ट द भन्रारमको बवन ङ्झनभािणको ब ङ्टक्तानी ङ्छदॊदा भूल्म सभामोजनको सूरभा गरत Index प्रमोग 
गयेको, आपैं रे गयेको ङ्झनणिम कामािन्वमन गयी ठेकेदायराई अङ्ञघल्रा Running bill हरूभा फढी ब ङ्टक्तानी गङ्चयएको 
यकभ ऩङ्झछल्रो Running bill हरू ब ङ्टक्तानी गदाि सच्माउनङ्टऩनेभा सो नगयेको य भ.रे.ऩ.को प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि 
गङ्चयएको फेरुजङ्टराई स्वीकाय गयेय फेरुजङ्ट यकभ ङ्झतङ्चयसकेऩङ्झछ ऩङ्झन फेरुजङ्टभा उठान गङ्चयएका ङ्जवषमहरूभा बएका 
गल्तीहरू ऩङ्टन् ऩटक-ऩटक दोहोर् माएको हङ्टॉदा ङ्झनजहरूरे ठेकेदाय कम्ऩनी Gorkha Construction Company-

Chakreswori JV का आङ्झधकाङ्चयक प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्जवजमफाफङ्ट भल्रसॉग ङ्झभरोभतो गयी आपूहरू य ठेकेदायराई 
गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउन े य नऩेार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउन ेफदङ्झनमतका साथ ङ्ञशऺा तथा िेरकङ्ट द 
भन्रारमको बवन ङ्झनभािण कामिभा ङ्झफगो रु.६८,७७,२५०।०४ फढी यकभ ब ङ्टक्तानी गये गयाएको हङ्टॉदा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो रु. 
६८,७७,२५०।०४ कामभ गयी ऐ. भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कैद 
य ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गयी ङ्झफगो रु.६८,७७,२५०।०४ सभेत असङ्टरउऩय गयी ऩाउन य अकाि प्रङ्झतवादी 
Gorkha Construction Company-Chakreswori JV का आङ्झधकाङ्चयक प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्जवजमफाफङ्ट भल्ररे भूल्म 
सभामोजन फाऩत रु.६८,७७,२५०।०४  फढी यकभ ब ङ्टक्तानी गयी गयाई आपूरे ङ्झरएय नेऩार सयकायराई सोही 
यकभ फयाफयको हाङ्झन ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतसाथ कामि गये गयाएको हङ्टनारे ङ्झनज ङ्जवजमफाफङ्ट भल्रराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ऐ. ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ 
कैद सजाम य ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गयी हाङ्झन नोक्सानी बएको ङ्झफगो असङ्टरउऩय गयी जपत गयी ऩाउन सभेतको 
भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट Base Price Index को 
गणना नै र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिएको, आवश्मक ऩऺराई प्रङ्झतवादी फनाउन नसकेको य अनङ्टभानको आधायभा अन्म बवन 
ङ्झनभािणको सन्दबि जोडेय प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा उङ्ञल्रङ्ञित बवन ङ्झनभािण फाऩत अङ्झनमङ्झभत रूऩभा फढी यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको 
भाङ्ङ नसङ्जकने बङ्ङे सभेतका आधाय प्रभाण उल्रेि गयी प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसराभा 
फोरऩर ङ्झभङ्झत २०६५।२।३० गते िोङ्झरएको अवस्थाभा सो िोङ्झरएको २८ ङ्छदन ऩङ्जहरेको ङ्झभङ्झतफभोङ्ञजभ हङ्टने बङ्ङ े
सम्झौताको 4७.१ को Clause को Paragrph 4 भा भूल्म सभामोजन Facter गने सूरभा उल्रेि बएकोरे 
सोहीफभोङ्ञजभ हङ्टनेभा सो तपि को प्रभाण, त्मसैगयी नेऩार याद्स फैंकफाट प्रकाङ्ञशत सम्फङ्ञन्धत Index को प्रमोग गयी 
ऩङ्जहरो, तेस्रो, सातौं, आठौं, नवौं, दसौं, एघायौं य फाह्रौं Running Bill हरूभा भूल्म सभामोजनको यकभ ङ्झनधाियण 
गदाि प्रमोग गङ्चयएको Current Price Index ठेक्का सम्झौताको General Conditions of Contract (GCC) को 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

Clause हरू GCC 42.1 य GCC 47.1  को प्रावधानङ्जवऩयीत यहेकोभा कङ्ट र नोक्सानीको ङ्झफगोको दाफी 
आयोऩऩरभा स्ऩद्श बएको साथै साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ५५ को उऩदपा (१) भा िङ्चयद 
सम्झौताभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक ऩन्ध्र भङ्जहनाबन्दा फढी अवङ्झधको िङ्चयद सम्झौता कामािन्वमन गने 
िभभा भूल्म सभामोजन गनि आवश्मक देङ्ञिएभा अङ्झधकायप्राद्ऱ अङ्झधकायीरे भूल्म सभामोजन गनि सक्ने बङ्ङे प्रावधान 
उल्रेि गङ्चयएको य साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ११९ को उऩङ्झनमभ (२) को िण्ड (ि) भा 
सम्झौताभा भूल्म सभामोजनको राङ्झग सूर ङ्झनधाियण गदाि सम्ऩङ्ङ बएको काभभा रागेको श्रभ, साभग्री य 
उऩकयणहरूको भार भूल्म सभामोजन हङ्टने गयी सूर ङ्झनधाियण गनङ्टिऩने य सोही उऩङ्झनमभको िण्ड (घ) भा सूरभा 
प्रमोग गङ्चयने भूल्मको सॊयचनाभा श्रभ, उऩकयण, साभग्री, इन्धनको भूल्म उल्रेि गनङ्टिऩने बङ्ङे प्रावधान स्ऩद्श रूऩभा 
उल्रेि गङ्चयएको छ । प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न ठेक्का सम्झौताको General Conditions of Contract (GCC) 
को Clause47.1 भा बएको भूल्म सभामोजनसम्फन्धी प्रावधान स्ऩद्श उल्रेि गङ्चयएको य मसराई ऩारना गनङ्टि 
कानूनप्रङ्झतको ङ्ञजम्भेवायी य काभप्रङ्झत उत्तयदामी हङ्टन ङ्टऩनेभा उङ्ञल्रङ्ञित कानूनको सभेत प्रमोग एवॊ ऩारना नगयी बएको 
सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ । 

९.  ङ्ञजल्रा स्माङ्जा, साङ्झफक आरूिकि  गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.६, हार पेङ्छदिोरा गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.४, आरुिकि  घय बई 
ङ्ञजल्रा भहोत्तयी, सोनभा गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.६,७ य ८ का वडा सङ्ञचव (नामफ सङ्टब्फा) सङ्टबाष ऩौडेर..........१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७२-CR-०१३५) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।८            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।१३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : मसभा प्रङ्झतवादी सङ्टबाष ऩौडेरउऩय रु.१५,०००।… घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको वायदातभा 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.१५,०००।… कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१) (क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंसभऺ आयोऩऩर दामय 
गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीरे उक्त यकभ घङ्टस ङ्चयसवत फाऩत ङ्झरएको बङ्ङे नदेङ्ञिएको बनी आयोऩऩर 
दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी पैसरा बएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि प्रङ्झतवादीरे सेवाग्राही उजङ्टयीकताि अङ्झनर 
यामसॉग आपूरे रेिाऩयीऺणको अनङ्टसूची नॊ.१३ भा गा.ङ्जव.स.को सङ्ञचवको हैङ्झसमतरे सही गनङ्टिऩनेभा घङ्टस ङ्चयसवत 
फाऩत यकभ भाग गयेको हङ्टॉदा ङ्झनजराई कायफाही हङ्टन बनी आमोगभा उजङ्टयी ऩयी आमोगफाट उजङ्टयीकतािराई 
उऩरब्ध गयाइएको यकभ रु.१५,०००।… ङ्झनज प्रङ्झतवादीको साथ ऩाइन्टको अगाङ्झडऩट्टीको िल्तीफाट फयाभद सभेत 
बएको य उक्त फयाभद यकभभा पेनोल्पथाङ्झरन सभेत ऩाइएको अवस्थाराई प्रभाण ग्रहण नगयी प्रङ्झतवादीराई सपाइ 
ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको छ ।  

१०. ङ्ञजल्रा फझाङ भौरारी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८ घय बई जनकऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ.४ फस्न ेनाऩी कामािरम 
धनङ्टषा अन्तगित २ नॊ. नाऩी टोरीका अङ्झभन कृष्णप्रसाद जोशी.......................................................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-०१२४) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।३।६       ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।२० 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी अङ्झभन कृष्णप्रसाद जोशीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) 
को कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजराई ङ्झफगो रु. ३०,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) य दपा ३(१) (ि) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैदको सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीरे ङ्झरएको यकभ स्वेच्छारे ङ्झरएको नबई जफयजस्ती गयेको 
बङ्ङे बी.सी.डी. सभेतका प्रभाणफाट देङ्ञिएको बङ्ङे सभेतका आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त 
पैसराभा सेवाग्राहीसॉग प्रङ्झतवादीरे रु.३०,०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत भागेको बनी आमोगभा ङ्झनवेदन ङ्छदई सो 
फभोङ्ञजभको यकभ उजङ्टयीकतािरे आमोगभा बयऩाई गयी रगेको य उङ्ञल्रङ्ञित यकभ प्रङ्झतवादीरे रगाएको सटिको 
अगाङ्झडऩट्टी िल्तीफाट रु.२०,०००।–य ऩाइन्टको अगाङ्झडऩट्टीको गोजीफाट रु.१०,०००।–गयी आमोगफाट 
उऩरब्ध गयाइएको यकभ यीतऩूविक फयाभद बएको य उङ्ञल्रङ्ञित फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काराई सभेत प्रङ्झतवादीरे अन्मथा 
बङ्ङ नसकेको साथै सेवाग्राही उजङ्टयीकतािसॉगको पोन सॊवादभा उजङ्टयीकतािरे रु.२५,०००।–देङ्ञि रु.३०,०००।–
सम्भ यकभ ङ्छदन सक्छङ्ट बनेकोभा प्रङ्झतवादीरे “र र बइहाल्छ त्मसका राङ्झग केही छैन, ठीकै छ बोङ्झरऩल्ट 
अङ्जपसभा ११:०० फजेङ्झतय आउनङ्ट” बनेकोरे पोन सॊवादफाट सभेत प्रङ्झतवादीरे घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयेको य ङ्झरन 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

भन्जङ्टय बई उङ्ञल्रङ्ञित यकभ ङ्झरएको देङ्ञिएको ङ्ञस्थङ्झतभा सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे 
प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे उक्त पैसरा फदयबागी यहेको छ । 

११. ङ्ञजल्रा कास्की ऩोिया रेिनाथ भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १७ ङ्झफयौटा फस्न ेनऩेार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, ऩोिया ङ्जवतयण 
केन्ि भारेऩाटन कास्कीका इरेङ्ञक्िकर पोयभेन (चौंथो तह) ईद्वय प्रसाद सङ्टफेदी...........................................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००७०) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत : २०७५।३।११     ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण ऩोिया ङ्जवतयण केन्िका याद्ससेवक कभिचायी इरेङ्ञक्िकर 
पोयभेन ऩदभा कामियत ईद्वयप्रसाद सङ्टवेदीरे उजङ्टयी ङ्झनवेदककतािसॉग आफ्नो बैसी पभिभा ङ्जवद्यङ्टत राइन जडान गने 
िभभा रु.२५,०००।–घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीको उक्त कामि भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसङ्टय बएकोरे ङ्झनजराई ङ्झफगो रु.२५,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) य दपा ३(१) (क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट उक्त यकभ प्रङ्झतवादीको साथफाट नबई ङ्झनजको कामिकऺभा यहेको टेवङ्टरफाट फयाभद 
बएको बङ्ङे फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काको व्महोयाफाट देङ्ञिएको बङ्ङे सभेतका आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी 
बएको उक्त पैसराभा सेवाग्राहीसॉग प्रङ्झतवादीरे रु.२५,०००।–घङ्टस/ङ्चयसवत भागेको बनी आमोगभा ङ्झनवेदन ङ्छदई 
सो फभोङ्ञजभको यकभ उजङ्टयीकतािरे आमोगभा बयऩाई गयी रगेको य उङ्ञल्रङ्ञित यकभ प्रङ्झतवादीको कामिकऺभा 
प्रङ्झतवादी फस्ने टेफरभाङ्झथ प्रङ्झतवादीकै उऩङ्ञस्थङ्झतभा फयाभद बएको देङ्ञिन्छ । फयाभद यकभ उजङ्टयकतािराई 
आमोगफाट उऩरब्ध गयाइएको प्रभाङ्ञणत नगद नोटहरू हो बङ्ङे कङ्ट याभा ङ्जववाद देङ्ञिॉदैन। भौकाभा उक्त यकभ 
फयाभद गनङ्टिऩूवि प्रङ्झतवादी ईद्वयप्रसाद सङ्टवेदीको यॊगहेात ऩयीऺण गनि ङ्झनजको हात ग्रासभा याङ्ञिएको ऩानीभा धङ्टन 
रगाउॉदा प्रङ्झतवादीरे हात धोएको ऩानीको यॊग फैजनी यातो बई यॊग ऩङ्चयवतिन बएको य उक्त ऩानीको वैऻाङ्झनक 
ऩयीऺण हङ्टॉदा आमोगफाट उजङ्टयकतािराई यकभ उऩरब्ध गयाउॉदा नोटभा रगाइएको पेनोपेथाङ्झरन प्रङ्झतवादीरे हात 
धोएको ऩानीभा ऩाइएको अवस्था देङ्ञिॉदा सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे प्रङ्झतवादीराई सपाइ 
ङ्छदने गयी बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे उक्त पैसरा फदयबागी यहेको छ । 

१२. ङ्ञजल्रा फैतडी, वासङ्टङ्झरङ गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.-८ स्थाई घय बई हार ङ्ञजल्रा बक्तऩङ्टय, भध्मऩङ्टय ङ्छठभी नगयऩाङ्झरका वडा 
नॊ.-१५ फस्न,े ङ्झडङ्झबजन सडक कामािरम, नङ्टवाकोटभा इङ्ञन्जङ्झनमय ऩदभा कामियत रारङ्झसॊह ऐयी……………………………..१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७१-CR-०३०९) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।२३      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।२९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ङ्झडङ्झबजन सडक कामािरम नङ्टवाकोटका इङ्ञन्जङ्झनमय रारङ्झसॊह ऐयीरे ङ्ञजल्रा नङ्टवाकोट 
तङ्टप्चे गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 2 का यभेश बण्डायीको ङ्झफर ब ङ्टक्तानी गनिको राङ्झग रु.1,20,000।– घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरई 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ३(1) द्बाया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय अऩयाध गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनज प्रङ्झतवादी 
रारङ्झसॊह ऐयीराई ङ्झफगो रु.1,20,000।– कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(1)(घ) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट 
उजङ्टयीकताि सयोकायवारा सेवाग्राही नबएको, फयाभद यकभ प्रङ्झतवादीको साथफाट फयाभद बएको नबई गाडीको 
अगाङ्झडको ङ्झसटभा यािेको झोराफाट फयाभद बएको य ऩेस बएको सी.डी.फाट उजङ्टयवारा य प्रङ्झतवादीफीच यकभ 
ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट गयेको तथा यकभ भोरभोराई गयेको नदेङ्ञिएको बङ्ङे सभेतका आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी 
बएको उक्त पैसरा उजङ्टयीकताि यभेश बण्डायी ऩङ्चयस्काय ङ्झनभािण सेवाको प्रोऩाइटय बई चौराने…गहते…आॊगेगैयी 
ङ्झनभािण कामि अन्तगित गत आ.व.भा ङोइटङ्टऩ कन्स्िक्सनरे काभ गयी फाॉकी यहेको केही िण्डको काभ ऩङ्चयस्काय 
ङ्झनभािण सेवारे गयी सो को ङ्झफर ब ङ्टक्तानीको राङ्झग प्रङ्झतवेदन गयी ऩटकऩटक ताकेता गदाि मी प्रङ्झतवादीरे काभ 
सम्ऩङ्ङ बएको नाऩजाॉच नगयी घङ्टस ङ्चयसवत भाग ङ्छदन फाध्म ऩयेकोरे फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काभा उङ्ञल्रङ्ञित यकभ घङ्टस 
ङ्चयसवत फाऩत प्रङ्झतवादीराई ङ्छदएको हङ्टॉदा उजङ्टयीकताि उक्त काभसॉग प्रत्मऺ सयोकायवारा बएको देङ्ञिन्छ, साथै 
फयाभद यकभ प्रङ्झतवादी चढेको सयकायी गाडी कामािरमफाट कङ्ट ऩन स्वीकृत गयाई ङ्झरई गएको बङ्ङे ङ्झड.ई.फङ्टर्द्ीफहादङ्टय 
गङ्टरुङको फमान स.ज.७ फाट देङ्ञिएको सभेतफाट आपू चढेको गाडीको अगाङ्झडको ङ्झसटभा यहेको झोराफाट यकभ 
फयाभद हङ्टन ङ्टराई प्रङ्झतवादीरे नै उक्त यकभ फङ्टझी झोराभा यािी आपू चढ्ने गाडीको अगाङ्झडऩट्टी ङ्झसटभा यािेको 



                            124 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

देङ्ञिएको य यकभ भाग गयी फागेङ्झनङ गयेको तथ्मसभेत ऩेस बएको सी.डी. फाट ऩङ्टङ्जद्श बएकोरे उङ्ञल्रङ्ञित 
आधायराई प्रभाण ग्रहण नगयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिॊदा सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको उक्त पैसरा फदयबागी 
यहेको छ ।  

१३. ङ्ञजल्रा िोटाङ, ङ्ञचसाऩानी गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.३ स्थामी घय बई हार ङ्ञजल्रा रङ्झरतऩङ्टय, रङ्झरतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका वडा 
नॊ. २३ फस्न,े उत्तयदङ्ञऺण (दोबान  ओराङच ङ्टङगोरा िण्ड) सडक मोजना कामािरम, ताप्रेजङ्टङभा इङ्ञन्जङ्झनमय ऩदभा 
कामियत सङ्टङ्जवय याई..............................................................................................................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-१६८) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।२३      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।२९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : यभेश बण्डायीको उजङ्टयी ङ्झनवेदनरे नेऩार सयकाय प्रङ्झतवादी ङ्झडङ्झबजन सडक 
कामािरम,नङ्टवाकोटका इ.रारङ्झसॊह ऐयी बएको घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको भङ्टद्दाभा मी प्रङ्झतवादी सङ्टङ्जवय याईराई 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ५५ फभोङ्ञजभ सजामको भागदाफीभा ऩूणि छङ्टट ङ्छदएकोभा सो भङ्टद्दाभा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीरे प्रङ्झतकूर फकऩर गयेको हङ्टॉदा भङ्टतम अङ्झबमङ्टक्त रारङ्झसॊह ऐयीराई अऩयाध गनिको राङ्झग बङू्झभका िेरेको 
ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे ङ्झनजराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को 
देहाम (घ) रे हङ्टने सजामभा ऐ.ऐनको दपा २२ फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट भङ्टतम अङ्झबमङ्टक्त बङ्झनएका रारङ्झसॊह ऐयीरे ०७१-CR-०३०९ को 
भङ्टद्दाफाट सपाइ ऩाउन ेठहयी बएको पैसराराई आधाय भानी प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा मी प्रङ्झतवादीराई ऩङ्झन सपाइ ङ्छदएको 
ऩाइमो । उक्त भङ्टद्दाका भङ्टतम अङ्झबमङ्टक्त रारङ्झसॊह ऐयी कसङ्टयदाय यहेको सम्फन्धभा मस आमोगको तपि फाट 
ऩङ्टनयावेदन गङ्चयएको हङ्टॉदा उक्त ऩङ्टनयावेदन ङ्ञजङ्जकयराई प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा सभेत प्रभाण रगाई य मी प्रङ्झतवादीरे प्रस्तङ्टत 
भङ्टद्दाभा अदारतसभऺको फमानभा ङ्झभङ्झत २०७२।२।३१ गते गयेको मथाथि फमानराई ङ्जवशेष अदारत सभऺको 
फकऩरभा तोडभोड गयी उल्टो फकऩर गनङ्टि ऩयेकोरे गल्ती बमो भाप ऩाउॉ बनी गयेको फमानफाट सभेत प्रङ्झतवादी 
उऩयको दाफी ऩङ्टङ्जद्श बएकोरे सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी बएको सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने 
गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

१४. धनकङ्ट टा ङ्ञजल्रा डाॉडाफजाय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ४ स्थामी ठेगाना बई हार सोही स्थानभा फस्न ेडाॉडाफजाय गा.ङ्जव.स. 
का तत्कारीन गा.ङ्जव.स. अध्मऺ प्रभेङ्झसॊ ङ्झरम्फङ्ट सभेत जना.....................................................................४ 

 भङ्टद्दा : सयकायी जग्गा व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि गयी गयाई भ्रद्शाचाय गयेको । (०७३-CR-००८७) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।३।१२      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।३१ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : भारऩोत कामािरम, धनकङ्ट टाका कामािरम प्रभङ्टि उऩसङ्ञचव सङ्टयेशकङ्ट भाय थऩङ्झरमा, 
शािा अङ्झधकृत टॊकप्रसाद दङ्टवाडी, नाऩी अङ्झधकृत अबमकृष्ण जोशी य डाॉडाफजाय गा.ङ्जव.स.का अध्मऺ प्रभेङ्झसॊ 
ङ्झरम्फङ्टरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य दपा ८(१)(ज) को कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकोरे 
ङ्झनजहरूराई जनही ङ्झफगो रु.३,८७,३२८।१२ कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) 
फभोङ्ञजभ कसङ्टयको भारा अनङ्टसाय कैद य ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गयी ङ्झफगो ( ङ्जक.नॊ. २०० य २१२ को सयकायी 
जग्गाहरू) असङ्टरउऩय गयी जपत गयी नेऩार सयकायका नाभभा ऩूविवत कामभ हङ्टन एवॊ रारप्रसाद ङ्झरम्फङ्टराई 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) को कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.३,८७,३२८।१२ कामभ गयी दपा ८(४) 
फभोङ्ञजभ कसङ्टयको भारा अनङ्टसाय कैद य ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गयी ङ्झफगो ( ङ्जक.नॊ. २०० य २१२ को सयकायी 
जग्गाहरू) जपत गयी नेऩार सयकायका नाभभा ऩूविवत कामभ हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत, काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादी सङ्टयेशकङ्ट भाय थऩङ्झरमा, टॊकप्रसाद दङ्टवाडी, अबमकृष्ण 
जोशीराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य दपा ८(१)(ज) को कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा 
८(१) फभोङ्ञजभ जनही ३ भङ्जहना कैद य रु. ३,८७,३२८।१२ जङ्चयवाना हङ्टने तथा जग्गा दताि गयाउने प्रङ्झतवादी 
रारप्रसाद ङ्झरम्फङ्टरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोङ्ञजभ कसङ्टय गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई सोही 
ऐनको दपा ८(४) फभोङ्ञजभ ३ भङ्जहना १५ ङ्छदन कैदको सजाम हङ्टने य उक्त जग्गा वादी नेऩार सयकायको नाभभा 
कामभ हङ्टने देङ्ञिॊदा मी प्रङ्झतवादीहरूफाट थऩ ङ्झफगो जपत गङ्चययहन नऩने य प्रङ्झतवादीभध्मे प्रभेङ्झसॊ ङ्झरम्फङ्टरे जग्गा दताि 
गयाउन गा.ङ्जव.स.को अध्मऺको हैङ्झसमतरे ङ्झसपाङ्चयस सम्भ गयेको बङ्ङे आधायभा ङ्झनजराई सपाइ ङ्छदने गयी पैसरा 
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बएको ऩाइमो । उक्त पैसराभा अन्म प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩऩर दाफीफभोङ्ञजभ सजाम बएकोरे प्रस्तङ्टत वायदात 
सम्फन्धभा ङ्जववाद देङ्ञिॊदैन । प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाको उठान हेदाि छङ्टट जग्गा दताि सङ्झभङ्झतरे उक्त जग्गा दताि गने ङ्झसपाङ्चयस 
गदाि सम्फङ्ञन्धत गा.ङ्जव.स.को ङ्झसपाङ्चयसराई सभेत भङ्टतम आधाय फनाएको देङ्ञिन्छ । तत्कारीन गा.ङ्जव.स.का अध्मऺ 
यहेका मी प्रङ्झतवादीरे उक्त ङ्झसपाङ्चयस ऩर फनाइङ्छदएकै कायण नेऩार सयकायको जग्गा व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको नाभभा दताि 
हङ्टन गएकोरे प्रस्तङ्टत वायदातभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीको भङ्टतम बङू्झभका य ङ्झभरोभतो यहेको ऩङ्टङ्जद्श बएको प्रभाणराई सङ्टरु 
ङ्जवशेष अदारतरे प्रभाण भूल्माॊकन नै नगयी गयेको उक्त पैसरा उङ्ञल्रङ्ञित आधाय प्रभाणफाट र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा उक्त 
पैसरा सो हदसम्भ फदयबागी यहेको छ ।  

१५. भोयङ ङ्ञजल्रा ङ्जवयाटनगय उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. २ फस्न ेयाङ्जद्सम अनङ्टसन्धान ङ्जवबागका तत्कारीन अनङ्टसन्धान 
अङ्झधकृत सोहन कङ्ट भाय यौङ्झनमाय.............................................................................................१ 

 भङ्टद्दा : शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेको । (०७३-CR-००६५) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।१८      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।५।३१ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी सोहन कङ्ट भाय यौङ्झनमायरे साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा 
१२ य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६(१) को कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजराई साङ्झफक 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १२ य दपा २९(२) य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१६(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त 
अदारतफाट प्रङ्झतवादीरे अदारतभा फमान गदाि आफ्नो प्रभाण प्रर ऩङ्टन: ऩयीऺण गयाई ऩाउॉ बनी भाग गये अनङ्टसाय 
ऩयीऺण गदाि student name– SohanKumarRauniyar, year 1987, level I A Roll code- DAR, 

Anukramank/No 60111, Enlistment-PU-7416,tot/div-378/3rd. /Remarks-Verified  उल्रेि बई 
आएको प्रभाणका आधायभा प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदएकोरे उक्त आधाय प्रभाणराई हेदाि प्रङ्झतवादीरे जाङ्झगयको सेवा 
प्रवेश गदाि उत्तीणि गयेको सार सन ्१९८४ को अनङ्टिभाॊक नॊ. ६०१११ को शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस 
गयी याङ्जद्सम अनङ्टसन्धान ङ्जवबागको भङ्टतम ऩहयेदायको ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त बएकोरे सोही शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर 
ऩयीऺण गनि ऩठाएकोभा not verified  बनी आएकोरे जङ्टन शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाण ऩर ऩेस गयी जाङ्झगयभा प्रवेश 
गयेको हो उक्त शैङ्ञऺक मोग्मता नक्करी बएकोरे उक्त शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाण ऩरराई सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे 
प्रभाण ग्रहण नगयी ऩङ्झछ प्रङ्झतवादीरे ऩेस गयेको सन ्१९८७ को प्रभाण ऩरराई आधाय भानी गयेको उक्त पैसरा 
र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

१६. झाऩा ङ्ञजल्रा सङ्टरुङ्गा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ ७ स्थामी घय बई काठभाडौं ङ्ञजल्रा का.भ.न.ऩा.-६ कङ्ट भायीगार फस्न ेभारऩोत 
कामािरम करॊकीका प्रभङ्टि भारऩोत अङ्झधकृत जीवनाथ ङ्झसवाकोटीसभेत जना..................................२ 

 भङ्टद्दा : गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-००११) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।३१      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।६।१४ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया :  जीवनाथ ङ्झसवाकोटीरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगभा ऩेस गयेको सम्ऩङ्ञत्त 
ङ्जववयण, प्रङ्झतवादीहरू जीवनाथ ङ्झसवाकोटी तथा ङ्चयतादेवी ङ्झसवाकोटीरे अनङ्टसन्धानको िभभा गयेको फमान, फङ्टङ्ञझएका 
भाङ्झनसहरूरे गङ्चयङ्छदएको फमान कागजहरू तथा सॊकङ्झरत कागज प्रभाणहरूफाट जीवनाथ ङ्झसवाकोटीरे सयकायी 
सेवाभा यही साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको ङ्झभङ्झत 2038/2/4 देङ्ञि आमोगभा सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण ऩेस गयेको ङ्झभङ्झत 
2072/10/6 सम्भको अवङ्झधभा कङ्ट र वैधाङ्झनक आम रु.5,29,42,122।72 को तङ्टरनाभा कङ्ट र व्मम रु. 
6,76,83,794।48 गयी सो अवङ्झधभा रु.1,47,41,671।72 अवैध ङ्जकङ्झसभरे सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी अङ्झभल्दो 
य अस्वाबाङ्जवक जीवनमाऩन गयी गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
2017 को दपा 15 एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 20(1) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा 
प्रङ्झतवादी जीवनाथ ङ्झसवाकोटीराई ङ्झफगो रु.1,47,41,671।72 कामभ गयी साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
2017 को दपा 15, 16 'ग' तथा दपा 29 एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 20(2) 
फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैदको सजाम हङ्टन य ङ्झनजरे भ्रद्शाचाय गयी गैयकानूनी आजिन गयेको भध्मे ङ्झनज जीवनाथ 
ङ्झसवाकोटी तथा ङ्झनजकी श्रीभती ङ्चयतादेवी ङ्झसवाकोटीको नाभभा यहेका स्रोत निङ्टरेको बनी िङ्टराइएको चर अचर 
सम्ऩङ्ञत्तहरू साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2017 को दपा 16 'ग' तथा दपा 29 एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
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ऐन, 2059 को दपा 20(2) य दपा 47 तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 
29 'ि' फभोङ्ञजभ जपत गयी ऩाउनसभेत भागदाफी ङ्झरई प्रङ्झतवादी ङ्चयतादेवी ङ्झसवाकोटीराई ङ्झनजको नाभभा यहेको 
स्रोत निङ्टरेको गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्तहरू जपत गयी ऩाउने प्रमोजनको राङ्झग प्रङ्झतवादी कामभ गयी सजाम हङ्टन भागदाफी 
ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीको आम गणनाभा एकभङ्टद्श 
कामभ गयी कृङ्जष आमभा वङृ्जर्द्, छोयाछोयीरे ङ्जवदेशफाट ऩठाएको यकभको गणना नगयेको, शेमय राबान्स य ङ्झफिी 
सभेतका आधायफाट व्ममबन्दा आम नै धेयै देङ्ञिएको बनी आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदएको देङ्ञिन्छ । 
उङ्ञल्रङ्ञित आधायहरू हेदाि प्रङ्झतवादीरे गैयकानूनी रूऩभा कभाएको सम्ऩङ्ञत्त प्रत्मेक वषिको अको वषिभा वैध नहोस ्
बङ्ङको राङ्झग जाॉच अवङ्झधराई एउटै नफनाई िण्ड िण्ड फनाई त्मसराई ङ्जवद्ऴषेणसङ्जहत ङ्झफगो कामभ गदाि अवैध 
सम्ऩङ्ञत्त वैध हङ्टन सक्न ेअवस्था हङ्टॉदैन । तसथि सोही आधायभा प्रङ्झतवादीको सम्ऩङ्ञत्तराई आम य व्ममको अनङ्टऩातभा 
जाॉच अवङ्झध िण्ड िण्ड फनाई ङ्झफगो कामभ गङ्चयएकोभा उक्त आधायराई सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे एकै अवङ्झध कामभ 
गयी व्ममबन्दा आम धेयै देिाई प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा उङ्ञल्रङ्ञित प्रभाण भूल्माॊकनको 
योहभा सभेत र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको छ। 

१७. ङ्ञजल्रा ऩसाि रगडी गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.१ घय बई नऩेार आमर ङ्झनगभ ऩङ्ञद्ळभाञ्चर ऺरेीम कामािरम बरवायी ङ्झडऩोका 
प्रभङ्टि उऩ-ङ्झनदेशक ऩदभा कामियत नागने्ि कङ्ट भाय कङ्ट भॉसभेत जना..................................................९७ 

 भङ्टद्दा : ऩेिोङ्झरमभ ऩदाथि (ङ्झडजेर) ढङ्टवानी गदाि ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।  (०७३-CR-००७१) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१।२९           ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।७।११ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया :  प्रङ्झतवादी नागेन्ि कङ्ट भाय कङ्ट भॉरे रु.७,२६,३९,१५४।–हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई 
ङ्चयसवत फाऩत रु.५१,४५,०००।–ङ्झरई ङ्झनजरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३(१) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसङ्टय गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई सोही दपा ३(१) तथा ३(१)(ज) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा ङ्झनजरे हाङ्झन नोक्सानी 
तथा याजस्व च ङ्टहावट गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा १७, दपा ७(क) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय अऩयाध 
गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झफगो रु.७,२६,३९,१५४।– कामभ गयी दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टरउऩय गयी दपा ७, 
३(१) तथा दपा ३(१)(झ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादी याभबक्त काकीरे रु.५९,५३,१८८।२८ हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टर् माई ङ्चयसवत फाऩत रु.९,८०,०००।– ङ्झरई ङ्झनजरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३(१) 
द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई सोही दपा ३(१) तथा ३(१)(ङ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा ङ्झनजरे 
हाङ्झन नोक्सानी तथा याजस्व च ङ्टहावट गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा १७, दपा ७(क) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसङ्टय अऩयाध गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झफगो रु.५९,५३,१८८।२८ कामभ गयी दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टरउऩय गयी 
दपा ७, ३(१) तथा दपा ३(१)(ज) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादी देवेन्िफहादङ्टय के.सी.रे 
रु.७८,५३,९७४।२८ हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई ङ्चयसवत फाऩत रु.१२,२५,०००।– ङ्झरई ङ्झनजरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ३(१) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई सोही दपा ३(१) तथा ३(१)(च) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा ङ्झनजरे हाङ्झन नोक्सानी तथा याजस्व च ङ्टहावट गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा 
१७, दपा ७(क) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय अऩयाध गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झफगो रु.७८,५३,९७४।२८ कामभ गयी दपा 
१७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टरउऩय गयी दपा ७, ३(१) तथा  दपा ३(१)(ज) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादी उऩ-
प्रफन्धक कौशवयाज आचामिरे रु. ४०,७२,१४३।६० हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई ङ्चयसवत फाऩत रु. ७,३५,०००।– 
ङ्झरई ङ्झनजरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३(१) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई सोही 
दपा ३(१) तथा ३(१)(ङ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा ङ्झनजरे हाङ्झन नोक्सानी तथा याजस्व च ङ्टहावट गयी भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा १७, दपा ७(क) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय अऩयाध गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झफगो रु. 
४०,७२,१४३।६० कामभ गयी दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टरउऩय गयी दपा ७, ३(१) तथा  दपा ३(१)(छ) 
फभोङ्ञजभ हदैसम्भ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादी अङ्ञजतकङ्ट भाय ऩोिरेरे ङ्झफगो रु.१,०८,३३,५३६।८८ हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माई ङ्चयसवत फाऩत रु.१७,१५,०००।– ङ्झरई ङ्झनजरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३(१) द्राया 
ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई सोही दपा ३(१) तथा ३(१)(च) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा ङ्झनजरे हाङ्झन 
नोक्सानी तथा याजस्व च ङ्टहावट गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा १७, दपा ७(क) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसङ्टय अऩयाध गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झफगो रु.१,०८,३३,५३६।८८ कामभ गयी दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टरउऩय गयी 
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दपा ७, ३(१) तथा  दपा ३(१)(झ) फभोङ्ञजभ हदैसम्भ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादी सहामक प्रफन्धक ङ्छदऩकप्रसाद 
ङ्ञघङ्झभयेराई रु.८६,१४,७९८।५६ हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई ङ्चयसवत फाऩत रु.१२,२५,०००।–ङ्झरई ङ्झनजरे भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३(१) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई सोही दपा ३(१) तथा 
३(१)(च) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा ङ्झनजरे हाङ्झन नोक्सानी तथा याजस्व च ङ्टहावट गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ 
को दपा १७, दपा ७(क) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय अऩयाध गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झफगो रु. ८६,१४,७९८।५६ कामभ 
गयी दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टरउऩय गयी दपा ७, ३(१) तथा दपा ३(१)(ज) फभोङ्ञजभ हदैसम्भ सजाम हङ्टन, 
प्रङ्झतवादी प्रफन्धक ङ्छदऩेन्ि फस्नेतरे रु.२,४४,७६,७१२।४० हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई ङ्चयसवतफाऩत 
रु.३६,७५,०००।–ङ्झरई ङ्झनजरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३(१) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको 
देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई सोही दपा ३(१) तथा ३(१)(छ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा ङ्झनजरे हाङ्झन नोक्सानी तथा याजस्व 
च ङ्टहावट गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा १७, दपा ७(क) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय अऩयाध गयेको 
देङ्ञिॊदा ङ्झफगो रु.२,४४,७६,७१२।४० कामभ गयी दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टरउऩय गयी दपा ७, ३(१)तथा 
दपा३(१)(झ) फभोङ्ञजभ हदैसम्भ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादी सहामक प्रफन्धक यङ्जवनकङ्ट भाय याउतरे 
रु.१,४८,४८,७८१।४० हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई ङ्चयसवतफाऩत रु.२२,०५,०००।–ङ्झरई ङ्झनजरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ३(१) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई सोही दपा ३(१) तथा ३(१)(च) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा ङ्झनजरे हाङ्झन नोक्सानी तथा याजस्व च ङ्टहावट गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा 
१७, दपा ७(क) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय अऩयाध गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झफगो रु. १,४८,४८,७८१।४० कामभ गयी दपा 
१७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टरउऩय गयी दपा ७, ३(१) तथा  दपा ३(१)(झ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्ञशवकङ्ट भाय 
चौधयीरे रु.6,08,081।70 हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन ेकामि गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८ को 
(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 6,08,081।70 कामभ गयी सोही दपा ८ को (४) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन, प्रभेप्रसाद फतौरारे रु.९,२७,७१२। हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउने कामि गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ 
को दपा ८ (४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.९,२७,७१२।–कामभ गयी सोही दपा ८(४) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादी ङ्जऩताम्फय गहतयाजरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. ५,५२,२१०।- कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ हदैसम्भ सजाम हङ्टन, याभचन्ि 
चौधयीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
११,९७,७५३।४० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ध्र ङ्टवयाज चौधयीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.६,०३,०००।– कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, सङ्टङ्छदऩ काकीराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय 
गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१७,७४,१६४।५० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, कङ्ट रानन्द ऩोिरेरे 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.५,६७,५१०।- कामभ 
गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, तङ्टपानी भल्राह य ङ्जवजमकङ्ट भाय हङ्चयजनरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. ७,८९,५७०।– कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, फोभफहादङ्टय फगारेरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.४,२३२६७।७० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, नेर िड्कारे 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.२,५८,३७९।७० 
कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ज्मोङ्झत उप्रतेीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा 
८(४)द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. १,१८,०२०।- कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन, रक्ष्भण उप्रतेीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
१४,५०,९३५।६० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, याभप्रसाद फतौरारे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. ५६,३७०।- कामभ गयी सोही दपा ८ 
को (४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, फिी उप्रतेी य ऋङ्जषयाभ न्मौऩानेरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) 
द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.६,३३,२१०।- कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, 
याभचन्ि अङ्झधकायीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
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१५,८६,०४६।– कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्जवनोद उप्रतेीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. १५,६९,८३0।–कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्झफक्की बङ्ङे ङ्जवकास ऺेरीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) य दपा 
३(३) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.४,५१,६६,४२०।६० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ 
य ङ्चयसवत ङ्छदएको ङ्झफगो रु.५१,४५,०००।– कामभ गयी सोही दपा ३(१) य ३(१)(ज) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, 
शॊकय बट्टयाईरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
१,८३,८२,५८७।७० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, रोकप्रसाद ब ङ्टसाररे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१,४४,४७,२७६।६० कामभ गयी सोही 
दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, याजङ्ट न्मौऩानेरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.80,73,000।- कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन,  हङ्चयफहादङ्टय 
कङ्ट वॉयरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो 
रु.२१,७०,९८३।– कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, याकेशकङ्ट भाय कशौधनको हकभा ङ्झफगो 
रु. ११,३५,७२१।४० कामभ गयी य ऩशङ्टऩङ्झत कशौधनको हकभा ङ्झफगो रु. ३,८२,७१८।३० कामभ गयी सोही 
दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्जप्रमा गङ्टरुङरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४)द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय 
गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.३,७२,८३२।६० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ऩप्ऩङ्टकङ्ट भाय कशौधनरे 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.११,९७,७५३।४० 
कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, रुिप्रसाद शभािरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा 
८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१७,७४,१६४।५० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन, चोऩनायामण शे्रद्षरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा 
ङ्झफगो रु.३८,७७,५१५।८० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, फारकृष्ण गैयेरे भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन,२०५९को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.५,८८,३६०।- कामभ गयी सोही 
दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, दमाशॊकय प्रसाद कशौधनरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया 
ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.६,५७,०९३।४० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्जऩङ्की 
जैसवार य प्रीङ्झत जैसवाररे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो 
रु.१५,०७,३०५।६०  कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ हदैसम्भ सजाम हङ्टन, प्रभेयाज गैयेरे भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. २२,८७,१०४।४० कामभ गयी 
सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, रप्ऩङ्ट बङ्ङे हङ्चयगोङ्जवन्द चौधयीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा 
८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. ५,६७,५१०।- कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन, फजेृन्ि चौधयीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
५,५२,२१०।- कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, याजेशकङ्ट भाय अग्रवाररे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१,१८,०२०।- कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, सन्जङ्ट शे्रद्षरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय 
गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. ६,३३,२१०।-  कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, िकि फहादङ्टय ऩङ्टनरे 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१३,४५,५७०।२८ 
कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ब ङ्टऩयाज अमािररे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा 
८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. १५,८४,६९०।३० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन, फेचन कानङ्ट फाङ्झनमाॉरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा 
ङ्झफगो रु.४,३६,००५।२० कामभ गयी सोही दपा ८ को (४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रभेद्वय कानङ्ट फाङ्झनमाॉरे 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.९,५०,९२५।६७ 
कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, हङ्चयरारप्रसाद फाङ्झनमाॉरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को 
दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.७,४५,६१३।५० कामभ गयी सोही दपा ८ को (४) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, तोऩफहादङ्टय गङ्टरुङरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय 
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गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. ४८,०१४।- कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, याभङ्झसॊह ऺेरीरे भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.४,१२,८६८।३०।-  कामभ 
गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्छदरीऩकङ्ट भाय अग्रहयीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) 
द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. ७,५७,८९७।९० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, 
योङ्जहतकङ्ट भाय कशौधनरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
७,१८,१०७।५० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन,ङ्जहभार गैयेरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ 
को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.८०,२८०।६० कामभ गयी सोही दपा ८(४) 
फभोङ्ञजभ हदैसम्भ सजाम हङ्टन, ऩूणिफहादङ्टय कङ्ट वॉयरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१,९८,७०१।१६  कामभ गयी सोही दपा ८ को (४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, हङ्चयप्रसाद 
साऩकोटारे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो 
रु.८८,६५०।४० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्झफफेककङ्ट भाय जैसवाररे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१,५७,२९०।२० कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, सूमिप्रकाश गङ्टद्ऱारे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय 
गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.८२,०१५।१० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ हदैसम्भ सजाम हङ्टन, सोभफहादङ्टय 
थाऩारे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
२,५५,८२३।६० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, याभदेव प्रसाद कशौधनरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.२४,७७५।- कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्छदनेश कङ्ट भाय कशौधनरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया 
ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.६,५४,७०२।८० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, सङ्टङ्झभत 
शे्रद्षरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
१२,७८,३९८।३० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम  हङ्टन, दीऩकङ्ट भाय चौधयीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.४६,८४७।५० कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, दविनकङ्ट भाय ऩङ्टनरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय 
गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१२,५६,१५५।७० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, सङ्झतसचन्ि 
जैसवाररे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
५७,६११।८० कामभ गयी सोही दपा ८ को (४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ब ङ्टवनेद्वय थारूरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.२,५८,८५२।५० कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ऩन्चयाभ चौधयीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय 
गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१६,७५८।- कामभ गयी सोही दपा ८ को (४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, भोहभद िाङ्झरत 
ङ्झभमाॉरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.४५,३९५।२० 
कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन,जमतङ्टन ङ्झभमाॉरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९को दपा ८(४) 
द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.५,१९,४९९।७० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन,रक्ष्भी ऻवारीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
२,५४,५१३।७० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, सङ्टयेन्ि जैसवाररे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.५७,८२५।६० कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन,कन्हैमाप्रसाद ङ्झतवायीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१,३९,४८९।- कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ऩथृ्वीयाज ब ङ्टसाररे 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८ (४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. ६५,०२०।- कामभ 
गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, सन्देशकङ्ट भाय याजबण्डायीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा 
८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१७,७२८।- कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ हदैसम्भ 
सजाम हङ्टन, सन्तोष कङ्ट भाय जोशीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको 
हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.३,०३,२६९।७० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, याभफहादङ्टय काकीरे भ्रद्शाचाय 
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ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.७,९२०।- कामभ गयी सोही 
दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ऩशङ्टऩङ्झत बायीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.२२,१२,२५१।- कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्झभनङ्ट ऩहायीरे 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. २,३८,७१८।९० 
कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्झफसङ्टनाथ अग्रहयी फाङ्झनमाॉरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, को दपा 
८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.९१,१९५।२० कामभ गयी सोही दपा ८ को (४) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन, दरफहादङ्टय ऺेरीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा 
ङ्झफगो रु. ७१,४५२।८० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, भदनरार तेरीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.८०,२७७।- कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ हङ्टन, हङ्चययाभ कशौधनरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय 
गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१०,९१,१५३।३० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, िेभफहादङ्टय गङ्टरुङरे 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.३४,८६१।४० कामभ 
गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, चन्िकान्त न्मौऩानेरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) 
द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. १,२९,१३३।२० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, 
ङ्जवष्णङ्टदमार कशौधनरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
१०,६७,७५९।- कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन,गौयीशॊकय अग्रवाररे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. १,१९,०८९।४० कामभ गयी सोही 
दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, भायकण्डेप्रसाद कशौधनरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया 
ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. ७,२२९।४० कामभ गयी सोही दपा ८ को (४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन,  
प्रभेफहादङ्टय घतॉरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
५६,५६२।- कामभ गयी सोही दपा ८ को (४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, छरफहादङ्टय कटवाररे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.६,२८,९४५।७० कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन,  दङ्टङ्झरचन्ि अग्रवाररे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.४१,१५०।४० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, तोऩरार िनाररे 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. ३७,७४३।४० कामभ 
गयी सोही दपा ८(४)फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, नन्दरार न्मौऩानेरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया 
ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. २३,१०६।४० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, 
गॊगाप्रसाद अग्रहयीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु. 
१२३४०६।८० कामभ गयी सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, ङ्जवद्वनाथ अग्रहयीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा ८(४) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१,६२,१५५।८० कामभ गयी सोही दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ हदैसम्भ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त 
अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरू नागेन्ि कङ्ट भाय कङ्ट भॉ, ङ्छदऩेन्ि फस्नेत य यङ्जवनकङ्ट भाय याउतराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ को कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा १७, ३(ि) य ३(१)(ङ) फभोङ्ञजभ जनही १ वषि कैद य 
ङ्झफगो रु.६,७०,९१०।– जङ्चयवाना हङ्टने, प्रङ्झतवादीहरू सङ्टयेशप्रसाद उभय य ङ्झफक्की बङ्ङ े ङ्जवकास ऺेरीरे भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा दपा ८(४) को कसङ्टय गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजहरूराई सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ 
जनही १ वषि कैद हङ्टने, प्रङ्झतवादीहरू ङ्जवनोद उप्रतेी, याभचन्ि अङ्झधकायी, ङ्जऩताम्फय गहतयाज, ङ्जवजमकङ्ट भाय हङ्चयजन, 
प्रभेप्रसाद फतौरा, कङ्ट रानङ्ङद ऩोियेर, ध्र ङ्टवयाज चौधयी, तङ्टपानी भराह, ङ्ञशवकङ्ट भाय चौधयी, याभचन्ि चौधयी, सङ्टङ्छदऩ 
काकी य नेर िडकारे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा दपा ८(४) को कसङ्टय गयेको देङ्ञिॊदा ङ्जवनोद 
उप्रतेी य याभचन्ि अङ्झधकायीराई सोही दपाफभोङ्ञजभ जनही ३ भङ्जहना कैद य अन्म १० जना प्रङ्झतवादीहरूराई सोही 
दपा ८(४) फभोङ्ञजभ १५ ङ्छदन कैद हङ्टने य अन्म प्रङ्झतवादीहरूरे सपाइ ऩाउने ठहयी ङ्झभङ्झत २०७५।१।२९ भा 
बएको पैसराभा प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदॊदा प्रङ्झतवादीभध्मे ङ्झफक्की बङ्ङे ङ्जवकास ऺेरीको अवैध रूऩभा ऩेिोङ्झरमभ 
ऩदाथि सॊचम य ङ्झफिी गने स्थरफाट फयाभद बएको NOC रेङ्ञिएको प्माडभा कसको हस्ताऺयफाट आमर ङ्झनगभका 
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कभिचायीराई यकभ ङ्छदने बङ्ङे रेङ्ञिएको निङ्टरेको य प्रङ्झतवादीहरूफाट मो मङ्झत यकभ फयाभद बएको बङ्ङे सभेत 
नदेङ्ञिॊदा नेऩार आमर ङ्झनगभ ऩङ्ञद्ळभान्चर ऺेरीम कामािरम, बरवायी ङ्झडऩोभा कामियत ङ्झडऩो प्रभङ्टि नागेन्िकङ्ट भाय 
कङ्ट भॉ रगामत ८ जना प्रङ्झतवादी य ङ्झफक्की बङ्ङे ङ्जवकास ऺेरीरे ङ्चयसवत ङ्झरनेङ्छदने कामिको आयोऩको हदसम्भको दाफी 
नऩङ्टग्ने, बन्साय छरेय चोयी ऩैठायी बएको अङ्झबमोग नऩङ्टगेकोरे इन्धनको बन्साय नङ्झतयेको दाफी सभेत नऩङ्टग्न,े 
ट्याॊकय धनीहरूको सॊरग्नता नदेङ्ञिॊएकोरे ङ्झनजहरूरे सपाइ ऩाउने सभेतका आधाय ङ्झरई आॊङ्ञशक सपर ठहय 
बएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय प्रभाण हेदाि, बायतफाट ङ्ञशर ऩेिोर ट्याॊकय ङ्झसधै नेऩारङ्ञस्थत बैयहवा बन्साय 
कामािरमभा बन्साय गयी नेऩार आमर ङ्झनगभको ऩङ्ञद्ळभाञ्चर ऺेरीम कामािरम बरवायीभा जम्भा हङ्टन ङ्टऩनेभा ट्याॊकय 
धनी सवायी चारक य बरफायी ङ्झडऩोका प्रफन्धक सभेतको ङ्झभरोभतोभा ट्याकॊ यको ङ्झसर तोडी थऩ आमर 
ट्याॊकयभा यािी सोको याजस्व नङ्झतयी छरी ङ्झडऩोभा नऩङ्टर् माई सङ्टरुभा आपूरे सॊचम गयी ऩङ्झछ ङ्झडऩो ऩङ्टर् माउन े य 
ङ्झडऩोका प्रफन्धक सभेतको ङ्झभरोभतोभा ङ्झसरको चेकजाॉच सभेत नगने गयी बण्डाय गदाि नेऩार सयकायको याजस्व य 
नेऩार आमर ङ्झनगभको ऩेिोङ्झरमभ ऩदाथि (ङ्झडजेर) ङ्ञझकेको भूल्म सभेत ङ्झफगो यकभ हाङ्झन नोक्सानी बएको य 
सोफाऩत कभिचायीहरूरे ङ्चयसवतसभेत ङ्झरने गयेको ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्थाभा सो तपि को प्रभाणराई फेवास्ता गयी बएको 
उक्त पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे सो हदसम्भको पैसरा फदयबागी यहेको छ ।   

१८. ङ्ञजल्रा फाया ङ्जऩऩयऩाती ऩचयौता गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.१ घय बई ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम, फायाका सूचना तथा 
साभाङ्ञजक ङ्जवकास अङ्झधकृत बयतप्रसाद मादव.....................................................................................१ 

 भङ्टद्दा :- गा.ङ्जव.स.को यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको।(०७३…CR-०११०) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।१           ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।७।१२ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत फायाका तत्कारीन सूचना तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकास अङ्झधकृत 
बयतप्रसाद मादव य फाया ङ्ञजल्रा, कचोवाि गा.ङ्जव.स.का तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव जमऩतप्रसाद मादवरे याङ्जद्सम 
वाङ्ञणज्म फैंक, करैमा शािाभा यहेको कचोवाि गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरमको िाता नॊ.ग-२-१-७४८ फाट रु. 
17,21,950।- य ग-२-२-८४८ फाट रु. 5,11,600।- गयी जम्भा रु. 22,33,550।- गा.ङ्जव.स.को 
सयकायी अनङ्टदान फाऩतको उक्त यकभभध्मे रु. 12,90,400।- साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताभा िचि गयी फाॉकी यकभ 
रु. 9,43,150।-फदङ्झनमतसाथ ङ्ञझकी हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रद्शाचाय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे प्रङ्झतवादी बयतप्रसाद 
मादवको हकभा भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 17 फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनज 
बयतप्रसाद मादवराई ङ्झफगो रु. 6,45,150।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 17 रे 
ङ्झनदेश गयेफभोङ्ञजभ सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा 3(1) को देहाम (ङ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य ऐ. ऐनको दपा 
17 फभोङ्ञजभ ङ्झफगो सभेत असङ्टरउऩय हङ्टनका साथै अकाि प्रङ्झतवादी जमऩतप्रसाद मादवको हकभा ङ्झनजको ङ्झभङ्झत 
2071/10/18 गते भतृ्मङ्ट बइसके ऩङ्झन ङ्झनजरे हाङ्झन नोक्सानी, ङ्जहनाङ्झभना गयेको ङ्झफगो रु. 8,96,000।- 
ङ्झनजको हकदायफाट भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा १७ फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय हङ्टन सभेत भागदाफी ङ्झरई 
ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट भतृ्मङ्ट बएका प्रङ्झतवादी जमऩतप्रसाद 
मादवरे कसङ्टय गयेको ठहयी ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बइसकेको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.८,९६,०००।… ङ्झनजको अऩङ्टतारी िाने 
हकवाराहरूफाट नेऩार सयकायराई बयाई ङ्छदने य अकाि प्रङ्झतवादी बयतप्रसाद मादवरे सॊमङ्टक्त िातावाराको 
हैङ्झसमतरे चेकभा दस्तितसम्भ गयेको बङ्ङे आधाय ङ्झरई पैसरा गयेको हङ्टॉदा उक्त पैसराभा भूरत: मी प्रङ्झतवादीरे 
ऩङ्झन कसङ्टय ठहय हङ्टने प्रङ्झतवादी गा.ङ्जव.स.सङ्ञचव जमऩतप्रसाद मादवसॉगको सॊमङ्टक्त दस्तित गयी रेिा सञ्चारन गयेको 
य दङ्टवैजनाको हस्ताऺय ङ्झफना आङ्झथिक कायोफाय हङ्टन नसक्ने बएकोरे के काभको राङ्झग के कङ्झत यकभ ङ्झनकासा बमो 
बङ्ङफेाये मी प्रङ्झतवादी ऩङ्झन ङ्जवऻ नै बएकोरे दस्तितसम्भ गयेको बङ्ङे आधायरे प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदन ङ्झभल्न े
अवस्था छैन। मी प्रङ्झतवादीफाट रु.6,45,150।–ङ्जहनाङ्झभना बएको देङ्ञिएको य मसयी ङ्झफगो कामभ गदाि ङ्झनज 
प्रङ्झतवादी बयतप्रसाद मादवरे दस्तित गयेको जम्भा 19 थान चेकभध्मे १२ थान चेकको यकभ नोक्सानी गयेको 
सम्फन्धभा भार दाफी ङ्झरइएको छ । ङ्झनज बयतप्रसाद मादवरे आपूरे दस्तित गयी ङ्ञझङ्जकएको यकभको िचि 
सम्फन्धभा ङ्झनज जवापदेही नहङ्टने य उन्भङ्टङ्ञक्त हङ्टनङ्टऩछि बङ्ङे कदाङ्जऩ भाङ्ङ सङ्जकॊ दैन । ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे ऩङ्टङ्झनतप्रसाद 
जमसवारसॉग सभेत सॊमङ्टक्त दस्तित गयी रु.47,150।– ङ्ञझकेको हङ्टॉदा सो यकभसभेत ङ्झफगोभा जोङ्झडएको तय 
ऩङ्टङ्झनतप्रसाद जमसवारराई अङ्झबमोग रगाएको देङ्ञिएन बनी सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गने ङ्झनज प्रङ्झतवादी बयतप्रसाद 
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मादव ऩङ्झन ङ्झनदोष हङ्टन ् बनी गङ्चयएको ङ्जवद्ऴषेण न्मामसॊगत नदेङ्ञिएकोरे उङ्ञल्रङ्ञित आधाय ङ्झरई मी प्रङ्झतवादीराई 
आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी बएको सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको 
छ। 

१९. ङ्ञजल्रा काठभाडौं, तायकेश् वय नगयऩाङ्झरका वडा.नॊ ७ स्थामी वतन बई हार काठभाडौं ङ्ञजल्रा, काठभाडौं 
भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ.-१६ फाराजङ्ट फस्न ेकाठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका कामािरमका वङ्चयद्ष इङ्ञन्जङ्झनमय याभहङ्चय पङ्ट मार 
सभेत जना ............................................................................................................२ 

 भङ्टद्दा :- गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३…CR-००५९) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।५।१           ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।८।२ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी याभहङ्चय पङ्ट माररे याद्ससेवक बएऩद्ळात के कस्तो स्रोतफाट सम्ऩङ्ञत्त आजिन 
गयेको हो बङ्ङे कङ्ट या प्रभाणहरूफाट ऩङ्टङ्जद्श गनि नसकेको, भनाङ्झसव कायण ङ्झफना अङ्झभल्दो य अस्वाबाङ्जवक उच्च 
जीवनस्तय माऩन गयेको, आफ्नो हैङ्झसमतबन्दा फढी िचि गयेको तथा स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्तफाट फढी फढाउ गयेको 
सभेत देङ्ञिन िङ्टल्न आइि रु.२,७३,०९,३३२।७६ को सम्ऩङ्ञत्त गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयी ङ्झनज याभहङ्चय 
पङ्ट माररे साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
२० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादी याभहङ्चय पङ्ट मारराई ङ्झफगो 
रु.२,७३,०९,३३२।७६ कामभ गयी साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग. तथा दपा 
२९ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य ङ्झनज 
याभहङ्चय पङ्ट माररे गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको यकभफाट जोडेको तथा फढे फढाएको सम्ऩङ्ञत्तहरूभा ङ्झनज याभहङ्चय 
पङ्ट मारको नाभभा यहेको फा४च ९६२८ नॊ. को सेन्िो गाडी, ङ्झनज य ङ्झनजकी श्रीभतीका नाभभा यहेको फैंक भौज्दात 
रु.४,९७,८०८।४५, ङ्ञजल्रा काठभाडौं, गोगॊफङ्ट-८ ङ्जक.नॊ.८५, ऺे.प.०१३४.७८ व.ङ्झभ. जग्गा य ङ्ञजल्रा बक्तऩङ्टय, 

नङिेर गा.ङ्जव.स.-२(क), ङ्जक.नॊ.१४९३, ऺे.प.०-५-२-१ जग्गाहरू ङ्झनजरे सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण पायाभ ऩेस गङ्चयसके 
ऩद्ळात ङ्झफिी गयेको देङ्ञिॊदा उङ्ञल्रङ्ञित जग्गाको ङ्झफगोको हकभा ङ्झनजको नाभभा यहेको का.भ.ऩा.-१६ ङ्जक.नॊ. 
३७५ य ङ्जक.नॊ.३७७ जग्गा य सो जग्गाभा यहेको घय सभेतका चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरू सभेतफाट असङ्टर उऩय गयी 
साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग. य दपा २९ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा २० (२), दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि फभोङ्ञजभ 
जपत गयी ऩाउन य ङ्झनज याभहङ्चय पङ्ट माररे गैयकानूनी आजिन गयेको सम्ऩङ्ञत्तहरू ङ्झनजकी श्रीभती शोबा ङ्झसॊिडाको 
नाभभा सभेत यािेको देङ्ञिएकोरे उक्त घयजग्गा य फैंक भौज्दात सभेतको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरू साङ्झफक भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग. य दपा २९ य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि. फभोङ्ञजभ असङ्टरउऩय एवॊ जपत गयी ऩाउन 
सभेत भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादी याभहङ्चय 
पङ्ट माररे जम्भा रु.१,३२,४१,९११।–को सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे ङ्झनजराई सोही दपा २०(२) अनङ्टसाय ङ्झफगो रु. 
१,३२,४१,९११।–जङ्चयवाना गयी १(एक) वषि कैद सजाम हङ्टने य ङ्झनजरे गैयकानूनी स्रोतफाट आजिन गयी 
प्रङ्झतवादी शोबा ङ्झसॊिडा पङ्ट मारका नाभभा यािेको सम्ऩङ्ञत्त सभेत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि फभोङ्ञजभ जपत हङ्टने ठहय गयी प्रङ्झतवादीराई 
आयोऩऩर भागदाफीबन्दा घटी ङ्झफगो कामभ गयी पैसरा गयेको हङ्टॉदा घटी ङ्झफगो कामभ गयी बएको उक्त पैसराभा 
भूरत: सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे प्रङ्झतवादीको आम जाॉचको अवङ्झध गणना गदाि साविजङ्झनक सेवाभा प्रवेश गनङ्टिऩूविकै 
ङ्झभङ्झतदेङ्ञि गणना गङ्चयएको हङ्टॉदा उक्त सभमावङ्झध नै गरत छ । त्मसैगयी, आमोगफाट ङ्झफगो कामभ गङ्चयएको घयराई 
ऩङ्जहल्मै फङ्झनसकेको ब ङ्टइॉतरा य ऩङ्झछ थऩेकोराई बनी अनदेिा गयेको, भहानगयऩाङ्झरकाफाट िाजा िचि फाऩत यकभ 
फङ्टझेको बयऩाई नहङ्टॉदा ऩङ्झन सोराई प्रभाण ग्रहण गयेको, त्मसैगयी प्रङ्झतवादीरे अस्वाबाङ्जवक रूऩभा आमकय ङ्झतयेको 
दाफी गयेको सभेतका आधाय प्रभाणहरूफाट प्रङ्झतवादी उऩयको ङ्झफगो कामभ गयी ङ्झफगो फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन ङ्टऩनेभा 
आयोऩऩर दाफीबन्दा कभ ङ्झफगो कामभ गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको छ ।  

२०. ङ्ञजल्रा सॊिङ्टवासबा नङ्टनढाकी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८ फस्न ेऩङ्टन्मप्रसाद ङ्झरम्फङ्टसभेत जना.................................... २ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

 भङ्टद्दा :- सयकायी जग्गा व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको नाभभा दताि गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३…CR-०१०२) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।३।१९           ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।८।१३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : सॊिङ्टवासबा ङ्ञजल्राको नङ्टनढाकी गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.७ भा यहेको सयकायी वन जॊगर य 
ङ्जपल्डफङ्टकभा ऩतॉ जङ्झनएको जग्गाराई झङ्टठो ङ्जववयण य नक्करी से्रस्ता फनाई ङ्जवरुर्द् िण्डभा उङ्ञल्रङ्ञित 
प्रङ्झतवादीहरूरे एकआऩसभा ङ्झभरेभतो गयी आफ्नो नाभभा दताि गने य दताि गने काभभा सहमोग गने कामि गयी 
सयकायी जग्गाराई व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषका नाभभा दताि गयाई भ्रद्शाचाय  गयेकोरे प्रङ्झतवादीहरूभध्मे ऩङ्टन्मप्रसाद ङ्झरम्फङ्ट, 
झकफहादङ्टय ङ्झरम्फङ्ट, रोकफहादङ्टय ङ्झरम्फङ्ट, शॊकयकङ्ट भाय ङ्झरङथे य ऩासाङ शेऩािराई कङ्ट र ङ्झफगो रु.12,00,800।– 
फयाफयको सयकायी तथा साविजङ्झनक जॊगर आफ्नो नाभभा दताि गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 
8(1)(ज), दपा 9य 11 अन्तयगतको कसङ्टयभा ऐ. ऐनको दपा 8(1)(ज), दपा 9य 11 फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, 
प्रङ्झतवादीहरूभध्मे सन्तकङ्ट भाय ङ्झरम्फङ्ट, थोकयाज ङ्झरम्फङ्ट य दङ्टगािफहादङ्टय ङ्झरम्फङ्टरे कङ्ट र ङ्झफगो रु. 3,20,000।– 
फयाफयको सयकायी तथा साविजङ्झनक जॊगर आफ्नो नाभभा दताि गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 8 
(1) (ज), दपा 9 य 11 अन्तयगतको कसङ्टयभा ऐ. ऐनको सोही दपा 8 (1) (ज), दपा 9य 11 फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादीहरूभध्मे कभरफहादङ्टय ढङ्टॊगेर, ङ्झसतायाभ ऩौडेर य गङ्टणयाज ऩोियेरराई कङ्ट र ङ्झफगो रु. 
15,20,800।– फयाफयको सयकायी तथा साविजङ्झनक जॊगर आफ्नो नाभभा दताि गयी गयाई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, 2059 को दपा 8 (1) (ज), दपा 4, 9 य 11 अन्तयगतको कसङ्टयभा ऐ. ऐनको सोही दपा 8 (1) 
(ज), दपा 4, 9 य 11 फभोङ्ञजभ सजाम तथा जङ्चयवाना हङ्टन, प्रङ्झतवादीभध्मे भमॊककङ्ट भाय कणिरे कङ्ट र ङ्झफगो रु. 
15,20,800।– फयाफयको सयकायी तथा साविजङ्झनक जॊगर आफ्नो नाभभा दताि गयी गयाई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, 2059 को दपा 8 (1) (ज), दपा  9 य 11 अन्तयगतको कसङ्टय गयेको देङ्ञिॊदा मी प्रङ्झतवादीहरूराई ऐ. 
ऐनको दपा 8 (1) (ज), दपा 9 य 11 फभोङ्ञजभ सजाम तथा जङ्चयवाना हङ्टन, य प्रङ्झतवादीहरूभध्मेका केदाय 
ऩौडेर, गोऩार ऩौडेर य याभप्रसाद बट्टयाईरे उक्त सयकायी वन जॊगरराई व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि गने कामिभा अन्म 
प्रङ्झतवादीहरूसॉग ङ्झभरी ङ्झनजहरूराई सहमोग गने कामि गयी भङ्झतमायको बङू्झभका ङ्झनबाएको देङ्ञिॊदा मी प्रङ्झतवादीहरूराई  
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 22 को कसङ्टयभा सोही दपा 22 फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई 
ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरूभध्मेका कभरफहादङ्टय ढङ्टॊगेर 
य ङ्झसतायाभ ऩौडेरराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 8(1)(ज) को कसङ्टयभा सोही दपा 8(1)(ज) 
फभोङ्ञजभ 3 भङ्जहना कैद य ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जनही रु. 15,20,800।– जङ्चयवाना, प्रङ्झतवादीहरू ऩङ्टन्मप्रसाद ङ्झरम्फङ्ट, 
झकफहादङ्टय ङ्झरम्फङ्ट, रोकफहादङ्टय ङ्झरम्फङ्ट, शॊकयकङ्ट भाय ङ्झरङ्थे य ऩासाङ शेऩािराई सोही ऐनको सोही दपाफभोङ्ञजभ 3 
भङ्जहना कैद य ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जनही रु. 12,00,800।– जङ्चयवाना  य प्रङ्झतवादीहरू सन्तकङ्ट भाय ङ्झरम्फङ्ट, थोकयाज 
बङ्ङे मोकयाज ङ्झरम्फङ्ट य दङ्टगािफहादङ्टय ङ्झरम्फूराई सोही ऐनको सोही दपाफभोङ्ञजभ 3 भङ्जहना कैद य ङ्झफगो फभोङ्ञजभ 
जनही रु. 3,20,00।– जङ्चयवाना हङ्टने तथा प्रङ्झतवादीहरू भमॊककङ्ट भाय कणि, गङ्टणयाज ऩोियेर,  केदाय ऩौडेर, 
गोऩार ऩौडेर  य याभप्रसाद बट्टयाईको आयोङ्जऩत कसङ्टयभा सॊरग्नता बएको कङ्ट या ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन सकेको नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा 
ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूरे आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउने ठहय गयी पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । कसङ्टय ठहय हङ्टन े
प्रङ्झतवादीहरूराई भ्र.ङ्झन.ऐन, २०५९ को दपा ९ य ११ को दाफी नऩङ्टग्ने ठहय गयेको हदसम्भ हेदाि उक्त दपाहरू 
उक्त ऐनको दपा ८(१)(ज) फभोङ्ञजभको कसङ्टय सोही कामि गने प्रमोजनको राङ्झग हङ्टने बएकोरे सो तपि को पैसरा 
भनाङ्झसवै देङ्ञिएको छ । पैसरा ऩाउने प्रङ्झतवादीहरूको हकभा हेदाि जग्गाको दताि से्रस्ता नै नबएको जग्गाको िडा 
बएको नक्करी दताि से्रस्ताका आधायभा जग्गाहरूको ऺेरपर सभेत पयक ऩने गयी ङ्जकत्ताकाट गने कामि मी 
प्रङ्झतवादीफाट बएको प्रस्ट देङ्ञिन्छ। उक्त ङ्जववाङ्छदत जग्गाको ऺेरपरसभेत फढाई प्रट यङ्ञजद्शयसभेत सच्माई 
भारऩोत कामािरमको आदेश नै नङ्झरई ङ्जकत्ताकाट सभेत गयी उक्त जग्गाको ङ्जपल्डफङ्टक य प्रट यङ्ञजद्शयसभेत रुजङ्ट 
नगयी भारऩोत कामािरमका अन्म प्रङ्झतवादी कभिचायीहरूको ङ्झनदेशनफभोङ्ञजभ काभ गयी सयकायी जग्गाराई 
व्मङ्ञक्तगत फनाउने कामिभा मी प्रङ्झतवादी सॊरग्न बएको अवस्थाभा सो तपि का प्रभाणको कङ्ट नै भूल्माॊकन बएको 
देङ्ञिॊदैन। प्रङ्झतवादीभध्मे गङ्टणयाज ऩोियेर कसङ्टयभा इन्काय यहे ऩङ्झन यङ्ञजदे्ससन पाॉटभा कामियत यहेको देङ्ञिएको, २ 
ङ्जकत्ता जग्गा आफ्नी श्रीभती कल्ऩना दाहारको नाउभासभेत ऩाङ्चयत गयेको, त्मसैगयी प्रङ्झतवादीभध्मेका केदाय ऩौडेर, 
गोऩार ऩौडेर य याभप्रसाद बट्टयाईरे जग्गाको से्रस्ता कामभ गङ्चयङ्छदन ङ्झनवेदन रेख्न ेय सोही जग्गाहरूको याजीनाभा 
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रेख्न ेकाभ गयेको सभेत देङ्ञिएको ङ्ञस्थङ्झतभा मी प्रङ्झतवादीहरूको सभेत प्रस्तङ्टत वायदातभा सॊरग्नता देङ्ञिएकारे मी 
प्रङ्झतवादीहरूराई सभेत आयोऩऩर भागदाफी फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन ङ्टऩनेभा सो नबएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा सो 
हदसम्भको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको छ । 

२१. काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाका कभिचायी प्रभङ्टिको हैङ्झसमतभा काभ गने सहसङ्ञचव ऩूणिबक्त तण्डङ्टकायसभेत जना...२ 
 भङ्टद्दा :- ङ्झरऩार िङ्चयदभा अङ्झनमङ्झभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७२…CR-००९९) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।२७           ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।८।२६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाका कभिचायी प्रभङ्टिको हैङ्झसमतभा काभ गने कभिचायी 
सहसङ्ञचव ऩूणिबक्त तन्डङ्टकाय, प्रशासनतपि का ङ्जवबागीम प्रभङ्टि शान्तयाभ ऩोियेर, ङ्जवत्त ङ्जवबागीम प्रभङ्टि फङ्टर्द्यत्न 
भानन्धय, प्रशासन भहाशािाका प्रभङ्टि फितफहादङ्टय साउद तथा आऩूङ्झतिकताि ङ्ञऺङ्झतज इन्टयनेसनरका प्रोऩयाइटय 
नन्दयाज ऩोियेर य न्मू चौधयी िेडसिका प्रोऩयाइटय सङ्टन्दयरार चौधयीको ङ्झभरोभतोभा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, 
2063 तथा साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, 2064 द्राया ङ्झनधािङ्चयत प्रङ्जिमाको अवरम्फन नगयी कभ गङ्टणस्तय य 
साइजका ङ्झरऩारराई उच्च गङ्टणस्तय य ठूरो साइजको हो बङ्ङे देिाई ङ्झरऩारको स्वाबाङ्जवक भूल्मबन्दा फढी ब ङ्टक्तानी 
गयेको तथा भ्माटको यकभऩङ्झछ सभावेश गयेय फढी ब ङ्टक्तानी ङ्छदएय भहानगयऩाङ्झरकाराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माई 
सोही गैयकानूनी राब फाऩतको यकभ सफै प्रङ्झतवादीहरूको ङ्झभरोभतोभा ङ्झरएय िङ्चयदभा भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टय गयेको 
देङ्ञिॊदा काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाका कभिचायीहरू ऩूणिबक्त तन्डङ्टकाय, शान्तयाभ ऩोियेर, फङ्टर्द्यत्न भानन्धय य 
फितफहादङ्टय साउदका हकभा भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2064 को दपा 8(1) तथा 8(1)(घ)(ञ) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रु.24,10,214।38 कामभ गयी सोही दपा 8(1) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य ङ्झफगो भहानगयऩाङ्झरकाराई 
बयाइङ्छदन य आऩूङ्झतिकताि प्रङ्झतवादीहरूभध्मे नन्दयाभ ऩोियेरका हकभा ङ्झफगो रु.2,91,214।38 य अकाि प्रङ्झतवादी 
सङ्टन्दयरार चौधयीका हकभा ङ्झफगो रु.21,18,890।62 कामभ गयी सोही ऐनको दपा 8(4) को कसङ्टय भा ऐ. 
ऐनको दपा 8(4) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनसभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरूरे आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ऩाउने गयी पैसरा बएको ऩाइन्छ । 
प्रस्तङ्टत वायदातभा प्रङ्झतवादीहरूरे आङ्झथिक दाङ्जमत्व ङ्झसजिना हङ्टने ङ्जवषमभा ङ्झनणिम ङ्झरॊदा साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी 
२०६४ को ङ्झनमभ १४५ को ऩारना नगयेको, नगयऩङ्चयषदफाट फजेट तथा कामििभ सॊशोधन नगयाई एक 
शीषिकको यकभ अको शीषिकभा िचि रेख्न आदेश ङ्छदई नगयऩङ्चयषदको अङ्झधकाय वा हैङ्झसमत प्रमोग गयेको, 
आऩूङ्झतिकताि न्मू चौधयी िेडसिका प्रोप्राइटय सङ्टन्दयरार चौधयी सभेतसॉगको ङ्झभरेभतोभा शाङ्झरभाय ङ्झरऩारको दययेट 
रु.७।- भू.अ.कयफाहेक बनी दय उल्रेि गयी साधायण ङ्झरऩार आऩूङ्झति गनि ङ्छदइएको कामािदेशफभोङ्ञजभ आऩूङ्झति 
बएको न्मून गङ्टणस्तयको नेऩारभा उत्ऩाङ्छदत प्राङ्ञस्टक ङ्झरऩारराई स्वीकाय गयी ब ङ्टक्तानी ङ्छदने ङ्झनणिम गयेको, ङ्झरऩार 
िङ्चयद य ब ङ्टक्तानीको ङ्झनणिम गने सन्दबिभा आपूरे ङ्जटप्ऩणी स्वीकृत गयेको बनी प्रङ्झतवादी ऩूणिबक्त तण्डङ्टकायरे 
फमानभा स्वीकाय गयेको, िङ्चयद बएको प्राङ्ञस्टक ङ्झरऩारराई नाॊगो आॉिारे हेदाि य हातरे स्ऩसि गदाि (छाम्दा) 
सभेत ङ्झरऩारको गङ्टणस्तय फाक्रो/ऩातरो, ङ्ञचल्रो/िस्रो छरिङ्ग छङ्ट ङ्छट्टने य ६  x ६,६x८,६x९ वगि ङ्जपट ङ्झरऩारको 
साइजराई सभेत उऩमोग हङ्टने ङ्जकङ्झसभको बए नबएको छङ्टट्याउन सक्न े अवस्थाराई फेवास्ता गयी काठभाडौं 
भहानगयऩाङ्झरकाभा स्टेसनयी साभान आऩूङ्झति गने आऩूङ्झतिकतािको ङ्झभरेभतोभा उऩमोग गनि अनङ्टऩमङ्टक्त, फजायभा फोया 
तथा झोरा फनाउन प्रमोगभा आएको, गङ्टणस्तयहीन प्राङ्ञस्टकराई साधायण ङ्झरऩार बनी िङ्चयद गयी गयाई 
बकूम्ऩफाट ऩी ॊङ्झडतहरूराई ङ्जवतयण गयाएको प्रभाङ्ञणत गङ्टणस्तयफभोङ्ञजभ ङ्झरऩारको िङ्चयद स्रोत जानकी प्राङ्ञस्टक 
इन्डङ्जद्सज प्रा.ङ्झर.फाट उल्रेि गङ्चयएको भूल्म हेदाि प्रङ्झतवगिङ्जपट ङ्झरऩारको भूल्म रु.१।९२ भार ऩने व्महोया 
िङ्टरेकोरे न्मू चौधयी िेडसिरे आऩूङ्झति गयेको कङ्ट र 353738 वगिङ्जपट ङ्झरऩारको ऩयर भूल्म रु.१।९२ का दयरे 
रु.६,७९,१७६।९६ भार ऩनेभा न्मू चौधयी िेडसिरे आऩूङ्झति गयेको कङ्ट र 353738 वगिङ्जपट ङ्झरऩारको िङ्चयद 
भूल्म रु.१।९२ भा प्रङ्झतवगिङ्जपट रु.७।९१ कामभ गयी जम्भा रु.२७,९८,०६७।५८ ब ङ्टक्तानी ङ्छदएफाट ऩयर 
भूल्मबन्दा रु.२१,१८,८९०।६२ फढी ब ङ्टक्तानी गयेको ऩाइएको अवस्थाभा काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाका कभिचायी 
मी प्रङ्झतवादीहरूको उक्त कामिफाट का.भ.ऩा.राई गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी य आऩूङ्झतिकताि एवॊ स्वमॊ प्रङ्झतवादी 
कभिचायीहरूराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउने कामि बए गयेको अवस्था ङ्जवद्यभान हङ्टॉदाहङ्टॉदै मी प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩ 
दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ । 
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२२. ङ्ञजल्रा धनङ्टषा, जनकऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १० हार फङ्टर्द्नगय काठभाडौं फस्न े वषि ३७ को वैदेङ्ञशक 
योजगाय ङ्जवबाग काठभाडौं कामािरम ताहाचरभा कम्प्मङ्टटय अऩयेटय ऩदभा कामियत बाग्मनायामण झा.......१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००५६) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।३।३१          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।९।४ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : वैदेङ्ञशक योजगाय ङ्जवबाग काठभाडौं, ताहाचरभा कम्प्मङ्टटय अऩयेटय ऩदभा कामियत 
प्रङ्झतवादी बाग्मनायामण झारे वैदेङ्ञशक योजगायीभा जाने सेवाग्राहीहरूफाट राइनभा नै नफसी ङ्झछटो छङ्चयतो काभ गये 
फाऩत ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञक्तहरूको भाध्मभफाट सेवाग्राहीहरूसॉग जम्भा रु. २८,५००।- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको 
ऩङ्टङ्जद्श हङ्टॉदा ङ्झनजरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) अनङ्टसायको कसङ्टय गयेको हङ्टनारे 
ङ्झनज बाग्मनायामण झाराई सोही कसङ्टयभा भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) एवॊ सोही 
ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ कैद य जङ्चयवाना सजाम हङ्टन तथा ङ्झरएको ङ्चयसवत 
जपत हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट उक्त वायदात 
News 24 टेङ्झरङ्झबजनको कामििभ प्रसाङ्चयत बएको ५ ङ्छदनऩङ्झछ youtube येकडिराई उजङ्टयीको रूऩभा भानी उजङ्टयी 
दताि बएको, वादीऩऺका साऺीरे प्रङ्झतवादीरे यकभ उठाएको कङ्ट या सङ्टनी थाहा ऩाएको बनी य SMS राई आधाय 
भानी प्रचायप्रसाय गयेको सभाचायको बयभा भार आयोऩ दाफीफभोङ्ञजभको कसङ्टय ठहय गनि नङ्झभल्ने बनी प्रङ्झतवादीराई 
आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसराभा भ्रद्शाचायसम्फन्धी कसङ्टयको उजङ्टयीको स्रोत सॊचायभा 
प्रकाङ्ञशत सभाचायको आधायभा ऩङ्झन हङ्टने हङ्टॉदा News 24 को सभाचाय उजङ्टयीको स्रोत हङ्टन सक्ने भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐनभा सभेत यहेको छ, उक्त सभाचायभा प्रङ्झतवादीरे सेवाग्राहीसॉग यकभ भागेको ङ्झनजको भोफाइरभा यहेको 
म्मासेजफाट देङ्ञिन्छ, News 24 को प्रस्तोताद्राया ङ्झनजको भोफाइर भाग्दा हतासभा कामििभ फाङ्जहय गई आफ्नो ङ्झनजी 
स्वाङ्झभत्वभा यहेको भोफाइर फ्याकी ङ्छदएकोरे भोफाइरफाट SMS बएको येकडिको प्रभाण नद्श गयेको सभेत देङ्ञिएको 
अवस्था सभेतको प्रभाणफाट प्रङ्झतवादी उऩयको आयोऩ दाफी ऩङ्टङ्जद्श बइयहेकोरे सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी बएको 
सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा उक्त पैसरा फदयबागी यहेको छ ।   

२३. ङ्ञजल्रा कैरारी, धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरका, वडा नॊ.-१२, स्थामी घय बई डोटी ङ्ञजल्रा अन्तगित साङ्झफक 
ङ्ञजजौडाभाण्डौ य ऩोियी गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरमका तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव ईद्वयफहादङ्टय ङ्झसॊह.... १ 

 भङ्टद्दा : भ्रद्शाचाय (सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना) ।(०७४-CR-०१५६) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।३।२०          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।९।४ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी ईद्वयफहादङ्टय ङ्झसॊहराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.२८,६२,७४२।… कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य दपा 
३(१)(छ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा ऐ. ऐनको दपा १२ फभोङ्ञजभको सभेत सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीरे ऩेश्की ङ्झरएको यकभ असङ्टरउऩय 
गनि सङ्जकने अवस्था फाॉकी नै यहेको देङ्ञिएकारे ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङ्ङ सङ्जकने अवस्था नयहेकोरे आयोऩ दाफी ऩङ्टग्न 
नसक्ने बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ। उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि मी प्रङ्झतवादीरे आपूरे 
ङ्झरएको यकभ सभमभा नै राबग्राहीराई ङ्जवतयण गयी पयपायक गनि सकेको अवस्था नदेङ्ञिएको, िाइभासी 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको यकभभध्मे ङ्झभङ्झत २०७३।८।२९ भा आफ्नै बाइ दीऩकफहादङ्टय ङ्झसॊहराई याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक 
शािा कामािरम, धनगढीफाट साङ्झफक ङ्ञजजौडाभाण्डौ गा.ङ्जव.स.को याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक शािा कामिरम, डोटीभा 
यहेको ऩङ्टॉजीगत िचि िाताभा रु.१२,५६,३७१।-, साङ्झफक ऩोियी गा.ङ्जव.स.को याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक शािा कामािरम 

डोटीभा यहेको ऩङ्टॉजीगत िचि िाताभा रु.११,६१,४००।- य ऩोियी गा.ङ्जव.स.कै सॊचारन िचि िाताभा 
रु.१३,३१,८५२।- गयी जम्भा रु.३७,४९,६२३।- ङ्जपताि गयेको य फाॉकी यकभ ङ्जपताि नगयेफाट ङ्झनज 
ईश् वयफहादङ्टय ङ्झसॊहरे साङ्झफक ङ्ञजजौडाभाण्डौ गा.ङ्जव.स.कामािरमको रु.१५,९०,१९४।- य साङ्झफक ऩोियी गा.ङ्जव.स. 
कामािरमको रु.१२,७२,५४८।- गयी जम्भा रु.२८,६२,७४२।– यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी िाने ऩचाउने ङ्झनमत 
यािेको प्रस्ट बइयहेको अवस्थाभा सभेत प्रङ्झतवादीराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको सङ्टरु अदारतको उक्त पैसरा 
र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।   



                            136 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

२४. फागभती अञ्चर, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रा, चौताया वडा नॊ. ४ स्थामी घय बई हार फागभती, काठभाडौं का.भ.न.ऩा. 
२९, रैनचौय ऩञ्चकन्मा टोर भागि, घय नॊ. ४७ फस्न ेकाठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका कामािरमका इङ्ञन्जङ्झनमय गम्बीयरार 
शे्रद्ष सभेत जना ..........................................................................................................................२ 

 भङ्टद्दा :- गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।  (०७३…CR-००५८) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।१७           ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।९।१२ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका कामािरमका इङ्ञन्जङ्झनमय गम्बीयरार शे्रद्षरे 
रु.1,29,00,747।  फयाफयको सम्ऩङ्ञत्तको स्रोत ऩङ्टङ्जद्श गनि नसकी गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको देङ्ञिन आई 
ङ्झनज गम्बीयरार शे्रद्षको उक्त कामि साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन  ̧ २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन  ̧२०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टयजन्म अऩयाध बएकारे ङ्झनज गम्बीयरार शे्रद्षरे 
गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको  रु. १¸२९¸००¸७४७।–फयाफयको सम्ऩङ्ञत्तराई ङ्झफगो कामभ गयी गम्बीयरार शे्रद्षराई 
साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन  ̧२०१७ को दपा १५  ̧दपा १६ (ग) तथा दपा २९ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन  ̧
२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन एवॊ उक्त गैयकानूनी आजिनको सम्ऩङ्ञत्त जपत हङ्टन तथा 
प्रङ्झतवादी गम्बीयरार शे्रद्षरे उङ्ञल्रङ्ञित गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको सम्ऩङ्ञत्त आफ्नी श्रीभती उत्तभदेवी शे्रद्षको नाभभा 
यािेको देङ्ञिएको य सो को सभेत स्रोत ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन नसकेकारे उक्त स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्त साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन¸ 
२०१७ को दपा १६(ग)  ̧दपा २९ य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन  ̧२०५९ को दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ऐन  ̧२०४८ को दपा २९(ि) फभोङ्ञजभ जपत गने प्रमोजनाथि उत्तभदेवी शे्रद्षराई सभेत प्रङ्झतवादी 
कामभ गयी ङ्झनजको नाभको गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्तसभेत जपत हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर 
दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरूको व्ममबन्दा आम धेयै कामभ गयी आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदन े
गयी बएको उक्त पैसराभा प्रङ्झतवादीरे आमोगसभऺ ऩेस गयेको १३ ऩाने सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयणको पायभको आधायभा 
सम्ऩङ्ञत्त गणना गङ्चयएको हो, उक्त पायभभा नबयेको सम्ऩङ्ञत्तराई ऩङ्झछ आएय गणना गनि ऩाउने अवस्था होइन, 
प्रङ्झतवादी य ङ्झनजको ऩङ्चयवायको नाभभा यहेको फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाहरूको िाताभा २०७१ भाघभा देङ्ञिएको 
भौज्दात यकभसभेत जम्भा रु.१,७३,३७,०२७।- िचि तथा रगानी गयेको देङ्ञिन्छ। त्मसैगयी साविजङ्झनक सेवाको 
ऩदभा सेवा प्रवेशदेङ्ञि २०७१ भाघ भसान्तसम्भको जाॉचको आम व्ममको प्रवाह ङ्जववयणभा १,२९,००,७४७।… 
ङ्झफगो फयाफयको सम्ऩङ्ञत्तको स्रोत िङ्टराउन नसकी गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको अवस्था हङ्टॉदा त्मसको 
स्रोत नै निङ्टरेको अवस्थाभा त्मसतपि को प्रभाण ग्रहण नगयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा उक्त पैसरा 
फदयबागी यहेको छ ।  

२५. ङ्ञजल्रा याभेछाऩ, याभेछाऩ नगयऩाङ्झरका वडा नॊ ४ घय बई साङ्झफक ङ्जहभगॊगा गाङ्जवस वडा नॊ. ६ ङ्झतरवायी फस्न े
काठभाडौं ऩङ्टतरीसडक ङ्ञस्थत ग्रोफर िेडभाकि  प्रोटेक्सन सङ्झबिसका सहमोगी कङ्ट शश्री ङ्जवद्वकभाि  .........................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-०१६४) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।२।२५        ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।९।१८ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : उजङ्टयी ङ्झनवेदक चन्िप्रसाद गड्तौरारे िड्का इन्डङ्ञस्िज प्रा. ङ्झर. नाभक ऩानी उद्योग 
सॊचारन गनि उद्योग ङ्जवबागफाट िेडभाकि  ङ्झरनङ्टऩने प्रावधानका राङ्झग २ वषि अगाङ्झडफाट ङ्झनवेदन ङ्छदॊदा उक्त कामि गनि 
आरटार गयी सो कामि गनिका राङ्झग रु.३३,०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गने उद्योग ङ्जवबागका नामफ सङ्टब्फा 
प्रङ्झतवादी गोङ्जवन्दप्रसाद कॉ डेररे घङ्टस ङ्चयसवत फाऩतको यकभ रु. ३३०००।- अकाि प्रङ्झतवादी कङ्ट शश्री ङ्जवद्वकभाि 
भापि त ङ्झरएकोभा ङ्झनजराई ङ्झफगो रु.३३०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) को कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा ३(१) य ३(१)(ि) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य प्रङ्झतवादी कङ्ट शश्री 
ङ्जवद्वकभािको हकभा गोङ्जवन्दप्रसाद कॉ डेररे गयेको कसङ्टयको भङ्झतमायको बङू्झभका ङ्झनवािह गयी ऐ.ऐनको दपा २२ को 
कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादी कङ्ट शश्री ङ्जवद्वकभािराई सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(ि) 
फभोङ्ञजभ हङ्टने सजाम ऐ.ऐनको दपा २२ फभोङ्ञजभ हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मे गोङ्जवन्दप्रसाद कॉ डेरको हकभा आयोऩऩर दाफीफभोङ्ञजभ सजाम ठहय बई 
प्रङ्झतवादी कङ्ट शश्री ङ्जवद्वकभािको हकभा भङ्झतमायको बङू्झभका ङ्झनवािह गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन नसकेको बङ्ङे आधाय ङ्झरई सपाइ 
ङ्छदएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि ऩ ङ्टतरीसडकङ्ञस्थत ग्रोफर िेडभाकि  प्रोटेक्सन सङ्झबिसका सहमोगी मी 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

प्रङ्झतवादी कङ्ट शश्री ङ्जवद्वकभािरे आफ्नो कामािरमको काभको ङ्झसरङ्झसराभा ङ्ञचनजान बएका उद्योग ङ्जवबागका नामफ 
सङ्टब्फा गोङ्जवन्द कॉ डेरको आदेशभा एउटा अऩङ्चयङ्ञचत व्मङ्ञक्तसॉग शौचारमभा गई उजङ्टयीकताि सेवाग्राहीफाट 
घङ्टस/ङ्चयसवत फाऩतको रु. ३३,०००।– ङ्झरई ऩैसा ल्माई ङ्झनज गोङ्जवन्दप्रसाद कॉ डेरराई ङ्छदएको व्महोया भौकाभा 
साङ्जवत बई फमान गयेको देङ्ञिन्छ । उक्त फमान व्महोयाराई सङ्टरु घटनास्थर तथा फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काफाट सभेत 
ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्था छ । सोही फयाभदी यकभको आधायभा अकाि प्रङ्झतवादी गोङ्जवन्दप्रसाद कॉ डेरराई आयोऩऩर 
भागदाफीफभोङ्ञजभ सजामसभेत बएको अवस्था छ । मस अवस्थाभा सेवाग्राहीफाट यकभ ङ्झरई फङ्टझी फङ्टझाउन े
भङ्झतमायको कामि बङू्झभकाराई सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतफाट प्रभाण ग्रहण नगयी प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदएको उक्त पैसरा 
सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

२६. दाच ङ्टिरा ङ्ञजल्रा ङ्जहङ्जकरा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८ घय बई ङ्ञजल्रा िेरकङ्ट द ङ्जवकास सङ्झभङ्झत दाच ङ्टिराका ङ्झन-वतिभान अध्मऺ 
एवॊ कबडिहर ङ्झनभािण सङ्झभङ्झतका सॊमोजक भञ्जङ्ट फभसभेत .....................................................................९ 

 भङ्टद्दा : भ्रद्शाचाय (सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना ।(०७२-CR-०११३) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।५।६          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।९।१८ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीभध्मेका भॊज ङ्ट फभ, कल्माण ङ्झसॊह धाभी, ब ङ्टऩेन्ियाज अवस्थी, भानङ्झसॊह ङ्झफ.क. 
काभी, श्माभयाज अवस्थी, दानङ्झसॊह ङ्झनयौरा य हङ्चयशचन्ि बट्टराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ (१) 
को देहाम (ङ) को कसङ्टयभा भॊज ङ्ट फभराई ङ्झफगो रु.10,65,973।90, कल्माणङ्झसॊह धाभीराई ङ्झफगो रु. 
3,23,312।90, ब ङ्टऩेन्ियाज अवस्थीराई ङ्झफगो रु.5,72,812।90, भानङ्झसॊह ङ्झफ.क. काभीराई ङ्झफगो रु. 
3,23,312।90, श्माभयाज अवस्थीराई ङ्झफगो रु.8,42,661।– दानङ्झसॊह ङ्झनयौराराई ङ्झफगो 
रु.३,५०,०००।– य हङ्चयशचन्ि बट्टराई ङ्झफगो रु.६,४२,६६१।–कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८ (१) फभोङ्ञजभ कसङ्टयको भारा अनङ्टसाय कैद सजाम य ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गयी प्रङ्झतवादीहरूफाट ङ्झफगो 
सभेत असङ्टरउऩय गयी ऩाउन तथा प्रङ्झतवादीभध्मेका शेियचन्ि फडङ्ट य भदनयाज जोशीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) को कसङ्टयभा ऐ. ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कैद सजाम 
य जङ्चयवाना हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट 
प्रङ्झतवादीहरूरे के कङ्झत यकभ आपूहरूराई पाइदा य नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टय 
गयेका हङ्टन ् बङ्ङे वस्तङ्टऩयक प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन नसकेको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदएको  
ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधायहरू हेदाि याङ्ञष् िम िेरकङ्ट द ऩङ्चयषद, काठभाडौंफाट दाच ङ्टिरा ङ्ञजल्रा िेरकङ्ट द ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतभा दाच ङ्टिरा ङ्ञजल्राको कबडिहर ङ्झनभािणको राङ्झग ङ्झनकासा गङ्चयएको ३०,००,०००।… भध्मे प्रङ्झतवादीहरू भञ्जङ्ट 
फभरे १०,६५,९७३।९०, कल्माण ङ्झसॊह धाभीरे रु.3,23,312।90, ब ङ्टऩेन्ियाज अवस्थीरे 
रु.5,72,812।90,  भानङ्झसॊह ङ्जव.क.काभीरे 3,23,312।90 श्माभयाज अवस्थीरे रु.8,42,661।–, 
दानङ्झसॊह ङ्झनयौरारे रु.३,५०,०००।–य हङ्चयशचन्ि बट्टरे रु.६,४२,६६१।- फयाफयको काभराई बए गयेको हो 
बनी झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई य से्रस्ताहरू तमाय गयी फनाई ब ङ्टक्तानीका राङ्झग ङ्झफर बयऩाई य से्रस्ता ऩेस गयी गयाई 
उऩयोक्त यकभहरू ब ङ्टक्तानी ङ्झरनेङ्छदने कामि गयी गयाई आपूहरूराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउने य याङ्जद्सम िेरकङ्ट द 
ऩङ्चयषदराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे काभ गये गयाएको बङ्ङे आयोऩऩर भागदाफी यहेको अवस्था य 
उक्त तथ्मराई ङ्झभङ्झसर सॊरग्न कागज प्रभाणहरूफाट सभेत ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्थाभा सङ्टरु अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरूरे 
के कङ्झत यकभ आपूहरूराई पाइदा य नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको बङ्ङे वस्तङ्टऩयक रूऩभा ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन 
नसकेको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा प्रभाण 
भूल्माॊकनको योहभा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।   

२७. ङ्ञजल्रा कास्की, साङ्झफक यािी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 9. तथा रेिनाथ नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ हङ्टॉदै हार कामभ ऩोिया 
रेिनाथ भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. २६ फस्न ेसाङ्झफक इराका प्रहयी कामािरम, कडयवोना, सद्ऱयीभा कामियत वषि ४८ 
का प्रभेफहादङ्टय थाऩा.............................................................................................................. १ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७२-CR-००९२) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।७।१६        ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।९।२९ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी प्रभेफहादङ्टय थाऩारे भोटयसाइकर दङ्टघिटनासम्फन्धी ङ्जवषमको ङ्जववाद ङ्झभराई 
ङ्छदनको राङ्झग बनी आपू य आफ्नो कामािरमफाट कानूनफभोङ्ञजभ गनङ्टिऩने काभ फाऩत आफ्नो राङ्झग ङ्चयसवत यकभ 
ङ्झरन स्वेच्छारे भागी ङ्झभङ्झत २०७२।११।२६ गतेका ङ्छदन आफ्नै अङ्जपस टेफङ्टरभा उजङ्टयीकतािफाट ङ्चयसवत फाऩतको 
यकभ रु. ४०,०००।- ङ्झरएको अवस्थाभा पेरा ऩयेकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) को कसङ्टय अऩयाधभा सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट फयाभद यकभ प्रङ्झतवादीरे 
स्वेच्छारे भाग गयेको नदेङ्ञिएको, बान्साकोठाफाट फयाभद बएको उक्त यकभ सवायी दङ्टघिटनाफाट ऩीङ्झडतराई 
ऺङ्झतऩूङ्झति फङ्टझाउनको राङ्झग ल्माइयािेको हो बनी प्रङ्झतवादीरे फमान गयेको य उक्त फमानराई ङ्झनजको साऺी 
प्रभाणफाट सभङ्झथित बएको बङ्ङे सभेतका आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गङ्चय बएको उक्त 
पैसराभा प्रङ्झतवादीरे ऩीङ्झडतराई ऺङ्झतऩूङ्झति फाऩत ङ्छदन बनी ल्माइयािेको यकभ हो बनी ङ्ञजङ्जकय ङ्झरएकोरे त्मसयी 
ल्माइयािेको यकभ बान्सा कोठाको ब ङ्टजाको फोयाङ्झबरफाट फयाभद बएकोरे त्मसयी रङ्टकाई ङ्झछऩाई याख्नङ्टऩने अवस्था 
नहङ्टॉदा य श्रव्मदृश्मको ङ्ञस्िऩ याइङ्जटङभा ऩङ्झन "गन गन ४० हजाय छ, स.ई.साऩसॉग १० हजाय छ" बङ्ङे जस्तो 
उल्रेि बएको सभेतका आधाय प्रभाणहरूफाट प्रङ्झतवादीउऩयको आयोऩ दाफी ऩङ्टङ्जद्श बइयहेको अवस्थाराई सङ्टरु ङ्जवशेष 
अदारतरे प्रभाण ग्रहण नगयी प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि य फदयबागी यहेको छ ।  

२८. ङ्ञजल्रा सङ्टनसयी इनरुवा नगयऩाङ्झरका, साङ्झफक वडा नॊ. ९, हार वडा नॊ. ५ फस्न े तत्कारीन इराका प्रशासन 
कामािरम सङ्टनसयीका ना.सङ्ट. भोहन सङ्टवेदीसभेत जना............................................................................. २ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००४९) 
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 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी हकि फहादङ्टय याईरे उजङ्टयीकताि प्रकाश बट्टयाईसॉग नागङ्चयकताको जन्भ ङ्झभङ्झत 
सच्माइङ्छदने बनी रु.२०,०००।– भाग गयेकोरे उक्त यकभ उजङ्टयीकतािरे आमोगफाट भाग गयी रगी उऩरब्ध 
गयाएकोभा, उक्त नोट ङ्झनज हकि फहादङ्टय याईरे प्रङ्झतवादी ना.सङ्ट. मङ्टवयाज ऩोिरेराई ङ्छदइएको य मङ्टवयाज ऩोिरेरे 
उक्त घङ्टस ङ्चयसवत फाऩतको यकभ प्रङ्झतवादी ना.सङ्ट. भोहन सङ्टवेदीराई ङ्छदई भोहन सङ्टवेदीरे आफ्नो पाॉटभा यहेको 
ङ्ञस्टर दयाजभा यािेको अवस्थाभा आमोगफाट िङ्जटएका कभिचायी भङ्टकङ्ट न्दप्रसाद ङ्चयजारसङ्जहतको टोरीरे भोहन 
सङ्टवेदीकै दयाजफाट उक्त रु. २०,०००।-  फयाभद गयेको अवस्थाभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूभध्मेका हकि फहादङ्टय याईरे 
गयेको कसङ्टय अऩयाध भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) य ३ (१)(क) अनङ्टसायको कसङ्टय अऩयाध 
बएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूभध्मे हकि फहादङ्टय याईराई सोही ऐनको दपा ३ (१), ३ (१)(क) अनङ्टसाय सजाम हङ्टन य 
प्रङ्झतवादीहरूभध्मेका भोहन सङ्टवेदी य मङ्टवयाज ऩोिरेको हकभा सोही ऐनको दपा २२ को प्रङ्झतफन्धात्भक वार्क्याॊश 
फभोङ्ञजभको कसङ्टय अऩयाधभा सोही ऐनको दपा ३ (१) य ३ (१) (क) रे हङ्टने सजामभा सोही ऐनको दपा २२ 
को प्रङ्झतफन्धात्भक वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादी हकि फहादङ्टय याईराई आयोऩऩर दाफीफभोङ्ञजभ सजाम गयी 
अन्म प्रङ्झतवादीहरू मङ्टवयाज ऩोिरे य भोहन सङ्टवेदीराई पसाएको भार हो बनी मी प्रङ्झतवादीरे कसङ्टयभा इन्काय 
गयेको बङ्ङे आधायराई प्रभाण ग्रहण आयोऩ दाफीफाट ऩूणिरूऩभा सपाइ ङ्छदने गयी पैसरा बएको ऩाइन्छ । 
उङ्ञल्रङ्ञित आधाय ङ्झरई सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे गयेको उक्त पैसराभा प्रङ्झतवादीहरूको ङ्झभरोभतोभा सेवाग्राहीफाट 
ङ्झरएको यकभ ऩङ्जहरा हकि फहादङ्टय याईरे ङ्झरएको य तत्ऩद्ळात उक्त यकभ मी प्रङ्झतवादीहरू मङ्टवयाज ऩोिरे य ङ्झनज 
मङ्टवयाज ऩोियेरफाट भोहन सङ्टवेदीराई ङ्छदई दयाजको सेपभा यािेको अवस्थाभा फयाभद बएको ऩाइन्छ ।  
ङ्झनजहरूरे हात धोएको ऩानीफाट यातो यङ्ग देङ्ञिएको सभेतका आधायफाट प्रङ्झतवादीहरू ३ जना ङ्झभरी एकआऩसभा 
यकभ फाॉडी िाने ङ्झनमतरे एकआऩसभा यकभ ङ्झरई रङ्टकाउने ङ्झछऩाउने ङ्झनमतरे प्रङ्झतवादी मङ्टवयाज ऩोियेररे दयाजभा 
सङ्टयङ्ञऺत यािेको अवस्थाभा फयाभद बएकोरे उक्त वायदातभा मी प्रङ्झतवादीहरू मङ्टवयाज ऩोिरे य भोहन सङ्टवेदी 
सभेतको सॊरग्नता देङ्ञिएको अवस्थाभा मी प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको उक्त 
पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ । 

२९.ङ्ञजल्रा अछाभ साङ्झफक कारागाउॉ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६ हार भॊगरसेन नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.१४ फस्न ेश्री काङ्झरकेद्वयी 
भा.ङ्जव. अछाभका प्रधानाध्माऩक पते्तफहादङ्टय सोडायी...............................................................................१ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

 भङ्टद्दा : भ्रद्शाचाय (नक्करी प्रभाणऩर) ।(०७३-CR-०१६०) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।८।२८      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।११।१२ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी पते्तफहादङ्टय सोडायी उऩय भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६ 
(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको देङ्ञिन आएको हङ्टॉदा ङ्झनज पते्तफहादङ्टय सोडायीराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १६ (१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त 
अदारतफाट प्रङ्झतवादीउऩय जङ्टन प्रभाणऩर ऩेस गयेय प्राचामि ऩदको ओहदाभा फसेको बङ्ङे दाफी छ, सो प्रभाणऩर 
सम्फङ्ञन्धत ठाउॉभा ऩेस नगयेय सङ्टङ्जवधासभेत प्राद्ऱ नगयेको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ । 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम अछाभको च.नॊ.७५० ङ्झभङ्झत २०७३।८।२९ को ऩरसाथ ङ्झनजको M.Ed. तहको प्रभाणऩर 
ङ्झभङ्झसरसाथ यहेको य सोही प्रभाणऩरको आधायभा ङ्झनजरे हारसम्भ रु.१४,०००।… प्राद्ऱ गयेको सभेत देङ्ञिएको 
ङ्ञस्थङ्झतभा सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे उक्त प्रभाणऩरफाट कङ्ट नै ओहदा य सङ्टङ्जवधासभेत प्राद्ऱ नगयेको बनी गयेको उक्त 
पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

३०. डडेरधङ्टया ङ्ञजल्रा शीषि गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६ कटार टोर घय बई हार नाऩी कामािरम टोिा सयस्वतीभा नाऩी 
सबेऺक ऩदभा कामियत गणेशप्रसाद ङ्झभश्रासभेत जना...............................................................................२ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-००९२) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।७।५            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।११।२२ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : नाऩी सबेऺक गणेशप्रसाद ङ्झभश्रा उऩय भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.१,००,०००।… कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३(१)(ग) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
य रेिाऩढी व्मवसामी प्रभोद ऩाण्डेको हकभा ऐ. ऐनको भङ्झतमायभा ऐ. ऐनको दपा २२ रे सोही ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१)(ग) रे हङ्टने सजामभा आधा सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर 
दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट उजङ्टयकताि गॊगारार भहजिन वायदात ङ्झभङ्झत २०७३।१०।२ भा नाऩी 
कामािरमको सेवाग्राही बएको नदेङ्ञिएको, उजङ्टयकताि गॊगारार भहजिन य प्रङ्झतवादी गणेशप्रसाद ङ्झभश्राफीच 
ऩङ्चयचमसम्भ नबएको, उजङ्टयकताि गॊगारार भहजिन य अकाि प्रङ्झतवादी प्रभोद ऩाण्डेसभेतरे गणेशप्रसाद ङ्झभश्राराई घङ्टस 
ङ्चयसवत फाऩतको यकभ ङ्छदएको बङ्ङ नसकेको तथा प्रङ्झतवादी गणेशप्रसाद ङ्झभश्रारे घङ्टस ङ्चयसवत फाऩत यकभ भाग 
गयेको य ङ्झरएको तथ्म ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन नसकेको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई आयोऩदाफीफाट 
सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि ङ्झनवेदक गॊगारार भहजिनको नाभभा यहेको जग्गा हारसाङ्झफक 
गने कामिका राङ्झग रु.१,३५,०००।–राग्ने य उक्त यकभभध्मे रु. १,००,०००।–काभ हङ्टनङ्टबन्दा ऩङ्जहरा ङ्छदनङ्टऩने 
य फाॉकी ३५,०००।–काभ ऩूया बएऩङ्झछ ङ्छदनङ्टऩने बनी रेिाऩढी व्मवसामी प्रभोद ऩाण्डेरे भाग गयेको य उक्त 
घङ्टसङ्चयसवतको यकभ भाग गने कभिचायी गणेशप्रसाद ङ्झभश्रा बएको फङ्टङ्ञझएकोरे रु.१,००,०००।- घङ्टस ङ्चयसवत 
फङ्टझाउनङ्टऩने बएकारे आमोगफाट उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ बनी ङ्झनवेदकरे ङ्झनवेदन ङ्छदई रु.१,००,०००।– फङ्टझी ङ्झरई 
प्रङ्झतवादी प्रभोद ऩाण्डेराई फङ्टझाएको य सोही यकभ प्रङ्झतवादी प्रभोद ऩाण्डेरे नाऩी सवेऺक गणेशप्रसाद ङ्झभश्राराई 
फङ्टझाएको अवस्थाभा गणेशप्रसाद ङ्झभश्राको ज्माकेटको िल्तीफाट फयाभद गयी प्रङ्झतवादीद्रमराई ऩिाउ गयेको 
देङ्ञिएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूरे उक्त यकभ घङ्टस ङ्चयसवत फाऩत नै ङ्झरएको देङ्ञिएको ङ्ञस्थङ्झतभा सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे 
उक्त आधायराई प्रभाण ग्रहण नगयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ।  

३१.ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा, गङ्टरङ्चयमा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 5 स्थामी वतन बई इराका वन कामािरम याजाऩङ्टय फङ्छदिमाका ङ्झनरङ्ञम्फत 
वन यऺक ङ्झसतायाभ थारूसभेत जना ................................................................................................३ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००४४) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।४।२४           ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।११।२२ 
 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरू ङ्झसतायाभ थारू, सगङ्टन थाऩा, अरुण चौधयी य सूमिफहादङ्टय शाही उऩय 

ङ्झफगो रु.३०,०००।-  कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा 
३(१) को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा 
उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मे ङ्झसतायाभ थारूराई आयोऩऩर भागदाफी फभोङ्ञजभ सजाम बई अन्म प्रङ्झतवादीहरूराई 
सपाइ ङ्छदएको अवस्था छ । सपाइ ङ्छदएको प्रङ्झतवादीहरूको हकभा हेदाि फेत ङ्झनकासी छङ्टट ऩङ्टजॉको म्माद थऩ गने 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

प्रमोजनाथि भङ्टच ङ्टल्का तमाय गने तथा ङ्झसपाङ्चयस गने काभका राङ्झग प्रङ्झतवादी ङ्झसतायाभ थारूरे ङ्झनवेदक ऩायस 
गौतभफाट यकभ रु. ३०,०००।– ङ्झरई सोही घङ्टसङ्चयसवत फाऩतको यकभ अकाि प्रङ्झतवादी सूमिफहादङ्टय शाहीको 
कोठाभा रगी ङ्झसतायाभ थारूरे यािेको अवस्थाभा फयाभद बएको हङ्टॉदा ङ्झसतायाभ थारूराई ऩिाउ गङ्चयएकोभा उक्त 
यकभ भैरे फङ्टङ्ञझङ्झरएको सम्भ हङ्टॉ । घङ्टस/ङ्चयसवत फाऩतको यकभ भ रगामत कामािरमका सम्ऩूणि कभिचायीरे फाॉडी 
िाने गयेको हो । भ एक ङ्झनम्नस्तयको कभिचायीराई अङ्ञघ रगाई भ्रद्शाचाय गनि रगाउने कामािरम प्रभङ्टि सगङ्टन 
थाऩा भङ्टतम दोषी हङ्टन ्बङ्ङे व्महोयाको वनयऺक ङ्झसतायाभ थारूको अनङ्टसन्धानको िभभा गयेको फमान तथा सोही 
फमानराई सभथिन गदै अदारतसभऺ गयेको फमानको सवार नॊ १० को जवापफाट ऩङ्टङ्जद्श बएको देङ्ञिन्छ। उजङ्टयी 
ङ्झनवेदक ऩायस गौतभरे उक्त घङ्टस ङ्चयसवत फाऩतको यकभ ङ्झसतायाभ थारूराई फङ्टझाउॉदा पयेद्शय अरुण चौधयी य भ 
सूमिफहादङ्टय शाहीसभेत वायदातस्थरभा ङ्झथमौं । घङ्टस/ङ्चयसवत फाऩतको यकभ रु. ३०,०००।- ङ्झसतायाभ थारूरे 
फङ्टझेऩङ्झछ छरकऩट छ ङ्जक बनी भैरे नै बनेको हङ्टॉ ।उक्त यकभ फङ्टझेऩङ्झछ उजङ्टयकताि ऩायस गौतभरे ङ्ञचसो िान जाउॉ 
बन्दा भ य अरुण चौधयी नै ङ्ञचसो िान बनी गएका हौं बनी सूमिफहादङ्टय शाहीरे अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतसभऺ भौकाभा 
गयेको फमानभा िङ्टराएको देङ्ञिन्छ य सोही कङ्ट या श्रव्मको भाध्मभफाट ऩङ्टङ्जद्श बइयहेको कङ्ट याराई सम्भाङ्झनत अदारतरे 
पैसरा गदाि प्रभाणभा ङ्झरई रेनदेन बएको कङ्ट याराई स्वीकाय गयेको देङ्ञिन्छ । घङ्टस ङ्चयसवत फाऩतको यकभ अरुण 
चौधयीकै साभङ्टङ्ङे ङ्झसतायाभ थारूरे ङ्झरएको हो बनी ङ्झसतायाभ थारू, सूमि फहादङ्टय शाही य अरुण चौधयी सभेतको 
अनङ्टसन्धानभा बएको फमानभा िङ्टराएको य प्रङ्झतवादीहरू सगङ्टन थाऩा, अरुण चौधयी तथा सूमिफहादङ्टय शाही सभेतको 
ऩोङ्झरग्राप ऩयीऺण हङ्टॉदा Examination results support the conclusion that there is DECEPTION 

INDICATED by the physiological responses to the test stimulus questions during this examination बङ्ङे 
व्महोयाको ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन रगामतका प्रभाणफाट सभेत घङ्टस ङ्चयसवतको यकभ ङ्झरने कङ्ट याभा ङ्झसतायाभ थारूरे बने 
फभोङ्ञजभ सम्ऩूणि कभिचायीहरूको ङ्झभरेभतो ङ्झथमो बङ्ङे कङ्ट या प्रभाङ्ञणत बइयहेको अफस्थाभा उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा 
फदयबागी यहेको छ ।  

३२. सद्ऱयी ङ्ञजल्रा, बतूही गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 1 फस्न ेजनता याङ्जद्सम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, बतूहीको ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ शङ्टबनायामण मादवसभेत जना................................................................................... २ 

 भङ्टद्दा :  सयकायी अनङ्टदान यकभ दङ्टरुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-०११६) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।९।६            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।११।२६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरू शङ्टबनायामण मादव य कभरेशकङ्ट भाय मादवरे सयकायी अनङ्टदान यकभ 
दङ्टरुऩमोग गयी ङ्झफगो रु.2,97,562।- भ्रद्शाचाय गयेकोरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा ३ (१) तथा दपा ३ को उऩदपा(१)को देहाम(घ) फभोङ्ञजभ सजाम गयी ङ्झफगो सभेत 
असङ्टरउऩय हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट  
आयोऩऩर दाफीफभोङ्ञजभको ङ्झफगोभा रु.६३,८९६।… यीतऩूविक िचि गयेको बनी घटी ङ्झफगो कामभ गयी पैसरा 
गयेकोभा उक्त आधाय हेदाि प्रङ्झतवादीहरूरे ङ्जहनाङ्झभना गयेको यकभको सभमावङ्झध ङ्झभङ्झत २०६७।११।२५ देङ्ञि 
२०७०।१०।२१ गतेसम्भको ङ्जहसाफ हेनङ्टिऩनेभा सो नगयी आ.व. ०६७/ ०६८ अथाित २०६७।४।१ देङ्ञि 
आ.व. ०६८/ ०६९ अथाित २०६८।३।३० सम्भको भार ङ्जहसाफ ङ्झनकारी आयोऩ दाफीको सभमबन्दा ऩथृक 
प्रभाण ग्रहण गयी बएको उक्त पैसरा प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा ५४ ङ्जवऩयीत बएकोरे र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी 
यहेको छ।  

३३. फाया ङ्ञजल्रा, साङ्झफक हङ्छदिमा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ ४ हार दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानका तत्कारीन भहाप्रफन्धक, ङ्झसमायाभप्रसाद 
ङ्झसॊह चनौसभेत जना .....................................................................................................................२ 

 भङ्टद्दा : ङ्ञस्कभ ङ्झभल्क ऩाउडय दूध िङ्चयदभा अङ्झनमङ्झभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको।(०७३-CR-०१४९) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।६।१४             ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।११।२६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरू ङ्झसमायाभप्रसाद ङ्झसॊह चनौ तथा याजगोङ्जवन्द कङ्ञणिकायराई जनही ङ्झफगो रु. 
२,१४,४७४।- कामभ गयी, भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ रे ङ्झनदेश गयेफभोङ्ञजभ ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरू ङ्झसमायाभप्रसाद ङ्झसॊह चनौ तथा याजगोङ्जवन्द कङ्ञणिकायराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ 
को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम 
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िण्ड (घ) फभोङ्ञजभको कैद सजाम हङ्टन तथा भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोङ्ञजभ हाङ्झन नोक्सानी 
गयेको ङ्झफगो यकभ रु २,१४,४७४।- ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरू ङ्झसमायाभप्रसाद ङ्झसॊह चनौ तथा याजगोङ्जवन्द 
याजकङ्ञणिकायफाट भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोङ्ञजभ असङ्टरउऩय हङ्टन ङ्टका साथै ङ्झनज प्रङ्झतवादी 
ङ्झसमायाभप्रसाद ङ्झसॊह चनौ दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानका तत्कारीन भहाप्रफन्धकसभेत बएकारे ङ्झनजराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन,२०५९ को दपा २४ फभोङ्ञजभको थऩ सजाम हङ्टनसभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट आऩूङ्झतिकतािउऩय दाफी गनि नसकेको य एउटै कम्ऩनीफाट टेन्डय 
कामभ गयेको दययेट य ङ्झसधै फजायफाट आऩसी सहभङ्झतभा िङ्चयद गयेको दययेटभा कङ्ट नै पयक नऩयेको बङ्ङेसभेतका 
आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसराभा भूरत: प्रङ्झतवादीहरूरे  टेन्डय नगयी फढी भूल्म 
प्रस्ताव गने आऩूङ्झतिकतािसॉग ऩाउडय दूध िङ्चयद गयेको, उक्त ऩाउडय तथा भिन िङ्चयद गदाि आमोजना प्रभङ्टिको 
याम ङ्झसपाङ्चयससङ्जहत ङ्जटप्ऩणीको आधायभा िङ्चयद गयेको देङ्ञिएकोरे दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानको आङ्झथिक प्रशासन  
ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६६ को ङ्जवङ्झनमभ (आ) भा ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको ङ्झसजिनाभा भार उक्त व्मवस्थाफभोङ्ञजभ हङ्टने हङ्टॉदा 
प्रस्तङ्टत िङ्चयदभा त्मस्तो अवस्था देङ्ञिएको ऩाइॉदैन । मस अवस्थाभा ङ्झरितकै बौङ्झतक उऩङ्ञस्थङ्झत यहेको अवस्थाभा 
भौङ्ञिक प्रभाण गौण हङ्टने हङ्टॉदा उङ्ञल्रङ्ञित आधायराई प्रभाण ग्रहण नगयी केवर साऺी प्रभाणद्राया ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन नसकेको 
बङ्ङसेभेत व्महोया उल्रेि गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

३४. कैरारी ङ्ञजल्रा, साङ्झफक सङ्टगयिारा गा.ङ्जव.स. वडानॊ. ४ घय बई बैयवभारा याङ्जद्सम भा.ङ्जव., सङ्टगयिारा, कैरारीका, 
प्रधानाध्माऩक भोतीयाभ जैसीसभेत जना...........................................................................................२ 

 भङ्टद्दा : ङ्जवद्यारमको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको।(०७४-CR-००५२) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।८।१६            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।११।२६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीभध्मेका हङ्चय जैसीरे ङ्जवद्यारमको यकभ रु.१,४८,०००।— ङ्जहनाङ्झभना 
गयेकोरे ङ्झनजराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा १७ फभोङ्ञजभ 
ङ्झनजफाट ङ्झफगो असङ्टरउऩय गयी दपा ३ (१) य ३ (१) को देहाम (घ) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन य 
अकाि प्रतीवादीहरू ङ्जवद्यारमका तत्कारीन व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ बङू्झभप्रसाद जैसी य प्र.अ. भोतीयाभ जैसीरे 
रक्ष्भी गौतभ य टेकफहादङ्टय ङ्जवद्शको अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोग गयी ङ्झनजहरूको सट्टाभा ङ्झनजी स्रोतका 
ङ्ञशऺकहरूफाट ऩठन ऩाठन गयाउन रगाएय ङ्झनजहरूको नाभफाट २०६४ सारदेङ्ञि २०७० सार पागङ्टनसम्भ 
नेऩार सयकायको रु.१८,३४,३८०।— ङ्झनकासा गयाई सो यकभफाट ङ्झनजी स्रोतको ङ्ञशऺकहरूराई तरफ 
िङ्टवाएकोरे ङ्झनजहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सोही 
ऐनको दपा ८ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनसभेत भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर 
दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मे हङ्चय जैसीराई आयोऩऩर दाफीफभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सजाम गयी 
अन्म प्रङ्झतवादीहरूराई ङ्ञशऺा ऐन ङ्झनमभअनङ्टकूरको कामि कसङ्टय नदेङ्ञिॊदा ङ्जवबागीम कामिको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
कामािरमभा रेिी ऩठाउने गयी पैसरा बएकोरे उक्त पैसराभा प्रङ्झतवादीहरू अध्माऩन गयाउने मोग्मता नऩङ्टगेका 
व्मङ्ञक्तराई मोग्म भाङ्झनसहरूको कागजातराई साधन फनाई अध्माऩन कामिभा सॊरग्न गयाएको उक्त कामि प्रथभ 
दृङ्जद्शभै दङ्टयाशम य फदङ्झनमतऩूणि बएकोरे अमोग्म भाङ्झनसहरूराई मोग्म बनी ङ्जवद्यारमको यकभ िाने ङ्झनमतरे गयेको 
उक्त कामि भ्रद्शाचाय अन्तगितको कसङ्टय बएकोरे प्रङ्झतवादीराई ङ्जवबागीम कायफाही भार बनी रेिी ऩठाउने गयी 
बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि यहेकोरे फदयबागी यहेको छ।  

३५. ङ्ञजल्रा बक्तऩङ्टय चागङ्टनायामण नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १ स्थामी वतन बएका भहानगयीम प्रहयी प्रबाग, दङ्झधकोट, 
बक्तऩङ्टयका प्रबाग प्रभङ्टि प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक कङ्ट भाय शे्रद्षसभेत जना..........................................................२ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००९१) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।७।१५            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।११।३० 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीभध्मेका कङ्ट भाय शे्रद्षको ङ्झनदेशनभा अकाि प्रङ्झतवादी उभेशकङ्ट भाय थाऩारे 
ङ्झनवेदकसॉग ङ्झरएको रु.१८,०००।- य ङ्जिऩय चारक याजकङ्ट भाय थाऩासॉग ङ्झनज कङ्ट भाय शे्रद्षरे ङ्झरएको 
रु.२०,०००।- सभेत गयी जम्भा ३८,०००।- कङ्ट भाय शे्रद्षरे घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई बद्शाचाय गयेकारे ङ्झनजराई 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ि) 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन य अकाि प्रङ्झतवादी उभेशकङ्ट भाय थाऩाको हकभा ङ्झनजफाट फयाभद 
रु.१८,०००।- य प्र.ना.ङ्झन. कङ्ट भाय शे्रद्षरे ङ्झरएको २०,०००।- भध्मे ङ्झनजरे कङ्ट भायफाट ऩाए ङ्झरएको 
रु.२,०००।- गयी जम्भा रु.२०,०००।- ङ्झनजरे  घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएकोरे ङ्झनजराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१)  य दपा ३ को उऩदपा (१) 
को देहाम (क) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट फयाभद बएको ङ्झफगो रु.१८,०००।- राई भार ङ्झफगो कामभ गयी सजाम बएको 
ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय सम्फन्धभा प्रङ्झतवादी कङ्ट भाय शे्रद्षरे अकाि प्रङ्झतवादी उभेशकङ्ट भाय थाऩाराई याजकङ्ट भायरे 
रु.२०,०००।… ङ्छदएको ङ्झथमो बनी रु.२,०००।… ङ्छदएको बनी उल्रेि गयेको देङ्ञिन्छ । ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे आफ्नो 
कामािरम प्रभङ्टिराई ऩोर गयी उक्त फमान गनङ्टिऩने अवस्था य कायणसभेत केही नदेङ्ञिई प्रङ्झतवादी कङ्ट भायरे जम्भा 
३८,०००।… य प्रङ्झतवादी उभेशरे रु.२०,०००।… ङ्चयसवत ङ्झरएको ऩङ्टङ्जद्श बइयहेको अवस्थाराई घटी ङ्झफगो कामभ 
गयेको उक्त पैसरा  र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

३६. ङ्ञजल्रा फझाङ, ङ्चयरङ्ट गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.-२, ङ्ञचसाऩानी घय बई श्री ङ्जहभारम ङ्झन.भा.ङ्जव.फझाङभा कामियत ङ्ञशऺक, यभेश  
फहादङ्टय फोहयासभेत जना.................................................................................................................५ 

 भङ्टद्दा : नक् करी एवॊ झङ्टठा शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-०१०६) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।७।९            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।११।३० 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी यभेशफहादङ्टय फोहयारे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६ (१) 
फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको देङ्ञिन आएको हङ्टॉदा ङ्झनज यभेशफहादङ्टय फोहयाराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१६(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य श्री ङ्जहभारम ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, फझाङका ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
साङ्झफकका अध्मऺ धनफहादङ्टय फोहया य साङ्झफकका प्रधानाध्माऩक धनफहादङ्टय फोहया य हारका ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ गजेन्ि फोहया य प्रधानाध्माऩक प्रभेफहादङ्टय फोहयारे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ 
फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकोरे श्री ङ्जहभारम ङ्झनम्नभाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, फझाङका साङ्झफकका अध्मऺ 
धनफहादङ्टय फोहया य साङ्झफकका प्रधानाध्माऩक धनफहादङ्टय फोहया य हारका ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
गजेन्ि फोहया य हारका प्रधानाध्माऩक प्रभेफहादङ्टय फोहयाराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट 
दङ्टगिभ स्थानभा ङ्ञशऺक नऩाइनारे शैङ्ञऺक मोग्मता बएकी उभाकङ्ट भायी थाऩाको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩर फनाई यभेश थाऩाराई 
अध्माऩन गनि ङ्छदएको बङ्ङे सभेतका आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदएको प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा सङ्टरु ङ्जवशेष 
अदारतरे प्रङ्झतवादीहरूरे एउटाको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩरभा अकािरे अध्माऩन गयाएको तथ्मराई स्वीकाय गयेकै अवस्था  
छ । अकािको प्रभाणऩर ऩेस गयी सोही प्रभाणऩरको आधायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩर फनाई सयकायी राब त्मसयी झङ्टठा 
ङ्जववयणको आधायभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य प्र.अ.सभेतको ङ्झभरोभतो ङ्झफना सम्बव नहङ्टने बएकोरे 
उक्त कामिभा सफै प्रङ्झतवादीहरूको सॊरग्नता यहेको अवस्थाभा सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी 
बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

३७. ङ्ञजल्रा इराभ, फयफोटे गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 1 फस्न ेभेचीनगय नगयऩाङ्झरका कामािरमका तत्कारीन कामिकायी अङ्झधकृत 
हार याद्सऩङ्झत च ङ्टये-तयाई भधेस सॊयऺण ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, िङ्टभरटायको उऩसङ्ञचव ऩदभा कामियत बीभप्रसाद ऩौडेरसभेत 
जना.........................................................................................................................................६ 

 भङ्टद्दा : याजस्व च ङ्टहावट एवॊ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००७४) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।५।५            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।११।३० 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरूको आऩसी सयसल्राह य ङ्झभरोभतोभा भेचीनगय नगयऩाङ्झरकारे  
रु. ३,२५,००,०००।- भा िङ्चयद गयेको जग्गाको रु.५०,००,०००। थैरी यािी दङ्टईवटा ङ्झरित तमाय गयी 
याजस्वको यङ्झसदभा सभेत एक प्रङ्झतभा रु.२,००,०००। य अकािभा रु.१३,००,०००।- उल्रेि गयी यङ्झसद काटी 
नेऩार सयकायराई रु.११,००,०००। हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएकोरे प्रङ्झतवादीभध्मे ]]]]]]का बीभप्रसाद ऩौडेर य यभेश 
कङ्ट भाय आचामिराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसङ्टयभा सोही दपाअनङ्टसाय ङ्झफगो असङ्टर गयी 
ऐनको  दपा ३ (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (च) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन, 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

प्रङ्झतवादीभध्मेका कोभरप्रसाद िङ्झतवडा, इन्िप्रसाद ङ्झसवाकोटी य ङ्जहयाफहादङ्टय िड्काराई ऐनको दपा ७, ७(क) य 
(ि) को कसङ्टयभा दपा ७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगोको दोब्फय जङ्चयवाना हङ्टन य सोही दपा ७ को दपा ३ (१) (च) फभोङ्ञजभ 
कैद सजाम हङ्टन य दपा ३ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टर हङ्टन य प्रङ्झतवादी अभयकङ्ट भाय न्मौऩानेराई दपा ८ (४) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट 
प्रङ्झतवादीहरू कोभरप्रसाद िङ्झतवडा, इन्िप्रसाद ङ्झसवाकोटी य ङ्जहयाफहादङ्टय िड्कारे ऐनको दपा ७ को कसङ्टय, 
प्रङ्झतवादीहरू बीभप्रसाद ऩौडेर य यभेशकङ्ट भाय आचामिरे ऐनको दपा १७ को कसङ्टय य प्रङ्झतवादी अभयकङ्ट भाय 
न्मौऩानेरे दपा ८ (४) को कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकोरे प्रङ्झतवादीभध्मे ]]]]]]का बीभप्रसाद ऩौडेर य यभेशकङ्ट भाय आचामिराई 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसङ्टयभा दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (च) फभोङ्ञजभ  
जनही २ वषि ६ भङ्जहना कैद य ङ्झफगो दाभासाही गदाि हङ्टन आउने यकभ रु.५,५०,०००।- जङ्चयवाना हङ्टने, 
प्रङ्झतवादीहरू कोभरप्रसाद िङ्झतवडा, इन्िप्रसाद ङ्झसवाकोटी य ङ्जहयाफहादङ्टय िड्काराई ऐनको दपा ७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो 
रु ११,००,०००।- को दोब्फय रु. २२,००,०००।- भा दाभासाहीको ङ्जहसाफफाट हङ्टन आउने रु. 
७,३३,३३३।- जनही जङ्चयवाना य दपा ३ फभोङ्ञजभ जनही २ वषि ६ भङ्जहना कैद हङ्टने, प्रङ्झतवादी अभयकङ्ट भाय 
न्मौऩानेराई ऐनको दपा ८ (४)  फभोङ्ञजभ रु. ११,००,०००।- जङ्चयवाना हङ्टने य प्रङ्झतवादीभध्मेका बीभप्रसाद 
ऩौडेर, यभेशकङ्ट भाय आचामि य अभयकङ्ट भाय न्मौऩानफेाट ङ्झफगो दाभासाही गदाि हङ्टने यकभ रु.१,८३,३३३।- असङ्टर 
उऩय गनङ्टिऩने गयी पैसरा बए ऩङ्झन जङ्चयवाना दाभासाहीरे य दाफीफभोङ्ञजभको ङ्झफगो असङ्टर नगने गयी बएको 
हदसम्भको भार पैसराभा र ङ्टङ्जट यहेकोरे उक्त पैसरा गदाि आयोऩऩरभा दाफी गङ्चयएको ङ्झफगो रु.११ राि 
प्रङ्झतवादीहरूफाट असङ्टर उऩय हङ्टन ङ्टऩने वा दाफी ङ्जवषमभा फोल्नङ्टऩनेभा सो नबएको य केही प्रङ्झतवादीहरूको हकभा 
दाफीबन्दा कभ य केहीको हकभा दाफीको सम्फन्धभा फोल्दै नफोरी बएको उक्त पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि 
बएकोरे फदयबागी यहेको छ।  

३८. ङ्ञजल्रा  सङ्टिेत वीयेन्िनगय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 6, स्थामी वतन बई बेयीगॊगा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 12 ङ्झछन्च ङ्ट 
स्वास्थ्म चौकीका प्रभङ्टि, नरेफहादङ्टय देवकोटासभेत जना..........................................................................२ 

 भङ्टद्दा : झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयी सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-०१३७) 
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 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरू नेरफहादङ्टय देवकोटा य हङ्चयप्रसाद कॉ डेर उऩय झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई ऩेस 
गयी सो को आधायभा रु.५०,५८०।–बङ्टक्तानी ङ्झरई नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको कसङ्टयभा 
ङ्झनजहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१)(ङ) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा ८ (१) 
फभोङ्ञजभ कैद तथा जङ्चयवाना गयी हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको ङ्झफगोसभेत ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूफाट असङ्टरउऩय हङ्टन 
भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट ङ्झभङ्झसर सॊरग्न ङ्झफरहरू 
कसरे ऩेस गयेको निङ्टरेको, दाङ्ञिरा प्रङ्झतवेदनभा दस्तित गनेराई प्रङ्झतवादी कामभ नगङ्चयएको य रेिाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनभा सभेत कैङ्जपमत नदेङ्ञिएको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसराभा 
भङ्टतमत: ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहेका ङ्झफर जायी गने प्रोऩाइटयहरूरे उक्त ङ्झफर आफ्नो ऩसरको बएको तय ङ्झफरभा 
उङ्ञल्रङ्ञित साभान आपूहरूरे सप्राइ नगयेको बनी भौका तथा अदारतसभऺको फकऩरभा सभेत िङ्टराई रेिाई 
ङ्छदएकोरे ङ्झफरभा उङ्ञल्रङ्ञित साभान झङ्टठा रूऩभा उल्रेि गयी यकभ ङ्झनकारेको देङ्ञिएको साथै को कसको उऩय 
भङ्टद्दा रगाउन े बङ्ङे सम्फन्धभा ने.का.ऩ.२०७२ अॊक ५ ङ्झन.नॊ.९४०३ ऩ.ृ८७१ को नङ्ञजय ङ्झसर्द्ान्तफाट सभेत 
उल्रेि बइसकेको अवस्थाभा उक्त प्रभाणहरू ग्रहण नगयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि य फदयबागी यहेको छ ।  

३९. ङ्ञजल्रा सरािही कौडेन े गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ फस्न े नऩेार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण करैमा ङ्जवतयण केन्ि फायाभा 
इङ्ञन्जङ्झनमय ऩदभा कामियत यतनशेकङ्ट भाय चौधयी......................................................................................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-०१०८) 
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 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण करैमा ङ्जवतयण केन्ि फायाभा तत्कार इङ्ञन्जङ्झनमय ऩदभा 
कामियत ङ्जवऩऺी यतनेशकङ्ट भाय चौधयीरे कङ्ट टानी ङ्जऩसानी गने जाङ्जकय हङ्टसेनको ङ्झभरको ऺभता वङृ्जर्द् गनिका राङ्झग 
सेवाग्राही ङ्झनवेदक जाङ्जकय हङ्टसेन अन्सायीफाट घङ्टस/ङ्चयसवतफाऩत रु.९५००।- ङ्झरएको तथ्म ऩङ्टङ्जद्श बएकोरे ङ्झनज 



                            144 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

प्रङ्झतवादीरे गयेको कसङ्टय भ्रद्शचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसङ्टय अऩयाधभा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादी यतनेशकङ्ट भाय चौधयीराई सोही ऐनको दपा ३(१) (क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीको उक्त कामि आऩयाङ्झधक भनसाम 
सभेत नदेङ्ञिएको बङ्ङे आधाय ङ्झरई सपाइ ङ्छदएको अवस्था छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि प्रङ्झतवादीरे ङ्जवद्यङ्टत ऺभता 
वङृ्जर्द् गङ्चयङ्छदन उजङ्टयीकताि सेवाग्राहीफाट ऩटक-ऩटक यकभ भाग गयेको य भागफभोङ्ञजभको यकभ प्रङ्झतवादी यहेको 
कामािरमको टेफङ्टरको भाङ्झथल्रो घयािफाट फयाभद बएको साथै फयाभदी यकभ य ङ्झनजको हातभा पेनोल्पथाङ्झरन 
ऩाउडय सभेत ऩाइएको बङ्ङे ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनफाट सभेत ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्था य उक्त यकभ अन्म के प्रमोजनको 
राङ्झग यहेको य ङ्झरएको बङ्ङे आधायसभेत प्रङ्झतवादीरे िङ्टराउन नसकेको अवस्थाभा आऩयाङ्झधक कामि य भनसाम 
नयहेको बनी सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि य फदयबागी यहेको छ ।  

४०. ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा साङ्झफक सोयहवा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ.८ हार फढैमातार गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.३ घय बई ङ्ञजल्रा फाॉके 
नऩेारगन्ज नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.१६ कोङ्चयमनऩङ्टय भेङ्झडकर करेज नङ्ञजक सङ्टिेत योड फस्न ेबेयी अन्चर अस्ऩतारका  
तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त भेङ्झडकर सङ्टऩङ्चयन्टेन्डेन्ट ङ्जऩताम्फय सङ्टवेदीसभेत जना.........................................................४ 

 भङ्टद्दा : सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-०१२५) 
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 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : बेयी अञ्चर अस्ऩतारका भेङ्झडकर सङ्टऩङ्चयन्टेन्डेन्ट डा.ङ्जऩताम्फय सङ्टवेदीरे ङ्झफगो 
रु.४२,९०,८१६।९४, त्मसैगयी रेिाऩार भङ्झनयाभ फभाि (कङ्ट भॉ) रे ऩङ्झन सोही ङ्झफगो, एवॊ सोही कामािरमका 
तत्कारीन रेिा अङ्झधकृत ऩदभ फहादङ्टय ङ्ञज.ङ्झस.रे आफ्नो कामिकारभा आभा सङ्टयऺा कामििभ अन्तगित अङ्झनमङ्झभत 
तङ्चयकारे ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको यकभ रु. ८७,०००।- य शािा अङ्झधकृत (स्टोय ङ्जकऩय) भाधवप्रसाद ऻवारीरे औषधी 
भौज्दात आ.व.०७०/०७१ को ङ्ञजन्सी िाताभा आम्दानी नफाॉधी नसायी ङ्जहनाङ्झभना गयेको यकभ रु. 
२१,०२,१५२।९४ फयाफय नेऩार सयकायको यकभ ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी गयेको हङ्टॉदा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरू  
भेङ्झडकर सङ्टऩङ्चयन्टेन्डेन्ट डा. ङ्जऩताम्फय सङ्टफेदी य रेिाऩार भङ्झनयाभ वभाि (कङ्ट भॉ) राई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) य ३(१)(छ) फभोङ्ञजभ, तत्कारीन रेिाऩार ऩदभ ङ्ञज.सी.राई सोही ऐनको दपा ३(१) य 
३(१)(ग) फभोङ्ञजभ य शािा अङ्झधकृत स्टोय ङ्जकऩय भाधवप्रसाद ऻवारीराई सोही ऐनको ३(१) य ३(१) (च) 
फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम गयी ऐ. ऐनको १७ नॊ. रे ङ्झफगो सभेत असङ्टरउऩय हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट भौज्दात औषधी ऩङ्झछ अ.ल्मा.गङ्चयएको, 
यीतऩूविकै प्रसूङ्झत सेवा फाऩतको यकभ फङ्टझाएको, रङ्ञऺत वगिको ङ्जहसाफ कामिङ्जवङ्झधको ऩारना नबए ऩङ्झन सोही 
वगिकैराई यकभ िचि बएको, दोहोयो ब ङ्टक्तानी नबएको य दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ताको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत भन्रारमभा 
रेिी ऩठाउने बनी प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसराभा भङ्टद्दा अनङ्टसन्धानको िभभा 
अ.ल्मा.नबएको तय ऩङ्झछ भङ्टद्दा चरी ङ्जवचायाधीन यहेको अवस्थाभा भार हार आएय अ.ल्मा.गयेको कामि ङ्झनङ्छदिद्श 
कानूनी ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमा ऩङ्टर् माएको नदेङ्ञिएको, साधायण य जङ्जटरतातपि को प्रसूङ्झत सेवाभा कङ्ट नै एक सेवाको भार 
यकभ ब ङ्टक्तान गनङ्टिऩनेभा दङ्टवैतपि को यकभ ब ङ्टक्तान गयेको, रङ्ञऺत वगिको ङ्जहस्सा सो सभूहको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट रेिाको से्रस्ता 
यािी ऩायदङ्ञशिता कामभ गनङ्टिऩनेभा सो सभेत नगयेको सभेतका आधाय प्रभाणहरूफाट सङ्टरु पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे 
उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

४१.धनकङ्ट टा ङ्ञजल्रा साङ्झफक रेगङ्टवा गा. ङ्जव.स. वडा नॊ. ७ स्थामी वतन बई हार याङ्जद्सम अनङ्टसन्धान ङ्ञजल्रा कामािरम 
झाऩाभा कामियत प्रभङ्टि अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत ऩङ्टष्ऩयाज ङ्झभश्रसभेत...............................................................३ 

 भङ्टद्दा : सयकायी सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना गयी गयाई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-००३४) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।६।१         ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।१२।७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : याङ्जद्सम अनङ्टसन्धान ङ्ञजल्रा कामािरम, ऩाॉचथय य उदमऩङ्टयभा कामियत यही तत्कारीन 
याङ्जद्सम अनङ्टसन्धान ङ्ञजल्रा कामािरम, झाऩाभा कामियत ङ्जवरुर्द् िण्डका अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतभध्मे ऩङ्टष्ऩयाज ङ्झभश्र उऩय 
ङ्झफगो रु.२४,०८,६५३।५६ फयाफयको सयकायी सम्ऩङ्ञत्त फदङ्झनमत गयी ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी गयी भासी ङ्झरई 
भ्रद्शाचाय गयेकोभा भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७, ३(१), ३(१)(च) फभोङ्ञजभ कसङ्टयभा सोही ऐनको 
दपा १७, ३(१), ३(१)(च) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 



                            145 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट ङ्झफगो रु.९,३७,९०१।५० फयाफयको सयकायी सम्ऩङ्ञत्त फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन 
नोक्सानी गयेको, प्रङ्झतवादी सहामक सूचक धनयाज अङ्झधकायीको हकभा ङ्झफगो रु.२२,२१,५८२।०६ कामभ गयी 
ऐ.ऐनको १७ तथा सोही ऐनको दपा ३(१), य ३(१)(च) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरइएकोभा ङ्झफगो रु. 
७,५०,८३०।- फयाफयको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना गयेको ठहर् माई य प्रङ्झतवादी प्रकाशकङ्ट भाय याईको हकभा आयोऩऩर  
दाफीफाट सपाइ ऩाउने गयी पैसरा बएको ऩाइन्छ । घटी ङ्झफगो कामभ  गयेको हकभा याङ्जद्सम अनङ्टसन्धान 
ङ्जवबागफाट भातहत कामािरमराई फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको, भातहत दयफन्दी सॊतमा, कामियत कभिचायी स्वीकृत, 
सूचक सॊतमा, स्वीकृत तथ्माॊक आङ्छदका आधायभा स्थरगत, वस्तङ्टङ्झनद्ष अध्ममन गयी से्रस्ता य सत्मतथ्म अनङ्टसन्धान 
प्रङ्झतवेदनसभेतका आधायभा ङ्जवबागीम नम्फय तरभाङ्झथ ऩायी दोहोर् माई तरफ बत्ता, यासन शीषिकभा फढी िचि रेिेको 
रु.४०,२७८।–प्रङ्झतवेदन सभेतभा प्रस्ट उल्रेि बएकोभा सो भध्मे रु.४,३७४।– दाफी नऩङ्टग्ने बनी गयेको 
पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिएको छ । त्मसैगयी ऩङ्टष्ऩयाज ङ्झभश्र य धनयाज अङ्झधकायीफाट आ.व. २०६९।०७० भा याङ्जद्सम 
अनङ्टसन्धान ङ्ञजल्रा कामािरम, ऩाॉचथयको तरफ बत्ता य िाद्याङ्ङभा एकभङ्टद्श जम्भा रु.४,५५,४९८।०६ फढी िचि 
रेिेको देङ्ञिन्छ । उक्त व्महोया याङ्जद्सम अनङ्टसन्धान ङ्ञजल्रा कामािरम, ऩाॉचथयका साथै याङ्जद्सम अनङ्टसन्धान 
ङ्जवबागफाट प्राद्ऱ छानङ्झफन प्रङ्झतवेदनभा तथ्मसङ्जहत उल्रेि बएको अवस्था छ । केन्िफाट उक्त आ.व. 
०६९।०७० भा कभिचायी सॊतमा, सूचक सॊतमा, ङ्जवतयण गनङ्टिऩने तरफ बत्ता, यासन, रगामतका ङ्जवङ्झधवत िचि 
फाहेक तरफ बत्ता य िाद्याङ्ङका नाभभा दूङ्जषत भनसामफाट कानूनङ्जवऩयीत आवश्मकबन्दा फढी रु. 
४,५५,४९८।०६ िचि रेिेको अवस्था छ । सक्कर से्रस्ताको आङ्झथिक कायोफाय ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूकै फदङ्झनमतऩूणि 
कामिफाट पेरा नऩये ताऩङ्झन सो िचिको अङ्झबरेि ङ्जवबागभा य सम्फङ्ञन्धत कोष तथा रेिा ङ्झनमन्रक कामािरमभा 
यहनङ्ट स्वाबाङ्जवकै हो। मस्तो अवस्थाभा वस्तङ्टङ्झनद्ष प्रभाणको अबावभा अन्दाज अनङ्टभान य अड्करको आधायभा फढी 
ब ङ्टक्तानी गये गयाएको भाङ्ङ पौजदायी न्मामको ङ्झसर्द्ान्तरे अनङ्टभङ्झत प्रदान नगने बनी ताङ्झरका नॊ १० को रु. 
४,५५,४९८।०६ को हकभा आयोऩ दाफी ऩङ्टग्न नसक्ने गयी बएको पैसरा सङ्टऩयीवेऺण एवॊ यकभ प्रदान गने 
सयकायी ङ्जवबागीम ङ्झनकाम याङ्जद्सम अनङ्टसन्धान ङ्जवबागको येकडि अनङ्टरूऩ प्रभाणसङ्जहत तमाय बएको प्रङ्झतवेदनराई 
ङ्जवद्वास गयी उक्त ङ्झफगोसभेत जोडी ङ्झनज प्रङ्झतवादीको हकभा सभेत ङ्झफगो ठहय गनङ्टिऩनेभा सो ठहय नगयी प्रभाण ऐन, 
२०३१ को दपा ६(ग)य दपा १४ रे स्थाङ्जऩत गयेको प्रभाणराई सभेत फेवास्ता गयी गयेको उक्त पैसरा गम्बीय 
र ङ्टङ्जटऩूणि छ । प्रङ्झतवादी धनयाज अङ्झधकायीरे रु. ३,८०,०००।- य ऩङ्टष्ऩयाज ङ्झभश्ररे ङ्झभङ्झत २०७१।८।१० भा रु. 
३,१०,०,००। ङ्झभङ्झत २०७१।८।११ भा रु. ३,२०,८८०।- सभेत गयी जम्भा रु. ६,३०,८८०।- नेऩार फैंक 
ङ्झरङ्झभटेड शािा कामािरम, ऩाॉचथयभा जम्भा गयेको देङ्ञिन्छ । याङ्जद्सम अनङ्टसन्धान ङ्ञजल्रा कामािरम, ऩाॉचथयको 
नाभभा फेरुजङ्ट बनी प्रङ्झतवादीहरूरे उक्त सयकायी सम्ऩङ्ञत्त यकभ ङ्झभङ्झत २०६७ सारदेङ्ञि नै दूङ्जषत कसङ्टय गयी, पजॉ 
व्महोया फनाई य यकभ ङ्झनकारी कसङ्टयजन्म कामि गयेको अवस्था छ । उक्त कसङ्टय गयेको अवस्थाभा ढाकछोऩ गने 
प्रमोजनाथि केही यकभ रु.१०,१०,८८०।- फैंक दाङ्ञिरा गदैभा भ्रद्शाचायको ङ्झफगोभा सभावेश गनि नङ्झभल्ने बनी 
ऩाॉचथयतपि को ङ्झफगो भागदाफी रु.२२,२१,५८२।०६ फाट घटाई रु. १७,६१,७१०।- कामभ गयी सो ङ्झफगोभा 
नगद दाङ्ञिरा गयेको रु.१०,१०,८८०।- घटाई ङ्जहनाङ्झभना गयेको जम्भा फाॉकी ङ्झफगो रु. ७,५०,८३०।- भार 
कामभ हङ्टने य याङ्जद्सम अनङ्टसन्धान ङ्ञजल्रा कामािरम, उदमऩङ्टयतपि को ङ्जहनाङ्झभना रु.१,८७,०७१।५० सभेत गयी रु. 
९,३७,९०१।५० फयाफयको सम्ऩङ्ञत्तसम्भ फदङ्झनमतसाथ प्रङ्झतवादी ऩङ्टष्ऩयाज ङ्झभश्ररे ङ्जहनाङ्झभना गयी कसङ्टय ठहय 
गयेको य सक्कर से्रस्ता नबएको बनी रु.४,५५,४९८।०६ ङ्झफगो घटाएय प्रङ्झतवादीरे िाईभासी ङ्जहनाङ्झभना बएको ४ 
वषिऩङ्झछ दाङ्ञिरा गयेको यकभराई ङ्झफगोतपि  कानूनङ्जवऩयीत भान्मता ङ्छदएय गयेको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि छ। त्मसैगयी 
उस्तै, उही भनसामफाट, उस्तै ङ्ञजम्भेवायी सम्हारी एकै प्रकृङ्झतको काभ गने प्रङ्झतवादी प्रकाशकङ्ट भाय याईको हकभा 
कसङ्टय गनि सहभङ्झत, सहबाङ्झगता य सॊरग्नता यहे बएको प्रस्ट देङ्ञिएको अवस्थाभा अन्दाज, अनङ्टभान य अड्करकै 
आधायभा कसङ्टयदाय भानी सजाम गनङ्टि पौजदायी न्मामको भूरभन्रभाङ्झथ प्रहाय गनङ्टि हो बनी कसङ्टय आयोऩऩरफाट 
सपाइ ङ्छदने गयी पैसरा बएको छ । प्रङ्झतवादी धनयाज अङ्झधकायी ऩङ्झन अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतसॉगै सॊमङ्टक्त रूऩभा रेिा 
पाॉटभा यही आङ्झथिक प्रशासनसम्फन्धी सम्ऩूणि काभ गने ङ्ञजम्भेवायी ङ्झरई काभ गयेको अवस्थाभा ङ्झनजराई ङ्झफगो कभ 
कामभ गयी सजाम बएको छ। कामािरम प्रभङ्टिसॉग सॊमङ्टक्त िाता चराई आङ्झथिक प्रशासनसम्फन्धी सम्ऩूणि काभ गने 
अकाि प्रङ्झतवादी प्रकाश कङ्ट भाय याईको हकभा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न तथ्मङ्झबर प्रवेश नै नगयी कोया इन्कायी फमानराई भार 
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आधाय फनाई कसङ्टय आयोऩऩरफाट सपाइ ङ्छदइएको उक्त पैसराभा एउटै आधाय य सभान कानूनी भाऩदण्डसभेत 
तमार नगयी प्रङ्झतवादी प्रकाशकङ्ट भाय याईराई सपाइ ङ्छदइएको उक्त पैसरा गम्बीय र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा सो हदसम्भको 
उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि य फदयबागी यहेको छ ।    

४२. ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा फढैमातार गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.३ घय बई ङ्ञजल्रा फाॉके नऩेारगन्ज नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.१६ 
कोङ्चयमनऩङ्टय भेङ्झडकर करेज नङ्ञजक सङ्टिेतयोड फस्न े बेयी अन्चर अस्ऩतारका तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त भेङ्झडकर 
सङ्टऩङ्चयन्टेन्डेन्ट ङ्जऩताम्फय सङ्टवेदीसभेत जना........................................................................................७ 

 भङ्टद्दा : दैङ्झनक भ्रभण बत्ता यकभ अङ्झनमङ्झभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-००३७) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।६।१८            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।१२।७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : बेयी अॊचर अस्ऩतार फाॉकेका तत्कारीन ङ्झन.भेङ्झडकर सङ्टऩङ्चयन्टेन्डेन्ट डा. ङ्जऩताम्फय 
सङ्टवेदीरे रु.5,540।-, शािा अङ्झधकृत भाधवप्रसाद ऻवारीरे रु.38,330।-, रेिा अङ्झधकृत ऩदभफहादङ्टय ङ्ञज.सी.रे 
रु.6,140।-, नङ्झसिङ अङ्झधकृत हङ्चयकरा के.सी.रे रु.6,740।-, हाउस ङ्जकङ्जऩङ  सङ्टऩयबाइजय शोबाकङ्ट भायी ऩौडेररे 
रु.17,670।-, प्राथङ्झभक स्वास्थ्म केन्ि ङ्झरम्सा योकाम गाउॉ जाजयकोटभा अ.न.ङ्झभ. ऩदभा कामियत ङ्जवष्णङ्टभामा 
कठामतरे रु.4,442।- य स्वास्थ्म चौकी साल्भा जाजयकोटभा अ.न.ङ्झभ. ऩदभा कामियत सङ्टरोचना चन्दरे 
रु.4,442।– अङ्झनमङ्झभत तवयरे दैङ्झनक तथा भ्रभण ङ्झफर झङ्टठा फनाई नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ८(1)(ङ) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई सोही ऐनको दपा  
दपा ८ (1)(ङ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त 
अदारतफाट वादीरे ङ्झफगो कामभ गयेको यकभको ङ्जवषम भ्रद्शाचायबन्दा ऩङ्झन फेरुजङ्टसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेको बनी 
प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी पैसरा बएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि 
दाफीको यकभ सम्फन्धभा असङ्टरउऩय गयी कायफाही गनि सम्फङ्ञन्धत भन्रारमभा रेिी ऩठाउने बनी उल्रेि 
बएकोरे यकभ ङ्जहनाङ्झभना बएको तथ्म ऩङ्टङ्जद्श बएकै अवस्था छ । भनसामऩूविक झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई फनाई हङ्टॉदै 
नबएको कामिफाट यकभ ङ्झरने िाने ङ्झनमत ङ्झरई सयकायी यकभ िाइभासेको कामि भ्रद्शाचाय ङ्झनवावयण ऐन,२०५९ 
को दपा १(ङ) अन्तगितको कामि कसङ्टय बएकोरे उक्त कानूनी आधायभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई सजाम गनङ्टिऩनेभा सो 
नबई बएको सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको छ ।  

४३. झाऩा ङ्ञजल्रा भहायानी झोडा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६ भा स्थामी घय ठेगाना बएका गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषका 
कामिप्रफन्धक रारफहादङ्टय ङ्ञशवासभेत जना.............................................................................१३ 

 भङ्टद्दा : भ्रद्शाचाय (झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई फनाई ब ङ्टक्तानी ङ्झरए ङ्छदएको)।(०७१-CR-०२५७) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।६।९            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।१२।७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीहरूरे एकआऩसभा ङ्झभरेभतो गयी आपूराई गैयकानूनी पाइदा 
य गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे आ.व.०६६।०६७ भा रु. ५५,०९,२२८।-, 
आ. व. ०६७।०६८ भा रु. १,२१,५४,०७४।- य आ.व.०६८।०६९ भा रु.१०१९८०५९।- सभेत गयी ३ 
आङ्झथिक वषिको अवङ्झधभा जम्भा रु. २,७८,६१,३६१।- ङ्जवङ्झबङ्ङ कामििभ य त्मस फाऩतको भ्रभणका नाभभा िचि 
बएको बनी झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई फनाई ऩेस गयी ऩेश्की पछमौट गने गयाउने कामि गयी ङ्जहनाङ्झभना गयी गयीफी 
ङ्झनवायण कोषराई हाङ्झन नोक्सानी य आपूराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माई भ्रद्शाचाय गयेकोरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९को दपा ८(१) (ङ) को कसङ्टयभा प्रत्मेकराई आयोऩऩरभा दाफी ङ्झरइएको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट ङ्झफगो अनङ्टसाय ऐ. ऐनको 
८(१) फभोङ्ञजभ सजाम गयी ङ्झफगो सभेत असङ्टरउऩय हङ्टन य प्रङ्झतवादीभध्मे याजङ्टफावङ्ट शे्रद्ष ङ्जवङ्ञशद्ष शे्रणी सयहको 
कभिचायी बएकोरे ङ्झनजराई ऐ.ऐनको दपा २४ रे थऩ सजाम गयी ऩाउन सभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मेका रारफहादङ्टय ङ्ञशवारे रु. 
२,४८,९१२।-, सॊजमकङ्ट भाय झारे रु.३,७८,२६०।-, जमयाज ऩन्तरे रु.३,०१,६८०।-, अङ्ञिरेिचन्द दासरे 
रु.१७,००,३९५।-, हयेयाभ वाग्रेरे रु. ७४,५८०।-, दङ्टगिफहादङ्टय गान्धायीरे रु.८५,२५०।-, प्रङ्जवन ङ्ञघङ्झभयेरे रु. 
१,१४,९१२।- भनोज ङ्ञचऩारङ्टरे रु. १,०३,४१९।- य याजवावङ्ट शे्रद्षरे रु.१,१४,७३९।- को ङ्झफगो हाङ्झन नोक्सानी 
गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूफाट सो ङ्झफगो गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषराई बयाइ सोही ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य 
रारफहादङ्टय ङ्ञशवाराई ६ भङ्जहना, सॊजमकङ्ट भाय झाराई ८ भङ्जहना, जमयाज ऩन्तराई ७ भङ्जहना, अङ्ञिरेिचन्ि 



                            147 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

दासराई १ वषि, हयेयाभ वाग्रेराई ३ भङ्जहना, दङ्टगिफहादङ्टय गान्धायीराई ३ भङ्जहना, प्रङ्जवन ङ्ञघङ्झभयेराई ४ भङ्जहना, 
भनोज ङ्ञचऩारङ्टराई ४ भङ्जहना, याजवावङ्ट शे्रद्षराई ४ भङ्जहना य ऐनको दपा २४ फभोङ्ञजभ थऩ १ भङ्जहना कैद हङ्टने य 
अन्म प्रङ्झतवादीहरूरे सपाइ ऩाउने गयी बएको उक्त पैसराभा आयोऩऩर दाफीफाट ऩूणि रूऩभा सपाइ ऩाउन े
प्रङ्झतवादीहरूको हकभा हेदाि होटर तथा स्टेसनयी य सवायी साधनसम्फन्धी बयऩाइहरू झङ्टठो यहेको बङ्ङे सम्फङ्ञन्धत 
धनीहरूफाट िङ्टरी आएको, ऩेश्की पर्छ्यौटका ङ्झफरहरू गरत यहेको ऩङ्टङ्जद्श बइयहेको अवस्थाभा झङ्टठा ङ्झफर ऩेस गने 
य सो ङ्झफरराई सदय गने रेिा प्रभङ्टि य कामािरम प्रभङ्टिको सभेत ङ्झभरोभतो ङ्झफना यकभ ब ङ्टक्तानी हङ्टन नसक्न े
बएकोरे उक्त कामिभा सॊरग्न मी प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको, साथै घटी ङ्झफगो कामभ गयी 
पैसरा बएको हकभा हेदाि प्रङ्झतवादीहरू उऩयको ङ्झफगो ऩथृक ऩथृक यहेको य केही ङ्झफरराई भार सदय गयेकोभा 
सदय गयेका ङ्झफरहरू ऩङ्झन झङ्टठा यहेको ङ्ञस्थङ्झतभा केहीराई सदय गयी घटी ङ्झफगो कामभ गयेको हददसम्भको उक्त 
पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको छ।  

४४. ङ्ञजल्रा भोयङ ङ्जवयाटनगय उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ घय बई भारऩोत कामािरम धनकङ्ट टाका तत्कारीन प्रभङ्टि 
भारऩोत अङ्झधकृत सङ्टयेशकङ्ट भाय थऩङ्झरमासभेत जना..............................................................................४ 

 भङ्टद्दा : सयकायी ऩतॉ जग्गा व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि गयाई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७१-CR-०२२४) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१०।९            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।१२।७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : भारऩोत कामािरम, धनकङ्ट टाका तत्कारीन कम्प्मङ्टटय अऩयेटय (कयाय) उऩभा 
न्मौऩाने, ना.सङ्ट. ङ्ञशवप्रसाद ऩोियेर, प्रभङ्टि भारऩोत अङ्झधकृत सङ्टयेशकङ्ट भाय थऩङ्झरमा य जग्गा दताि गयाउने देशफहादङ्टय 
ङ्झरम्फङ्ट ङ्झभरी आपूराई गैयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे ङ्ञजल्रा 
धनकङ्ट टा, ताॊिङ्टवा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९ ङ्जक.नॊ. २६० को ऩतॉ जग्गाराई ङ्जकत्ताकाट गयी ङ्जक.नॊ. १२८७ य 
१२८८ कामभ गयी ऩङ्टन: ङ्झफिी ङ्जवतयण गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूभध्मे तत्कारीन कम्प्मङ्टटय अऩयेटय उऩभा 
न्मौऩान,े ना.सङ्ट. स्व. ङ्ञशवप्रसाद ऩोियेर य प्रभङ्टि भारऩोत अङ्झधकृत सङ्टयेशकङ्ट भाय थऩङ्झरमाराई उक्त जग्गाको 
भारऩोत कामािरम, धनकङ्ट टाफाट ताॊिङ्टवारी बट्टयाई ऺेरी कङ्ट र वॊश ऩङ्चयषदराई याजीनाभाफाट िङ्टरेको ऩतॉ योऩनी 
भूल्म रु.८,०००।- का दयरे १०-१०-०-० ऺेरपर जग्गाको हङ्टन आउने रु.८५,०००।- ङ्झफगो कामभ गयी 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ (१)(ज) को कसङ्टयभा सोही दपा ८(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन तथा 
तत्कारीन ना.सङ्ट. स्व.ङ्ञशवप्रसाद ऩोियेरको हकभा ङ्झफगो असङ्टरउऩय हङ्टनसम्भ भागदाफी ङ्झरई य जग्गा दताि गयाउन े
देशफहादङ्टय ङ्झरम्फङ्टराई सोही ऐनको दपा ८(४) को कसङ्टयभा सोही दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन सभेतको 
भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मे सङ्टयेशकङ्ट भाय 
थऩङ्झरमाराई ङ्झफगो रु.५३,१२५।… जङ्चयवाना गयी ३ भङ्जहना कैद य प्रङ्झतवादीभध्मे ना.सङ्ट. ङ्ञशवप्रसाद ऩोियेर य 
कम्प्मङ्टटय अऩयेटय उऩभा न्मौऩानेरे आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउने ठहयी पैसरा बएकोभा उक्त पैसराभा 
प्रङ्झतवादीहरूरे िङ्चयद ङ्झफिी गयेको जग्गा साविजङ्झनक प्रकृङ्झतको यहेको तथ्मराई स्वीकाय गयेकै अवस्था छ, 
साविजङ्झनक प्रकृङ्झतको जग्गा िङ्चयद ङ्झफिी गनि नऩाउन ेहङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन ङ्झफिी गनि ङ्जटप्ऩणी तमाय गयी सोही आधायभा 
भारऩोत प्रभङ्टिरे स्वीकृतसभेत गयेको हङ्टॉदा उक्त कामिभा मी प्रङ्झतवादीहरूको सॊरग्नता देङ्ञिएकोरे मस अवस्थाभा 
केही प्रङ्झतवादीहरूराई घटी ङ्झफगो य केहीराई ऩूणि सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि य 
फदयबागी यहेको छ । 

४५. ङ्ञजल्रा सद्ऱयी याजङ्जवयाज न.ऩा. वडा नॊ. ६ घय बई नाऩी कामािरम, फायाभा तत्कारीन अङ्झभन ऩदभा कामियत प्रभेचन्ि 
झासभेत जना.............................................................................................................................२ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००१९) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।७।२८            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।१२।७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : नाऩी कामािरम फायाको अङ्झभन प्रभेचन्ि झा य रेिाऩढी व्मवसामी नङ्टय भहम्भद 
हवायीरे उजङ्टयी ङ्झनवेदक ङ्ञजल्रा फाया, कयैमाभाई गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ फस्ने दङ््ट िा अन्सायी बङ्ङे सैनङ्टल्राह ङ्झभमा 
अन्सायीको ङ्ञजल्रा फाया, ङ्झसहोवाि गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८ को जग्गा येिाङ्कन गयी साॉध ङ्झसभाना छङ्टट्याइङ्छदने प्रमोजनका 
राङ्झग बनी रु.१०,०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयी ङ्झरएको अवस्थाभा ङ्झभङ्झत २०७४।१।२२ गतेको ङ्छदन ङ्झनज 
अङ्झभन प्रभेचन्ि झाको आफ्नै कामिकऺभा िानतरासी/फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काफाट फयाभद बई आएफभोङ्ञजभको दय य 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

नम्फयहरूको नोटहरूको हङ्टन आउने जम्भा रु.१०,०००।- यकभ नङ्टय भहम्भद हवायीराई याख्न ङ्छदएको देङ्ञिॊदा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादी प्रभेचन्ि झारे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनज 
उऩय ङ्झफगो रु.१०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) तथा दपा ३(१)(क) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद 
सजाम हङ्टन तथा प्रङ्झतवादी नङ्टय भहम्भद हवायीरे प्रस्तङ्टत भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टयभा भङ्झतमायको बङू्झभका िेरेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन 
आएको हङ्टॉदा ङ्झनजराई सोही ऐनको दपा २२ को कसङ्टयभा सोही दपा ३(१) य ३(१)(क) रे हङ्टने सजामभा सोही 
दपा २२ फभोङ्ञजभ  सजाम हङ्टन सभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा 
उक्त अदारतफाट उजङ्टयीकताि सो कामािरमको सेवाग्राही नबएको य ऩेस ङ्झस.डी.को श्रव्मदृश्मफाट घङ्टस ङ्चयसवत 
ङ्झरएको नदेङ्ञिएको सभेतका आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी पैसरा बएकोभा 
प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीहरू घङ्टस ङ्चयसवत फाऩतको यकभसङ्जहत सॉगै प्रकाउ ऩयेकोभा ङ्झनजहरूको हात ऩयीऺणको 
िभभा यातो बई पेनोल्पथाङ्झरन सभेत ऩाइएको, उजङ्टयीकतािरे जग्गाको ङ्झसभाना छङ्टट्टाउन नाऩी कामािरमभा ङ्झनवेदन 
ङ्छदई दताि गयाएको तथ्मराई सभेत हेदै नहेयी उजङ्टयीकताि सेवाग्राही नबएको बङ्ङे सभेतका फङ्टझ्नङ्टऩने प्रभाण नफङ्टझी 
प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा प्रभाण भूल्माॊकनको योहभा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी 
यहेको छ ।  

४६. ऩोिया उऩ-भहानगयऩाङ्झरका, वडा नॊ ६, फयाही टोर, कास्की स्थामी घय बई ङ्ञजल्रा काठभाडौं,साङ्झफक भातातीथि, 
वडा नॊ ७ क., हार चन्िाङ्झगयी न.ऩा. वडा नॊ. १२ फस्न े ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ अध्ममन सॊस्थान, 
केन्िीम र्क्याम्ऩस, ऩङ्टल्चोक, रङ्झरतऩङ्टयका प्राध्माऩक डा. बयतयाज ऩहायीसभेत जना..........................................२ 

 भङ्टद्दा : गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-०००९) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।८।१०            ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।१२।७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रा.डा. बयतयाज ऩहायीरे साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ 
प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे 
ङ्झनज प्रा.डा.बयतयाज ऩहायीराई ङ्झफगो रु.2,40,01,599।- कामभ गयी साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को, दपा 
१५, दपा १६ग. तथा दपा २९ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा -२_ फभोङ्ञजभ 
ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन य स्रोत निङ्टरेको आयोऩऩरभा उङ्ञल्रङ्ञित सम्ऩङ्ञत्तहरू साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०१७ को दपा १६ग., दपा २९ य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 20(२) य दपा ४७ तथा 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि. फभोङ्ञजभ जपत गनिका साथै ऩयीऺण अवङ्झधभा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादी प्रा.डा.बयतयाज ऩहायीरे आजिन गयेको स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्तफाट ङ्झनजकी ऩत्नी शोबा ऩहायी फयारको नाभभा 
यािेका आयोऩऩरभा उङ्ञल्रङ्ञित चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरू सभेत साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग. य 
दपा 2९ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 20(२) य दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि. फभोङ्ञजभ जपत गनि सभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट आमोगफाट छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट गणना गयेको अवङ्झधराई एकै अवङ्झध भानी रु, 
जम्भा रु.९८,३३,०२६।- सम्ऩङ्ञत्तको स्रोत निङ्टरेको ठहय गयी ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन २०५९ 
को दपा २०(१) को कसङ्टयभा ऐ. २०(२) अनङ्टसाय ङ्झफगो फभोङ्ञजभ रु.९८,३३,०२६।- जङ्चयवाना य १० भङ्जहना 
कैद सजाम गयी स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्तफाट उक्त हदसम्भको ङ्झफगो जपत हङ्टने गयी आयोऩ दाफीबन्दा घटी ङ्झफगो 
कामभ गयी पैसरा बएको ऩाइन्छ । आमोगरे प्रङ्झतवादी सेवाभा यहेको अवङ्झधराई ङ्झनजको आम य व्ममको 
अनङ्टऩातभा जाॉच अवङ्झधराई छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट कामभ गयेको अवस्था हो । ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे आमोगभा १३ ऩाने ङ्जववयण बदाि 
उल्रेि गयेको सम्ऩङ्ञत्तराई भङ्टतम गणना गङ्चयएको हो, सो फाहेक उल्रेि नबएको सम्ऩङ्ञत्तराई हार आएय गणना 
गने अवस्थासभेत यहॉदैन । अदे्सङ्झरमा, नवे, फॊगरादेश, चीन, फेङ्ञल्जमभ रगामतका भङ्टरङ्टकभा भ्रभणभा गए फाऩत थऩ 
आम कामभ गयी ङ्छदएको देङ्ञिन्छ । उक्त भङ्टरङ्टकभा भ्रभणभा जाॉदा ऩङ्झन भ्रभणभा िचि हङ्टने नै हङ्टन्छ । ङ्जवदेशभा 
यहॉदा गयेको आम्दानी फचत नै बएको बए ऩङ्झन सो कङ्झत यकभ फचत बएको हो य कसयी नेऩार ल्माई सटही 
गङ्चयएको हो सो ङ्जववयण देङ्ञिएको छैन । अभयावती आवास कम्ऩनीको प्रफन्ध सन्चारक बई काभ गये फाऩतको 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक प्रङ्झतवादीको आमभा थऩ गनङ्टिऩने बनी रु. १५,०८,७१४।- राई प्रङ्झतवादीको आमभा गणना गङ्चयङ्छदएको 
ऩाइएको छ जफङ्जक ङ्झनज प्रङ्झतवादी ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारमको प्राध्माऩक भार नबएय ङ्झडन सभेत बएको बङ्ङे देङ्ञिॊदा 
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ङ्झनज इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ अध्ममन सॊस्थानको ऩूणिकारीन ऩदाङ्झधकायी यहेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनजरे अभयावती आवास 
कम्ऩनीभा प्रफन्ध सॊचारकको काभ गनि सक्ने अवस्था नहङ्टॉदा सो तपि को थऩ आमको गणना गनि ङ्झभल्दैन । 
प्रङ्झतवादी अङ्झससटेन्ट टेङ्ञक्नङ्झसमन ऩदभा कामियत यहॉदा प्राद्ऱ गयेको यकभ बनी थऩ गङ्चयएको यकभ ऩङ्झन सम्फर्द् 
ङ्झनकामफाट रेिी नआएकोरे अनङ्टभानको बयभा आम गणना गनि ङ्झभल्दैन । त्मसैगयी, कभिचायी सॊचम कोष य 
नागङ्चयक रगानी कोषफाट Loan ङ्झरएको बङ्ङे देङ्ञिए ताऩङ्झन च ङ्टक्ता गङ्चयसके नसकेको सो सभेत पैसराभा फोरेको 
ऩाइॉदैन । मसयी उङ्ञल्रङ्ञित आधाय प्रभाणहरूको प्रभाण ङ्जवद्ऴषेण नै नगयी प्रङ्झतवादीको आम आयोऩऩरभा उल्रेि 
गये बन्दा घटी कामभ गयी बएको सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि यहेकोरे फदयबागी यहेको छ ।   

४७. ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा गङ्टरङ्चयमा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ६ फसोफास गने कैराश फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस, कारागाउॉ, अछाभका 
तत्कारीन र्क्याम्ऩस सञ्चारक सङ्झभङ्झतका अध्मऺ ऩथृ्वीफहादङ्टय बण्डायी..........................................................१ 

 भङ्टद्दा : र्क्याम्ऩसको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको।(०७३-CR-०१०४) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।९।२४             ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।१२।२० 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : कैराश फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस, कारागाउॉ, अछाभका सञ्चारक सङ्झभङ्झतका अध्मऺ प्रङ्झतवादी 
ऩथृ्वीफहादङ्टय बण्डायीरे र्क्याम्ऩसको बवन ङ्झनभािण, ऩङ्टस्तक पङ्झनिचय य शैङ्ञऺक साभग्री िङ्चयद गनि बनी ङ्जवद्वङ्जवद्यारम 
अनङ्टदान आमोगका नाउॉभा आएको यकभ रु.२,४९,०००।–य र्क्याम्ऩसको भङ्टद्दती िाताफाट प्राद्ऱ ब्माज फाऩतको 
यकभ रु.९३,०००।–गयी जम्भा रु.३,४२,९००।- ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी गयेको/भासेको देङ्ञिन आई ङ्झनज 
प्रङ्झतवादी ऩथृ्वीफहादङ्टय बण्डायीरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकोरे 
ङ्झनज प्रङ्झतवादी ऩथृ्वीफहादङ्टय बण्डायीराई ङ्झफगो रु.३,४२,९००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो रु.३,४२,९००।- ङ्झनजफाट असङ्टरउऩय गयी सोही ऐनको दपा १७ रे ङ्झनदेशन 
गयेफभोङ्ञजभ सोही ऐनको दपा ३ (१)य दपा ३ (१) को देहाम (घ) फभोङ्ञजभ ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद 
सजाम हङ्टनसभेत भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट र्क्याम्ऩस 
प्रभङ्टि बयतफहादङ्टय सोडायीरे प्रङ्झतवादीको िाताभा जम्भा गङ्चयङ्छदएको यकभ साऩटी स्वरूऩको हो बनी य र्क्याम्ऩसको 
ऩरद्राया उक्त यकभ प्रङ्झतवादीरे ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्टऩने यकभ हो बनी िङ्टराई रेिाई ङ्छदएको हङ्टॉदा यकभ असङ्टरउऩय गनि 
र्क्याम्ऩस प्रभङ्टिरे पैसराको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ प्राद्ऱ गने गयी रेिी ऩठाउने बनी प्रङ्झतवादीराई आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ 
ङ्छदएको ऩाइन्छ । उक्त आधाय हेदाि प्रङ्झतवादीरे यकभ ङ्झरएिाएको तथ्मभा पैसरारे स्वीकाय गयेको ऩाइन्छ । 
प्रङ्झतवादीरे र्क्याम्ऩसको बौङ्झतक सङ्टधाय गनि पङ्झनिचय रगामतका साभान िङ्चयद गने बनी उक्त यकभ र्क्याम्ऩसफाट 
आफ्नो फैंक िाताभा याख्न रगाएको य तत्ऩद्ळात साभान नै िङ्चयद नगयी फदङ्झनमतसाथ फसेको य ऩङ्झछ उजङ्टयी ऩयेऩङ्झछ 
भार साऩट स्वरूऩ बनेको बए ऩङ्झन साऩटी यकभको तभसङ्टकरगामतका आङ्झधकाङ्चयक प्रभाण ऩेस गनि नसकेको 
अवस्थासभेत हङ्टॉदाहङ्टॉदै सङ्टरु अदारतरे भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टयभा र्क्याम्ऩस आपैं रे असङ्टरउऩय गने बनी प्रङ्झतवादीराई 
सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि यहेकोरे फदयबागी यहेको छ ।   

४८. ङ्ञजल्रा भहोत्तयी साङ्झफक धभौया वडा नॊ. ९ हार फरवा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.११ स्थामी वतन बएका ङ्ञजल्रा भहोत्तयी 
साङ्झफक गा.ङ्जव.स. औयहीका तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव बाग्मचन्ि ङ्झभश्रसभेत जना..........................................४ 

 भङ्टद्दा : साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००६९) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१०।७         ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।१२।२५ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : भहोत्तयी ङ्ञजल्रा  औयाही गा.ङ्जव.स. भा सङ्ञचव बई काभ गदाि आ.व. २०६३।०६४ 
देङ्ञि २०६८।०६९ सम्भ प्रङ्झतवादी बाग्मचन्ि ङ्झभश्ररे साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता यकभ ङ्झफगो रु.३९,५००।-, आ.व. 
०६९।०७० भा प्रङ्झतवादी भङ्टसङ्झरभ फैठारे ङ्झफगो रु. २४,०००।-, आ.व. २०७१/०७२ य ०७२/०७३ भा 
जीवनहङ्चय ऩोिरेरे रु. २८,०००।- य सोही गा.ङ्जव.स.का प्राङ्जवङ्झधक सहामक घनश्माभ मादवरे सङ्ञचवहरूसॉग 
ङ्झभरोभतो गयी ङ्झफगो रु.९१,५००।– ङ्जहनाङ्झभना गयी िाई भासेकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १७ फभोङ्ञजभको कसङ्टय अऩयाधभा प्रङ्झतवादी भङ्टसङ्झरभ फैठाराई सोही ऐनको दपा ३(१) य ३(१) 
(क), प्रङ्झतवादीहरू बाग्मचन्ि ङ्झभश्र य जीवनहङ्चय ऩोिरेराई दपा ३(१) य ३(१) (ि), य घनश्माभ मादवराई 
दपा ३(१) य ३(१) (ग) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मे  प्राङ्जवङ्झधक सहामक घनश्माभ मादवराई ङ्झफगो रु.८०,०००।–भार 



                            150 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

कामभ गयी ५ भङ्जहना कैद य ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना हङ्टने य अन्म प्रङ्झतवादीहरूको हकभा भतृ्मङ्ट बइसकेका 
व्मङ्ञक्तहरूको यकभ कसरे फङ्टझेको बनी मङ्जकन हङ्टन नसकेको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ य घटी 
ङ्झफगो सभेत कामभ गयी सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतफाट बएको उक्त पैसराभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताभा अङ्झनमङ्झभतता 
बएको बनी प्रङ्झतवादीभध्मे प्राङ्जवङ्झधक सहामक घनश्माभ मादवराई सजामसभेत बएकोरे अङ्झनमङ्झभतता ऩङ्टङ्जद्श बएकै  
छ । त्मसयी अङ्झनमङ्झभतता गनिभा ङ्झनज प्राङ्जवङ्झधक सहामकको भार बङू्झभका यहने अवस्था हङ्टॉदैन । भतृ्मङ्ट बएका 
भाङ्झनसहरूको नाउॉभा वषौंसम्भ यकभ ङ्झनकासा हङ्टॉदासम्भ मी प्रङ्झतवादीहरूरे थाहा नऩाउने बङ्ङे कङ्ट या हङ्टॉदैन । कसङ्टय 
ठहय हङ्टने प्रङ्झतवादी घनश्माभ मादवरे आफ्नो फमानको िभभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको बत्ताको ऩेश्की सङ्ञचव भङ्टसङ्झरभ 
फैठारे आपैं  ङ्झरनङ्टहङ्टन्थ्मो, भतृ्मङ्टदतािको ङ्जकताफभा सङ्ञचवहरू आपैं  थऩघट गनङ्टिहङ्टन्थ्मो बनी फमान गयेको सभेतका 
आधायभा मी सपाइ ऩाउने प्रङ्झतवादीहरूरे आपैं  कागजात ङ्झभराउने गयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता फाऩतको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयी िाईभासेको देङ्ञिएकोरे गा.ङ्जव.स.सङ्ञचवहरूराई आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ य प्राङ्जवङ्झधक सहामक 
घनश्माभ मादवराई घटी ङ्झफगो कामभ गयी बएको उक्त पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि य फदयबागी यहेको छ ।   

४९. ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश् वङ्जवद्यारम ङ्ञचङ्जकत्साशास्त्र अध्ममन सॊस्थान भहायाजगॊज अन्तगित याङ्जद्सम ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्ञशऺा शास्त्र अध्ममन 
केन्िभा तत्कार भङ्टतम कामािरम सहामकको ऩदभा कामियत उङ्झभिरा कङ्ट भायी राभा .........................................१ 

 भङ्टद्दा : याजस्व यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७२-CR-००२७) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।७।१३          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।१२।२५ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी उङ्झभिरा राभारे कानूनफभोङ्ञजभ ङ्जवद्वङ्जवद्यारमको याजस्व िाताभा जम्भा 
गनङ्टिऩने यकभ जम्भा नगयी ङ्झफगो रु.१५,२०,२७१।५० याजस्व यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन 
२०५९ को दपा ७ को िण्ड (क) य (ग) अनङ्टसायको कसङ्टय गयेकारे ङ्झनजराई सोही ऐनको दपा ३ (१)(च) 
फभोङ्ञजभ कैद सजाम य ऐ. दपा ७ फभोङ्ञजभ हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको ङ्झफगो यकभको दोब्फय सजाम हङ्टन भागदाफी 
ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादी आयोऩ दाफीफभोङ्ञजभको 
कसङ्टयभा २ वषि ६ भङ्जहना कैद य ङ्झफगोको हकभा दाफीबन्दा कभ रु.१४,७०,७७१।५० को दोब्फय रु. 
२९,४१,५४३।- जङ्चयवाना हङ्टने ठहयी पैसरा बएकोभा उक्त पैसराभा भङ्टतमत: घटी ङ्झफगो कामभ गदाि ङ्झभङ्झत 
२०७१।४।१४ रु. ४९,५००।– िाताभा जम्भा गयेको बङ्ङे आधाय ङ्झरएको देङ्ञिन्छ । उक्त आधाय हेदाि 
दाफीको उक्त यकभ ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे आपूउऩय २०६८।९।२० गते उजङ्टय ऩयेऩङ्झछ भार फैंकभा दाङ्ञिरा गयेको 
देङ्ञिन्छ । Mr.Christian Will को नाभभा भे १9 सन २०१४ भा नेऩारी रुऩैमाॉ रु. ४९,५००।- प्राद्ऱ 
बएकोभा के प्रमोजनको राङ्झग दाङ्ञिरा बएको हो सभेत िङ्टरेको अवस्था छैन । मसयी उजङ्टयी ऩङ्चयसकेऩङ्झछ 
प्रमोजनहीन दाङ्ञिरा बएको उक्त यकभ सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि यहेकोरे फदयबागी यहेको छ ।   

५०. काभ्रऩेरान्चोक ङ्ञजल्रा, फनऩेा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ६ घय बई धङ्टङ्झरिेर नगय कामिऩाङ्झरका उद्योग ङ्जवकास शािाका, 
तत्कारीन कामािरम सहमोगी भाधवप्रसाद कङ्ट इॉकेर बङ्ङ ेभाधव कङ्ट इॉकेर...............................................१ 

 भङ्टद्दा :   घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको  (०७४-CR-००१८) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।७।८          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७५।१२।२७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : धङ्टङ्झरिेर नगय कामिऩाङ्झरका उद्योग ङ्जवकास शािा, धङ्टङ्झरिेरका याद्ससेवक 
कभिचायीहरू हङ्चयप्रसाद सङ्टफेदी बङ्ङे हङ्चयप्रसाद उऩाध्माम य भाधवप्रसाद कङ्ट इॉकेर बङ्ङे भाधव कङ्ट इॉकेररे आऩसी 
ङ्झभरेभतोभा उजङ्टयीकताि कृष्णप्रसाद भाकफाट रु.१४,०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१) फभोङ्ञजभ कसङ्टय गयेकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई ङ्झफगो रु.१४,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१) को देहाम (क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर 
दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मे हङ्चयप्रसाद उऩाध्मामराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) को कसङ्टयभा सोही दपा ३(१) य ३(१) (क) फभोङ्ञजभ १५ ङ्छदन कैद य ङ्झफगो फभोङ्ञजभ रु.१४,०००।-  
जङ्चयवाना हङ्टने य अकाि प्रङ्झतवादी भाधवप्रसाद कङ्ट इॉकेरको साथफाट यकभ फयाभद नबएको बङ्ङे आधाय ङ्झरई आयोऩऩर 
दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी पैसरा बएको ऩाइन्छ । सपाइ ङ्छदने गयी बएको उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि उजङ्टयी 
ङ्झनवेदकसॉग दङ्टवै जनारे यकभ भाग गयेको य यकभ फयाभद हङ्टॉदा ऩङ्झन दङ्टवैजना एकैसाथ ऩिाउ ऩयेको, उक्त फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्काभा दङ्टवै जना योहफयसभेत यहेको य दङ्टवैजनाको यङ्गेहात ऩयीऺणभा  पेनोल्पथाङ्झरन सभेत ऩाइएको अवस्थाभा 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

दङ्टवैजनाको ङ्झभरोभतोभा घङ्टस/ङ्चयसवत यकभ ङ्झरएको ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्थाराई प्रभाणको अनदेिा गयी बएको उक्त 
पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

५१. रभजङ्टङ ङ्ञजल्रा, ङ्ञजता गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ७ चोकरहङ्जटमा स्थामी ठेगाना बई हार ङ्ञचतवन ङ्ञजल्रा, बयतऩङ्टय उऩ-
भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ ७ अस्ऩतार आवास फस्न ेवी.ऩी. कोइयारा भेभोङ्चयमर र्क्यान्सय अस्ऩतार, बयतऩङ्टय, ङ्ञचतवनका 
ऩूवि अध्मऺ तथा ङ्झसङ्झनमय कन्सल्टेन्ट डा. बक्तभान शे्रद्षसभेत जना.............................................................२ 

 भङ्टद्दा : गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको (०७२-CR-००६४) 

 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।७।१३          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।४ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया :  वी.ऩी. भेभोङ्चयमर र्क्यान्सय अस्ऩतार बयतऩङ्टय ङ्ञचतवनभा कामियत यही साविजङ्झनक 
ऩद धायण गयेका याद्ससेवक डा. बक्तभान शे्रद्षरे गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा २०(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई ङ्झफगो 
रु.१,६७,५७,११३।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(२) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद 
सजाम हङ्टन य ङ्झनजरे स्रोत ऩङ्टङ्जद्श गनि नसकेको उक्त सम्ऩङ्ञत्त ऐ. ऐनको दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि फभोङ्ञजभ जपत हङ्टन स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झनजकी श्रीभती ङ्ञशरङ्ट 
शे्रद्षका नाभभा सभेत यहेकोरे जपत प्रमोजनको राङ्झग आयोऩऩरभा उङ्ञल्रङ्ञित चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरू जपत हङ्टन 
बङ्ङसेभेत व्महोयाको सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त 
अदारतफाट प्रङ्झतवादीको रु.१,१८,६६,७७६।–को भार स्रोत निङ्टरेको बनी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन २०५९को 
दपा २०(१) को कसङ्टयभा ऐ. २०(२) अनङ्टसाय ङ्झफगो रु.१,१८,६६,७७६।– जङ्चयवाना य एक वषि कैद सजाम 
गयी स्रोत निङ्टरेको उक्त ङ्झफगोको हकभा ऐनको दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ को दपा २९ि फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवादीहरूको स्रोत िङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्तफाट उक्त हदसम्भको ङ्झफगो जपत हङ्टने 
ठहयी पैसरा बएको ऩाइन्छ । उक्त पैसराफभोङ्ञजभ प्रङ्झतवादीराई घटी ङ्झफगो कामभ गदाि भङ्टतमत: घय बाडा य 
कन्सल्टेन्ट शङ्टल्क य फैठक बत्ता फाऩतको यकभ आमभा गणना हङ्टने बनी आमभा वङृ्जर्द् हङ्टने गयी घटी ङ्झफगो कामभ 
गयेकोभा प्रङ्झतवादीरे घय बाडाको यकभ बने ऩङ्झन बाडा सम्झौताको कागज एवॊ सो फाऩत राग्ने स्थानीम कय सभेत 
ङ्झतयेको नऩाइएको, प्रङ्झतवादी अस्ऩतारको ऩूणिकारीन ऩदभा यहेकोरे प्रङ्झतवादीरे बनेजस्तो अको अस्ऩतारभा काभ 
गयेको प्रभाण ऩेस नबएको, मस्तै प्रकृङ्झतको नेऩार सयकाय ङ्जवरुर्द् देवेन्ि डॊगोर बएको भ्रद्शाचाय (ने.का.ऩ. २०७५, 
अॊक १, ङ्झन.नॊ. ९९३२) भङ्टद्दाभा सयकायी अङ्झधकायीरे अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको प्रभाण ऩेस गनङ्टिऩने बङ्ङे नङ्ञजय ङ्झसर्द्ान्तसभेत 
प्रङ्झतऩादन बएकोभा उङ्ञल्रङ्ञित आधाय प्रभाण ग्रहण नगयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको 
छ ।  

५२. ङ्ञजल्रा सरािही, साङ्झफक सरेभऩङ्टय गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.१ हार ऐ. कङ्जवरासी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.१३ घय बई ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम, सरािहीभा कामियत कामििभ अङ्झधकृत नङ्झगना याम.............................................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको (०७३-CR-0006) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।८।२०          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।५ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम, सरािहीका कामििभ अङ्झधकृत नङ्झगना यामरे 
उजङ्टयीकताि/ङ्झनवेङ्छदकाहरूफाट जनही २०,०००।- का दयरे जम्भा रु. ४०,०००।- घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएकोरे ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीको उक्त कामि भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय बएकोरे 
ङ्झनज नङ्झगना यामराई ङ्झफगो रु.४0,0००।- कामभ गयी सोही भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को 
उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई 
ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट उजङ्टयीकतािहरूको प्रङ्झतकूर फकऩर य 
उजङ्टयी ङ्झनवेदन रेख्न ेव्मङ्ञक्त नै शॊकास्ऩद बएको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको 
ऩाइन्छ । उजङ्टयीकतािहरूरे प्रङ्झतकूर फकऩर गये ऩङ्झन प्रङ्झतवादीफाट फयाभद बएको यकभ ङ्झनज उजङ्टयीकतािरे नै 
आमोगसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदई बयऩाई गयी रगेको यकभ प्रङ्झतवादीको दयाजङ्झबर यहेको ब्मागभा यािेको अवस्था फयाभद 
बएकोरे प्रङ्झतवादीराई जफयजस्ती ङ्छदएको बङ्ङे अवस्था सभेत यहॉदैन । एउटा सेवाग्राहीरे त्मरो यकभ त्मसै याख्न 
ङ्छदएको बङ्ङे बनाइ ऩङ्झन ङ्जवद्वसनीम देङ्ञिॊदैन । उजङ्टयीकतािहरूरे आपूरे कामि सम्ऩङ्ङ ऩद्ळात ब ङ्टक्तानी ऩाउनङ्टऩने यकभ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

मी प्रङ्झतवादीरे योङ्जकङ्छदई ङ्जढरासङ्टस्ती गङ्चयङ्छदएको बङ्ङे ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाणफाट देङ्ञिएकै अवस्थासभेतका आधाय 
प्रभाणहरूफाट प्रङ्झतवादी उऩयको आयोऩ ऩङ्टङ्जद्श यहेको अवस्थाभा सङ्टरु अदारतरे सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी 
प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको छ ।  

५३. ङ्ञजल्रा कास्की, साङ्झफक भाझठाना गा.ङ्जव.स.वडा नॊ.६ हार ऐ. ऩोिया रेिनाथ भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ.२८ 
भाझठाना फस्न ेङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन कास्कीभा इङ्ञन्जङ्झनमय ऩदभा कामियत गोङ्जवन्दप्रसाद ब ङ्टतेर.......................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको  (०७३-CR-००67) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।८।१९          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।५ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन, कास्कीका इङ्ञन्जङ्झनमय गोङ्जवन्दप्रसाद ब ङ्टतेररे कामि अनङ्टबव 
ऩर फनाई ङ्छदन े कामि प्रमोजनका राङ्झग उजङ्टयी/ङ्झनवेदनकताि प्रकाश न्मौऩानेसॉग रु.५0,०००।–घङ्टस/ङ्चयसवत 
ङ्झरएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादी गोङ्जवन्दप्रसाद ब ङ्टतेरको उक्त कामि भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय बई ङ्झनज प्रङ्झतवादी गोङ्जवन्दप्रसाद ब ङ्टतेरराई ङ्झफगो रु.५0,0००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ 
जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त 
अदारतफाट फयाभद बएको यकभ ङ्झनजको हातफाट नबई सयकायी आवास कोठाको दयाजको कङ्ट नाऩङ्छट्टफाट फयाभद 
बएको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ । उक्त आधाय हेदाि प्रङ्झतवादीरे उजङ्टयीकतािराई 
काभको अनङ्टबव ऩर फनाई ङ्छदन बनी यकभ भाग गयेकोरे उक्त यकभ आमोगफाट उजङ्टयीकतािरे ङ्झनवेदनसाथ बयऩाई 
सभेत गयी रगेको य सो यकभ प्रङ्झतवादी फस्ने सयकायी आवास कोठाको ढोका नङ्ञजक दयाजफाट फयाभद बएकोरे 
प्रङ्झतवादीरे यकभ फङ्टझेऩङ्झछ त्मसराई रङ्टकाई ङ्झछऩाई गङ्चययािेको अवस्थाभा फयाभद बएकोरे प्रङ्झतवादी उऩयको आयोऩ 
दाफी ऩङ्टङ्जद्श बइयहेको अवस्थाभा त्मसतपि को प्रभाण ग्रहण नगयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे उक्त पैसरा 
फदयबागी यहेको छ ।  

५४. ङ्ञजल्रा सद्ऱयी सद्ऱकोसी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ स्थामी घय बई ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम, याभेछाऩ अन्तयगत 
ङ्झफजङ्टरीकोट स्वास्थ्म चौकी याभेछाऩभा दयफन्दी यही उभाकङ्ट ण्ड गाउॉऩाङ्झरका याभेछाऩभा काजभा कामियत ङ्झस.अ.हे.व. 
दीऩेन्िकङ्ट भाय ऩैकयासभेत जना..........................................................................................................२ 

 भङ्टद्दा :  झङ्टठा ङ्जववयण ऩेस गयी भ्रष् टाचाय गयेको  (०७४-CR-०१८८) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत : २०७५।८।१७          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।१० 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी दीऩेन्िकङ्ट भाय ऩैकयारे आपू ङ्जवदेशभा यहे फसेको अवस्था हाडजोनॉसम्फन्धी 
सभस्मा यहेकोरे ङ्झफदा स्वीकृङ्झत गयी ऩाउॉ बनी झङ्टठा ङ्जववयण उल्रेि गयी सयकायी ओहदाभा फहार यहने उद्देश्मरे 
ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम इराभभा ङ्झनवेदन ऩेस गयेको देङ्ञिन आएकोरे ङ्झनजराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १६ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा १६ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य 
ङ्झनजरे झङ्टठा ङ्जववयण ऩेस गयी ङ्जवदेशभा यहेको य कामािरमभा हाङ्ञजय नयहेको ङ्झभङ्झत २०६६/८/१ देङ्ञि २०६८ 
भाघसम्भको तरफ सङ्टङ्जवधा फाऩत रु.३,४२,७५०।- ङ्झरई साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी तथा दङ्टरुऩमोग 
गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१) को देहाम (घ) फभोङ्ञजभ सजाम गयी ऐ. ऐनको दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झनजरे हाङ्झन नोक्सानी गयेको ङ्झफगो रु. 
३,४२,७५०।- ङ्झनजफाट असङ्टरउऩय हङ्टन य अकाि प्रङ्झतवादी डा. रक्ष्भीप्रसाद भैनारीरे नेऩारभा नबई दङ्ञऺण 
कोङ्चयमाभा यहेका दीऩेन्िकङ्ट भाय ऩैकया आपूकहाॉ उऩचाय गयाइयहेको बनी दीऩेन्िकङ्ट भाय ऩैकयारे ङ्झफदाका राङ्झग 
ङ्छदएको झङ्टठा ङ्झनवेदन ऩर स्वीकृङ्झतका राङ्झग आवश्मक प्रभाणको रूऩभा यहने ङ्झसपाङ्चयस ऩर तमाय गयी झङ्टठा 
ङ्जववयण उल्रेि गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६ को उऩदपा (१) को कसङ्टयको भङ्झतमायको 
बङू्झभका ङ्झनवािह गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनज डा. रक्ष्भीप्रसाद भैनारीराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ 
को कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा १६ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामराई आधाय भानी दपा २२ फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रत्मेक वषि 
ङ्झफयाभी ङ्झफदा सॊङ्ञचत हङ्टने य उक्त ङ्झफदा ङ्झनजरे प्रमोग गनि ऩाउने नै हङ्टॉदा झङ्टठा ङ्जववयण बङ्ङ नङ्झभल्ने बएकोरे सो 
अवङ्झधभा ङ्झरए ऩाएको यकभराई हाङ्झन नोक्सानी बङ्ङ नङ्झभल्ने बनी प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको 
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ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि प्रङ्झतवादी दीऩेन्िरे २०६६ सारदेङ्ञि ऩटक-ऩटक उऩचायको िभभा यहेको बनी 
ङ्झनवेदन ङ्छदई ङ्झफदा स्वीकृत गयेको देङ्ञिन्छ ।तय ङ्झनज प्रङ्झतवादी उक्त ङ्झफदा स्वीकृत गयाई दङ्ञऺण कोङ्चयमाभा कामियत 
यहेको बङ्ङे प्रभाण कागजरे स्थाङ्जऩत गङ्चययहेको अवस्थाभा ओहदाभा फहार यहने उद्देश्मरे प्रङे्जषत बएका झङ्टठा 
ङ्जववयण य प्रभाणऩरराई ऐनको दपा १६(१) को कानूनी व्मवस्थारे सभेटेको ऩाइन्छ । त्मसयी ङ्जवदेशभा यहेको 
प्रङ्झतवादी दीऩेन्िकङ्ट भाय ऩैकयाराई उऩचाय बइयहेको बनी ङ्झसपाङ्चयस गने डा.रक्ष्भीप्रसाद भैनारीको ङ्झसपाङ्चयस ऩङ्झन 
झङ्टठा यहेकोरे त्मसयी झङ्टठा ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा सयकायी सेवाभा यहेको ठहयी तरफ सभेत ङ्झरएिाएको कामिराई 
भ्रद्शाचाय अन्तगितको कामि कसङ्टय ऩने बएकोरे सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी 
बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बई फदयबागी यहेको छ ।  

५५. ङ्ञजल्रा उदमऩङ्टय, ङ्झरमङ्टगा नगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. ११ स्थाई घय बई हार ङ्ञजल्रा बक्तऩङ्टय, बक्तऩङ्टय नगयऩाङ्झरका, वडा 
नॊ. १ ङ्झसजिनानगय फस्न ेमातामात व्मवस्था कामािरम (सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर फागभती) सङ्टकेधाया, काठभाडौंभा 
तत्कार िङ्चयदाय ऩदभा कामियत सङ्टभन ऩोियेर......................................................................................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको  (०७४-CR-००७९) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत : २०७५।९।३०          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।१३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : मातामात व्मवस्था कामािरम (सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर) सङ्टकेधाया, काठभाडौंका 
िङ्चयदाय सङ्टभन ऩोियेर य नामफ सङ्टब्फा मादव ऩौडेरसभेतरे सेवाग्राही ङ्झनवेदक याभेद्वय ताभाङफाट साउदी अयङ्झफमन 
सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको आधायभा नेऩारी सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरने प्रमोजनको राङ्झग रु.३२,०००।-  
घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरूराई ङ्झफगो रु.३२,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(ि) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना 
य कैद सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट 
प्रङ्झतवादी मादव ऩौडेरराई आयोऩऩर भागदाफीफभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ३ भङ्जहना कैद य ङ्झफगो रु.३२,०००।–
जङ्चयवाना हङ्टने य प्रङ्झतवादी सङ्टभन ऩोियेरको हकभा ङ्झनजको साथफाट यकभ फयाभद नबएकोरे सपाइ ऩाउने गयी 
बएको उक्त पैसराभा उजङ्टयीकतािरे ङ्जमनै दङ्टवैजना प्रङ्झतवादीहरू उऩय ङ्जकटानी उजङ्टयी गयेको, दङ्टवैजना एकसाथ ऩिाउ 
ऩयेको साथै ङ्झनजको हात धोएको ऩानीको नभङ्टनाभा पेनोल्पथाङ्झरन ऩाइएको, प्रङ्झतवादी उऩय अशोक काकीरे 
अदारतसभऺ फमान गदाि ङ्झनज सङ्टभन ऩोियेरकै सल्राहफभोङ्ञजभ यकभ ङ्छदएको बनी िङ्टराई सहऩोर गयेको 
सभेतका आधाय प्रभाणफाट ङ्झनज प्रङ्झतवादीको सभेत ङ्झभरोभतो य सॊरग्नता ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्थाभा ङ्झनज प्रङ्झतवादी 
सङ्टभन ऩोियेरराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बई फदयबागी यहेको छ ।  

५६. ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा, फढैमातार गाउॉऩाङ्झरका, वडा नॊ. ४ स्थामी घय बई हार नऩेारगञ्ज उऩभहानगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. ४ 
फस्न ेऔषधी व्मवस्था ङ्जवबाग, शािा कामािरम, नऩेारगञ्जका पाभेसी ङ्झनयीऺक (छैठौं तह ) ऩङ्टष्ऩ याना ऺरेी.........१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस//ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको । (०७४-CR-०१०१) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत : २०७५।८।२१      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।१३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी ऩङ्टष्ऩ याना ऺेरीरे उजङ्टयीकताि अजङ्टिनफहादङ्टय अङ्झधकायीसॉग ङ्ञजल्रा जाजयकोट 
छेडागाड न.ऩा. वडा नॊ. ५ थरह फजायभा सॊचारन गयेको डेङ्झबड भेङ्झडकर सेन्टयको नवीकयण सभेत गङ्चयङ्छदए 
फाऩत रु.२८,०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 
को दपा 3(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.२८,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा 3(१) य दपा 
3(१)(ि) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन सभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर 
दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट घङ्टस ङ्चयसवत बङ्झनएको यकभ प्रङ्झतवादीको शयीयफाट फयाभद नबई भाछा य 
ङ्जटभङ्टय यािेको कागजको प्माक गयेको काटङ्टिनङ्झबरफाट फयाभद बएको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई आयोऩ 
दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ । उक्त आधाय हेदाि प्रङ्झतवादीरे उजङ्टयीकताि सभेतको भेङ्झडकर ङ्झनयीऺण गदाि दङ्ट:ि 
हैयानी ङ्छदएकोरे मस सम्फन्धभा ङ्झनजको ङ्जवरुर्द् मसअङ्ञघ ऩङ्झन ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम जाजयकोटभा उजङ्टयी ऩयेको 
बङ्ङे देङ्ञिएको छ, प्रस्तङ्टत वायदातभा उजङ्टयीकतािराई आमोगफाट पेनोल्पथाङ्झरनसङ्जहतको यकभ ऩठाएको उक्त यकभ 
ङ्झनजरे रङ्टकाएय यािेको अवस्थाभा फयाभद बएको य प्रङ्झतवादीको हात धोएको ऩानीभा पेनोल्पथाङ्झरन ऩाएको, 
प्रङ्झतवादी य उजङ्टयीकतािफीच टेरीपोन वातािभा ऩटकऩटक बेटघाट तथा राब ङ्झरएको बङ्ङे सॊवाद यहेको सभेतका 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

आधाय प्रभाणहरूफाट प्रङ्झतवादीरे घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्थाभा प्रङ्झतवादीराई आयोऩऩर 
भागदाफीफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन ङ्टऩनेभा सो नगयी बएको पैसरा फदयबागी यहेको छ।  

५७. ङ्ञजल्रा बक्तऩङ्टय, बक्तऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.११ फस्न ेरेिाऩढी ब्मवसामी ङ्जवष्णङ्टहङ्चय ङ्ञन्हसङ्टत ङ्ट............................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-०१०९) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।११।२      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।१३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : भारऩोत कामािरम, बक्तऩङ्टयका नामफ सङ्टब्फा ऋङ्जषयाभ फङ्टढाथोकीरे रु.३,००,०००।- 
य कामािरम सहमोगी केशफफहादङ्टय िरीरे रु.१,००,०००।- रेिाऩढी व्मवसामी ङ्जवष्णङ्टहङ्चय ङ्ञन्हसङ्टत ङ्ट भापि त घङ्टस 
ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेकोरे प्रङ्झतवादी 
ऋङ्जषयाभ फङ्टढाथोकीराई रु.३,००,०००।- ङ्झफगो कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य 
दपा ३(१) को देहाम (घ) फभोङ्ञजभ, केशफफहादङ्टय िरीराई रु.१,००,०००।- ङ्झफगो कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (ग) फभोङ्ञजभ य रेिाऩढी व्मवसामी ङ्जवष्णङ्टहङ्चय  
ङ्ञन्हसङ्टत ङ्टरे याद्ससेवक कभिचायीहरूराई  रु.४,००,०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत उऩरब्ध गयाई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) य दपा ३(१) (घ) को कसङ्टय अऩयाध गनिभा भङ्झतमायको बङू्झभका ङ्झनवािह गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन 
आएकोरे ङ्झनजराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोङ्ञजभ  सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादी ऋङ्जषयाभ फङ्टढाथोकी य केशवफहादङ्टय 
िरीराई आयोऩऩर भागदाफीफभोङ्ञजभ य प्रङ्झतवादी व्मवसामी ङ्जवष्णङ्टहङ्चय ङ्ञन्हसङ्टत ङ्टराई ऐनकै दपा २२ फभोङ्ञजभ ६ 
भङ्जहना कैद य रु.१,५०,०००।… जङ्चयवाना हङ्टने गयी पैसरा बएकोभा प्रङ्झतवादी ङ्जवष्णङ्टहङ्चय ङ्ञन्हसङ्टत ङ्टराई ऩङ्झन अन्म 
प्रङ्झतवादीहरूराई सजाम बएको सयह सजाम हङ्टन ङ्टऩनेभा सो नगयेको हदसम्भको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बई सो हदसम्भको 
पैसरा फदयबागी यहेको छ।  

५८. ङ्ञजल्रा फाॉके साङ्झफक कोहरऩङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. २ हार कोहरऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १० फस्न ेश्री ङ्झरब ङ्टवन 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम कोहरऩङ्टय १०, फाॉकेका प्रधानाध्माऩक ङ्जवभरा शाहीसभेत जना .......................................३ 

 भङ्टद्दा : सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको।(०७४-CR-०१५२) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।११।१      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।१९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ङ्झरब ङ्टवन उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम कोहरऩङ्टय, फाॉकेका प्रधानाध्माऩक ङ्जवभरा शाही य 
रेिाऩार याभकङ्ट भाय मादवरे आपूहरूराई गैयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउन े
फदङ्झनमतरे झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई फनाई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ (१) (ङ) फभोङ्ञजभको कसङ्टय 
गयेको देङ्ञिन आएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई रु.१,९२,२८८।- ङ्झफगो कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन २०५९ 
को दपा ८(१) फभोङ्ञजभ कैद य जङ्चयवानाको सजाम हङ्टन य एङ्जपक्स टेक्नोरोजी, नेऩारगञ्ज -५, न्मङ्टयोड फाॉकेका 
प्रोप्राइटय सङ्टशीराकङ्ट भायी ङ्झसॊहरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन 
आएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई ऩङ्झन रु.१,९२,२८८।- ङ्झफगो कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन २०५९ को दपा 
८(१) फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामभा सोही ऐनको दपा २२ को प्रङ्झतफन्धात्भक वार्क्याॊश अनङ्टसाय कैद य जङ्चयवानाको 
सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरू 
ङ्जवभरा शाही य याजकङ्ट भाय मादवराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१)(ङ) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा 
सोही ऐनको दपा ८(१) फभोङ्ञजभ जनही ३ भङ्जहना कैद य ङ्झफगो रु.१,९२,२८८।- को दाभासाहीरे 
रु.९६,१४४।- जङ्चयवाना य प्रङ्झतवादी सङ्टशीराकङ्ट भायी ङ्झसॊह चन्दराई सोही ऐनको दपा ८(४) फभोङ्ञजभ ३ भङ्जहना 
कैद हङ्टने गयी प्रङ्झतवादीहरूराई दाभासाहीरे जङ्चयवाना हङ्टने गयी सजाम बएको हदसम्भको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि यहेको  
छ । भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) रे "......ङ्झफगो िङ्टरेकोभा ङ्झफगो फभोङ्ञजभ 
जङ्चयवाना गयी ङ्झफगो असङ्टरउऩय गङ्चयनछे, बङ्ङे यहेकोभा प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा ङ्झफगो िङ्टरेकोरे ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जनही जङ्चयवाना 
हङ्टन ङ्टऩनेभा सो नगयी बएको सो हदसम्भको पैसरा र ङ्टङ्जट बई फदयबागी यहेको छ । 

५९. ङ्ञजल्रा तनहङ्टॉ, साङ्झफकभा दभौरी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ४ हार व्मास नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ११ स्थामी ठेगाना बई 
भहानगयीम प्रहयी वतृ्त, फाराजङ्टभा प्रहयी नामफ उऩयीऺक ऩदभा कामियत नवीनकृष्ण बण्डायी सभेत जना…………..…………३ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००४७) 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।८।१४      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।१९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : भहानगयीम प्रहयी वतृ्त, फाराजङ्टभा थङ्टनाभा यहेका गॊगा देवानराई छङ्टटाउन ङ्झनजकी 
श्रीभती उजङ्टयीकताि ङ्झनवेङ्छदका ङ्जवङ्झनता देवानसॉग प्रहयी नामफ उऩयीऺक नवीनकृष्ण बण्डायीको ङ्झनदेशन य सॊरग्नताभा 
प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक चन्िङ्झसॊह बाट, प्रहयी हवल्दाय भनोजकङ्ट भाय मादव, प्रहयी जवान ऩङ्टष्कयफहादङ्टय शाह य 
फारङ्टवा ङ्झडऩो सञ्चारक ङ्जवनोद थाऩारे रु.५,००,०००।… घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयी ङ्झरएको यकभ फयाभद हङ्टन आई 
ङ्झनजहरूभध्मे याद्ससेवकहरू प्रहयी नामव उऩयीऺक नवीनकृष्ण बण्डायी, प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक चन्िङ्झसॊह बाट, 
प्रहयी हवल्दाय भनोजकङ्ट भाय मादव य प्रहयी जवान ऩङ्टष्कयफहादङ्टय शाहरे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 
3(1) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनजहरूराई जनही ङ्झफगो रु. ५,००,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(1) य दपा 3(1) को देहाम (घ) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन तथा 
प्रङ्झतवादी ङ्जवनोद थाऩारे उजङ्टयी ङ्झनवेङ्छदका ङ्जवङ्झनता देवान य ङ्झनजका श्रीभान ्  गॊगा देवानराई डय रास देिाई 
घयकोठाभा गैयकानूनी तरासीसभेत ङ्झरई गॊगा देवानराई गैयकानूनी रूऩभा ऩिाउ गयी आपू सञ्चारक यहेको 
ङ्जवन्दावाङ्झसनी फारङ्टवा ङ्झडऩोभा रङ्टकाई ङ्झछऩाई यािी उऩयोक्त फभोङ्ञजभका याद्ससेवक प्रहयी कभिचायीहरूसॉग प्रत्मऺ 
सॊरग्न बई घङ्टस/ङ्चयसवतको यकभ भाग गनि य ङ्चयसवत यकभ ङ्झरन सहमोग गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आई ङ्झनज ङ्जवनोद 
थाऩारे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(२) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनज ङ्जवनोद 
थाऩाराई ङ्झफगो रु. ५,००,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(२) फभोङ्ञजभको 
कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा 3(1) य 3(1) को देहाम (घ) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टनसभेत भागदाफी ङ्झरई 
ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरूभध्मे चन्िङ्झसॊह बाट य 
ऩङ्टष्कयफहादङ्टय शाहराई जनही ५,००,०००।… जङ्चयवाना य १ वषि कैद हङ्टने य प्रङ्झतवादीहरू नवीनकृष्ण बण्डायी, 
भनोजकङ्ट भाय मादव य ङ्जवनोद थाऩा (फगारे) कसङ्टयभा सॊरग्न नयहेको बनी आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको पैसराभा 
प्रङ्झतवादी प्र.ना.उ.नवीनकृष्ण बण्डायी भहानगयीम प्रहयी वतृ्त, फाराजङ्ट कामािरमको प्रभङ्टि यहेको उक्त कामािरमरे 
आपू भातहतको उजङ्टयीबन्दा फाङ्जहय गई अकािको ऺेराङ्झधकायभा यहेको य सो कामािरमभा उजङ्टयी नै नऩयेको ङ्जवषमभा 
उजङ्टयीकताि ङ्झनवेङ्छदकाका श्रीभानराई ऩिाउ गयी थङ्टनाभा यािी घङ्टस ङ्चयसवत भाग गनि आदेश य ङ्झनदेशन ङ्छदएको 
यहेछ बङ्ङे अवस्था देङ्ञिएको साथै कसङ्टय ठहय हङ्टने प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺकरे कामािरम प्रभङ्टिराई जानकायी गयाई 
ऩिाउ गयेको बनी उल्रेि गयेफाट ऩङ्झन ङ्झनज प्रङ्झतवादीकै ङ्झनदेशनभा ऩिाउ गयेको बङ्ङे देङ्ञिएको, प्रङ्झतवादीहरू 
फीच एकआऩसभा ऩटक ऩटक पोन सम्ऩकि  यहेको बङ्ङे देङ्ञिएको सभेतका आधाय प्रभाणहरूफाट मी सपाइ ऩाउन े
प्रङ्झतवादीहरूको सभेत प्रस्तङ्टत वायदातभा सॊरग्न यहेको देङ्ञिएकोरे मी प्रङ्झतवादीहरूराई सभेत आयोऩऩर भागदाफी 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन ङ्टऩनेभा सो नबएको हदसम्भको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि यहेको सो हदससम्भको पैसरा फदयबागी छ ।  

६०. धनकङ्ट टा ङ्ञजल्रा, धनकङ्ट टा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ ६ ङ्झसयानफजाय स्थामी ठेगाना बई नाऩी कामािरम, धनकङ्ट टाभा 
तत्कारीन नाऩी अङ्झधकृत ऩदभा यही अङ्झनवामि अवकास प्राद्ऱ वषि ६२ का अबमकृष्ण जोशीसभेत जना...३ 

 भङ्टद्दा : सयकायी जग्गा व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि गयी गयाई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७१-CR-०२०३) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१०।९       ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।१३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : धनकङ्ट टा ङ्ञजल्रा साङ्झफक ताॊिङ्टवा ९ ङ्जक.नॊ. २४८ ऺेरपर ११-७-२-० को जग्गा 
नाऩी कामािरमको ङ्जपल्डफङ्टकभा ऩतॉ रेङ्ञिएको य भारऩोत कामािरम धनकङ्ट टाको भोठ से्रस्ताभा श्री ५ को सयकाय 
ऩतॉ जङ्झनएको जग्गा प्रङ्झतवादीहरूको ङ्झभरोभतोफाट व्मङ्ञक्तराई गैयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माउने ङ्झनमतरे व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको नाभभा दताि गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे भारऩोत कामािरमका कामािरम प्रभङ्टि 
सङ्टयेशकङ्ट भाय थऩङ्झरमा, शािा अङ्झधकृत टॊकप्रसाद दङ्टवाडीराई ङ्झफगो रु.१८,७६,०३४।५० कामभ गयी भ्रद्शाचाय  
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१)(ज) य ८(४) को कसङ्टयभा ऐ. ऐनको ८(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य 
प्रङ्झतवादी अबमकृष्ण जोशीराई ऐ.ऐनको ८(४) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.१८,७६,०३४।५० कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩऩर भागदाफी फभोङ्ञजभको कसङ्टय ठहय बई कैद सजाम बए 
ऩङ्झन ङ्झफगोको हकभा दाफीबन्दा घटी ङ्झफगो रु.६८,८१२।५०  भार कामभ गयेको हकभा सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतफाट 
बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिन्छ । प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा नेऩार सयकायको नाउॉभा यहेको जग्गा व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको नाभभा 
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गएऩङ्झछ कामभ बएको ङ्जक.नॊ. १२७७ को ऺेरपर १…३…२…१ को जग्गा भूल्म २,००,०००।- कामभ गयी 
िङ्चयद ङ्झफिी गयेको ङ्झभङ्झसर सॊरग्न कागजफाट देङ्ञिएकोरे उक्त ङ्जक.नॊ.२४८ को कङ्ट र ऺेरपर ११…७…२…० को 
ङ्झफगो रु.१८,७६,०३४।५० नै कामभ हङ्टने हङ्टॉदा सो ङ्झफगो कामभ नगयी घटी ङ्झफगो कामभ बएको हदसम्भको सङ्टरु 
पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि यहेकोरे सो हदसम्भको पैसरा फदयबागी यहेको छ ।   

६१. ङ्ञजल्रा भहोत्तयी यघङ्टनाथऩङ्टय गा.ङ्जव.स.६ घय बई ऐ. गौशारा न.ऩा. वडा नॊ.३ फस्न ेश्री ङ्जकशोयी याभचन्ि प्राथङ्झभक 
ङ्जवद्यारम सङ्टन्दयऩङ्टय-८ का प्रधानाध्माऩक वषि ४१ का ङ्जवभरेशकङ्ट भाय मादवसभेत जना………...............………………………..२ 

 भङ्टद्दा : सयकायी अनङ्टदान यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७१-CR-०१६०) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।९।२      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।२२ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ याभङ्जवद्वास मादव य प्रधानाध्माऩक 
ङ्जवभरेशकङ्ट भाय यामरे सञ्चारनभै नयहेको ङ्जवद्यारमको नाभभा ङ्ञज.ङ्ञश.का.फाट ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषिकभा आ.व.०६८।०६९ य 
०६९।७० भा ङ्झनकासा बएको कङ्ट र रु.२,७४,८८५।- िाताफाट सॊमङ्टक्त रूऩभा ङ्ञझकी ङ्झरई ङ्जहनाङ्झभना य दङ्टरुऩमोग 
गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन २०५९ को दपा १७ द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टयभा 
रु.२,७४,८८५।–ङ्झफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टर गयी सोही ऐनको दपा ३(१) 
य ३(१) (घ) फभोङ्ञजभको सजाम गयी ऩाउन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरूरे उक्त यकभ फदङ्झनमतऩूविक ङ्झरए िाएको नदेङ्ञिएकोरे भ्रद्शाचाय गयेको 
भाङ्ङ नसङ्जकने बनी आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदई पैसरा बएको ऩाइन्छ । उक्त भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीहरूरे यकभ 
ङ्झरएिाएको तथ्मभा ङ्जववाद देङ्ञिॊदैन । ङ्जवद्यारम नै नयहेको फन्द यहेको ङ्जवद्यारमको नाभभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूरे 
यकभ ङ्झनकासा गयी िचि गयेको बङ्ङे देिाएको हयङ्जहसाफ फदङ्झनमतसाथ गयेको ऩङ्टङ्जद्श बएको छ । याज्म कोषको 
रगानी उत्ऩादनशीर यहने बएकोरे सञ्चारनभै नबएको ङ्जवद्यारमभा रगानी गने प्रदै्ल आउॉदैन । मस अवस्थाभा 
प्रङ्झतवादीहरूको उक्त कामि भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन अन्तगितको कसङ्टय अऩयाध बएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई 
आयोऩऩर दाफीफभोङ्ञजभ सजाम गनङ्टिऩनेभा सो नगयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको छ ।   

६२. ङ्ञजल्रा उदमऩङ्टय, ङ्झरमङ्टगा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ घय बई हार बक्तऩङ्टय ङ्ञजल्रा भध्मऩङ्टय ङ्छठभी नगयऩाङ्झरका याधेयाधे 
डेया गयी फस्न ेभारऩोत कामािरम बक्तऩङ्टयका ङ्झनरङ्ञम्फत नामफ सङ्टब्फा ङ्छदनशे येग्भी…………................……………………………१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००११) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।९।२७      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।१।२७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : भारऩोत कामािरम बक्तऩङ्टयका भारऩोत अङ्झधकृत चिफहादङ्टय शे्रद्ष, नामफ सङ्टब्फा 
याजकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये य िङ्चयदाय दङ्टगािप्रसाद ऩोियेरको सॊरग्नता य आऩसी ङ्झभरेभतोभा ङ्झनवेदक याभफहादङ्टय ताभाङफाट 
रु. ५०,०००।–घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयी ङ्झरएको ऩङ्टङ्जद्श बएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.५०,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य 
कैद सजाम हङ्टन य प्रङ्झतवादीभध्मेका ङ्छदनेश येग्भीरे भारऩोत अङ्झधकृत चिफहादङ्टय शे्रद्षरे बने अनङ्टसाय कामािरमफाट 
ङ्जवतयण हङ्टनङ्टऩने जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाि कामािरम सभमऩद्ळात वेब सेकङ्ट वा कनियभा रगी ङ्झनवेदकराई ङ्छदई भ्रद्शाचायजन्म 
कामिभा भङ्झतमायको बङू्झभका िेरेकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादी ङ्छदनेश येग्भीको उक्त कामि भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन २०५९ को 
दपा २२ फभोङ्ञजभको कसङ्टय बएकोरे ङ्झनज ङ्छदनेश येग्भीराई ङ्झफगो रु.५०,०००।–कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (ि) अनङ्टसाय हङ्टने सजामभा 
ऐ. ऐनको दपा २२ फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर 
दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरू चिफहादङ्टय शे्रद्ष, याजकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये य दङ्टगािप्रसाद ऩोियेरराई 
आयोऩऩर भागदाफीफभोङ्ञजभ कैद य सजाम गयी प्रङ्झतवादीभध्मेका ङ्छदनेश येग्भीराई आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ङ्छदन े
गयी पैसरा बएको अवस्था छ । मी प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदॊदा भङ्टतमत: मी प्रङ्झतवादीरे उजङ्टयीकताि ङ्झनवेदकराई 
ङ्छदएको जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाि वायदातस्थरभा फयाभद बएको नदेङ्ञिएको बङ्ङे आधाय ङ्झरएको ऩाइमो । उङ्ञल्रङ्ञित 
आधाय हेदाि उजङ्टयीकताि य प्रङ्झतवादी चिफहादङ्टय शे्रद्षका फीच पोन कङ्ट याकानीभा ऩङ्झन यकभ ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट गदाि जग्गा धनी 
ऩङ्टजाि सोही ठाउॉभा ङ्छदने गयी सति यािी होटरभा फोराएको य उक्त होटरभा गई घङ्टस ङ्चयसवत फाऩतको यकभ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

प्रङ्झतवादीहरूरे फङ्टङ्ञझसकेऩङ्झछ उजङ्टयीकतािरे आफ्नो जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाि फङ्टझी ल्माएको बनेकोरे फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काभा 
उक्त जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाि उल्रेि नबएको हो । तथाङ्जऩ उक्त प्रभाण ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहेकै अवस्था छ । घङ्टस 
ङ्चयसवत ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट उक्त जग्गा धनी प्रभाणऩङ्टजािकै राङ्झग बएकोरे उक्त कामिभा मी प्रङ्झतवादीको बङू्झभका यहेकोरे मसभा 
ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई ऩङ्झन सजाम हङ्टन ङ्टऩनेभा सो नबएको पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे सो हदसम्भ फदयबागी 
यहेको छ । 

६३. ङ्ञजल्रा बक्तऩङ्टय चाॉग ङ्टनायामण नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.८ फस्न,े साङ्झफक नगयकोट नगयऩाङ्झरका ४,५,६ य ७ नम्फय 
सॊमङ्टक्त वडा कामािरम, सङ्टडार, बक्तऩङ्टयका वडा सङ्ञचव भाधव सङ्टवेदी........................................................... १ 

 भङ्टद्दा : सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००५१) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत : २०७५।११।१३     ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।२।६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी भाधव सङ्टवेदीरे नगयकोट गाउॉऩाङ्झरकाको यङ्झसद ङ्झसपाङ्चयस काटी 
4,32,210।–फयाफयको याजस्व यकभ दाङ्ञिरा नगयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको सम्फन्धभा भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७ फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो रु. 4,32,210।–कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(घ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनका साथै यङ्ञजद्शयसम्फन्धी ङ्झरित गरत रूऩभा तमाय गयेको हकभा ऐ. ऐनको दपा 
९ फभोङ्ञजभ थऩ सजाम हङ्टन सभेतको भागदाफी ङ्झरइएकोभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे उजङ्टयी ऩङ्चयसकेऩङ्झछ यकभ दाङ्ञिरा 
गयेको हङ्टॉदा १ वषि कैद य ङ्झफगो रु.४,३२,२१०।… जङ्चयवाना हङ्टने य दपा ९ को हकभा आयोऩ दाफी नऩङ्टग्ने गयी 
पैसरा बएकोभा दाफीको दपा ९ को सम्फन्धभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे आपूरे गयेको गरत कामिको ढाकछोऩ गनि 
यङ्झसद प्माड यङ्ञजद्शयहरू िडा गयेकोरे मसयी गरत ङ्झरित तमाय गयेको कसङ्टयभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई सो तपि  सभेत 
सजाम हङ्टन ङ्टऩनेभा सो नगयी बएको पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा उक्त पैसरा फदयबागी यहेको छ ।  

६४. ङ्ञजल्रा कैरारी थाऩाऩ ङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. २ स्थामी वतन बई हार ङ्ञजल्रा काठभाडौं ङ्जवष्णङ्ट फङ्टढानीरकण्ठ 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ ऩासीकोट फस्न ेप्रभङ्टि बन्साय अङ्झधकृत (हार अवकास प्राप् त) सङ्टदीऩचन्ि शाहसभेत जना...३ 

 भङ्टद्दा : गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन (भ्रद्शाचाय) गयेको ।(०७३-CR-०१३६) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१०।२४    ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।२।६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी सङ्टदीऩचन्ि शाह ङ्झभङ्झत २०४०।८।५ भा ङ्झनजाभती सेवाको शािा 
अङ्झधकृतभा प्रवेश गयेऩङ्झछ सेवा अवङ्झध बयभा रु. ३,८३,९२,१८०।८० फयाफयको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त गैयकानूनी 
रूऩभा आजिन गयेको य सो सम्ऩङ्ञत्तफाट फढेफढाएको रु. 57,26,670।- सभेत गयी ङ्झफगो रु. 
4,41,18,850।80 ङ्झफगो कामभ गयी साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2017 को दपा 15, दपा 16 ग, 
दपा 29 एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन 2059 को दपा 20 (2) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन य 
भ्रद्शाचाय गयी गैयकानूनी स्रोत निङ्टरेको सङ्टदीऩचन्ि शाहको नाभभा यहेका चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरू साङ्झफक भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन 2017 को दपा 16ग. य दपा 29 तथा प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 20 
(२) य दपा 47 तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 29 ि. फभोङ्ञजभ जपत 
हङ्टन आयोऩरभा भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट 
व्ममबन्दा आम फढी नै बएको बङ्ङे ङ्जहसाफ देिाई प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ । 
प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदॊदा व्ममबन्दा आम धेयै देिाउॉदा नोकयीभा यहॉदा प्राद्ऱ ङ्झफदा, दसैं िचि, प्रोत्साहन बत्ता य 
सङ्टङ्जवधाहरूको गणना नगयेको बङ्ङे भङ्टतमत: ङ्झरइएको ङ्ञजङ्जकय हेदाि, आमोगरे वैऻाङ्झनक ऩर्द्ङ्झतको आधायभा सेवा 
अवङ्झधराई ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा ङ्जवबाजन गयी हयङ्जहसाफ ङ्झनकारेको अवस्था हो । मसफाट एक अवङ्झधभा कभाएको 
गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त अको सभमावङ्झधभा शङ्टर्द्ीकयण नहोस ्बङ्ङे ङ्जहसाफरे गणना गङ्चयएको हो, ङ्झनज प्रङ्झतवादीको सम्ऩूणि 
तरफबत्ता सङ्टङ्जवधासभेतका यकभहरू प्रभाणको आधायभा गणना गङ्चयएकै छ, प्रभाणङ्झफनाको प्रङ्झतवादीको ङ्ञजङ्जकयराई 
प्रभाण गनि नसङ्जकने बङ्ङे पौजदायी न्मामको भान्म ङ्झसर्द्ान्तफभोङ्ञजभ त्मस्तो ङ्ञजङ्जकयको कङ्ट नै अथि नयहने हङ्टॉदा 
उङ्ञल्रङ्ञित आधायभा प्रङ्झतवादीको आमबन्दा व्मम धेयै देङ्ञिई सम्ऩङ्ञत्तको स्रोत निङ्टरेकोरे प्रङ्झतवादीराई आयोऩऩर 
दाफीफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन ङ्टऩनेभा सो नबई बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।   

६५. ङ्ञजल्रा रङ्झरतऩङ्टय, रङ्झरतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. १५रगनिेर फस्न ेकृष्णभणी फोगटी............................ १ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-०१८०) 



                            158 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

 पैसरा ङ्झभङ्झत : २०७५।१०।३    ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।२।९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : कृष्णभणी फोगटी य याजेन्ि नेम्कङ्ट रसभेतको ङ्झभरेभतोभा सेवाग्राही ङ्झनवेदकसॉग 
रु.७०,०००।… घङ्टस ङ्चयसवत भाग गयी ङ्झरएको हङ्टॉदा प्रङ्झतवादी याजेन्ि नेम्कङ्ट रराई ङ्झफगो रु.७०,०००।… कामभ 
गयी सोही ऐनको दपा ३(१) तथा दपा ३(१)(ग) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य कृष्णभणी फोगटीराई सोही ऐनको 
दपा दपा २२ फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.७०,०००।… कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) तथा दपा 
३(१)(ग) फभोङ्ञजभ हङ्टने सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त 
अदारतफाट प्रङ्झतवादी याजेन्ि नेम्कङ्ट रराई आयोऩऩर दाफीफभोङ्ञजभको भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३(१) य ३(१)(ग) फभोङ्ञजभ ४ भङ्जहना कैद य रु.७०,०००।… जङ्चयवाना य अकाि प्रङ्झतवादी कृष्णभणी फोगटीराई 
ऐ. ऐनको २२ फभोङ्ञजभ भङ्टतम कसङ्टयराई बएको सजामको आधा सजाम २ भङ्जहना कैद य रु.३५,०००।… 
जङ्चयवाना हङ्टने ठहयी पैसरा बएकोभा मी प्रङ्झतवादी कृष्णभणी फोगटीराई आधा सजाम गयेको हदसम्भको पैसरा 
र ङ्टङ्जटऩूणि यहेको छ । कसङ्टयभा दङ्टवै जना प्रङ्झतवादीको सॊरग्नता यहेको बङ्ङे तथ्मभा ङ्जववाद देङ्ञिॊदैन । घङ्टस फाऩत 
यकभ ङ्झरनङ्टभा ङ्जमनै प्रङ्झतवादीरे भोरभोराई गयेको देङ्ञिन्छ । घङ्टस ङ्चयसवतको यकभसङ्जहत दङ्टवैजना प्रङ्झतवादीहरू 
एकसाथ प्रकाउ गयेको अवस्था छ । ङ्जमनै प्रङ्झतवादी प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाको वायदात घटाउने भङ्टतम व्मङ्ञक्तसभेत यहेको हङ्टॉदा 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को प्रङ्झतफन्धात्भक वार्क्याॊशभा यहेको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ भङ्टतम 
अङ्झबमङ्टक्तराई हङ्टने सजाम सयह सभान रूऩभा मी प्रङ्झतवादीराई ऩङ्झन सजाम हङ्टन ङ्टऩनेभा आधा सजाम गयेको हदसम्भको 
उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि यहेकोरे सो हदसम्भको उक्त पैसरा फदयबागी यहेको छ ।  

६६. काठभाडौं ङ्ञजल्रा तायकेद्वय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.११ फैकङ्ट ण्ठऩङ्टयी फस्न ेङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम सरािहीका तत्कारीन 
उऩसङ्ञचव वषि ५० को याभहङ्चय ङ्चयजारसभेत जना………………............................................................………………..४ 

 भङ्टद्दा :  घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-०१५४) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत : २०७५।११।९     ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।२।२१ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया :  ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, सरािहीका तत्कारीन उऩसङ्ञचवद्रम प्रङ्झतवादीहरू याभहङ्चय 
ङ्चयजार य वासङ्टदेव ङ्झतभङ्ञल्सनारे उजङ्टयीकताि चन्िप्रसाद ऩौडेरफाट रु.४,००,०००।–घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको हङ्टॉदा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरू उक्त कामि भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसङ्टय बएकोरे ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरूराई ङ्झफगो रु.४,००,०००।- कामभ गयी ऐ.ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (घ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा 
उक्त अदारतफाट उजङ्टयीकताि प्रस्त ङ्टत भङ्टद्दा फाहेक अन्म भङ्टद्दाभा सभेत उजङ्टयी ङ्छदएका व्मङ्ञक्त बएका य उक्त भङ्टद्दाहरू 
य प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा सभेत ङ्झनजको ङ्जवद्वसनीमता नदेङ्ञिएको साथै फयाभद यकभ सफै भाङ्झनसहरू फस्न े टेफङ्टरभङ्टङ्झनफाट 
फयाभद बएको देङ्ञिएको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि 
भूरत: प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा उजङ्टयीकतािरे सङ्टरु उजङ्टयी व्महोयाफभोङ्ञजभ अदारतसभऺ उऩङ्ञस्थत बई भौकाको उजङ्टयी 
व्महोयाराई सभङ्झथित हङ्टने गयी फकऩरसभेत गङ्चयङ्छदएको अवस्थाराई प्रभाण ग्रहण गनङ्टिऩने देङ्ञिन्छ ।  प्रङ्झतवादी 
वासङ्टदेव ङ्झतभङ्ञल्सनारे अदारत सभऺको फमान स.ज.११ भा "उक्त यकभभध्मे रु.५०,०००।- भैरे य 
रु.५०,०००।- याभहङ्चय ङ्चयजाररे गनी टेफङ्टरभा यािेको य टेफङ्टरभा छाङ्झडङ्छदएको अवस्थाभा अङ्ञततमायको टोरी ङ्झबर 
ऩसी ङ्झनमन्रणभा ङ्झरॊदा ४,००,०००।- ब ङ्टइॉफाट फयाभद बएको हो सो यकभ कसरे ब ङ्टइॉभा पाल्मो थाहा बएन" 
बनी य यङ्गेहात ऩयीऺणफाट सभेत यकभ छोएको ऩङ्टङ्जद्श बएकोरे उक्त यकभ ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूरे नै अङ्ञततमायको 
टोरी आएऩङ्झछ ब ङ्टइॉभा पारेको देङ्ञिन्छ । उक्त तथ्मराई प्रङ्झतवादीहरूरे के उद्देश्म य प्रमोजनको राङ्झग यकभ प्राद्ऱ 
गयी गनेको-छोएको बनी अदारतसभऺको फमानभा स्ऩद्श निङ्टराएको य अङ्झधकाय प्राद्ऱ अङ्झधकायीसभऺको फमानभा 
रेनदेन बनी ङ्ञजङ्जकय ङ्झरए ऩङ्झन सो ङ्ञजङ्जकयराई प्रभाण ऐन,२०३१ को दपा २७ फभोङ्ञजभ ऩङ्टङ्जद्श गनि सकेको अवस्था 
सभेत नहङ्टॉदा उक्त तथ्म प्रभाणहरूराई सङ्टरु अदारतरे अनदेिा गयी प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त 
पैसार र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

६७. नवरऩयासी ङ्ञजल्रा याभग्राभ नगयऩाङ्झरका-१५ स्थामी ठेगाना बई फङ्टटवर उऩभहानगयऩाङ्झरका-१३, काङ्झरकानगय 
फस्न ेङ्ञजल्रा िाङ्जपक प्रहयी कामािरम, नऩेारगञ्ज, फाॉकेका तत्कारीन कामािरम प्रभङ्टि (प्रहयी ङ्झनयीऺक),वषि ५२ का 
ङ्जवभरकङ्ट भाय उऩाध्मामसभेत जना.......................................................................................................५ 



                            159 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

 भङ्टद्दा : सवायीचारक अनङ्टभङ्झतऩरको ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको नङ्झतजा पेयफदर गयी भ्रद्शाचाय गयेको । (०७३-CR-०१६३) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।९।१९      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।२।२७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरूरे ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाभा अनङ्टत्तीणि बएका ऩयीऺाथॉहरूको नङ्झतजा पेयफदर 
गयी उत्तीणि गयाएकोरे ङ्झनजहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९को दपा १३ को कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा 
१३ फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट 
प्रङ्झतवादीहरूभध्मेका ऩवन सङ्टफेदी य ङ्झसतायाभ िनारराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९को दपा १३ फभोङ्ञजभ 
जनही ३ भङ्जहना कैद य रु. ८,०००।- जङ्चयवाना, प्रङ्झतवादीहरूभध्मेका डेकयाज ऩोियेर, ङ्झडरायाभ ियेर, सतानन्द 
उऩाध्माम (न्मौऩाने), हङ्टतयाज ऩौडेर, अरुणकङ्ट भाय गौतभ, केशवयाज डाॉगी, गणेशभान आचामि, रङ्झरतफहादङ्टय वरी य 
दीऩेन्िफहादङ्टय ङ्झसॊहराई जनही ३ भङ्जहना कैद य रु. ५,०००।- जङ्चयवाना हङ्टने य अन्म प्रङ्झतवादीहरू अजङ्टिनकङ्ट भाय 
चौधयी, ङ्जवभरकङ्ट भाय उऩाध्माम, ङ्जवष्णङ्ट साहनी, ध्र ङ्टवप्रसाद देवकोटा य ओभफहादङ्टय फस्नेतरे उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण एवॊ 
रुजङ्ट गने कामि नगयेको सभेतका आधाय प्रभाण ग्रहण गयी आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित 
आधाय हेदाि सपाइ ऩाएका प्रङ्झतवादी अजङ्टिनकङ्ट भाय चौधयी य ङ्जवभरकङ्ट भाय उऩाध्माम उक्त ऩयीऺा सङ्झभङ्झतका सदस्म 
यहेको, ङ्जवष्णङ्ट साहनी आभङ्ञन्रत सदस्म यहेको य ङ्झनजहरूरे ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशनभा सहीछाऩ सभेत गयेका  
छन ्। त्मसैगयी ध्र ङ्टवप्रसाद देवकोटा ऩङ्टनमोग गदाि सहीछाऩ गयेका कभिचायी हङ्टन ्मसयी मी प्रङ्झतवादीहरूको प्रस्तङ्टत 
नङ्झतजा प्रकाशनभा केही न केही रूऩभा बङू्झभका यहेको सो बङू्झभकाभध्मे केहीराई सजाम य केहीराई सपाइ ङ्छदन 
ङ्झभल्ने होइन । तसथि, उङ्ञल्रङ्ञित आधाय प्रभाणहरूफाट मी प्रङ्झतवादीहरूराई ऩङ्झन आयोऩऩर दाफीफभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन ङ्टऩनेभा सो नबएको हदसम्भको पैसरा फदयबागी यहेको छ ।     

६८. ङ्ञजल्रा भहोत्तयी, सम्सी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.7 फस्न े प्राथङ्झभक स्वास्थ्म केन्ि, सम्सी, भहोत्तयीका तत्कारीन 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ एवॊ िाता सॊचारक उङ्ञत्तभप्रसाद मादवसभेत जना...........................................४ 

 भङ्टद्दा : आभा सङ्टयऺा कामििभको बत्ता यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-०००७) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।११।२१     ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।२।२७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया :  प्रङ्झतवादीहरू उङ्ञत्तभप्रसाद मादव, कभर ङ्जकशोय ठाकङ्ट य, ङ्ञशवशॊकय मादव, 

ङ्जकयणकङ्ट भायी ठाकङ्ट य य ङ्जवन्दङ्टदेवी साहरे आभा सङ्टयऺा कामििभअन्तगितको बत्ता ङ्जवतयणभा अङ्झनमङ्झभतता गयी 
रु.२,२८,०००।- ङ्झफगो हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 20५९ को दपा 
1७ फभोङ्ञजभको कसङ्टय अऩयाधभा ऐ. ऐनको ३(१) तथा दपा ३(१)(घ) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम गयी 
हाङ्झन नोक्सानी बएको ङ्झफगो ऐ. ऐनको दपा १७ फभोङ्ञजभ असङ्टरउऩय हङ्टनसभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत, 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रसूङ्झत सेवा प्रदान गङ्चयएको बङ्ङे भङ्जहराहरूराई साऺी 
प्रभाण नयािेको, आन्तङ्चयक यङ्ञजद्शयभा दोहोयो नाभ उल्रेि बएको कायणरे भार दोहोयो ब ङ्टक्तानी बएको अथि गनि 
नङ्झभल्ने बङ्ङे सभेतका आधाय प्रभाण ग्रहण गयी प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदएको हङ्टॉदा उक्त आधाय प्रभाण हेदाि 
अततय िात ङ्टनसभेतका २४ जना भङ्जहरा सम्फङ्ञन्धत वतनभा नयहेको बङ्ङे देङ्ञिएफाट ङ्झनजहरूको ङ्जववयण झङ्टठा यहेको 
बङ्ङे ऩङ्टङ्जद्श बएकै अवस्था छ। त्मसैगयी आपूहरूरे आभा सङ्टयऺा कामििभ अन्तगित बत्ता नफङ्टझेको बङ्ङे  ऩङ्टङ्झनतादेवी 
मादवसभेत ८८ जना व्मङ्ञक्तहरूको सजिङ्झभन भङ्टच ङ्टल्काफाट देङ्ञिएको छ एवॊ अनायकरा मादव सभेतका ९ जना 
व्मङ्ञक्तहरूको नाभ दोहोयो उल्रेि गयी ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको बङ्ङे ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाणहरूफाट देङ्ञिएको छ । मसयी 
उङ्ञल्रङ्ञित आधाय प्रभाणहरूफाट प्रङ्झतवादीहरूरे हङ्टॉदै नबएको भङ्जहराको नाभ उल्रेि गयेको फङ्टझ्दै नफङ्टझेको 
भङ्जहराको नाभफाट य दोहोयो नाभ उल्रेि गयी आभा सङ्टयऺा फाऩतको प्राद्ऱ यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको ऩङ्टङ्जद्श बएको 
अवस्थाराई सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे प्रभाण ग्रहण नगयी प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा 
र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ।   

६९. ङ्ञजल्रा उदमऩङ्टय, साङ्झफक ङ्झसङ्जर्द्ऩङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ.४ हार चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.८ ङ्ञस्थत धप् ऩड गाउॉ 
फस्न,े सारघायी साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, ङ्झसङ्जर्द्ऩङ्टय-४, उदमऩङ्टयका तत्कारीन अध्मऺ एवॊ िाता सॊचारक 
िड  गफहादङ्टय याईसभेत जना.........................................................................................................३ 

 भङ्टद्दा : सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।  (०७४-CR-००२७) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत : २०७५।११।५      ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।९ 



                            160 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया :  प्रङ्झतवादी िड  गफहादङ्टय याई सभेतरे आपूहरू साभङ्टदाङ्जमक वनको ऩदाङ्झधकायी यहेको 
अवस्थाभा यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादी िड  गफहादङ्टय याईराई ङ्झफगो रु.७,५८,२५१।३० कामभ गयी 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोङ्ञजभ, प्रङ्झतवादी ङ्झफङ्झसिकाभामा याईराई ङ्झफगो रु. 
रु.4,52,000।- य प्रङ्झतवादी चन्िकङ्ट भाय याईउऩय ङ्झफगो रु.4,32,000।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
2059 को दपा 8 को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंसभऺ 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादी िडगफहादङ्टय याईराई ङ्झफगो रु.4,32,000।–को 
दाभासाहीरे हङ्टने रु. १,४४,०००।–य ङ्झनज एक्रैरे भसौट गयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको रु.३२६२५१।३० सङ्जहत 
जम्भा रु. ४७०२५१।३० जङ्चयवाना गयी सोही अनङ्टसायको ङ्झफगो वन उऩबोक्ता सभूहराई बयाइङ्छदने तथा 
ङ्झफङ्झसिकाभामा याईराई रु. ४,३२,०००।- को दाभासाहीरे हङ्टने रु. १,४४,०००।–य ङ्झनज एक्रैरे भसौट गयेको 
रु. २०,०००।– सङ्जहत जम्भा रु. १,६४,०००।– जङ्चयवाना गयी सोही अनङ्टसायको ङ्झफगो वन उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतराई बयाइङ्छदने एवॊ प्रङ्झतवादी चन्िकङ्ट भाय याईराई रु. ४,३२,०००।–को दाभासाहीरे हङ्टने रु. 
१,४४,०००।– जङ्चयवाना गयी सोहीअनङ्टसायको ङ्झफगो वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई बयाइङ्छदने गयी घटी ङ्झफगो कामभ 
गयी पैसरा बएकोभा उक्त पैसरा हेदाि ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाणफाट रु.३,२६,२५१।३० िचि बएको नदेङ्ञिएको य 
उक्त यकभ ङ्झनज अध्मऺरे असङ्टरउऩय गने कागजसभेत गयेको देङ्ञिएको य अन्म हाङ्झन नोक्सानी गयेको थऩ ङ्झफगो 
रु.४,३२,०००।… गयी जम्भा ङ्झफगो रु. रु.7,58,251।30 हाङ्झन नोक्सानी गयेको ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्थाभा घटी 
ङ्झफगो कामभ गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे सो हदसम्भको पैसरा फदयबागी यहेको छ ।  

७०. धाङ्छदङ ङ्ञजल्रा ढोरा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३ स्थामी वतन बई हार काठभाडौं ङ्ञजल्रा चन्िाङ्झगयी न.ऩा. वडा नॊ. १३ 
फस्न े तत्कारीन सशस्त्र प्रहयी फर प्रधान कामािरम, काठभाण्डौँभा सशस्त्र प्रहयी वङ्चयद्ष उऩयीऺक ऩदभा कामियत 
गोऩार ङ्झभश्रसभेत जना ..................................................................................................४ 

 भङ्टद्दा :- पजॉ ङ्झफर बयऩाई फनाई सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको।(०७३…CR-००१८) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१०।१७    ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरूभध्मेका सशस्त्र प्रहयी वङ्चयद्ष उऩयीऺक गोऩार ङ्झभश्र य तत्कारीन रेिा 
अङ्झधकृत एवॊ सशस्त्र प्रहयी ङ्झनयीऺक ङ्ञचरफहादङ्टय के.सी.रे झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई य ङ्जकते कागजात तमाय गयी ङ्ञजल्रा य 
स्थानीम दययेटबन्दा अत्मङ्झधक तथा अस्वाबाङ्जवक भूल्म यािी य रु. ७४,००,०००।- को साभान भार  िङ्चयद 
गयी रु.२,४०,००,०००।- को  फायफेड वामय य कन्सङ्जटिना वामय िङ्चयद गयेको देिाई आऩूङ्झतिकतािराई ऩूयै यकभ 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदएकोरे ङ्झनजहरूराई आऩूङ्झति बएको साभान फाहेकको हङ्टने यकभ रु.१,६६,००,०००।- ङ्झफगो कामभ गयी 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(१) को देहाम (ङ), (च) य (ञ) को कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा ८(१) 
फभोङ्ञजभ कैद सजाम य ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना हङ्टन य ङ्झफगो असङ्टरउऩय सभेत गयी ऩाउन, प्रङ्झतवादी जे.जे. िेङ्झडङ 
एण्ड इन्टयप्राइजेजका प्रोप्राइटय याजङ्ट यावररे जम्भा रु. ७४,००,०००।- को साभान भार सप्राई गयेकोभा ऩूयै 
साभान सप्राई गयेको देिाई रु.२,४०,००,०००।- नै ब ङ्टक्तानी ङ्झरएकोरे ङ्झनजराई ङ्झफगो रु.१,६६,००,०००।-  
कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा ८(४) फभोङ्ञजभ कसङ्टयको भारा अनङ्टसाय कैद य ङ्झफगोफभोङ्ञजभ 
जङ्चयवाना गयी ङ्झनजफाट ङ्झफगो रु.१,६६,००,०००।- सभेत असङ्टरउऩय गयी जपत गयी ऩाउन य प्रङ्झतवादी सशस्त्र 
प्रहयी सहामक हवल्दाय नैनफहादङ्टय वरीरे अन्म प्रङ्झतवादीहरूराई गैयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे भ्रद्शाचायजन्म कामिभा सहमोगी बई कामि गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजराई भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन,२०५९ को दपा २२ को कसङ्टयभा दपा २२ फभोङ्ञजभ कसङ्टय गने याद्ससेवकराई हङ्टने सजामको आधा 
सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादी 
गोऩार ङ्झभश्र य ङ्ञचरफहादङ्टय के.सी.राई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) को देहाम (ङ), (च) य 
(ञ) को कसङ्टयभा ऐनको दपा ८(१) अनङ्टसाय ङ्झफगो रु. १,२६,३३,७९२।९२ को दाभासाहीफाट हङ्टने रु. 
६३,१६,८९६।४६ जङ्चयवाना य जनही १ वषि कैद, प्रङ्झतवादी याजङ्ट यावरराई सोही ऐनको दपा ८(४) अनङ्टसाय 
रु.१,२६,३३,७९२।९२ जङ्चयवाना हङ्टने य दाभासाहीरे ङ्जहसाफ गदाि हङ्टने यकभ रु.४२,११,२६४।३० ङ्झनजहरूफाट 
नेऩार सयकायराई बयाइङ्छदने य प्रङ्झतवादी नैनफहादङ्टय वरीराई ऐनको दपा २२ अनङ्टसाय जङ्चयवानाको आधारे हङ्टने रु. 
३१,५८,४४८।२३ जङ्चयवाना य ६ भङ्जहना कैद हङ्टने य अन्म ङ्झफगोभा दाफी नऩङ्टग्ने गयी पैसरा बएको ऩाइन्छ । 



                            161 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

मसयी आयोऩऩर भागदाफीबन्दा घटी ङ्झफगो कामभ गयी बएको उक्त पैसराभा प्रङ्झतवादीभध्मेका गोऩार ङ्झभश्र य 
स्काई वेब इन्टयनसेनरफीच कयाय सम्झौता गयी अङ्झग्रभ आमकय कट्टी गयी २,४०,००,०००।… ब ङ्टक्तानी बएको 
प्रस्ट देङ्ञिएको छ । त्मसैगयी जे.जे.िेङ्झडङ एण्ड इन्टय प्राइजेजको तत्कारीन फैंक स्टेटभेन्ट अनङ्टसाय य कभरा 
योङ्झरङ ङ्झभल्सराई जम्भा रु.७४,००,०००।… ब ङ्टक्तानी बएको देङ्ञिन्छ । मसयी वास्तङ्जवक रूऩभा 
२,४०,००,०००।… सशस्त्र प्रहयी फर ताङ्झरभ केन्ि फाॉकेफाट िचि ब ङ्टक्तानी बएको प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा साभानको 
ब ङ्टक्तानी रु. ७४ राि भार िचि बएको बङ्ङे देिाई घटी ङ्झफगो कामभ गयेको सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको पैसरा 
र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

७१. ङ्ञजल्रा अछाभ फङ्ङीगढी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.- ३ फस्न ेतत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम फाॉकेभा सफ-इङ्ञन्जङ्झनमयको 
ऩदभा कामियत सन्तोषयाज ऩाण्डेसभेत जना ....................................................................................... ६ 

 भङ्टद्दा :- गङ्टणस्तयहीन काभ गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४…CR-००६३) 
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 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरूभध्मे ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩूवि अध्मऺ फरहादङ्टय सोडायी, 
ब.ूऩू.प्र.अ. कृष्णफहादङ्टय यावर, स.ई. सन्तोषयाज ऩान्डे, ङ्ञज.ङ्ञश.अ.जवाहयरार हभार, स.ई. हेभयाज जोशी सॊरग्न 
बई आ-आफ्नो ऩदीम कतिव्म ऩूया नगयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 अनङ्टसाय कसङ्टय अऩयाध बएकारे ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरूको उक्त कसङ्टयजन्म कामिभध्मे सन्तोषयाज ऩाण्डे, फरफहादय सोडायी, कृष्णफहादङ्टय यावर, जवाहयरार 
हभार य हेभयाज जोशीराई सोही ऐनको दपा ८ (१) (ग) को कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा ८ (१)  फभोङ्ञजभ य 
ठेकेदाय भङ्ञन्जत ङ्झसॊह यावररे गयेको कसङ्टय उक्त भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ८ (४) अनङ्टसायको 
कसङ्टय अऩयाध बएकारे ङ्झनजराई सोही ऐनको दपा ८ (४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारतभा 
भङ्टद्दा दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩफाट सपाइ ङ्छदने गयी पैसरा बएको अवस्था 
छ । प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदॊदा भूरत: प्रङ्झतवादी जवाहयरार हभार ङ्ञज.ङ्ञश.का अछाभभा हाङ्ञजय हङ्टन ङ्टबन्दा 
अगाङ्झड नै बवन ङ्झनभािण सम्झौता बएको, प्रङ्झतवादी हेभयाज जोशीरे ढरानऩङ्झछ प्रङ्झतवेदन ङ्छदएको य प्रङ्झतवादी 
सन्तोषयाज ऩाण्डेरे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवद्यारमहरूको बवन येिदेि गनङ्टिऩने बएकोरे मो मो व्मङ्ञक्तहरूको मो मस्तो फदङ्झनमत 
सभेत देङ्ञिने बनी िङ्टल्न नआएको बङ्ङे सभेतका आधाय ङ्झरई पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधायहरू हेदाि, 
प्रङ्झतवादी जवाहयरार हभार उक्त ङ्ञजल्राको ङ्ञज.ङ्ञश.अ. ऩदभा कामियत यहेको य ङ्झनजरे ऩङ्झन अनङ्टसन्धानको 
व्महोयाराई पयक ऩने गयी अदारतभा फमान गदाि शौचारमको हकभा सभस्मा छैन, ङ्जवद्यारमको हकभा भ जानङ्टऩूवि 
एक तरा फनेको ङ्झथमो, प्र.अ.राई फोराई काभ स्थङ्झगत गयेको हो, बवनको भूल्माॊकन गनि प्राङ्जवङ्झधक ऩठाएको हो, 
बवन तत्कारीन ङ्ञज.ङ्ञश.अ. श्माभङ्झसॊह धाभीको ऩाराभा सङ्टरुवात बएको हो, गङ्टणस्तय, भूल्माॊकन ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतरे नै गनङ्टिऩने हो, ठेकेदायराई उन्भङ्टङ्ञक्त ङ्छदने काभ ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाटै बएको हो बनी ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतसभेतरे आफ्नो कतिव्म ऩूया नगयी ङ्जवद्यारमराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको व्महोया ङ्जकटानीऩूविक 
फमानभा उल्रेि गयेको देङ्ञिएको छ। त्मसैगयी, त्मस्तै उक्त ङ्जवद्यारमका तत्कारीन प्र.अ. कृष्णफहादङ्टय यावररे 
सभेत ठेकेदायको राऩयफाही, ङ्झनभािण साभग्री गङ्टणस्तयको नहङ्टन ङ्ट, जनश्रभदान नजङ्टट्नङ्ट आङ्छदरे ङ्झनभािण कामि गङ्टणस्तयको 
नबएको बनी आमोगसभऺ फमानको िभभा उल्रेि गयेको देङ्ञिन्छ बने अदारतभा फमान गदाि ङ्झनणिमफभोङ्ञजभका 
शैङ्ञऺक मोजना तथा व्मवस्थाऩकीम कामि सॊचारन गने कामि प्रभङ्टि ङ्ञजम्भेवायी आफ्नो हो प्राङ्जवङ्झधकको ङ्झनदेशन 
अनङ्टसाय बवन ङ्झनभािण बएको हो बवन ङ्झनभािणभा कभजोयी बमो योक्नङ्टहोस ्बनी ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमरे नबनेकारे 
काभ अगाङ्झड फढाइएको हो बनी ङ्ञज.ङ्ञश.अ.य प्राङ्जवङ्झधकको कभजोयीको कायणरे ङ्जवद्यारम बवन गङ्टणस्तयहीन ङ्झनभािण 
बएको बङ्ङे सभेत सहअङ्झबमङ्टक्त उऩय ऩोर गयी फमान गयी व्महोया िङ्टराएको अवस्था प्रस्ट देङ्ञिॉदा देङ्ञिॉदै ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरू कृष्णफहादङ्टय यावर य फरफहादङ्टय सोडायीराई ङ्झनजहरूरे गङ्टणस्तय कामभ नगने सम्फन्धभा फदङ्झनमत 
यािेको बङ्ङे कङ्ट या अङ्झबमोजन ऩऺफाट ऩङ्टङ्जद्श गनि नसकेको बनी ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई कसङ्टय अङ्झबमोगफाट सपाइ ङ्छदन े
गयी बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

७२. ङ्ञजल्रा सप् तयी याजङ्जवयाज नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 1 स्थामी वतन बई ङ्ञजल्रा सप् तयी ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय गाउॉऩाङ्झरकाको 
कामािरमका ङ्झनरङ्ञम्फत ङ्झनङ्झभत्त कामिकायी अङ्झधकृत नामफ सङ्टब्फा ङ्झभश्रीरार मादव............................................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००२४) 



                            162 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१०।१७        ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ङ्ञजल्रा सद्ऱयी साङ्झफक ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. 8 य 9 को कच्ची भोटयफाटो 
सम्ऩङ्ङ गयेऩङ्झछ यकभ ब ङ्टक्तानीका राङ्झग चेक ङ्छदने कामिभा याद्ससेवक कभिचायी ङ्झभश्रीरार मादवको ङ्झभरेभतो 
सॊरग्नता एवॊ ङ्झनदेशनभा प्रङ्झतवादी सॊजमकङ्ट भाय देवरे उजङ्टयीकताि ङ्जवन्देद्वयीकङ्ट भाय भेहेताफाट रु.53,000।- घङ्टस 
ङ्चयसवत ङ्झरएको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादी सॊजमकङ्ट भाय देव य ङ्झभश्रीरार मादवरे गयेको कसङ्टय भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ३ (१) अनङ्टसाय कसङ्टय बएकारे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई ङ्झफगो रु. 53,000।– 
कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ३ (१) य ३ (१) (ग) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई 
ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरू कसङ्टयभा इन्काय यहेको य 
सो इन्कायी फमानराई ङ्झनजहरूको साऺी प्रभाणफाट सभेत सभङ्झथित बएको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ 
ङ्छदएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि फाटोको ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ बएको काभको यकभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई 
ब ङ्टक्तानीका राङ्झग तमाय चेक ङ्झनज सङ्ञचव सॊजमकङ्ट भाय देव य ङ्झनज कामिकायी अङ्झधकृतरे योक्का यािेय रु. 
53,000।- घङ्टस प्राद्ऱ बएऩङ्झछ ङ्झभङ्झत 2074/4/19 गते ङ्छदएको देङ्ञिन्छ । कामि सम्ऩङ्ङ बएको राभो 
सभमऩङ्झछ भार चेक ङ्छदएको य चेक ब ङ्टक्तानी बएऩङ्झछ सो फाऩतको ङ्चयसवत यकभ ङ्छदने बङ्ङे पोन वातािको सति 
फभोङ्ञजभ वाङ्ञणज्म फैंकफाट यकभ ङ्झनकारी सो फैंककै अगाङ्झड यकभ फङ्टझाएको य उङ्ञल्रङ्ञित यकभ प्रङ्झतवादीकै 
साथफाट फयाभद सभेत बएकोरे घङ्टस ङ्चयसवत फाऩतकै यकभ  प्रङ्झतवादीफाट फयाभद बएको तथ्मराई प्रङ्झतवादीहरूको 
इन्कायी फमान बङ्ङे आधायभा सपाइ ङ्छदएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

७३. ङ्ञचतवन ङ्ञजल्रा बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ कैराशनगय फस्न ेतत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम (हारको 
ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ), कास्कीभा कयाय सेवाभा कामियत यहेका इङ्ञन्जङ्झनमय ङ्झस.ङ्जव. िाॉड बङ्ङ े
छङ्जवन्िङ्जविभ िाॉड..................................................................................................................... १ 

 भङ्टद्दा :- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष् टाचाय गयेको ।(०७४…CR-०१०९) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७६।१।४    ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।१२ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, कास्कीभा कयाय सेवाभा कामियत इङ्ञन्जङ्झनमय छङ्जवन्िङ्जविभ 
िाॉड य सव-इङ्ञन्जङ्झनमय प्रदीऩकङ्ट भाय फाङ्झनमारे उजङ्टयी ङ्झनवेदक अजङ्टिन अङ्झधकायीफाट रु.१,००,०००।–घङ्टस/ङ्चयसवत 
ङ्झरई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) ङ्जवऩयीतको कसङ्टय अऩयाध गयेकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरू 
छङ्जवन्िङ्जविभ िाॉड य प्रदीऩकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) तथा ३(१) (ग) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट 
प्रङ्झतवादी प्रदीऩकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉराई आयोऩऩर दाफीफभोङ्ञजभ सजाम बई छङ्जवन्िङ्झफिभ िाॉडराई सेवाग्राहीसॉग सम्ऩकि  
नबएको य सहप्रङ्झतवादीको ऩोरराई भार प्रभाण ग्रहण गनि नसङ्जकने बङ्ङे आधाय ङ्झरई सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ । 
उङ्ञल्रङ्ञित सपाइ ङ्छदएको आधाय हेदाि कसङ्टय ठहय हङ्टने प्रङ्झतवादी प्रदीऩकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉरे मी उजङ्टयीकतािको कामिसम्ऩङ्ङ 
बएऩङ्झछ ऩेश्की पर्छ्यौट गने सम्फन्धभा मी प्रङ्झतवादी य उजङ्टयीकताि सभेत फसी छरपर गयेको य १ राि ङ्झरने 
सम्फन्धभा कङ्ट याकानी बएको य ऩङ्झछ भोफाइर पोनसभेत बएको बनी ऩोर गयेकोभा उक्त व्महोया कर ङ्झडटेरफाट 
सभेत ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्था छ । मी प्रङ्झतवादीरे कसङ्टय ठहय हङ्टने प्रङ्झतवादी प्रदीऩकङ्ट भाय फाङ्झनमासॉग साभान्म ङ्जववाद 
बएकोरे पसाउन िोजेको बनी फमान गये ऩङ्झन कर ङ्झडटेरराई अन्मथा बङ्ङ सकेका छैनन ्। घङ्टस ङ्चयसवतको 
यकभ फयाभद हङ्टने अवस्थाभा दङ्टवैजना येद्शङ्ट येन्ट ऩसरभा यकभसङ्जहत ऩिाउ ऩयेको सभेतका आधायभा मी प्रङ्झतवादीको 
सभेत ङ्झभरेभतो य सॊरग्नता ऩङ्टङ्जद्श बइयहेको अवस्थाभा मी प्रङ्झतवादीराई आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको सङ्टरु 
ङ्जवशेष अदारतको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

७४. काठभाडौं ङ्ञजल्रा, काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ.४ फारङ्टवाटाय फस्न े हार मङ्झत डेबरऩभेन्ट फैंक ङ्झरङ्झभटेडका 
तत्कारीन कामिकायी अध्मऺ सीतायाभ प्रसाइिसभेत जना.............................................................. ७ 

 भङ्टद्दा : सयकायी कागजातभा हेयपेय, थऩघट य नद्श गयी कजाि ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट गयी भ्रद्शाचाय गयेको।(०७३-CR-००५१) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।६।११        ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।१३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : भारऩोत कामािरमका िङ्चयदाय प्रङ्झतवादी ऩदभप्रसाद िङ्झतवडारे भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ११ य १२ फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेकोरे सोही दपाफभोङ्ञजभ सजाम गयी फैंकराई ऩयेको हाङ्झन 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

नोक्सानी रु.१,५८,०४,७५२।६७ सभेत असङ्टर हङ्टन, फैंकरे आधायबतू रूऩभा अवरम्फन गनङ्टिऩने प्रङ्जिमा नै 
अवरम्फन नगयी काल्ऩङ्झनक जग्गा देिाई फदङ्झनमत ङ्ञचताई ऋण कजाि प्रवाह गयेकोरे फैंकका तत्कारीन कामिकायी 
अध्मऺ ङ्झसतायाभ प्रसाई, भहाप्रफन्धक बागवत शे्रद्ष, वङ्चयद्ष प्रफन्धक सङ्टङ्झनर गङ्टरुङ य कजाि प्रफन्धक ङ्जहभ गङ्टरुङरे 
केशवरार िोसी शे्रद्ष तथा आपूहरूराई सभेत गैयकानूनी पाइदा य फैंकराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउने कामि गयी 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१)(झ) य ८(३) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेकोभा सोही दपा ८(१) य 
८(३) फभोङ्ञजभ सजाम गयी फैंकराई हङ्टन गएको सावाॉ य ब्माजसङ्जहतको नोक्सानी ङ्झफगो रु.१,५८,०४,७५२।६७  
असङ्टरउऩय हङ्टनका साथै सोही ऐनको दपा २४ फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवादी ङ्झसतायाभ प्रसाई य बागवत शे्रद्षराई थऩ सजाम 
सभेत हङ्टन य प्रङ्झतवादीहरू केशवरार िोसी शे्रद्ष एवॊ सङ्टङ्झनर प्रधानरे हङ्टॉदै नबएको काल्ऩङ्झनक जग्गा ऩास गयी 
काल्ऩङ्झनक जग्गाधनी दताि प्रभाणऩङ्टजाि फैंकभा ङ्झधतो यािी ऋण कजाि ङ्झरएकोरे फैंकराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेकोरे सावाॉ ब्माजसङ्जहतको ङ्झफगो 
रु.१,५८,०४,७५२।६७ य ङ्झफगो फयाफय जङ्चयवाना गयी सजाम हङ्टनसभेत भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादी केशवरार िोसी शे्रद्षराई आयोऩऩर 
दाफीफभोङ्ञजभको कसङ्टयभा भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोङ्ञजभ ङ्झफगो रु.७०,००,०००।…  
सम्फङ्ञन्धत फैंकराई बयाई ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना हङ्टने, प्रङ्झतवादी ङ्झसतायाभ प्रसाईराई सोही भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८(१) फभोङ्ञजभ ङ्झफगो रु.७०,००,०००।… को दाभासाहीरे हङ्टने रु.३५,००,०००।…  जङ्चयवाना 
य १० भङ्जहना कैद हङ्टने साथै ङ्झनज प्रङ्झतवादी तत्कारीन फैंकका कामिकायी अध्मऺ यहेको हङ्टॉदा सोही ऐनको दपा 
२४ फभोङ्ञजभ थऩ २ भङ्जहना कैद हङ्टने, प्रङ्झतवादी ङ्जहभ गङ्टरुङराई सोही ऐनको दपा ८(४) फभोङ्ञजभ 
रु.३५,००,०००।… जङ्चयवाना य ६ भङ्जहना कैद हङ्टने, प्रङ्झतवादी ऩदभप्रसाद िङ्झतवडाराई सोही ऐनको दपा १२ 
फभोङ्ञजभ ६(छ) भङ्जहना कैद य रु.१०,०००।… जङ्चयवाना हङ्टने, प्रङ्झतवादी सङ्टङ्झनर प्रधानराई सोही ऐनको दपा ८(४) 
फभोङ्ञजभ कैद १ वषि हङ्टने य प्रङ्झतवादीहरू बागवत शे्रद्ष य सङ्टङ्झनर गङ्टरुङरे आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउन े गयी 
पैसरा बएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित व्महोयाको पैसराभा प्रङ्झतवादीहरू बागवत शे्रद्ष य सङ्टङ्झनर गङ्टरुङराई आयोऩऩर 
दाफीफाट सपाइ, ङ्झसतायाभ प्रसाई, ङ्जहभफहादङ्टय गङ्टरुङ, केशवरार िोसी शे्रद्षराई घटी ङ्झफगो य सङ्टङ्झनर प्रधानराई 
ङ्झफगो सभेत कामभ गयी य ऩदभप्रसाद िङ्झतवडाराई दाफी फभोङ्ञजभको ऩूयै कसङ्टयभा सजाम नगयी पैसरा बएको 
देङ्ञिन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधायहरू हेदाि प्रङ्झतवादीभध्मे केशवरार िोसी शे्रद्षरे आफ्नो नाभभा कामभै नयहेको जग्गा 
फैंकभा कृङ्झरभ जग्गाधनी दताि से्रस्ता प्रभाणऩङ्टजाि फनाई फैंकभा ङ्झधतो यािी यकभ ङ्झनकारेको य राभो सभमसम्भ ऩङ्झन 
फैंकको सावाॉ ब्माज यकभ ङ्झतयेको देङ्ञिएन । उक्त भारऩोत कामािरमका िङ्चयदाय प्रङ्झतवादी ऩदभप्रसाद िङ्झतवडारे 
केयभेट सच्माई अकैको नाभभा उताय गयी प्रभाणऩङ्टजाि फनेको देङ्ञिन्छ । उक्त जग्गा फैंकभा ङ्झधतो यातदा ङ्झधतो 
सम्फन्धभा ऩङ्टर् माउनङ्टऩने प्रङ्जिमा नै नऩङ्टर् माई ङ्झधतो यािी यकभ ङ्झनकारेको तथ्मभा सभेत पैसरारे स्वीकाय गयेको 
अवस्था छ। मसभा ऋणदातारे ङ्झधतोको राङ्झग ऩेस गयेको जग्गा सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही गने सम्फन्धभा 
सपाइ ऩाउने प्रङ्झतवादीहरूको सभेत बङू्झभका यहेको छ । मी प्रङ्झतवादीहरूरे सभेत आफ्नो बङू्झभका य दाङ्जमत्वफाट 
उन्भङ्टङ्ञक्त ऩाउने अवस्था यहॉदैन । त्मसैगयी फैंकरे ङ्झधतो फाऩत उऩरब्ध गयाएको सावाॉ यकभ य सो को ब्माजसभेत 
यकभ हाङ्झन नोक्सानी बएकोरे कङ्ट र ङ्झफगो एकभङ्टद्श हङ्टन ङ्टऩनेभा सावाॉ यकभराई भार हाङ्झन नोक्सानी ठहय गयी ङ्झफगो 
कामभ गयेको सभेतका आधायभा बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

७५. सॊिङ्टवासबा ङ्ञजल्रा, िाॉदफायी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.११ स्थामी वतन घय बई मातामात व्मवस्था कामािरम, सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर, कोसी अञ्चर, सङ्टनसयीका रेिाऩार ब ङ्टऩेन्ि कटङ्टवार.......................................................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-०००८) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१२।८          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।१३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : मातामात व्मवस्था कामािरम, सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर, कोसी, सङ्टनसयीका रेिाऩार 
ब ङ्टऩेन्ि कटङ्टवाररे सेवाग्राहीहरू दीऩक थाऩा य ब ङ्टऩेन्िकङ्ट भाय कटङ्टवारसॉग चायचके्क गाडीको सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
फनाइङ्छदन्छङ्ट बनी रु.४०,०००।–घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादी ब ङ्टऩेन्ि कटङ्टवारराई ङ्झफगो रु.४०,०००।–कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, 2059 को दपा ३ को उऩदपा (१) तथा दपा 3 को उऩदपा (1) को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 



                            164 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट उजङ्टयीकतािहरू काभसॉग 
सयोकायवारा व्मङ्ञक्त नबएको य ङ्झनजहरूरे अदारतसभऺ फकऩर गदाि तायाप्रसाद ऩोियेररे उक्साएय उजङ्टयी ङ्छदएको 
बनी फकऩर गयेको बङ्ङे सभेतका आधाय उल्रेि गयी आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको अवस्था छ । 
उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि उजङ्टयीकतािहरूरे प्रङ्झतवादीरे आपूहरूराई चायचके्क गाडीको सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
फनाउन घङ्टस ङ्चयसवत भाग गयेकोरे घङ्टस फाऩत यकभ ङ्छदन आमोगसभऺ ङ्झनवेदन ऩठाई यकभ रगी सोही यकभ 
फयाभद बएको अवस्था छ । प्रङ्झतवादीको घयभा फयाभद बएको डामयीभा मी ङ्झनवेदकहरूको नाभ यातो भसीरे 
ङ्जटऩोट बएको देङ्ञिॊदा उजङ्टयीकतािको काभ गयेको बङ्ङे देङ्ञिएको सभेतका आधायभा हार उजङ्टयीकतािहरूरे प्रङ्झतकूर 
फकऩर गये ऩङ्झन अन्म प्रभाणहरूफाट वायदातफाये ऩङ्टङ्जद्श बइयहेकोरे सो तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी बएको उक्त 
पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।    

७६. ङ्ञजल्रा झाऩा गौयादह न. ऩा. वडा नॊ. १ स्थामी घय बई ङ्ञजल्रा सरािही, रारफन्दी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १७ फस्न े
तत्कारीन भारऩोत कामािरम, हङ्चयवन सरािहीका नामफ सङ्टब्फा ईद्वयी दाहार बङ्ङ ेईद्वयीप्रसाद दहार....................१ 

 भङ्टद्दा :  घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई  भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-००५५) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।११।१५         ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।१६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : जग्गाधनी दताि प्रभाणऩङ्टजाि प्रदान गने ङ्झसरङ्झसराभा भारऩोत कामािरम हङ्चयवन, 
सरािहीका नामफ सङ्टब्फा ईद्वयी दाहार बङ्ङे ईद्वयीप्रसाद दहाररे घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयी ङ्झनवेदकका बङ्झतजा 
गोङ्झफन्दप्रसाद ऩौडेरफाट रु.५,०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे ङ्झनजराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.५,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त 
अदारतफाट सेवाग्राहीको ङ्झनवेदन नऩयेको, प्रङ्झतवादीरे घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयेको बङ्ङे सी.डी.को ङ्झरङ्जऩफर्द्फाट सभेत 
नदेङ्ञिएको बङ्ङे सभेतका आधाय ग्रहण गयी प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा अध्ममन गयी हेदाि 
उजङ्टयीकतािरे ङ्झडल्रीजॊग थाऩाको नाभभा दताि कामभ यहेको जग्गा प्रङ्जटङ गयी ङ्झनजकै नाभफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ 
व्मङ्ञक्तहरूराई ङ्झफिी गयी केही जग्गा आफ्नै नाभभा यङ्ञजदे्ससन ऩास गयी जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाि ङ्झरने िभभा 
प्रङ्झतवादीरे घङ्टस ङ्चयसवत भाग गयेको बङ्ङे उजङ्टयी व्महोया यहेको ऩाइन्छ । प्रङ्झतवादीको साथफाट यकभ फयाभद हङ्टन ङ्ट 
ङ्झनजको हातफाट पेनोल्पथाङ्झरन ऩाइनङ्टसभेतका आधायभा ङ्झनज प्रङ्झतवादी उऩयको आयोऩ ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्थाभा सो 
तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा 
फदयबागी यहेको छ ।  

७७. भोयङ ङ्ञजल्रा, ऩथयी शङ्झनद्वये नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.६ घय बई तत्कारीन श्री सङ्टगाहाट भा.ङ्जव.हसन्दह-५ भोयङका 
प्रा.ङ्जव.ङ्छद्रतीम शे्रणीका ङ्ञशऺक ओभप्रसाद रङ्टइॉटेर...................................................................................१ 

 भङ्टद्दा : झङ्टठा (नक्करी) शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेको।(०७४-CR-०१५४) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१२।१५        ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।२९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी ओभप्रसाद रङ्टइॉटेर श्री सङ्टगाहाट भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, हसन्दह, भोयङको 
प्राथङ्झभक तहको ततृीम शे्रणीभा सङ्टरु ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बई ङ्झभङ्झत २०६८।८।२५ को फढङ्टवा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩर फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत 
२०६८।८।१३ गतेदेङ्ञि रागू हङ्टने गयी प्राथङ्झभक तह ततृीम शे्रणीफाट ङ्छद्रतीम शे्रणीभा फढङ्टवा बई फहार यहेको 
देङ्ञिएकोरे ङ्झनजरे झङ्टठा (नक्करी) “ङ्झफहाय इन्टयङ्झभङ्झडमट ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, ऩटना, बायत” को शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩर ऩेस गयी फढङ्टवासभेत बई राब सङ्टङ्जवधा ङ्झरएको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे ङ्झनज याद्ससेवक ओभप्रसाद रङ्टइॉटेरराई 
प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६(१) को कसङ्टयभा प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १६(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त 
अदारतफाट ङ्जववाङ्छदत शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाण ऩर २०५८ भै प्रङ्झतवादीरे ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम भोयङभा ऩेस 
गयेको हङ्टॉदा साङ्झफक ऐनफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने गयी पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित वायदात सम्फन्धभा हेदाि 
प्रङ्झतवादी २०४८ सारदेङ्ञि स्थामी ङ्ञशऺकको रूऩभा कामियत बए ऩङ्झन ङ्झनज २०६८ सारभा फढङ्टवा हङ्टनको राङ्झग 
उक्त इन्टयङ्झभङ्झडमट ऩास गयेको आधायभा फढङ्टवा बई सो ङ्झभङ्झतदेङ्ञि ङ्झनजरे राब प्राद्ऱ गयेको हङ्टॉदा जङ्टन शैङ्ञऺक 
मोग्मताको आधायभा फढङ्टवा बएको हो सो सभमभा प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ यहेकोरे सोही ऐनको 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

दपा १६(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन ङ्टऩनेभा सो नबएको हदसम्भको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा सो हदसम्भको उक्त 
पैसरा फदयबागी यहेको छ ।  

७८. ङ्ञजल्रा ङ्ञचतवन, यत्ननगय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.१५ भाधऩङ्टय साङ्झफक फछौरी वडा नॊ.-4 फस्न ेयत्ननगय नगयऩाङ्झरका 
वडा नॊ. 5 भा तत्कारीन वडा सङ्ञचव ऩदभा कामियत अङ्ञम्फका गौतभ.........................................................१ 

 भङ्टद्दा : झङ्टठा/नक्करी शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-०१५७) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत : २०७५।१२।२९        ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।२९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीरे झङ्टठा शैङ्ञऺक प्रभाणऩर ऩेस गयी सेवाभा फहार यही राबसभेत ङ्झरएकोरे 
ङ्झनज प्रङ्झतवादी अङ्ञम्फका गौतभको उक्त कामि भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा १६(१) द्राया ऩङ्चयबाङ्जषत 
कसङ्टय बएको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा १६(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी 
ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीरे सेवा प्रवेश गदाि वा 
तत्ऩद्ळात सभेत शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस नगयेको बङ्ङे आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ 
ङ्छदने गयी पैसरा बएको अवस्था छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि झङ्टठा प्रभाणऩर फनाउनङ्ट अथाित कानूनद्राया ङ्झनषङे्झधत 
कामि गनङ्टिराई पौजदायी न्मामको भान्म ङ्झसर्द्ान्तरे अऩयाध भानेको अवस्था छ । मस अवस्थाभा ङ्झनषङे्झधत कामिफाट 
कसैरे पाइदा प्राङ्झद्ऱ गयोस ् वा नगयोस ्कानून उल्रॊघन त अऩयाध नै हङ्टने हङ्टॉदा मी प्रङ्झतवादीरे फनाएको नक्करी 
शैङ्ञऺक मोग्मता कानूनङ्जवऩयीत नै बएको य त्मस्तो प्रभाणऩर मी प्रङ्झतवादी याद्ससेवक कभिचायीरे राब प्राङ्झद्ऱका राङ्झग 
प्रमोग गने दङ्टयाशमका साथ फनाइयािेको अवस्थाभा प्रङ्झतवादी उऩयको आयोऩ ऩङ्टङ्जद्श बइयहेकोरे मी प्रङ्झतवादीराई 
सपाइ ङ्छदने गयी बएको उक्त पैसरा प्रभाण भूल्माॊकनको योहभा सभेत र ङ्टङ्जट ऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको छ ।    

७९. ङ्ञजल्रा हङ्चयहयऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ७ स्थामी वतन बई हार ङ्ञजल्रा काठभाडौं कीङ्झतिऩ ङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ 
भच्छेगाउॉ फस्न ेसशस्त्र प्रहयी फर, फोडिय आउट ऩोद्श कद्ऱानगञ्ज, सङ्टनसयीभा तत्कारीन सशस्त्र प्रहयी ङ्झनयीऺक ऩदभा 
कामियत कारे फम्जनसभेत जना........................................................................................................२ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७४-CR-०१०७) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७६।१।९          ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।२९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरूरे उजङ्टयीकताि भहेद्वयी मादवफाट रु.२५,०००।–घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएकोरे 
ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.२५,०००।- कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (क) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा 
उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरूभध्मेका ठाकङ्ट यफहादङ्टय िरीराई आयोऩऩर दाफीफभोङ्ञजभ सजाम गयी अन्म 
प्रङ्झतवादीहरू कारे फम्जन य नवीन िड्काराई मी प्रङ्झतवादीहरूको साथफाट यकभ फयाभद नबएको य कसङ्टय ठहय 
हङ्टने प्रङ्झतवादीको आदेश य सल्राहअनङ्टसाय यकभ ङ्झरएको बङ्ङे सभेत ऩङ्टङ्जद्श नबएको बङ्ङे आधाय ङ्झरई आयोऩऩर 
दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि प्रथभत: कसङ्टय ठहय हङ्टने ठाकङ्ट यफहादङ्टय िरी य कारे 
फम्जन सशस्त्र प्रहयी फर फोडिय आउट ऩोद्श कद्ऱानगॊज सङ्टनसयीभा कामियत यहेको य बायतीम नॊ. को गाडी छङ्टटाउन 
उजङ्टयीकताि ङ्झनवेदकसॉग प्र.ङ्झन.कारे फम्जनरे यकभ भाग गयेकोरे उक्त यकभ कसङ्टय ठहय हङ्टन ेठाकङ्ट य िरीरे सोही 
फभोङ्ञजभ फङ्टझेको अवस्थाभा ऩिाउ ऩयेकोरे ङ्झनजको सभेत सॊरग्नता यहेको छ । त्मसैगयी, नवीन िड्काको 
हकभा हेदाि फयाभद यकभ ठाकङ्ट यफहादङ्टय िरीरे ङ्छदएको उक्त यकभ आपूरे टङ्टरभाङ्झथ यािेको अवस्थाभा फयाभद 
बएको य ङ्झनजरे हात धोएको ऩानीभा पेनोल्पथाङ्झरन सभेत ऩाइएकोरे मी प्रङ्झतवादीको सभेत प्रस्तङ्टत वायदातभा 
सॊरग्नता यहेको ऩङ्टङ्जद्श बएको अवस्थाभा ऩङ्झन सङ्टरु ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंरे उङ्ञल्रङ्ञित प्रभाण ग्रहण नगयी मी दङ्टई 
प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदएको हदसम्भको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा सो हदसम्भको पैसरा फदयबागी यहेको छ ।  

८०. ङ्ञजल्रा सरािही, धनगढा गा.ङ्जव.स वडा नॊ ६, गोनयवा, स्थामी घय बई हार ङ्ञजल्रा काठभाडौं, टोिा नगयऩाङ्झरका-१२ 
फाङ्झनमाॉटाय फस्न ेदङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानका तत्कारीन प्रफन्धक डा.शर ङ्टघ्नप्रसाद साहसभेत जना............................२ 

 भङ्टद्दा : गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७२-CR-०१०९) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत : २०७५।९।२७        ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।२९ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादी डा. शरङ्टघ्नप्रसाद साहरे रु.२,३८,६८,०३०।६५ गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त 
आजिन गयी साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा २० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे ङ्झनजराई ङ्झफगो रु. २,३८,६८,०३०।६५ 
कामभ गयी साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग तथा दपा २९ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन य ङ्झनजरे 
भ्रद्शाचाय गयी गैयकानूनी आजिन गयेको उक्त सम्ऩङ्ञत्त साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग, दपा 
२९ य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, 

२०४८ को दपा २९ि फभोङ्ञजभ जपत गयी ऩाउन य ऩयीऺण अवङ्झधभा आजिन गयेको स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्तफाट 
ङ्झनजकी ऩत्नी सङ्टशीराकङ्ट भायी साहको नाभभा यहेको सम्ऩङ्ञत्त सभेत जपत हङ्टन  भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीको रु.६८,२४,३९४।– सम्भको सम्ऩङ्ञत्तको स्रोत ऩङ्टग्न 
नसकेको बनी ङ्झनजराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० (१) को कसङ्टयभा २०(२) फभोङ्ञजभ रु. 
६८,२४,३९४।– जङ्चयवाना य ९ भङ्जहना कैद हङ्टने य प्रङ्झतवादीहरूको सम्ऩङ्ञत्तफाट उल्रेङ्ञित ङ्झफगो फभोङ्ञजभको 
सम्ऩङ्ञत्त भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० (२) य ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ को दपा २९ (ि) फभोङ्ञजभ जपत हङ्टने बनी आयोऩ दाफीबन्दा घटी ङ्झफगो कामभ गयी पैसरा बएको 
अवस्था छ । उङ्ञल्रङ्ञित घटी ङ्झफगो कामभ गदाि सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे भूरत: प्रङ्झतवादीको आम व्ममको स्रोतको 
गणना अवङ्झधराई एउटै अवङ्झध भानी आम व्ममको गणना गङ्चयएको छ । उऩयोक्त अनङ्टसाय गणना गदाि कङ्ट नै 
अवङ्झधभा गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको ऩङ्झछ शङ्टर्द्ीकयण हङ्टन जान्छ । मसथि प्रङ्झतवादीको आम य व्ममको 
अवस्था हेयी गणना अवङ्झधराई िण्डीकयण गयी गणना गनङ्टिऩनेभा सो नगयेको हदसम्भको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिएको 
छ । त्मसैगयी प्रङ्झतवादी स्वमॊरे ऩङ्झन आमको स्वीकाय नगयेको ङ्जवषमभा अदारत आपैं रे अनङ्टभानको बयभा 
आम्दानीको स्रोत भानी थऩ आम भानेको हदसम्भको उक्त पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे आयोऩऩर 
दाफीबन्दा घटी ङ्झफगो कामभ गयेको हदसम्भको उक्त पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे फदयबागी यहेको छ।  

८१. ङ्ञजल्रा ङ्ञचतवन, ऩदभऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.-५ बीभऩङ्टय सगङ्टनटोर स्थामी वतन बई काठभाडौं ङ्ञजल्रा, साङ्झफक 
स्मङ्टचाटाय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ चौकीटोर हार नागाजङ्टिन नगयऩाङ्झरका-४, कङ्ट भायीटोर ङ्झसताऩाइरा फस्न ेसशस्त्र प्रहयी 
फर नऩेारका अवकास प्राद्ऱ ऩूवि प्रहयी अङ्झतङ्चयक्त भहाङ्झनयीऺक ऋषबदेव बट्टयाइिसभेत जना................................२ 

 भङ्टद्दा : गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-००६२) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।९।१९        ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।२९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ऩूवि प्रहयी अङ्झतङ्चयक्त भहाङ्झनयीऺक ऋषबदेव बट्टयाइिरे जम्भा रु.१,९१,३६,८८१।४५  
को सम्ऩङ्ञत्त गैयकानूनी आजिन गयी साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे ङ्झनजराई ङ्झफगो 
रु.१,९१,३६,८८१।४५ कामभ गयी साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग तथा दपा 
२९ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना तथा 
कैद सजाम गयी ङ्झनज प्रङ्झतवादी ङ्जवङ्ञशद्श शे्रणी वा सो सयहको ऩदाङ्झधकायी बएको य ङ्झनजरे उऩयोक्तफभोङ्ञजभको कसङ्टय 
गयेकोरे ङ्झनजराई साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १४क य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा २४ फभोङ्ञजभ थऩ सजामसभेत गयी ऩाउन य ङ्झनजरे गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको सम्ऩङ्ञत्तफाट आजिन 
गयेको सम्ऩङ्ञत्तहरू साङ्झफक भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग, दपा २९ य प्रचङ्झरत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि फभोङ्ञजभ जपत 
गयी ऩाउन य स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्तफाट ङ्झनजकी ऩत्नी बावना गौतभ बट्टयाईको नाभभा यहेको सम्ऩङ्ञत्तसभेत जपत हङ्टन 
भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीको रु. 
६९,८७,२२५।– फयाफयको सम्ऩङ्ञत्त भार अङ्झभल्दो य अस्वाबाङ्जवक प्रकृङ्झतको देङ्ञिन आई सो को स्रोत ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन 
सकेको नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनज ऋषबदेव बट्टयाईराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(१) कसङ्टयभा ऐको 
दपा २०(२) फभोङ्ञजभ ङ्झफगो रु.६९,८७,२२५।- जङ्चयवाना गयी ९ भङ्जहना कैद गने गयी आयोऩदाफी बन्दा घटी 
ङ्झफगो कामभ गयी पैसरा बएको अवस्था छ । उङ्ञल्रङ्ञित घटी ङ्झफगो कामभ गदाि सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे भूरत: 



                            167 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

प्रङ्झतवादीको आम व्ममको स्रोतको गणना अवङ्झधराई एउटै अवङ्झध भानी आम व्ममको गणना गङ्चयएको छ । 
उऩयोक्तानङ्टसाय गणना गदाि कङ्ट नै अवङ्झधभा गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको ऩङ्झछ शङ्टर्द्ीकयण हङ्टन जान्छ । मसथि 
प्रङ्झतवादीको आम य व्ममको अवस्था हेयी गणना अवङ्झधराई िण्डीकयण गयी गणना गनङ्टिऩनेभा सो नगयेको 
हदसम्भको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिएको छ। प्रङ्झतवादीको घयको भूल्माॊकन गदाि सभेत वस्तङ्टङ्झनद्ष आधाय िङ्टराइएको 
छैन । घय ङ्झनभािण य जग्गा िङ्चयदभा प्रङ्झतवादीको व्मम घटाई गैयकानूनी आजिनफाट गङ्चयएको िचिराई भान्मता 
प्रदान गने गयी बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिएको छ । त्मसैगयी प्रङ्झतवादी ङ्जवङ्ञशद्श शे्रणीको कभिचायी बएकोरे 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २४ रे थऩ सजाम गनङ्टिऩनेभा सो सभेत नगयी बएको उक्त पैसरा 
र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोरे सो हदसम्भको पैसरा फदयबागी यहेको छ । 

८२. ङ्ञजल्रा धाङ्छदङ गजङ्टयी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ स्थामी घय बई नाऩी कामािरम धाङ्छदङभा कामियत सवेऺक वषि ४३ का 
ङ्जवद्वकङ्ट भाय फस्नतेसभेत जना ...........................................................................................................५ 

 भङ्टद्दा : सयकायी जग्गा िङ्चयद ङ्झफिी गयी भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७३-CR-००१७) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७५।१२।२८     ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।२९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : प्रङ्झतवादीहरू हङ्चयवीय राभा, गौतभ राभा, भारऩोत कामािरम, धाङ्छदङका तत्कारीन 
भारऩोत अङ्झधकृत भोहनजॊग थाऩा, नामफ सङ्टब्फा सत्मनायामण नेऩार य नाऩी कामािरम, धाङ्छदङका सवेऺक 
ङ्जवद्वकङ्ट भाय फस्नेत, नेऩार साउथ एङ्झसमन कन्िक्सन भेटेङ्चयमर कम्ऩनी प्रा.ङ्झर. सभेतको आऩसी सयसल्राह, 
ङ्झभरेभतो य ऩङ्चयऩन्चभा फदङ्झनमतसाथ साविजङ्झनक जग्गासभेत िङ्चयद ङ्झफिी गने गयाउने कामि गयी याद्ससेवक 
कभिचायीहरूरे आपूहरू, अन्म व्मङ्ञक्त य नेऩार साउथ एङ्झसमन कन्िक्सन भेटेङ्चयमर कम्ऩनी प्रा.ङ्झर.राई गैयकानूनी 
राब ऩङ्टर् माउने य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतसाथ सयकायी जग्गा गैयकानूनी रूऩभा नेऩार 
साउथ एङ्झसमन कन्स्िक्सन भेटेङ्चयमर प्रा.ङ्झर.को नाभभा दताि बोगचरन गने गयाउने गयी जग्गा धनी प्रभाणऩङ्टजाि य 
ऩरहरू सभेत तमाय गयी गयाई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम (ज) को 
कसङ्टय गयेकोरे याद्ससेवकहरू भारऩोत कामािरम, धाङ्छदङका तत्कारीन भारऩोत अङ्झधकृत भोहनजॊग थाऩा, नामफ 
सङ्टब्फा सत्मनायामण नेऩार य नाऩी कामािरम धाङ्छदङका सवेऺक ङ्जवद्वकङ्ट भाय फस्नेतराई ङ्झफगो रु.८६,४००००।–
कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कसङ्टयको भारा अनङ्टसाय कैद य 
ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना हङ्टन, त्मसैगयी हङ्चयवीय राभा य गौतभ राभारे चचॉ बोगचरन गङ्चययहेका ङ्जकत्ता नॊ ६०, 

७४, य ७७ को ऺेरपर िभश: 4-8-2-1, 6-10-2-0 य 86-10-0-3 को सयकायी जग्गाहरू सभेत ङ्झनज 
हङ्चयवीय राभा य गौतभ राभारे आफ्नो नम्फयी जग्गाहरू ङ्झफिी गने िभभा फदङ्झनमतसाथ याद्ससेवक कभिचायीहरू, 

नेऩार साउथ एङ्झसमन कन्स्िक्सन भेटेङ्चयमर कम्ऩनी प्रा.ङ्झर.सॉग एक आऩसभा सयसल्राह य ङ्झभरेभतो गयी आपूहरू 
य नेऩार साउथ एङ्झसमन कन्स्िक्सन भेटेङ्चयमर कम्ऩनी प्रा.ङ्झर.राई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउने य नेऩार सयकायराई 
गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे सयकायी साविजङ्झनक जग्गाको भूल्म ङ्झरई गैयकानूनी रूऩभा नेऩार साउथ 
एङ्झसमन कन्स्िक्सन प्रा.ङ्झर को नाभभा कागजऩर, से्रस्ता तमाय गने, दताि बोगचरन गने गयाउने कामि गयेकोरे ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा  ङ्जकत्ता नॊ ६१ 
य ङ्जकत्ता नॊ ६२ को जग्गाको याजीनाभा ङ्झरितभा रेङ्ञिएको ऩाङ्चयत भूल्म जम्भा रु.६,६०,०००।- घटाई हङ्टन 
आउने ङ्झफगो रु.८६,४०,०००।– कामभ गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोङ्ञजभ कसङ्टयको भारा अनङ्टसाय कैद य ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गयी उक्त ङ्झफगो रु.८६,४०,०००।– को ङ्जकत्ता नॊ 
६०, ७४, य ७७ को ऺेरपर िभश: 4-8-2-1, 6-10-2-0 य 86-10-0-3 को सयकायी जग्गा सभेत 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नेऩार साउथ एङ्झसमन कन्िक्सन भेटेङ्चयमर 
प्रा.ङ्झर.फाट ङ्जपताि असङ्टर गयाई नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गयी ऩाउन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरू भोहनजॊग थाऩा, सत्मनायामण नेऩार य 
ङ्जवद्वकङ्ट भाय फस्नेतराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) फभोङ्ञजभ जनही ६ भङ्जहना कैद य 
रु.२४,२७,५८४।– भार जङ्चयवाना हङ्टने य प्रङ्झतवादीहरू हङ्चयवीय राभा य गौतभ राभाराई सोही ऐनको दपा 
८(४) फभोङ्ञजभ जनही रु.२४,२७,५८४।– जङ्चयवाना हङ्टने, प्रङ्झतवादी नेऩार साउथ एङ्झसमन कन्स्िक्सन भेटेङ्चयमर 
प्रा.ङ्झर.रे आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउने गयी पैसरा बएको ऩाइन्छ । उऩयोक्तानङ्टसाय  नेऩार साउथ एङ्झसमन 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

कन्स्िक्सन भेटेङ्चयमर प्रा.ङ्झर.राई आयोऩ दाफीफाट सपाइ य अन्म प्रङ्झतवादीहरूराई घटी ङ्झफगो कामभ गयी पैसरा 
बएको हदसम्भको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिएको छ । भूरत: सपाइ ऩाउने प्रङ्झतवादीको हकभा हेदाि मी प्रङ्झतवादी 
कम्ऩनी बएकोरे कम्ऩनीरे ऩङ्झन कानूनी भान्मता याख्न ेय कानूनी व्मङ्ञक्तरे सभेत अऩयाध उल्रॊघन गये सजामको 
बागीदाय हङ्टने ङ्जवङ्झधशास्त्रीम भान्मता यहेको छ । भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २३ य प्रचङ्झरत अऩयाध 
सॊङ्जहता, २०७४ को दपा ३० रे सभेत कम्ऩनीराई सजाम गने प्रङ्जिमाको सम्फन्धभा उल्रेि बएकोरे मी 
प्रङ्झतवादीराई सजाम नगयेको हदसम्भ य ङ्झफगोको हकभा प्रङ्झतवादीहरूरे नै जग्गा हक हस्तायन्तयण गदाि कायोफाय 
बएको ङ्झफगोराई नै ङ्झफगो कामभ गयेको हङ्टॉदा घटी ङ्झफगो कामभ गयेको सो हदसम्भको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बई 
फदयबागी यहेको छ ।  

८३. ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा, याजाऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.३ तत्कारीन गङ्टरङ्चयमा नगयऩाङ्झरकाको कामािरम,फङ्छदिमाभा अङ्झसस्टेन्ट 
सव-इङ्ञन्जङ्झनमय ऩदभा कामियत वषि ४६ को यभेशकङ्ट भाय गौतभ.......................................................१ 

 भङ्टद्दा : घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको ।(०७५-CR-०७४०) 
 पैसरा ङ्झभङ्झत :२०७६।१।१२         ऩङ्टनयावेदन दताि : २०७६।३।३१ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺद्ऱ व्महोया : ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा, गङ्टरङ्चयमा नगयऩाङ्झरकाका अङ्झसस्टेन्ट सव-इङ्ञन्जङ्झनमय यभेशकङ्ट भाय 
गौतभरे फफई फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩसको शौचारमको ङ्झनभािण काभको कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयङ्छदने काभका 
राङ्झग उजङ्टयी ङ्झनवेदक श्माभ शभाि य ङ्जवष्णङ्ट थाऩाफाट रु.१०,०००।… घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएकोरे ङ्झनज प्रङ्झतवादी 
यभेशकङ्ट भाय गौतभराई भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को  कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.१०,०००।–कामभ 
गयी सोही ऐनको दपा ३ (१) य ३(१)(क) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उक्त अदारतफाट प्रङ्झतवादीरे उजङ्टयीकतािफाट ङ्झरएको यकभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
फाऩतको बएको बनी आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित आधाय हेदाि कामािरमफाट उऩरब्ध हङ्टन े
तरफबत्ता प्रङ्झतवादीफाट ऩाउने अवस्था नहङ्टॉदा प्रङ्झतवादीको साथफाट फयाभद बएको यकभ घङ्टस ङ्चयसवतकै हङ्टने हङ्टॉदा सो 
तपि को प्रभाण ग्रहण नगयी बएको उक्त पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि य फदयबागी यहेको छ ।  
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२.७   कायफाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा प्रषेण 
 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २८ भा बएको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ आमोगफाट 

बएको अनङ्टसन्धानफाट साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञक्तरे गयेको काभकायफाही अन्म अङ्झधकायी वा 
ङ्झनकामको अङ्झधकायऺेर अन्तगित ऩने प्रकृङ्झतको देङ्ञिएभा अनङ्टसन्धान ऩद्ळात ्आवश्मक ङ्जवङ्झबङ्ङ कायफाहीका 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कामािरम, ऩदाङ्झधकायी वा साविजङ्झनक सॊस्थाराई सङ्टझाव ङ्छदनसक्न े कानूनी व्मवस्था बए 
अनङ्टरूऩ आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान ऩद्ळात सम्फङ्ञन्धत कामािरम, ऩदाङ्झधकायी वा 
साविजङ्झनक सॊस्थाराई आमोगको १४९ वटा ङ्झनणिमफाट रेिी ऩठाइएका सङ्टझावहरू ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन ्। 

१. प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको कामािरम अन्तगित 

1.१  साङ्झफकको ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम, कैरारीभा आ.व. २०७२/0७३ भा िाजा, गाडी भभित 
ब ङ्टक्तानी रगामतभा अङ्झनमङ्झभतता बएको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा कन्टेजेन्सी िाता ऩङ्टॉजीगत 
गोद्वाया बौचय नॊ. १८३ ङ्झभङ्झत २०७३/३/२४ भा भभित िचि शीषिकभा िचि जनाउॉदा सभावेश बएको 
दङ्ञऺणकारी इनकऩोयेट प्रा.ङ्झर. (स्थामी रेिा नॊ. ६०१४८१५३४) फाट जायी बएको रु.१,०९,९६०।- को 
ङ्जवजक नम्फय ४११ सोही प्रा.ङ्झर.फाट जायी बए ताऩङ्झन ङ्झफिी िाताभा सो ङ्झफरराइि Cancel उल्रेि गयेको 
तथा ङ्जवजकको दोस्रो प्रङ्झतभा ऩङ्झन Cancel उल्रेि गयेको तथ्म भध्मभस्तयीम कयदाता कामािरम, फफयभहरको 
च.नॊ. २६२८ ङ्झभङ्झत २०७५/१२/२७ को ऩरफाट िङ्टल्न आएकोभा मसभा सम्फङ्ञन्धत पभिरे कय छल्ने 
प्रमोजनको राङ्झग जायी बइसकेको ङ्झफरराइि Cancel गयेको हङ्टनसक्ने देङ्ञिएकोरे मसभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे 
गनङ्टिऩने हो सो गनिको राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/२/२९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबागभा 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

२.   बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम अन्तगित 

२.१  मातामात व्मवस्था कामािरम, सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर, फागभती, एकान्तकङ्ट ना, रङ्झरतऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत २०७५ 
वैशाि ३, ९, १० य १९ गते सञ् चारन बएको F  य G वगिको सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक 
ऩयीऺाभा अङ्झनमङ्झभतता बएको रगामतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सङ्टज ङ्टकी ड्राइङ्झबङ 
स्कङ्ट र प्रा.ङ्झर., एकान्तकङ्ट ना, रङ्झरतऩङ्टयभा प्रमोगात्भक ऩयीऺा शङ्टल्क रु.५६५।–नफङ्टझाई ङ्झभङ्झत २०७५।१।३ 
गते, २०७५।१।४ गते, ङ्झभङ्झत २०७५।१।१० गते य ङ्झभङ्झत २०७५।१।१९ गतेको उङ्ञल्रङ्ञित G वगि 
थऩको प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नङ्झतजा ङ्जववयणभा उत्तीणि जनाइएका ऩयीऺाथॉहरू प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा उऩङ्ञस्थत 
नै नबई प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा उत्तीणि गयाएको देङ्ञिएकोरे देहामफभोङ्ञजभका २१४ जना ऩयीऺाथॉहरूको G 
वगिको सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो गनिका राङ्झग आमोगको 
ङ्झभङ्झत 2075/4/3 को ङ्झनणिमानङ्टसाय मातामात व्मवस्था ङ्जवबाग, भीनबवन, काठभाडौंराई रेिी ऩठाइएको । 

2.2  मातामात व्मवस्था कामािरम सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर नायामणीरे ङ्जवदेशफाट ङ्झरएको सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩरराई नेऩारीकयण गदाि याहदानी नङ्झरएका, ङ्जवदेश फसेको देङ्ञिने आधाय कागजात नबएका, 
कङ्झतऩमराई कामािरमभा उऩङ्ञस्थत नगयाई, कङ्ट नै ऩङ्झन ऩयीऺा नङ्झरई, ङ्जवचौङ्झरमासॉग ङ्झभरेभतो गयी, आङ्झथिक 
प्ररोबनभा ऩयी नेऩारीकयण गयेको ऩाइएकोरे मसयी जायी बएका सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको सम्फन्धभा 
प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गयी जो जे गनङ्टिऩने हो सो गयी आमोगराई जानकायी गयाउनका राङ्झग 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/११ को ङ्झनणिमानङ्टसाय मातामात व्मवस्था ङ्जवबागराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

2.३  ऩप्ऩङ्ट कन्स्िक्सनफाट फङ्छदिमा सदयभङ्टकाभ गङ्टरङ्चयमा य फायफङ्छदिमा नगयऩाङ्झरका जोड्ने जब्दीघाटको फफई ऩङ्टर 
ङ्झनभािणभा गङ्टणस्तयहीन साभग्री प्रमोग बएको, ऩङ्टर फनाउॉदा नै फाङ्गो देङ्ञिएको य (ठेक्का नॊ. MW/DRO-

3/BRP-73-067/068) उद्  घाटन नहङ्टॉदै बङ्ञत्कएको बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा Research for National Development (RND) का प्रफन्ध ङ्झनदेशक ई. 
याधाकृष्ण भङ्ञल्रकरे ऩप्ऩङ्ट कन्सिक्सनको ङ्जवऻको रूऩभा काभ गयी ङ्झनभािणको िभभा ऩङ्टरको स्ऩान 
ङ्झडजाइनबन्दा पयक गयी ङ्झनभािण गदाि साभान्म र्क्यारकङ्ट रेसन गयी ऩङ्टर सेप छ बनी सङ्टझाव ङ्छदएको 
देङ्ञिएकोरे साविजङ्झनक जनताको ओहोय दोहोय हङ्टने अङ्झत नै सॊवेदनशीर ऩङ्टर जस्तो सॊयचना सम्फन्धभा ङ्झफना 
कङ्ट नै Terms of Reference (TOR), सम्फङ्ञन्धत ऩङ्टरको ङ्झडजाइन ड्रइङको अध्ममन नगयी, ङ्जपल्डको स्थरगत 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

ङ्झनयीऺण नगयी तथा आपूरे गयेको कामिको व्मङ्ञक्तगत उत्तयदाङ्जमत्व फहन नगयी गैयङ्ञजम्भेवायीऩूणि प्रङ्झतवेदन 
ङ्छदॊदा नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ काउङ्ञन्सरको Professional Code of Conduct उल्रॊघन बएको देङ्ञिन आएको 
तथा मससम्फन्धी कायफाही गने ङ्झनकाम नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ काउङ्ञन्सर बएकोरे ङ्झनज याधाकृष्ण भङ्ञल्रकराई 
प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/6/१८ को ङ्झनणिमफाट नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ काउङ्ञन्सरराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

२.४  मातामात व्मवस्था कामािरम, सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर, फागभती, सङ्टकेधाया काठभाडौंभा ङ्जवदेशफाट जायी 
बएको सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर नेऩारीकयण गनिका राङ्झग दयिास्त पायाभसाथ ऩेस गयेका ङ्जवदेशी सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर सम्फङ्ञन्धत देशफाट जायी बएको बनी िङ्टङ्झरआएका तय नेऩारीकयणको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस ऩेस गयेको नदेङ्ञिएको 9 थान, ङ्जवदेशी सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर सम्फङ्ञन्धत देशफाट 
जायी बएको नदेङ्ञिएका य ङ्जवदेशको ङ्जकते सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको आधायभा नेऩारीकयण गङ्चयएको 4 
थान य आवेदन पायाभसाथ सम्फङ्ञन्धत दूतावासको ङ्झसपाङ्चयस ऩररगामत आवश्मक कागजातहरू सॊरग्न 
नयािी नेऩारीकयण गङ्चयएका 517 थान सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको हकभा जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/७/२९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय मातामात व्मवस्था ङ्जवबागभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

२.५  ऩूविऩङ्ञद्ळभ याजभागिको ऩथरैमादेङ्ञि फागभती सडक िण्डको ऩङ्टरको छेउभा याङ्ञिएको ङ्झब्रजगाडि उऩमङ्टक्त 
नबएको बन्दै ङ्झनभािण बएको दङ्टई भङ्जहना नङ्झफत्दै सडक ङ्जवबागरे हटाएको य हच ङ्टवाको बयभा मोजना ल्माएको 
हङ्टॉदा ङ्झब्रजगाडि हटाउॉदासभेत रािौं यकभ िचि गयेको बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा ऩूविऩङ्ञद्ळभ याजभागिको ऩथरैमादेङ्ञि फागभती सडक िण्डको १४४ स्थानभा Concrete 

Guard rail ङ्झनभािण कामिभा सडक ङ्जवबाग, ऩङ्टर भहाशािा तथा ङ्झडङ्झबजन कामािरम हेटौंडाको ठेक्का Overlap 
बएको य सो कामि हङ्टॉदा आङ्झथिक ङ्जहनाङ्झभना बएको बङ्ङे नदेङ्ञिए ऩङ्झन ङ्झडङ्झबजन सडक कामािरम हेटौंडाफाट 
Concrete Barrier ङ्झनभािण गनि ठेक्का रागी ठेक्का सम्ऩङ्ङसभेत नबइकन सडक ङ्जवबागफाट Steel Barrier 

रगाउने कामिको ठेक्का बएको देङ्ञिॊदा सडक ङ्जवबाग य ङ्झडङ्झबजन सडक कामािरमफीच आवश्मक सभन्वम 
नबएका कायणरे एकै स्थानभा दोहोयो काभ हङ्टन गएको हङ्टॉदा अफ उप्रान्त मोजना छनौट एवॊ ठेक्का प्रङ्जिमा 
गदाि आवश्मक सभन्वम गयी दोहोयो नऩने गयी िङ्चयद/ठेक्का कामि गने/गयाउन े व्मवस्था ङ्झभराउन सडक 
ङ्जवबाग य ङ्झडङ्झबजन सडक कामािरम हेटौंडाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/८/२० को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको । 

2.६  सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर कामािरम, एकान्तकङ्ट नाभा याभेछाऩ घय बएका साउदी अयफभा फसोफास गङ्चययहेका 
सङ्टकरार ताभाङ बङ्ङे व्मङ्ञक्तको पोटोफाट पोटो ङ्ञिची औॊठाछाऩ रगाई राइसेन्स फनाइङ्छदएको य मातामात 
व्मवस्था ङ्जवबागफाट सो को छानङ्झफन गयेको बए ऩङ्झन प्रबावकायी नबएको व्महोयासङ्जहतको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा कम्प्मङ्टटय अऩयेटय शैरेश ङ्झनङ्झधरे गरतरूऩभा Biometric Detail प्रङ्जवङ्जद्श गयेको, 
सो सम्फन्धभा मातामात व्मवस्था ङ्जवबागराई जानकायी बएऩद्ळात ऩङ्झन ङ्झनजउऩय कङ्ट नै कायफाही बएको अवस्था 
देङ्ञिएन । कामािरमको काभ गरत रूऩभा गने मातामात व्मवस्था कामािरम सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
शािाका कम्प्मङ्टटय अऩयेटय शैरेश ङ्झनङ्झधउऩय कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो गयी सो को जानकायी मस 
आमोगराई गयाउने गयी आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/२३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय मातामात व्मवस्था ङ्जवबागराई 
रेिी ऩठाइएको ।  

2.७  मातामात व्मवस्था सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर कामािरम, प्रदेश नॊ. ३, रङ्झरतऩङ्टयभा ङ्झभङ्झत २०७५।४।१६ देङ्ञि 
ङ्झभङ्झत २०७५।६।२४ सम्भ ङ्झरइएको प्रमोगात्भक ऩयीऺाको ङ्जपल्ड िामर ङ्चयऩोटि (नङ्झतजा) भा पेर, 
अनङ्टऩङ्ञस्थत, िामर चेकङ्झरद्शभा नाभ नै सभावेश नबएकाहरू सभेतराई कामािरमको कम्प्मङ्टटय सबिय EDLVRS 

भा उत्तीणि गयाई ६३५ वटा सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर जायी गये/गयाएको बङ्ङे सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गयेको कसङ्टयसॉग सम्फङ्ञन्धत अनङ्टसन्धानफाट गरत ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन 
आएका ६२९ वटा सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरहरू य अनङ्टसन्धानको िभभा मातामात व्मवस्था ङ्जवबागरे सभेत 
ऩङ्जहचान िङ्टराउन नसकेका अथाित कामािरमको प्रमोगभा नयहेका ऩङ्टयानो ङ्झसस्टभफाट भाइग्रटे बइआएका User 

ID हरूसभेत सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर सम्फन्धी EDLVRS प्रणारीभा देङ्ञिएकोरे सो सभेतराई व्मवङ्ञस्थत 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

गनि प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टि गयाउनङ्टऩने हो सो गयी गयाई मस आमोगराई सभेत जानकायी गयाउन 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१०/१४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय मातामात व्मवस्था ङ्जवबाग, ङ्झभनबवन, काठभाडौंराई 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

२.८  मातामात व्मवस्था ङ्जवबाग, भीनबवन, काठभाडौंरे ङ्झभङ्झत २०७३।७।१० गते आह्वान गयेको फोरऩरफभोङ्ञजभ 
ऩेऩयङ्जप्रन्ट प्रा.ङ्झर.रे ङ्झनमभानङ्टसाय फोरऩर ऩेस गयेकोभा न्मू ङ्झनरकण्ठ अपसेट प्रसेको ङ्झनदेशनभा रासभा ऩायी 
प्रसेको रेटयप्माडभा फोरऩर ङ्जपतािको ङ्झनवेदन रेख्न रगाइि मातामात व्मवस्था ङ्जवबागभा ऩेस गयेको, ऩेऩयङ्जप्रन्ट 
प्रा.ङ्झर.को फोरऩर निोरी २५% फढी यकभ ऩेस गने कम्ऩनीको फोरऩर स्वीकृत गयी नेऩार सयकायराइि 
वाङ्जषिक ४० रािबन्दा फढी घाटा हङ्टने गयेकोरे फोरऩर यद्द गयी ऩाउॉ बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनको 
सम्फन्धभा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा 6१ को साविजङ्झनक िङ्चयद कामिभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायीको 
आचयणसम्फन्धी व्मवस्थाफभोङ्ञजभ साविजङ्झनक ङ्झनकामको िङ्चयद मोजना तजङ्टिभा गने, िङ्चयद कायफाही सञ्चारन 
गने, िङ्चयद सम्झौता कामािन्वमन गने वा िङ्चयदसम्फन्धी तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अन्म काभ गने कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीरे 
िङ्चयदसम्फन्धी काभकायफाही गदाि प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत हङ्टने काभ नगने, तारङ्टक कामािरम वा अङ्ञततमाय प्राद्ऱ 
ङ्झनकामरे अनङ्टगभन गदाि सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीरे सो ऐन वा सो ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञित 
ङ्ञजम्भेवायी ऩूया नगयेको वा आचयण ऩारना नगयेको देङ्ञिएभा त्मस्ता ऩदाङ्झधकायीउऩय प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ 
ङ्जवबागीम कायफाही गनि अङ्ञततमाय प्राद्ऱ अङ्झधकायीसभऺ रेिी ऩठाउन सक्न े य सो फभोङ्ञजभ रेिी आएभा 
त्मस्तो ऩदाङ्झधकायीराई ङ्झनजको सेवा, सतिसम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही गयी सो को 
जानकायी त्मसयी रेिी ऩठाउने ङ्झनकामराई ङ्छदनङ्टऩनेछ बङ्ङे व्मवस्था यहेकोभा मातामात व्मवस्था ङ्जवबागफाट 
फोरऩर ङ्जपताि गदाि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ ङ्जवऩयीत कामि गयेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभ प्रङ्जिमा ऩूया गयी आवश्मक छानङ्झफन गयी जो गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/११/२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारमभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

2.९  भारढङ्टङ्गा-फेनी सडकका राङ्झग ADB रे रु.१० कयोडको फोरऩर आह्वान गयी उक्त फोरऩर घटीघटाउ बई 
रु.८ कयोड ४२ रािभा सम्झौता बएको फङ्टङ्ञझएकोभा सात दर य ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, म्माग्दीका स्थानीम 
ङ्जवकास अङ्झधकायी ङ्झभरी ङ्झभङ्झत २०६६।९।३० भा सोही भारढङ्टङ्गा सडकका राङ्झग  रु.७३ राि ५० हजाय 
छङ्टट्याई उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभापि त िचि गने बनी ङ्झनणिम गङ्चयएकोरे एकै ठाउॉभा दङ्टईतपि फाट यकभ छङ्टट्याई 
भ्रद्शाचाय बएकोरे कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात 
हङ्टॉदा ङ्जववेङ्ञचत आधाय, कायण एवॊ प्रभाणहरूफाट अङ्झनमङ्झभतता एवॊ भ्रद्शाचायजन्म कामि बएको नदेङ्ञिए ऩङ्झन 
आमोगफाट अनङ्टसन्धान सङ्टरु बएऩङ्झछ बेङ्चयएसनको ङ्झनणिम गयी यकभ घटाउने कामि बएको य आमोजना सङ्टरु 
गदाि सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा जानकायी नहङ्टॉदा काभभा दोहोयो ऩने सम्बावना हङ्टने बएकोरे आगाभी सभमभा 
त्मस्ता ङ्झनभािण कामि गदाि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग सभन्वमसभेत गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/११/३० को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारमभापि त सडक ङ्जवबागराई रेिी ऩठाइएको । 

2.१० ङ्ञजल्रा ऩवित, कङ्ट श्भा नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झनभािणाधीन दोङ्जवल्रा-परेवास सडक िण्डभा सम्ऩन् न बएको ङ्झनभािण 
कामिबन्दा फढीको ङ्झफर ब ङ्टक्तानी बएको बङ्ङेसभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
उक्त सडक ङ्झनभािण कामिको आठौँ यङ्झनङ ङ्झफरसम्भ ब ङ्टक्तानी यीतऩूविक नै बएको देङ्ञिएको य नवौँ यङ्झनङ 
ङ्झफरको ब ङ्टक्तानी गदाि Contract Rate अनङ्टसाय गनङ्टिऩनेभा Estimated Rate फभोङ्ञजभ हङ्टन गई सो कामिफाट 
वास्तङ्जवक हङ्टनङ्टऩनेबन्दा फढी ब ङ्टक्तानी बएको यकभ कामािरमरे दाङ्ञिरा गयेको, सो सम्फन्धभा अफ उप्रान्त 
उच्च सतकि ताका साथ कामि गने य मस प्रकृङ्झतको कामि नदोहोर् माउनका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/१२/३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सडक ङ्झडङ्झबजन कामािरम फाग्रङ्टङराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

२.११ ङ्ञजल्रा रङ्झरतऩङ्टय, रङ्झरतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 13, 14 य रङ्झरतऩङ्टय, भहारक्ष्भी नगयऩाङ्झरका वडा 
नॊ. ६ अन्तगितका थङ्झसिेर चोक, सभ्मता चोक य यानीफङ्ट गणेशस्थान ऩछाङ्झडको सडक, सानागाउॉदेङ्ञि 
शॊिदेवी हङ्टॉदै नेऩारचौयतपि को सडक, कङ्ट सङ्टन्ती प्रगङ्झतशीर भागिको सडक ङ्जऩच गनिको राङ्झग ङ्ञजल्रा सडक 
ङ्झडङ्झबजन कामािरमफाट फजेट ङ्झनकासा बई काभ सम्ऩङ्ङ बएकोभा ठेकेदाय य ङ्ञजल्रा सडक ङ्झडङ्झबजन 
कामािरमका कभिचायीहरूको ङ्झभरेभतोभा आङ्झथिक चरिेर गयी कभसर िारको ङ्झनभािण साभग्री प्रमोग गयी 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

ङ्झनभािण गङ्चयएकोरे केही सभमभा नै सडक बङ्ञत्कएको य हार टारटङ्टर गङ्चययहेको हङ्टॉदा आवश्मक छानङ्झफन गयी 
ऩाउॉ बङ्ङे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतका उजङ्टयी ङ्झनवेदनहरूका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ऩानी ङ्झनकासको सभस्मा 
तथा फजेटको अबावभा ङ्झडजाइन नबएको, सडक वयऩय बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभािण गदाि थङ्टऩाङ्चयएको ङ्झनभािण 
साभग्री य पोहोयरे असय गनङ्टिका साथै ऩानी ङ्झनकासको सभस्मा तथा अङ्झत बायमङ्टक्त सवायी साधन गङ्टड्नारे 
सडक कारोऩरेभा ऺङ्झत बएको बङ्ङे िङ्टल्न आएकोरे ऩानी ङ्झनकास तथा उङ्ञचत ङ्झडजाइनङ्झफनाको सडक सङ्टधाय 
तथा ङ्झनभािण कामि गदाि ङ्झनङ्झभित सडक सॊयचनाको गङ्टणस्तय कामभ नहङ्टने तथा सॊयचनारे उद्देश्मअनङ्टरूऩ कामि 
गनि सभेत नसक्न ेबई याज्मरे आङ्झथिकरगामत अन्म बौङ्झतक ऺङ्झत व्महोनङ्टिऩने बएकोरे ऩानी ङ्झनकासको उङ्ञचत 
व्मवस्थाऩन तथा उऩमङ्टक्त ङ्झडजाइन नगयी कारोऩरेरगामतका सडक सङ्टधाय तथा स्तयोङ्ङङ्झत कामि 
नगनि/नगयाउन साथै कामििभ सॊशोधन नगयी कामि सम्ऩादन गयी प्रगङ्झत ङ्जववयणभा र ङ्टङ्जट गयेको ऩाइएकोरे 
उक्त कामिभा सॊरग्न कभिचायीहरू सभेतराई मस्तो प्रकृङ्झतको गल्ती नगनेतपि  आवश्मक सतकि ता अऩनाउन 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारमराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको ।  

2.१२ “ङ्ञशिय इन्स्मोयेन्स क.ङ्झर., तेस्रोऩऺ फीभा करेक्सन काउण्टय, वीयगॊज ऩसािभा कयायभा कामियत कङ्झनष् ठ 
सहामक तथा रेिाऩढी व्मवसामी योशनकङ्ट भाय यौङ्झनमायरे मातामात व्मवस्था कामािरम, स.चा.अ.ऩ. नायामणी, 
वीयगॊजका कभिचायीहरूसॉग ङ्झभरेभतो गयी स्र्क्याबेटयको सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर फनाइङ्छदने प्रमोजनका राङ्झग 
रु.३१,०००।–घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयी ङ्झरएको” बन ् नेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा ङ्झभङ्झत 
2076/1/17 गतेको फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काभा उङ्ञल्रङ्ञित फयाभदीभा ङ्झभङ्झत 2075/११/७ गतेको ङ्झरङ्ञित 
ऩयीऺाको उत्तीणि तथा अनङ्टत्तीणि उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तकाहरू, ङ्झभङ्झत २०७६/१/१३ गतेको िानतरासी/फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्काभा उङ्ञल्रङ्ञित फयाभङ्छदत सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर, सवायी दताि ङ्जकताफ, फाटो इजाजत ऩर, सवायी 
जाॉचऩास, नागङ्चयकताको प्रभाणऩर, ङ्जवङ्झबन् न सॊघ/सॊस्थाको छाऩ, सवायी सरुवासम्फन्धी कागजातहरू सवायी 
साधनको कय फङ्टझाउन, नवीकयण, नाभसायी गनि, सरुवा सहभङ्झत य राइसेन्सको अनराइन आवेदन गनिको 
राङ्झग ङ्ञशिय इन्स्मोयेन्स क.ङ्झर. तेस्रो ऩऺ ङ्झफभा करेक्सन काउण्टय वीयगॊजभा प्राप् त हङ्टन आएको हङ्टॉदा सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर, सवायी दताि ङ्जकताफ, जाॉचऩास, फाटो इजाजतऩरसभेतका कागजातहरू सम्फङ्ञन्धत कामािरम 
तथा सवायी धनी, व्मङ्ञक्त स्वमॊराई फङ्टझाउन ेव्मवस्था ङ्झभराउन हङ्टन बनी मातामात व्मवस्था ङ्जवबागराई तथा 
सक् कर नागङ्चयकताको प्रभाणऩरहरू सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमहरूफाट सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई 
फङ्टझाउने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट हङ्टन बनी आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/२/१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

२.१३ मातामात व्मवस्था ङ्जवबागरे आ.व. २०६९/०७० देिी सवायी साधन दताि, नाभसायी, नवीकयण, सरुवा, 
सवायी जाॉचऩास, सवायी नवीकयण दस्तङ्टय सभेतका कामि कम्प्मङ्टटय प्रणारीफाट सञ् चारन गनिका राङ्झग 
पोकसवान नेऩार प्रा.ङ्झर. राई छनौट गयी Data प्रङ्जवष् ट तथा ङ्झफर ङ्जप्रन्ट सॊतमाको आधायभा ब ङ्टक्तानी ङ्छदने य 
सवायी दताि, नवीकयण, नाभसायी, सवायी कय सॊकरन रगामतका दस्तङ्टय एउटै नगदी यङ्झसदफाट फङ्टझाउन 
सङ्जकने VRS Software भा व्मवस्था यहेकोभा VRS (Vehicle Registration System) Software ङ्जवबागभा 
सॊचारन गयेदेङ्ञि कङ्ट नै Upgrade, भभित सम्बाय हङ्टन नसकेको, दैङ्झनक रूऩभा कम्प्मङ्टटय प्रङ्जवष् ट गदाि हयेक 
सवायीका डाटाहरू फढ्दै गएकोरे VRS System Slow बएको, एउटै नगदी यङ्झसदफाट ङ्झफर काट्दा System 
Crash हङ्टने सम्बावना यहेकोरे केही सभमको राङ्झग System राई रोड कभ गनिराई एउटा भारै ङ्झफर 
काङ्जटएकोरे पोकसवान नेऩार प्रा.ङ्झर.रे ङ्जवबागफाट स्वीकृङ्झत नङ्झरई VRS (Vehicle Registration System) 

Software भा ऩङ्चयवतिन गयी एउटै सवायी साधनको राङ्झग पयक-पयक यङ्झसद काट्नङ्टऩने गयी Single Billing 

फाट ङ्झफर ङ्जप्रन्ट गयेको ङ्झफरको सॊतमाको आधायभा ङ्झभङ्झत २०७३/७/२२ गतेदेङ्ञि पोकसवान नेऩार 
प्रा.ङ्झर.राई ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको यकभ ङ्झभङ्झत २०६९/९/२७ गतेको भूर सम्झौताफभोङ्ञजभ प्रङ्जवष् ट गयेको Data 

Verify गयी Accounting Bill राई प्रङ्जवष् ट गङ्चयएको Data सॉग ङ्झबडाई ङ्जहसाफ ङ्झभरान गयी ब ङ्टक्तानी ङ्छदन े
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट हङ्टन, ICT Development Project अन्तगितको EDLVRS Software मथाशर्क्य ङ्झछटो 
सञ् चारनभा ल्माउन ऩहर गनङ्टिहङ्टन य EDLVRS Software जडान नबएसम्भको राङ्झग हार सॊचारनभा यहेको 
पोकसवान नेऩार प्रा.ङ्झर.रे ङ्झनभािण गयेको VRS (Vehicle Registration System) Software भा प्रङ्जवष् ट गयेका 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

Data सङ्टयङ्ञऺत यहने गयी नेऩार सयकायराई आङ्झथिक व्ममबाय नऩने गयी कामि गनङ्टि गयाउनङ्ट बनी आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७६/३/५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय मातामात व्मवस्था ङ्जवबागराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

३.  प्रदेश बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम अन्तगित 

३.१  साङ्झफक याभनगय-०२, हार सङ्टनवर-१३ नवरऩयासी (फदिघाट सङ्टस्ता ऩङ्ञद्ळभ) भा यहेको ऩेटवङ्झनमा फाॉध ङ्झनभािण 
गदाि ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन सेभयीफाट रु.५,००,०००।– तथा सङ्टनवर नगयऩाङ्झरकाफाट रु.१,००,०००।– 

छङ्टट्याइएकोभा सो फाॉध ङ्झनभािण उऩबोक्ता सॊस्थाका अध्मऺ भोहयप्रसाद चौधयीरे पजॉ ङ्झफर बौचय ऩेस गयी 
यकभ दङ्टरुऩमोग गयेकोरे सो को जाॉचफङ्टझ गयी कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे व्महोयाको आमोगभा ऩयेको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अनङ्टसन्धानको िभभा सॊकङ्झरत प्रभाण कागजातहरूफाट उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे दोहोयो ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको यकभ नगयऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत िाताभा दाङ्ञिरा गङ्चयसकेको य 
रु.१,३०,०५९।५२ फयाफयको कामि फाऩतको यकभ ब ङ्टक्तानी ऩाएको बङ्ङे नदेङ्ञिॉदा प्रस्तङ्टत ङ्जवषमभा 
भ्रद्शाचायजन्म कामि बएको एवॊ सयकायी कोषको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङ्ङ ङ्झभल्ने अवस्था देङ्ञिएन । तथाङ्जऩ 
ङ्झभङ्झसरफाट एउटै कामिस्थरभा दङ्टई छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट सयकायी ङ्झनकामरे काभ गने बनी रगानी गयी ब ङ्टक्तानीसभेत 
ङ्छदएको य सोही ठाउॉभा अको ङ्झनकामरे सभेत काभ गङ्चययहेको फायेभा जानकायी नबएको बनी सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञक्तहरूरे ङ्छदएको फमानरे दङ्टई सयकायी ङ्झनकामफीच सभन्वमको कभी देङ्ञिॉदा बङ्जवष्मभा मस ङ्जकङ्झसभका 
दोहोयो ब ङ्टक्तानी हङ्टने अवस्था नदोहोर् माउनका राङ्झग नगयऩाङ्झरका तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन कामािरमरे 
आवश्मक जे जो गनङ्टिऩने हो सो गनङ्टि गयाउनका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/८/१३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
सङ्टनवर नगयऩाङ्झरका, नवरऩयासी तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन कामािरम, सेभयी, नवरऩयासीराई सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

3.2  मातामात व्मवस्था कामािरम वीयगॊजफाट ङ्ञजल्रा ऩसाि, भधङ्टवन/भाधौर गा.ङ्जव.स. ८ फस्न ेजङ्टभयाज दास थारू 
य वेरवा गा.ङ्जव.स. ६ फस्ने याभ जनभिाॊ थारूरे २०६९ ऩौषभा कम्प्मङ्टटय दताि नॊ.१३७९७६० AB य 
जङ्टभयाज दास थारूको १३८०११३ AB भा दताि बई ऩयीऺा ङ्छदए ताऩङ्झन ऩयीऺाभा उत्तीणि नबएकोभा 
दङ्टफैजनाराई २०५९।११।१३ को येकडि ङ्झभराई सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदएको प्रभाण सॊरग्न यािी 
कानूनफभोङ्ञजभ कायफाहीका राङ्झग ऩेस गयेको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा ऩयीऺाभा पेर बएका 
व्मङ्ञक्तहरूराई सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्रदान गयेको बङ्ङे उजङ्टयीभा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवषम ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन नसकेको, 
उक्त सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरहरू कामािरमफाट जायी गने प्रमास बएको देङ्ञिए ताऩङ्झन कामािरमभा सक्करै 
ङ्ञिची अङ्झबरेि ढड्डाभा सभेत यद्द बनी याङ्ञिएको देङ्ञिएकोरे उक्त ङ्जवषमभा अङ्झनमङ्झभतता, भ्रद्शचाय बएको हो 
बनी बङ्ङ सङ्जकने अवस्था नदेङ्ञिए ताऩङ्झन राइसेन्स काडि कामािरमफाट छऩाइ गने, उङ्ञल्रङ्ञित दङ्टवै सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर कामािरमभा ङ्ञिची सम्फङ्ञन्धत ढड्डाभा यािी यद्द भार रेङ्ञिएको, सो को आङ्झधकाङ्चयक ङ्झनणिम 
एवॊ प्रभाण सॊरग्न बएको नऩाइएको य ढड्डाका अन्म  ऩानाहरू सभेतभा ङ्झनणिम फेगय नै यद्द रेङ्ञिएको 
ऩाइएको, कङ्ट नै ऩङ्झन सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरहरू यद्द गदाि ङ्झनमभानङ्टसाय प्रभाण सॊरग्न गयी आङ्झधकाङ्चयक 
व्मङ्ञक्तफाट ङ्झनणिम/कैङ्जपमत जनाई यद्द गनङ्टिऩने जस्ता र ङ्टङ्जटहरू यहेको देङ्ञिएकारे मस सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ 
जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा 
मातामात व्मवस्था भन्रारमभापि त मातामात व्मवस्था कामािरम वीयगॊजराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

४.   वन तथा वातावयण भन्रारम अन्तगित 

४.१  ङ्ञजल्रा वन कामािरम सल्मान य तरूण ङ्झनभािण सेवाका प्रो.त ङ्टल्सीयाभ फस्नेत फीच थायभाये येञ्जऩोद्श बवन ङ्झनभािण 
गने सम्झौताफभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत 2069।3।15 भा थायभाये येन्जऩोद्श बवनको ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ गयी ङ्ञजल्रा 
वन कामािरम, सल्मानराई बवन हस्तान्तयण गनङ्टिऩनेभा तोङ्जकएको अवङ्झधभा ङ्झनज ठेकेदायरे बवन ङ्झनभािणको 
कामि सम्ऩङ्ङ नगयेऩद्ळात ङ्ञजल्रा वन कामािरम सल्मानरे सो सम्झौताको म्माद थऩ गने हो वा यद्द गने हो सो 
तपि  कङ्ट नै कायफाही गयेको नदेङ्ञिएको, ङ्झनज ठेकेदायरे ङ्झनभािण कामिभा आरटार गये ऩद्ळात अभानतभा काभ 
गयाउॉदा एक तह भाङ्झथफाट स्वीकृत गयाउनङ्टऩनेभा सो सभेत गयेको नदेङ्ञिएको, ठेकेदायरे ङ्छदएको सभम 
सीभाङ्झबर काभ सम्ऩङ्ङ नगयी आरटार गये ऩद्ळात ठेकेदायराई कङ्ट नै कायफाही नै नगयी ङ्झभङ्झत 



                            174 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

2069।3।16 गतेफाट रागू हङ्टने गयी  ङ्झभङ्झत 2070।३।20 भा भार ङ्झनभािण कामिको 6 भङ्जहना म्माद 
थऩ गने ङ्झनणिम गयेको य ठेकेदायरे काभ नगयेऩङ्झछ अभानतभा काभ रगाई ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ गये ऩद्ळात पेङ्चय 
सोही ठेकेदायरे काभ सम्ऩङ्ङ गयी बवन हस्तान्तयण गयेको बनी सभझदायी गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्ञजल्रा वन 
कामािरम सल्मानका तत्कारीन ङ्ञजल्रा वन अङ्झधकृत ऻानेन्िकङ्ट भाय ङ्झभश्रको हकभा जो जे फङ्टझ्नङ्टऩने हो फङ्टझी 
कानूनफभोङ्ञजभको आवश्मक कायफाही गनिको राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय वन 
तथा वातावयण भन्रारम ङ्झसॊहदयफाय काठभाडौंराई रेिी ऩठाइएको ।  

४.२   ङ्ञजल्रा वन कामािरम झाऩाभा सॊकरन गङ्चययािेका कयोडौं भूल्म ऩने काठ घाटगद्दीफाट गामफ बएको बङ्ङे 
सभाचाय उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा, आ.व. 2052/53 भा हावाहङ्टयीका कायणरे 
ढराऩढा 51326.49 र्क्यङ्ट ङ्जपट काठ तथा 58 चट्टा दाउया ङ्झनयन्तय अनङ्टगभन, ङ्ञजम्भेवायीको हस्तान्तयण, 
सभमभा प्रङ्जिमा सङ्टरु नगनङ्टि, तत्कारीन ङ्झनमभ/कानूनको कभजोयी, अनङ्टङ्ञचत ङ्झनदेशन रगामतका कायणरे 
अङ्झबरेिभा भार सीङ्झभत हङ्टन गएको य उऩरब्ध आधाय प्रभाणफाट सॊस्थागतरूऩभा नै गम्बीय र ङ्टङ्जट एवॊ कभी 
कभजोयी बएको देङ्ञिएकोरे वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्रारमको छानङ्झफन टोरीरे भन्रारम य आमोगभा ऩेस 
गयेको झाऩा ङ्ञजल्राको ऩङ्टयानो भौज्दातको काठ य दाउयाको छानङ्झफन प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभका 
ङ्झनष्कषि एवॊ सङ्टझावहरू य भहारेिा ऩयीऺकको प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभको फेरुजङ्ट सम्फन्धभा को 
कसको कभी कभजोयीफाट बएको हो सो सम्फन्धभा छानङ्झफन गयी ङ्झनजहरूराई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ जो जे 
गनङ्टिऩने हो सो गनि य सो को जानकायी आमोगराई गयाउन एवभ ्देशबयका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा घाटगद्दी गङ्चयएका 
काठहरूको ङ्ञजन्सी रगत व्मवङ्ञस्थत गयी काठ दाउयाहरूको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गनि/गयाउनका राङ्झग 
आमोगको  २०७५/१०/१४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय वन तथा वातावयण भन्रारमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

4.3  बवानी केङ्झभकल्स प्रा.ङ्झर.सभेतका कम्ऩनीहरूरे डडेल्धङ्टया ङ्ञजल्राबङ्चय ऐन ङ्झनमभङ्जवऩयीत िोटो सॊकरन कामि 
गयी सल्राको वन सभाद्ऱ हङ्टने कामि गयेको बङ्ङे उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
बवानी केङ्झभकल्स प्रा.ङ्झर. य ङ्छदव्मा योङ्ञजन टऩेनटाइन प्रा.ङ्झर.रे १०/१० वषिको िोटो सॊकरनका राङ्झग 
सम्झौता गयी िोटो सॊकरन कामि गयेको य सम्झौता म्माद सभाद्ऱ ऩद्ळातसभेत िोटो सॊकरन (कामिङ्जवङ्झध) 
ङ्झनदेङ्ञशका, २०६४ फभोङ्ञजभ म्माद थऩ गयी डडेल्धङ्टया ङ्ञजल्राको वन ऺेरहरूभा िोटो सॊकरन कामि गदै 
आएको बए ताऩङ्झन सम्झौता य भाऩदण्डङ्जवऩयीत िोटो सॊकरन कामि गयेको देङ्ञिन आएकोरे उङ्ञल्रङ्ञित 
कामिफाट वातावयणीम प्रबाव तथा वन ऺेरको दोहन हङ्टन ेअवस्था देङ्ञिएको, एउटै वन ऺेरभा रगाताय िोटो 
सॊकरन बइयहेको देङ्ञिॊदा राभो सभमदेङ्ञि िोटो सॊकरन बएको वन ऺेरभा तत्कार िोटो सॊकरन कामि 
योक्नङ्टऩने, ङ्ञजल्राबङ्चय िोटो सॊकरन बएको याङ्जद्सम तथा साभङ्टदाङ्जमक वनहरूको ऩूणिरूऩभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन हङ्टन ङ्टऩने, िोटो सॊकरन ऺेर वङ्चयऩङ्चय ङ्झनमङ्झभत सयसपाइ गयी आगरागी ङ्झनमन्रणका राङ्झग 
आवश्मक ऩहर हङ्टनङ्टऩने, एक ङ्झनङ्ञद्ळत अवङ्झधसम्भ िोटो सॊकरन कामि गयी केही अवङ्झधका राङ्झग िोटो सॊकरन 
कामि योक्नङ्टऩने व्मवस्था कामािन्वमन हङ्टन ङ्टऩने, िोटो सॊकरन गङ्चयने सल्राका रूिहरू वन कभिचायीको योहवयभा 
नम्फङ्चयङ हङ्टन ङ्टऩने, सभूहका Blazing गने कामि ताङ्झरभ प्राद्ऱ काभदायरे भार गनङ्टिऩने हङ्टॉदा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट 
काभदायहरूराई ताङ्झरभ ङ्छदइनङ्टऩने सभेत देङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका 
राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/११/२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार सयकाय वन तथा वातावयण भन्रारमराई 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

५.   प्रदेश उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्रारम अन्तगित 

५.१   ङ्ञजल्रा यौतहट, साङ्झफक जङ्टडीवेरा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 1 ङ्ञस्थत च ङ्टये सॊयऺण ऺेरङ्झबर ऩने रारङ्झबते्त साभङ्टदाङ्जमक 
वनभा ङ्ञजल्रा वन अङ्झधकृत, सङ्झभङ्झत य येन्जय चन्िप्रसाद मादवसभेतको ङ्झभरेभतोभा ङ्झससौ िमय कटानको 
राङ्झग जायी कटान अवङ्झध सभाद्ऱ बए ऩद्ळात साभङ्टदाङ्जमक वनको रूि कटान गयी आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
य भहादेवस्थान साभङ्टदाङ्जमक वनका अध्मऺ गोऩार ङ्झसॊह ङ्ञजम्फारे उक्त साभङ्टदाङ्जमक वनको रु.33 राि 
आम्दानीफाट झङ्टठा ङ्झफर ल्माएय िचि नबएको रुऩैमाॉराई ऩङ्झन िचि बमो बनी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको, 
साभङ्टदाङ्जमक वन दताि ङ्झभङ्झतदेङ्ञि हारसम्भ ऩङ्झन साधायणसबा नफोराएको बङ्ङे रगामतका व्महोयाको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा, अनङ्टसन्धानका िभभा सॊकङ्झरत आधाय य प्रभाणहरूफाट उजङ्टयी व्महोयाफभोङ्ञजभ यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
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तथा अङ्झनमङ्झभतता गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन नआए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत वन ऐन तथा ङ्झनमभावरी, साभङ्टदाङ्जमक वन 
भागिदशिनरे साभङ्टदाङ्जमक वनको रेिाऩयीऺण सभमभै गनङ्टिऩने, उऩबोक्ता सभूहको आम्दानी य िचिको ङ्जववयण 
प्रचङ्झरत रेिा ङ्झसर्द्ान्तअनङ्टरूऩ याख्नङ्टऩने, उऩबोक्ता सभूहरे साभङ्टदाङ्जमक वनको व्मवस्थाऩनको राङ्झग कामिमोजना 
तमाय गयी सो अनङ्टरूऩ कामि गनङ्टिऩने य कामिमोजना अनङ्टरूऩ साभङ्टदाङ्जमक वनरे आजिन गयेको आम्दानीको २५ 
प्रङ्झतशत यकभ साभङ्टदाङ्जमक वनको ङ्जवकास, सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गनिका राङ्झग य ३५ प्रङ्झतशत फयाफयको 
यकभ साभङ्टदाङ्जमक वनभा आफर्द् सभूहका ङ्जवऩङ्ङ, दङ्झरत, आङ्छदफासी जनजाङ्झत य भङ्जहरा वगिको जीवनस्तय 
उकास्नका राङ्झग िचि गनङ्टिऩने बनी कानूनी व्मवस्था बएको रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा सभेत सङ्टझाव ङ्छदएको 
देङ्ञिन आएको हङ्टॉदा उऩयोक्त कानूनी व्मवस्थाफभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक वनको आम्दानी य िचि याख्न, रेिा 
ङ्झसर्द्ान्त अनङ्टरूऩ ङ्झनमङ्झभत रूऩभा उऩबोक्ता सभूहको बेराफाट अनङ्टभोदन गयाई आङ्झथिक कायोफायका सम्ऩूणि 
कामिहरूराई मथाथि रूऩभा याख्नका साथै आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/५/२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा वन 
कामािरम यौतहट भापि त साङ्झफक जङ्टङ्झडवेरा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ १ भा यहेका रारङ्झबते्त य भहादेवस्थान 
साभङ्टदाङ्जमक वनराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

5.2  ङ्ञजल्रा फाया ङ्झनजगढ नगयऩाङ्झरका-१० ङ्ञस्थत याधाकृष्ण साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका ऩङ्टयाना 
ऩदाङ्झधकायीहरूरे आ.व. २०६६ सारदेङ्ञि सॊचाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ कामििभहरूभा आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
रगामतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सॊकङ्झरत प्रभाणहरूफाट उजङ्टयी व्महोयाअनङ्टरूऩ 
अङ्झनमङ्झभतता बएको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको नदेङ्ञिए ऩङ्झन रािौंको कायोफाय हङ्टने उक्त याधाकृष्ण साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सभूहभा हङ्टने गयेका ङ्झनणिम, आङ्झथिक ङ्जहसाफङ्जकताफ रगामतका कागजातहरूको अङ्झबरेि व्मवङ्ञस्थत य 
प्रबावकायी नबई सभूहको कामिप्रणारी र ङ्टङ्जटऩूणि यहेको देङ्ञिॊदा मस्ता साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहफाट हङ्टन े
गयेका आमव्ममको मथाथि ङ्जववयण याख्न े सम्फन्धभा आवश्मक सतकि ता अऩनाउन य अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन 
प्रणारी व्मवङ्ञस्थत फनाउन आमोगको ङ्झभङ्झत 2075/११/१९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झडङ्झबजन वन कामािरम, 
फायाराई सङ्टझाव ऩठाइएको । 

5.3  कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही गयी उद्योग फन्द गने बङ्ङे उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामािरम, भकवानऩङ्टयभा दताि तथा हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा व्मवसाम दतािको 
सभमभा उल्रेि गयेको स्थानभा उद्योग सञ्चारन नगयी अन्मरै सञ्चारन गयेको, अङ्झधकायप्राद्ऱ ङ्झनकामको 
स्वीकृङ्झत ङ्झफना श्रर्द्ा कॊ ङ्जिट ब्रक उद्योगको नाभभा ङ्झरइएको ङ्जवद्यङ्टत ्उद्योगरे प्रमोग गयेको, व्मवसाम दताि 
गदाि नदीजन्म ऩदाथि जस्तो सॊवेदनशीर ऺेरभा काभ गने उद्योग व्मवसाम दतािऩूवि ङ्झनयीऺण नै नगयेको, 
दतािका राङ्झग ऩेस गङ्चयएका कागजातहरू नै र ङ्टङ्जटऩूणि बएकोतपि  मथेद्श ध्मान नङ्छदइएको, सतिसङ्जहत दताि 
गङ्चयएकोभा सति ऩारनाको ङ्ञस्थङ्झत नहेयेको, उक्त उद्योगको दताि गदाि रेङ्ञिएको उद्दशे्म फारङ्टवा धङ्टने भार 
बएकोभा नदीजन्म ऩदाथि प्रशोधन गयी ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवाको रूऩभा छङ्टट्याउने कामि गनेसभेत देङ्ञिएकोरे 
मसभा उद्योग दताि गने ङ्झनकामका रूऩभा घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामािरम, भकवानऩङ्टय, व्मवसाम दताि गने 
ङ्झनकामको रूऩभा हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका, ङ्ञजल्राङ्झबर ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवाको प्रमोग अवस्थाको अनङ्टगभन 
गयी ङ्झनमभन गने दाङ्जमत्व बएको ङ्ञजल्रा अनङ्टगभन तथा सभन्वम सङ्झभङ्झत तथा ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम, भकवानऩङ्टय य ङ्जवद्यङ्टत ्ङ्जवतयण गने नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण हेटौंडा ङ्जवतयण केन्ि 
य हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको 7 नॊ. वडा कामािरमफाट सभेत आ-आफ्नो ङ्ञजम्भेवायीङ्झबरको कामि 
प्रबावकायी रूऩभा सम्ऩादन गयेको अवस्था नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा तत ्तत ्ङ्झनकामराई प्रबावकायी अनङ्टगभन प्रणारी 
स्थाङ्जऩत गयी ङ्ञजल्राङ्झबर ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी तथा फारङ्टवाको व्मवस्थाऩन य मससम्फन्धी उद्योगहरूको ङ्झनमभन गनि 
प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/२/२० को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
सङ्टझाव रेिी ऩठइएको। 

६.  अथि भन्रारम अन्तगित  

६.१   ङ्ञजल्रा उदमऩङ्टय, कटायी नगयऩाङ्झरका, नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरमका रेिा अङ्झधकृत यङ्झफनचन्ि ढकाररे 
नगयऩाङ्झरकाको भूर िाताफाट आफ्नो िाताभा यकभ स्थानान्तयण गयी काठभाडौंको याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, 
थाऩाथरी शािाफाट ऩटक-ऩटक गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञक्तका नाभभा यकभ ङ्झनकारी भ्रद्शाचाय गयेको बङ्ङ ेउजङ्टयीका 
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सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा  यङ्झफनचन्ि ढकारकी आभा प्रभेकङ्ट भायी दाहार, श्रीभती ङ्चयना आचामि य 
काकी साङ्झफरी प्माकङ्ट येरराई ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा आफ्नो नाभको जग्गाहरू ङ्झफिी ऩाङ्चयत गङ्चयङ्छदॊदा बएको रेनदेन 
कायोफायको वास्तङ्जवक अॊक उजागय गयी ङ्झफिीकताि सभेतरे कानूनफभोङ्ञजभ ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्टऩने ऩङ्टॉजीगत राबकय 
नफङ्टझाउने नङ्झतने फदङ्झनमतरे जग्गा िङ्चयदकतािसॉग ङ्झभरेभतो गयी न्मूनतभ थैरी अॊकभा भन्जङ्टयी जनाई 
याजीनाभा ङ्झरितको थैरी अॊकभा रेङ्ञिएबन्दा फढी यकभ जग्गा िङ्चयदकताि प्रङ्झतवादीहरूसॉगफाट ङ्झसधै नगद य 
चेक भापि त फङ्टङ्ञझङ्झरई आ-आफ्नो फैंक िाताभा जग्गा ऩाङ्चयत बएकै ङ्छदन जम्भा दाङ्ञिर गयेको, सो कङ्ट याको 
ऩङ्टङ्जद्श  यङ्झफनचन्ि ढकार, जग्गाधनीहरू य जग्गा िङ्चयदकतािहरूको सम्फङ्ञन्धत फैंकभा यहेको िाताको स्टेटभेन्ट 
सभेतरे गङ्चययहेको सभेतका आधाय प्रभाणहरूफाट जग्गा ङ्झफिीकताि य िङ्चयदकतािरे कायोफाय बएको यकभको 
ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्टऩने पयक यकभको सयकायी याजस्व यकभ छरी गयेतपि  छानङ्झफन गयी कायफाही गनिका राङ्झग 
सम्फर्द् कागजातसङ्जहत आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/४/१४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय आन्तङ्चयक याजस्व कामािरमभा रेिी 
ऩठाइएको । 

 अनङ्टसन्धानको िभभा जग्गा ङ्झफिीकतािहरूरे जग्गा ङ्झफिी गयेफाऩत प्राद्ऱ गयेको यकभ जम्भा गयी यािेको 
फैंक िाताहरूभा बएको यकभ योक्का याङ्ञिएकोभा उक्त भ्रद्शाचायजन्म कामिभा जग्गा ङ्झफिीकतािहरू िभश: 
गोङ्झफन्दप्रसाद ऩोियेर य गीतादेफी आचामि, हकि फहादङ्टय शे्रद्ष, याङ्झधका ङ्झफद्श य कल्ऩना उऩाध्मामरगामतरे 
भ्रद्शाचाय गयेको यकभको कायोफाय गयेको देङ्ञिएका अङ्झनर भहजिन, याजेन्ि फतौरा य भनोजप्रसाद बण्डायी 
सभेतको भ्रद्शाचायको कसङ्टयभा सॊरग्नता ऩङ्टङ्जद्श हङ्टने अवस्था नदेङ्ञिएकोरे अनङ्टसन्धानको िभभा योक्का याङ्ञिएको 
ङ्झनजहरूको नाभको फैंक िाताहरूको कायोफाय पङ्ट कङ्ट वाको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत फैंकहरूभा रेिी ऩठाइएको। साथै 
भ्रद्शाचाय गयेको यकभको कायोफाय बएको नदेङ्ञिएको ङ्झनज यङ्झफनचन्ि ढकारका फाफङ्ट सङ्झभयकङ्ट भाय ढकारको 
नाभभा यहेको प्राइभ कभङ्झसिमर फैंकको िाताको कायोफायसभेत अनङ्टसन्धानको िभभा योक्का याङ्ञिएकोभा 
उङ्ञल्रङ्ञित योक्काराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन आवश्मक नदेङ्ञिएकोरे पङ्ट कङ्ट वाको राङ्झग सभेत रेिी ऩठाइएको । 

6.2  कटायी नगयऩाङ्झरकाका रेिा अङ्झधकृत यङ्झफनचन्ि ढकाररे भाई नगयऩाङ्झरकाभा रेिा अङ्झधकृतको ऩदभा 
कामियत यहॉदाको अवङ्झधभा सभेत नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झबङ्ङ िाताको यकभ आफ्नो नाभको िाताभा सायेको य सो 
फाहेक अन्म प्रकायका आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता सभेत गयेको हङ्टनसक्ने बएकोरे छानङ्झफन तथा कायफाहीका राङ्झग 
अनङ्टयोध बङ्ङे सभेत उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उङ्ञल्रङ्ञित जग्गा ङ्झफिीकतािहरूरे 
यङ्झफनचन्ि ढकार, प्रभेकङ्ट भायी दाहार य ङ्चयना आचामिराई ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा आफ्नो नाभको जग्गा याजीनाभा 
ऩाङ्चयत गङ्चयङ्छदॊदा ङ्झरितभा रेङ्ञिएको थैरीबन्दा फढी जग्गाको भूल्म ङ्झरई जग्गा ऩाङ्चयत गङ्चयङ्छदएको, मसयी 
आफ्नो नाभका जग्गाहरू ङ्झफिी ऩाङ्चयत गङ्चयङ्छदॊदा बएको रेनदेन कायोफायको वास्तङ्जवक अॊक उजागय गयी 
ङ्झफिीकताि सभेतरे कानूनफभोङ्ञजभ ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्टऩने ऩङ्टॉजीगत राबकय नफङ्टझाउने नङ्झतने फदङ्झनमतरे जग्गा 
िङ्चयदकतािसॉग ङ्झभरेभतो गयी न्मूनतभ थैरी अॊकभा भन्जङ्टयी जनाई याजीनाभा ङ्झरितको थैरी अॊकभा 
रेङ्ञिएबन्दा फढी यकभ जग्गा िङ्चयदकताि प्रङ्झतवादीहरूसॉगफाट ङ्झसधै नगद य चेक भापि त फङ्टङ्ञझङ्झरई आ-आफ्नो 
फैंक िाताभा जग्गा ऩाङ्चयत बएकै ङ्छदन जम्भा दाङ्ञिर गयेको, उक्त जम्भा बएको फैंक िाताका यकभहरू 
उङ्ञल्रङ्ञित सफै जग्गाधनीहरूरे प्रङ्झतवादी यङ्झफनचन्ि ढकार, प्रभेकङ्ट भायी दाहार य ङ्चयना आचामिराई जग्गा 
ङ्झफिी गयेको भोर फाऩत ङ्झरएको यकभ हो बनी फमानभा स्वीकाय गयेको, जङ्टन कङ्ट याराई जग्गाधनीहरू य 
जग्गा िङ्चयदकतािहरूको सम्फङ्ञन्धत फैंकभा यहेको िाताको स्टेटभेन्ट सभेतरे ऩङ्टङ्जद्श गङ्चययहेको सभेतका आधाय 
प्रभाणहरूफाट जग्गा ङ्झफिीकताि य िङ्चयदकतािरे कायोफाय बएको यकभको ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्टऩने पयक यकभको 
सयकायी याजस्व यकभ य ऩङ्टॉजीगत राबकय यकभ छरी गयेतपि  आवश्मक छानङ्झफन गयी कायफाही गनिका 
राङ्झग सम्फर्द् कागजातसङ्जहत आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागभा आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/४/१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
रेिी ऩठाइएको । 

 साथै उक्त भ्रद्शाचायजन्म कामिभा अनङ्टसन्धानको िभभा योक्का याङ्ञिएका जग्गा ङ्झफिीकतािहरू सहदेव ङ्झसॊजाऩङ्झत 
य भनोजप्रसाद बण्डायी तथा ङ्झफचौङ्झरमा याजेन्ि फतौरा, सङ्झभयकङ्ट भाय ढकारसभेतको नाभको फैंक िाताहरूको 
कायोफाय पङ्ट कङ्ट वाको राङ्झग सभेत सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूभा रेिी ऩठाइएको ।  
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

6.३  तत्कारीन ग्रान्ड फैंक नेऩार ङ्झरङ्झभटेडको 20 वटा कजाि पाइरफाट १ अफि १९ कयोड फैंक ऋण घोटारा 
बएको नेऩार याद्स फैंकफाट गङ्छठत छानङ्झफन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको प्रङ्झतवेदनफाट देङ्ञिएको अवस्थाभा नेऩार याद्स 
फैंकका ऩदाङ्झधकायीहरूरे सो प्रङ्झतवेदनअनङ्टरूऩ कायफाही नगयी दफाएय यािेको ङ्जवषमको उजङ्टयीको सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाको अनङ्टगभन गने य प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत काभ कायफाही 
बएको ऩाइएभा कसङ्टयभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायीहरूराई कायफाही गने ङ्ञजम्भेवायी नेऩार याद्स फैंकको बएको 
देङ्ञिएकोरे ङ्झभङ्झत २०७२/६/१३ भा डेऩङ्टटी गबनियको अध्मऺताभा फसेको नीङ्झत ङ्झनदेशन कामािन्वमन 
सङ्झभङ्झतको ३७९ औॊ फैठकरे तत्कारीन ग्रान्ड फैंकफाट कजाि प्रवाह हङ्टॉदा अङ्झनमङ्झभतता बएको, कजाि सङ्टयङ्ञऺत 
नदेङ्ञिएको तथा सदङ्टऩमोग बएकोसभेत नदेङ्ञिएको य फदङ्झनमतऩूणि तवयरे कजाि प्रवाह बएको देङ्ञिएको बनी 
कजाि स्वीकृत गने ङ्झनणिमभा सॊरग्न फैंकका ऩदाङ्झधकायीहरूराई फैंङ्जकङ कसङ्टय तथा सजाम ऐन, २०६४ 
अनङ्टसाय फैंङ्जकङ कसङ्टयसम्फन्धी कायफाही गनि ङ्छदएको ङ्झनदेशन कामािन्वमन बएको ङ्झभङ्झसरफाट नदेङ्ञिएकोरे सो 
सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो गयी आमोगराई जानकायी सभेत गयाउनका राङ्झग आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७५/८/१३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार याद्स फैंकभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

६.४  नेऩार याष् ि फैंकफाट अदे्सङ्झरमाभा रु.१० को ऩोङ्झरभय नोट छऩाइ गङ्चयॉदा नोट ङ्जप्रङ्ञन्टङ अदे्सङ्झरमासॉग बएको 
सम्झौताभा ऩोङ्झरभय नोट छऩाइ गयेफाऩत ङ्जहभारमफहादङ्टय ऩाॉडेरे भे फ्रावय कम्ऩनीको नाभफाट ९.०९% 
कङ्झभसन दय प्राद्ऱ गने बनी उल्रेि गयेको तय ऩङ्जहरो चयणको फोरऩरको िभभा वा कङ्ट नै ऩङ्झन साविजङ्झनक 
ङ्झरितभा आफ्नो नाभ तथा कङ्झभसन दय उल्रेि गनि नरगाएको साथै दोस्रो ऩटकको छऩाइको िभभा 
ग्रोफर ग्र ङ्टऩ प्रा.ङ्झर.का नाभभा सम्झौता गनि रगाई कङ्झभसन दययेट ७.५% उल्रेि बएकोभा नोट ङ्जप्रङ्ञन्टङ 
अदे्सङ्झरमाफाट सम्झौता फाऩतको यकभ फङ्टझी नेऩार याद्स फैंकभा ऩेस गङ्चयएका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधरे प्राद्ऱ गने 
कङ्झभसन दयभा जम्भा २% भार यहने बनी उल्रेि गयी जम्भा २% कङ्झभसनको भार याजस्व ङ्झतयेको तथ्म 
ङ्झनजको साङ्झफती फमानफाट देङ्ञिन आएकोरे मसयी प्रथभ चयणको छऩाइफाऩतको कङ्ट र यकभ 
१६,३९,७८,०१२।५२ को ९.०९% कङ्झभसनको हङ्टन आउने याजस्व ङ्झतनि फङ्टझाउन फाॉकी यहेको य दोस्रो 
चयणको छऩाइ फाऩतको कङ्ट र यकभ रु.२२,९०,३९,२४५।८२ को २% रे हङ्टन आउने याजस्व च ङ्टक्ता गयी 
फाॉकी सोही चयणको छऩाइको ५.५% कङ्झभसनको हङ्टन आउने याजस्वसभेत ङ्झनज ङ्जहभारमफहादङ्टय ऩाॉडेफाट 
च ङ्टक्ता गनि फाॉकी यहेको देङ्ञिॊदा प्रस्तङ्टत याजस्व असङ्टरउऩय गने सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो 
सम्फन्धभा आवश्मक ऩहर गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय आन्तङ्चयक याजस्व 
ङ्जवबागभा रेिी ऩठाइएको। 

६.५  ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा साङ्झफक डेउढाकरा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६ हार फाॉसगढी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ७ भा यहेको 
वन फङ्छदिमा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहका ऩदाङ्झधकायीहरूसभेतरे ङ्झफजङ्टरीको ताय य ऩोर िङ्चयद गदाि 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयी सम्फन्धभा भाभयाज एण्ड ब्रदशि य ङ्जवनामक ऩोर उद्योग 
नेऩारगञ्ज (PAN 300741227) रे आ.व. 2०६३/०६४ भा वन उऩबोक्ता सभूह देउढाकराफाट यकभ 
ब ङ्टक्तानी ङ्झरॊदा भ्माट ङ्झफर यािी ङ्झरनङ्टऩने एवॊ सो वन उऩबोक्ता सभूहरे ऩङ्झन भ्माट ङ्झफरको आधायभा ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदनङ्टऩनेभा आवश्मक कानूनी प्रङ्जिमा ऩूणिरूऩभा ऩङ्चयऩारना गयेको नदेङ्ञिॊदा ब ङ्टक्तानी बएको यकभभध्मे 
रु.४,७७,७६४।– भ्माटफाऩत रु.६२,१०९।३२ गयी जम्भा रु.५,३९,८७३।३२ ब ङ्टक्तानी बएको देङ्ञिॊदा 
नेऩार सयकायराई भ्माटफाऩत कय कामािरभा जम्भा गनङ्टिऩने यकभ मङ्जकन नबई कय छरी बएको हङ्टनसक्ने 
देङ्ञिएको हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत  

2075/११/३० को ङ्झनणिमानङ्टसाय आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

६.६  फाया ङ्ञजल्राङ्ञस्थत भारऩोत कामािरम, ङ्झसभया, फायाफाट आ.व. २०७५/०७६ भा सॊकरन बएको याजस्व 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आङ्झथिक वषिको 7 भङ्जहना व्मङ्झतत बइसक्दाको 
अवङ्झधसम्भ ऩङ्झन कोष तथा रेिा ङ्झनमन्रक कामािरम, फायारे आफ्नो कामिऺ ेरङ्झबर ऩने उल्रेतम भाराभा 
याजस्व सॊकरन हङ्टने भारऩोत कामािरम, ङ्झसभयाभा कानूनफभोङ्ञजभ प्रत्मेक चाय-चाय भङ्जहनाभा गनङ्टिऩने आन्तङ्चयक 
रेिा ऩयीऺण गयी तोङ्जकएको ढाॉचाभा रेिा यािे-नयािेको हेने तथा कामािरमफाट सॊकरन बएको याजस्व 
यकभ कानूनफभोङ्ञजभ सभमभै सम्फङ्ञन्धत याजस्व िाताभा जम्भा बए-नबएको हेयी-जाॉची मङ्जकन गनेसभेतका 
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आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेवायीका कामिहरू गयेको नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनज प्रभङ्टि कोष ङ्झनमन्रक ङ्ञचयङ्ञञ्जवी अङ्झधकायीको 
हकभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ जो जे फङ्टझ्नङ्टऩछि फङ्टझी आवश्मक कायफाही गनिका राङ्झग भहारेिा ङ्झनमन्रकको 
कामािरमराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/२६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको  । 

६.७  फाया ङ्ञजल्राङ्ञस्थत भारऩोत कामािरम, ङ्झसभया, फायाफाट आ.व. २०७५/०७६ भा सॊकरन बएको याजस्व 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, शािा कामािरम, ङ्झसभयाका 
तत्कारीन शािा प्रफन्धक योभप्रसाद ङ्झसरवाररे आपू य आफ्नो कामािरमराई नबएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी 
गैयङ्ञजम्भेवायीऩूणि तङ्चयकारे सयकायी कामािरमफाट सॊकरन हङ्टने याजस्व जम्भा गने प्रमोजनका राङ्झग बनी 
भारऩोत कामािरम, ङ्झसभयाका कामािरम प्रभङ्टि भदनप्रसाद गङ्टद्ऱासभेतको नाभभा व्मङ्ञक्तगत फचत िाता 
िोल्नका राङ्झग आपू भातहतका कभिचायीराई ङ्झनदेशन ङ्छदएको तथा सहामक शािा प्रफन्धक ङ्जवदङ्टय ढकाररे 
शािा प्रफन्धकको ङ्झनदेशनफभोङ्ञजभ आपूराई कानूनरे प्रदान नगयेको अङ्झधकाय हेरचेक्र्माइॉऩूविक प्रमोग गयी 
ङ्झनज भदनप्रसाद गङ्टद्ऱासभेतको नाउॉको िाता िोल्नका राङ्झग तोक आदेश गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरू 
तत्कारीन शािा प्रफन्धक योभप्रसाद ङ्झसरवार य सहामक शािा प्रफन्धक ङ्जवदङ्टय ढकारराई प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ जो जे फङ्टझ्नङ्टऩछि फङ्टझी आवश्मक कायफाही गनिका राङ्झग याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, केन्िीम 
कामािरमराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/२६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको  । 

६.८  नेऩारगन्ज बन्साय कामािरमभा नक्करी प्रऻाऩनफाट साभान ऩैठायी गयी याजस्व छरी गयेको बङ्ङे सभेतको 
उजङ्टयी ङ्झनवेदनउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नेऩारगञ्ज बन्साय कामािरमभा कामािरम प्रभङ्टिको कामिकऺभा 
यहेको CCTV फाट बन्साय ऺेरभा बएका गङ्झतङ्जवङ्झध हेने, ऩयीऺण, ङ्झनमन्रण, येिदेि गने कामि कामािरम 
प्रभङ्टिको यहेको बनी िङ्टल्न आएको, कामािरम ऩङ्चयसयभा ६ वटा र्क्याभेया जडान गयेको देङ्ञिए ताऩङ्झन त्मसको 
येकडि याख्न,े त्मसफाट देङ्ञिएका गङ्झतङ्जवङ्झध ङ्झनयन्तय रूऩभा ङ्झनमाल्ने, Update याख्न े गयेको नऩाइएको, 
अनङ्टसन्धानराई प्रबाव ऩानि सक्ने प्रङ्जवङ्झधहरूको प्रमोग तथा ऩङ्चयणाभभङ्टिी कामािरम सञ्चारनका सम्फन्धभा 
नेऩारगन्ज बन्साय कामािरमका तत्कारीन प्रभङ्टि बन्साय अङ्झधकृत तथा कामािरम प्रभङ्टि जनादिन आचामिरे 
ङ्ञजम्भेवायीऩूविक दाङ्जमत्व ङ्झनवािह गयेको नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनजकै राऩायफाहीका कायण झङ्टठा प्रऻाऩनऩरका आधायभा 
ङ्झभङ्झत २०७५।२।२४ गते ना६ि ५८५९ य ना ७ ि १७ नम्फयको भारवाहक िकसभेत याद्ससेवक 
कभिचायीसॉगको ङ्झभरेभतोभा बन्साय भहसङ्टर नङ्झतयी नफङ्टझाई बन्सायऺेरफाट सहजै फाङ्जहङ्चयएको देङ्ञिन आएफाट 
मसयी याजस्व छरी तथा च ङ्टहावट हङ्टन गनि नङ्छदन आवश्मक सॊमन्र ङ्झनभािण गयी कडाइका साथ ऩारना गनि 
गयाउने व्मवस्था गयी ङ्ञजम्भेवायीऩूविक आफ्नो ऩदीम दाङ्जमत्व ङ्झनवािह नगने ङ्झनज प्रभङ्टि बन्साय अङ्झधकृत जनादिन 
आचामिउऩय प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो गयी सोको जानकायी आमोगराई गयाउने व्मवस्था हङ्टन 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/२/२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय अथि भन्रारम, ङ्झसॊहदयफाय, काठभाडौंराई सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

७.  बङू्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्रारम अन्तगित 

7.1  ङ्ञजल्रा उदमऩङ्टय, कटायी नगयऩाङ्झरका, नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरमका रेिा अङ्झधकृत यङ्झफनचन्ि ढकाररे 
नगयऩाङ्झरकाको भूर िाताफाट आफ्नो िाताभा यकभ स्थानान्तयण गयी काठभाडौंको याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, 
थाऩाथरी शािाफाट ऩटक-ऩटक गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञक्तका नाभभा यकभ ङ्झनकारी भ्रद्शाचाय गयेको बङ्ङ ेउजङ्टयीका 
सम्फन्धभा जग्गाधनी ऩशङ्टऩङ्झतनाथ बण्डाय तहङ्झसर गङ्टठी य भोही गोङ्झफन्दप्रसाद ऩोियेर बएको ङ्ञजल्रा काठभाडौं 
का.भ.न.ऩा. 10 ङ्ञस्थत ङ्जकत्ता नॊ. 188 ऺे.प. 0-4-3-0 भा यहेको घयजग्गाको कायोफाय अनङ्टसन्धानको िभभा 
योक्का याङ्ञिएकोभा यङ्झफनचन्ि ढकाररे गयेको प्रस्तङ्टत भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टयभा ङ्झनज गोङ्झफन्दप्रसाद ऩोियेरको प्रत्मऺ 
ङ्झभरेभतो य सॊरग्नता ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन ेआधायहरू नदेङ्ञिएकोरे सो जग्गाको कायोफाय योक्का याङ्ञियाख्नङ्टऩने नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा 
सो जग्गाको कायोफाय पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयङ्छदनका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/४/१४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत 
भारऩोत कामािरमराई रेिी ऩठाइएको । 

7.2  कटायी नगयऩाङ्झरकाका रेिा अङ्झधकृत यङ्झफनचन्ि ढकाररे भाई नगयऩाङ्झरकाभा रेिा अङ्झधकृतको ऩदभा 
कामियत यहॉदाको अवङ्झधभा सभेत नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झबङ्ङ िाताको यकभ आफ्नो नाभको िाताभा सायेको य सो 
फाहेक अन्म प्रकायका आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता सभेत गयेको हङ्टनसक्ने बएकोरे छानङ्झफन तथा कायफाहीको राङ्झग 
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अनङ्टयोध बङ्ङे सभेत उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अनङ्टसन्धानको िभभा योक्का याङ्ञिएको 
ङ्झनज यङ्झफनचन्ि ढकारको आभा प्रभेकङ्ट भायी दाहारको नाभभा यहेको ङ्ञजल्रा ङ्झसन्धङ्टरी ङ्झसद्देद्वय वडा नॊ. 5 'क' 
ङ्ञस्थत ङ्जकत्ता नॊ. 1228 को 0-3-17-0 ऩङ्चयणाभको जग्गा ङ्झनजको ऩङ्टतमौरी ऩैतकृ सम्ऩङ्ञत्त बएकोरे सो को 
योक्का पङ्ट कङ्ट वाका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/४/१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामािरमराई 
रेिी ऩठाइएको ।  

7.३  काठभाडौं ङ्ञजल्रा साङ्झफक भच्छेगाउॉ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ क ङ्ञस्थत ङ्जकत्ता नॊ. १०९ को साविजङ्झनक 
भङ्ञन्दयको जग्गा दताि कामि यद्द गयी हदैसम्भ कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नेऩार याजऩरभा ङ्झभङ्झत २०६८ सार भाघ १६ गते प्रकाङ्ञशत बङू्झभसङ्टधाय तथा 
व्मवस्था भन्रारमको सूचनाभा नेऩार सयकायरे भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा ७ को उऩदपा १(क) रे 
ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी जायी गयेको स्वफासी घय वा जग्गा य फेङ्झनस्सा जग्गा दताि सङ्झभङ्झत गठन तथा 
कामिङ्जवङ्झधको ५ नॊ. फङ्टॉदाको देहाम (क) भा ङ्झनवेदनभा उल्रेि बएको घय वा जग्गासॉग सम्फङ्ञन्धत कामािरमभा 
बएको अङ्झबरेिसॉग ङ्झबडाउने य त्मस्तो अङ्झबरेि अन्म कामािरमभा यहने बए त्मस्तो अङ्झबरेि भाग गयी 
ङ्झभङ्झसर साभेर याख्न ेबनी उङ्ञल्रङ्ञित प्रावधान तथा कामिङ्जवङ्झधराई अवरम्फन नगयी ब-ूसूचना अङ्झबरेि ङ्जवबाग 
फफयभहरफाट अङ्झबरेि ङ्ञझकाई हेने ङ्झभङ्झसर सॊरग्न याख्न े प्रमास नगयी गैयङ्ञजम्भेवायऩूणि कामि गयी का.ङ्ञज. 
भच्छेगाउॉ-१क ङ्जक.नॊ. १०९ को ०-०-३-० ऺेरपरको जग्गाभा यहेको साविजङ्झनक भङ्ञन्दय नै व्मङ्ञक्तको 
नाभभा स्वफासी फेङ्झनस्सा बनी दताि नाभसायी गने कामि गयेको देङ्ञिएकोरे उक्त कामिभा सॊरग्न स्थरगत 
सजिङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का गने कभिचायीहरू, स्थानीम ङ्झनकामफाट दताि ङ्झसपाङ्चयस गने तत्कारीन भच्छेगाउॉ गा.ङ्जव.स.का 
सङ्ञचव मङ्जकन नगयी ङ्जटप्ऩणी ऩेस गनेदेङ्ञि सदय गने प्रङ्जिमाभा सॊरग्न सम्ऩूणि कभिचायीहरू, स्वफासी घय वा 
जग्गा य फेङ्झनस्सा जग्गा दताि सङ्झभङ्झतका उङ्ञल्रङ्ञित जग्गाको ङ्झनणिम गने सम्ऩूणि ऩदाङ्झधकायीहरूराई जो जे गनङ्टि 
ऩने ङ्झनमभानङ्टसाय गनि, नेऩार याजऩरभा ङ्झभङ्झत २०६८ सार भाघ १६ गते प्रकाङ्ञशत बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
भन्रारमको सूचनाभा नेऩार सयकायरे भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा ७ को उऩदपा १ (क) रे ङ्छदएको 
अङ्झधकाय प्रमोग गयी जायी गयेको स्वफासी घय वा जग्गा य फेङ्झनस्सा जग्गा दताि सङ्झभङ्झत गठन तथा 
कामिङ्जवङ्झधभा उङ्ञल्रङ्ञित प्रावधान तथा कामिङ्जवङ्झधराई र ङ्टङ्जटयङ्जहत तवयफाट रागू गनि, व्मङ्ञक्तको जग्गा, साविजङ्झनक 
जग्गा ङ्जहनाङ्झभना हङ्टनफाट योक्न य कामािरमभा याङ्ञिएको से्रस्ता अद्यावङ्झधक गनि जो जे गनङ्टिऩने हो ङ्झनमभानङ्टसाय 
गयी सो को जानकायी आमोगराई ङ्छदने गयी बङू्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्रारमराई 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

7.४  योडसो ङ्चयमर स्टेट प्रा.ङ्झर. रे काठभाडौं उऩत्मका ङ्जवकास प्राङ्झधकयण, ङ्ञजल्रा आमङ्टक्तको कामािरम 
काठभाडौंफाट Planning Permit प्राद्ऱ गयी काठभाडौं ङ्ञजल्रा, साङ्झफक ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा 
७, नक्सा ङ्झसट ७(ग) अन्तगितका  आमोजना ऺेरङ्झबरको ऩतॉ, सयकायी, साविजङ्झनक जग्गा Plan ङ्झबर 
सभावेश गयेको तय Planning Permit फभोङ्ञजभको उक्त ऩतॉ, सयकायी, साविजङ्झनक जग्गाको ऺेरपर 
फयाफयको सट्टा जग्गा, भाऩदण्डफभोङ्ञजभको िङ्टल्रा ऺेर य आमोजना ऺेरङ्झबरका सफै फाटो नेऩार सयकायको 
नाभभा हारसम्भ कामभ नगयेको सन्दबिभा उक्त प्रा. ङ्झर. रे प्राद्ऱ गयेको Planning Permit फभोङ्ञजभभको 
आमोजना ऺेरङ्झबर ऩने सफै ऩतॉ, सयकायी, साविजङ्झनक जग्गा ऩङ्जहचान गयी स्वीकृत Plan फभोङ्ञजभ जङ्झभनभा 
सभेत सयकायी, साविजङ्झनक जग्गा य अन्म प्रट कामभ बए/नबएको नाऩजाॉच गयी मङ्जकन बई तत्कारीन 
बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्रारमको ऩ. सॊ. ज.ङ्जट.२८७२।०७४।७५। ३। १ नॊ. ४१, च. नॊ. १९२ 
ङ्झभङ्झत २०७४/४/२६ को ङ्झनदेशन, उक्त ङ्झनदेशनका सम्फन्धभा सवोच्च अदारतफाट ङ्झभङ्झत २०७४/११/२ 
भा बएको ङ्झनदेशन, तत्कारीन बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्रारमको ऩ.सॊ. ज.ङ्जट.२८७२।०७४।७५।३।१ 
नॊ.२८९,च.नॊ. १४६५ ङ्झभङ्झत २०७४/८/२७ को ऩङ्चयभाङ्ञजित ऩङ्चयऩरसभेतको अध्ममन ङ्जवद्ऴषेण गयी जो जे 
फङ्टझ्नङ्टऩने हो सफै फङ्टझी Planning Permit फभोङ्ञजभको सति य प्रङ्जिमा ऩूया बए/नबएको सभेत मङ्जकन गयी 
योडसो ङ्चयमर स्टेट प्रा.ङ्झर. रे नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनङ्टिऩने सयकायी, साविजङ्झनक जग्गाको ऺेरपर 
फयाफयको सट्टा जग्गा, भाऩदण्डफभोङ्ञजभको िङ्टल्रा ऺेर य आमोजना ऺेरङ्झबरका सफै फाटो नेऩार सयकायको 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

नाभभा कामभ गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/२९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय भारऩोत कामािरम चावङ्जहरभा सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको ।  

७.५  च:भती जग्गा एकीकयण आमोजना टेकङ्ट को आमोजनाङ्झबर एवॊ आमोजनासॉग जोङ्झडएका सम्फङ्ञन्धत फाटो य नदी 
ङ्जकनायका सयकायी साविजङ्झनक जग्गाको सम्फर्द्िन गने/गयाउनेतपि  सम्फङ्ञन्धत स्थानीम ङ्झनकाम साथै 
कानूनफभोङ्ञजभ नेऩार सयकायफाट फस्ती ङ्जवकास, सहयी मोजना तथा बवन ङ्झनभािणसम्फन्धी स्वीकृत 
भाऩदण्डको ऩारन गने/गयाउनतेपि  च:भती जग्गा एकीकयण आमोजना टेकङ्ट राई आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/९/२३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

७.६  काठभाडौं ङ्ञजल्रा, काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ.१ ङ्जक.नॊ. २५२६, १८७८ य १८७७ को जग्गाका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नेऩार सयकायको नाभभा से्रस्ता कामभ बइसकेको जग्गाउऩय िायेज 
बइसकेका जग्गाधनीको नाभफाट ऩाङ्चयत फेङ्ञजल्राको याजीनाभाको सक्कर ङ्झरितफाट उक्त प्रभाण देिाई 
सविसाधायण एवॊ ङ्जवत्तीम ङ्झनकामसभेत थऩ ठगीभा ऩनि सक्न े ङ्ञस्थङ्झतको कायण सो ङ्झरित सम्फन्धभा सतकि ता 
अऩनाई कानूनफभोङ्ञजभ गनि धाङ्छदङङ्ञस्थत भारऩोत कामािरम य उक्त जग्गाहरूभा घय, ऩिािर ङ्झनभािण बएको 
बनी नाऩी कामािरमको ङ्जपल्ड ङ्झनयीऺणसभेतफाट देङ्ञिॊदा सयकायी साविजङ्झनक जग्गाको सॊयऺण गनि/गयाउन 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम ङ्झनकामराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१०/१४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी  
ऩठाइएको ।  

७.७  सयकायी साविजङ्झनक जग्गाको गैयकानूनी दताि/नाभसायीका ङ्जवषमभा छानङ्झफन गयी सॊरग्न व्मङ्ञक्तहरूराई 
कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा काठभाडौं ङ्ञजल्रा, साङ्झफक 
चोबाय ब ङ्टतिेर गा.ङ्जव.स.ङ्ञस्थत ङ्जक.नॊ. 230 ऺेरपर 0-11-0-0 जग्गा २७ काङ्ञत्तक २०३० को 
याजऩरभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी तत्कारीन श्री ५ को सयकायरे ङ्जहभार ङ्झसभेन्ट कम्ऩनीको राङ्झग प्राद्ऱ गने 
ङ्झनणिम गयेको तथा ङ्झभङ्झत 2074/8/20 भा नेऩार सयकायको नाभभा दाङ्ञिर िायेजसभेत बइसकेकोभा मसै 
आमोगफाट योक्का यािेको देङ्ञिएकोरे ऩङ्टन: साङ्झफक अवस्थाभा नै यािेको य मस आमोगफाट उक्त ङ्जकत्ता नॊ. 
230 को योक्का पङ्ट कङ्ट वा गयेऩङ्झछ ङ्झनमभानङ्टसाय नेऩार सयकायको नाभभा दाङ्ञिर िायेज हङ्टने देङ्ञिॊदा उङ्ञल्रङ्ञित 
ङ्जक.नॊ. 230 को जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा से्रस्ता कामभ गने प्रमोजनका राङ्झग योक्का पङ्ट कङ्ट वा गनि 
भारऩोत कामािरम, करॊकीराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

7.८  फाया ङ्ञजल्राङ्ञस्थत भारऩोत कामािरम, ङ्झसभया, फायाफाट आ.व. २०७५/०७६ भा सॊकरन बएको याजस्व 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा बङू्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण 
भन्रारमफाट ङ्झभङ्झत 2075/4/1 को ङ्झनणिमानङ्टसाय भारऩोत कामािरम, ङ्झसभयाभा भारऩोत अङ्झधकृत 
याजयाजेद्वय ङ्झरवेदीराई कामािरम प्रभङ्टि तोकेको देङ्ञिएको, अधिन्माङ्जमक प्रकृङ्झतका पैसरासभेत गनङ्टिऩने 
अङ्झधकाय, ङ्ञजम्भेवायी य दाङ्जमत्वसभेत यहेको अधिन्माङ्जमक ङ्झनकाम भारऩोत कामािरम, ङ्झसभयाभा कामािरम 
प्रभङ्टिको रूऩभा याजऩराॊङ्जकत ङ्छद्रतीम शे्रणीका प्रभङ्टि भारऩोत अङ्झधकृतको दयफन्दी बएको तथा भारऩोत 
अङ्झधकृतराई कामािरम प्रभङ्टि तोङ्जकसकेको अवस्थाभा ङ्झनज अङ्झधकृतस्तयको कामािरम प्रभङ्टिरे ऩद फहारी गयेय 
कामािरम सञ्चारनसभेत सङ्टरु नहङ्टॉदैको अवस्थाभा सङ्टरु ङ्झनणिमको फायेभा कङ्ट नै व्महोया उल्रेि नगयी ङ्झभङ्झत 
2075/4/22 गतेको भन्रारम (सङ्ञचवस्तय) को ङ्झनणिमफाट याजऩर अनॊङ्जकत प्रथभ शे्रणीका नामफ 
सङ्टब्फाराई नै कामािरम प्रभङ्टि तोक्नङ्टऩनािको स्ऩद्श आधाय, कायण य औङ्ञचत्मसभेत निङ्टराई आङ्झथिक, 
प्रशासङ्झनकरगामतका सम्ऩूणि अङ्झधकाय प्रमोग गने गयी कामािरम प्रभङ्टि तोकेको ङ्झनणिमराई मङ्टङ्ञक्तसॊगत य 
औङ्ञचत्मऩूणि हो बङ्ङसक्ने अवस्था नदेङ्ञिएकोरे सो सम्फन्धभा आवश्मक सचेतता अऩनाउन आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६/१/२६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय बङू्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्रारमभा सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

८.  ऩययाद्स भन्रारम अन्तगित 

८.१  ऩययाद्स भन्रारम अन्तगितका ङ्जवदेशङ्ञस्थत कूटनीङ्झतक ङ्झनमोगहरूभा ऩङ्चयवाय साथभा नरगे ऩङ्झन ङ्झनमभङ्जवऩयीत 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्टङ्जवधा ङ्झरएको, ऩाङ्चयवाङ्चयक बत्ता िाएको य गाडी तथा साभानहरू िङ्चयदभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङे 
सभेत उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा भहारेिाऩयीऺकको कामािरमको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभा 



                            181 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

 औॊल्माइएका फेरुजङ्ट पर्छ्यौंट गने दाङ्जमत्व सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामकै हङ्टने हङ्टॉदा नेऩार सयकाय‚ ऩययाद्स भन्रारमराई 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/११/२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय देहामफभोङ्ञजभको सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

देहाम 

(क) भहारेिाऩयीऺकको कामािरमफाट ५४ औॊ वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभा २०७३ भा ११९ कभिचायीहरूको 
रेिाऩयीऺणको सभमभा प्रभाण ऩेस नबएको रु. ५ कयोड ४७ राि असङ्टर गनङ्टिऩने व्महोया औॊल्माएको य 
ऩङ्चयवाय साथभा यहेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टने प्रभाण ऩेस नबएका १०५ कभिचायीका नाभको रु. ४ कयोड ८२ राि ५८ 
हजाय फेरुजङ्ट यहेको छ बनी भहारेिाऩयीऺकको कामािरमफाट रेिी आएको देङ्ञिॉदा आङ्झथिक अनङ्टशासन तथा 
सङ्टशासन कामभ याख्न उङ्ञल्रङ्ञित फेरुजङ्ट यकभ रेिा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे मथाशीघ्र पर्छ्यौट गनि 
कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो,  सो गनिहङ्टन । 

९ गहृ भन्रारम अन्तगित 

९.१  ङ्ञजल्रा उदमऩङ्टय, कटायी नगयऩाङ्झरका, नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरमका रेिा अङ्झधकृत यङ्झफनचन्ि ढकाररे 
नगयऩाङ्झरकाको भूर िाताफाट आफ्नो िाताभा यकभ स्थानान्तयण गयी काठभाडौंको याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, 
थाऩाथरी शािाफाट ऩटक-ऩटक गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञक्तका नाभभा यकभ ङ्झनकारी भ्रद्शाचाय गयेको बङ्ङ ेउजङ्टयीका 
सम्फन्धभा यङ्झफनचन्ि ढकाररे भ्रद्शाचाय गने िभभा कटायी नगयऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩरहरूभा प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत ऩङ्टण्मप्रसाद रङ्टइॉटेरको नाभभा ङ्जकते दस्तित गयी सयकायी कागज य कभिचायीको दस्तितसभेत यङ्झफनचन्ि 
ढकार आपैं रे ङ्जकते गयेको सभेत प्रभाङ्ञणत बएको हङ्टॉदा सयकायी छाऩ दस्तित ङ्जकतेतपि  अनङ्टसन्धान गनिका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩसभेत साथै यािी आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/४/१४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी 
कामािरम उदमऩङ्टयराई रेिी ऩठाइएको। 

९.2 यङ्झफनचन्ि ढकाररे भाई नगयऩाङ्झरकाभा रेिा अङ्झधकृतको ऩदभा कामियत यहॉदाको अवङ्झधभा सभेत 
नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झबङ्ङ िाताको यकभ आफ्नो नाभको िाताभा सायेको य सो फाहेक अन्म प्रकायका आङ्झथिक 
अङ्झनमङ्झभततासभेत गयेको हङ्टनसक्ने बएकोरे छानङ्झफन तथा कायफाहीका राङ्झग अनङ्टयोध बङ्ङे सभेत उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा यङ्झफनचन्ि ढकाररे भ्रद्शाचाय गने िभभा भाई नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत काङ्झरदास ढकारको नाभभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩरहरूभा ङ्जकते दस्तितहरू गयी सयकायी कागज य 
कभिचायीको दस्तितसभेत आपैं रे ङ्जकते गयेको सभेत प्रभाङ्ञणत बएको हङ्टॉदा सयकायी छाऩ दस्तित ङ्जकतेतपि  
अनङ्टसन्धान गनिका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सभेत साथै यािी आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/४/१५ 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम इराभराई रेिी ऩठाइएको । 

९.३ गोयिा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत गोयिा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १० भा २०७२ सार वैशाि १२ को ङ्जवनाशकायी 
बकूम्ऩका वास्तङ्जवक ऩीङ्झडतरे बन्दा बकूम्ऩऩीङ्झडत नबएका वैकङ्ञल्ऩक रूऩभा फसोसको व्मवस्था बएका 
याजनीङ्झतक ऩाटॊहरूको स्वघोङ्जषत सॊमन्रका नेता तथा टाठा बनाउॉदा व्मङ्ञक्तहरूको सहमोगभा व्माऩक 
अङ्झनमङ्झभतता तथा भ्रद्शाचाय गयेको, बकूम्ऩ ऩीङ्झडतराई सघाउन आएको एक अन्तयािङ्जद्सम गैयसयकायी सॊस्थाको 
ङ्झनम्तोभा ङ्ञजल्रा दैवीप्रकोऩ उर्द्ाय सङ्झभङ्झतको सॊमोजकको हैङ्झसमतभा प्र.ङ्ञज.अ. उद्रवप्रसाद ङ्झतभल्सेना, ङ्ञजल्रा 
वन प्रभङ्टि जीवनाथ ऩौडेर य ङ्झसॊचाइ सव ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि रोकेन्िफहादङ्टय थाऩा १० ङ्छदनको घय ङ्झफदा ङ्झरएय 
इन्डोनेङ्झसमा भ्रभणभा गएको य भ्रभणको प्रामोजन ङ्झस.आय.एस. नाभक आई.एन.ङ्ञज.ओ.रे गयेको सभेतको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा बकूम्ऩऩीङ्झडतराई याहत ङ्जवतयण गदाि केही कभजोयी बएको 
फाहेक बकूम्ऩऩीङ्झडतराई याहत ङ्जवतयण गदाि भ्रद्शाचाय बए गयेको नदेङ्ञिएको, गोयिा ङ्ञजल्राका तत्कारीन 
प्र.ङ्ञज.अ. श्री उर्द्वप्रसाद ङ्झतभल्सेना ङ्झभङ्झत २०७४।७।२ गतेफाट अवकास ऩाइसकेको हङ्टॉदा ङ्झनजको हकभा 
केही गङ्चययहनङ्टऩने नदेङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्ञजल्रा वन कामािरम गोयिाका कामािरम प्रभङ्टि श्री जीवनाथ ऩौडेर तथा 
तत्कारीन ङ्झसॊचाइ ङ्झडङ्झबजन कामािरम, गोयिाभा कामियत बई हार ङ्झसॊचाइ ङ्झडङ्झबजन कामािरम, रभजङ्टङभा 
कामियत रोकफहादङ्टय थाऩारे ऩारन गनङ्टिऩने ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा ४९क को उऩदपा २ 
िण्ड (घ) य (ङ) ङ्जवऩयीतको कामि गयी गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूराई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही गनि 
नेऩार सयकाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमभा य 2072 सारको बकूम्ऩऩीङ्झडतका राङ्झग 
ङ्जवतयण गङ्चयएको तत्काङ्झरक याहत यकभ गङ्टनासोभा सभेत नाभ नबएका याहत ऩाउन अमोग्म गोयिा 



                            182 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 10 का ईद्वय ढकार य ऩङ्टतरी भामा ढकाररे रु.15,000।– का दयरे याहत यकभ 
ङ्झरएको देङ्ञिन आएको सम्फन्धभा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, गोयिाराई अफ उप्रान्त याहत ङ्जवतयण गदाि स्ऩद्श 
भाऩदण्ड फनाएय व्मवङ्ञस्थत तवयफाट सो को ङ्जवतयण गने तथा याज्मराई हाङ्झन नोक्सानी हङ्टन नङ्छदनेतपि  जो जे 
गनङ्टि गयाउनङ्टऩने हो सो गनि गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/४/२८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको। 

९.४  नेऩार प्रहयीका प्रहयी ङ्झनयीऺक फल्रबफहादङ्टय ङ्झसॊहरे नागङ्चयकताको प्रभाणऩरभा जन्भ ङ्झभङ्झत सच्माई उभेय 
ढाॉटेय प्रहयी सेवाभा फढी सभमावङ्झधसम्भ फहार यही डीएसऩीभा फढङ्टवा सभेत बएको हङ्टॉदा कायफाही गयी ऩाउॉ 
बङ्ङे सभेतको उजङ्टयीका सम्फन्धभा ङ्झनजरे नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩर ङ्जकते गयी सच्माएको हकभा सभेत 
प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गनिको राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/५/१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत 
प्रहयी कामािरमभा रेिी ऩठाइएको । 

९.५  ङ्झछन्च ङ्ट जाजयकोट सडक िण्डको साङ्झफक ङ्झछन्च ङ्ट गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८, हार ङ्ञजल्रा सङ्टिेत, बेयीगॊगा 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १० भदानेचौयङ्ञस्थत सडकको छेउछाउभा ङ्ञजल्रा अदारत सङ्टिेतरे नक्सा नॊ. १ देङ्ञि 
नक्सा नॊ. ८९ सम्भ घयधङ्टयी सवेऺण गयेको बङ्झनएको नेऩार सयकायको जग्गा अङ्झतिभण गयी फसोवास 
गयेको जग्गाको ऺेरपर कङ्चयफ ५२ ङ्झफघा हङ्टन सक्ने बनी नाऩी कामािरम, भेहेरकङ्ट ना, सङ्टिेतफाट रेिी 
आएको, नेऩार सयकायको जग्गा अङ्झतिभण गयी फसोफास गदै आएको उक्त ऺेरको कङ्चयफ ५२ ङ्झफघा 
जग्गाभा अङ्झतिभण गयी फसोफास गयेको देङ्ञिन आएकोरे उक्त अङ्झतिभण बएको जग्गा आवश्मक सॊयऺण 
गनि जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/५/२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामािरम, सङ्टिेत य बेयीगॊगा नगयऩाङ्झरका, नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम सङ्टिेतराई रेिी ऩठाइएको ।  

९.६  सशस्त्र प्रहयी फररे भाग गयेको ४३००० ङ्झभटय सूती कऩडाभध्मे ठेकदायरे उऩरब्ध गयाएको २७०९६ 
ङ्झभटय कऩडाको वेफ्ट डामङ्झभटय २९९ यहेको ऩर नेऩार गङ्टणस्तय तथा नाऩतौर ङ्जवबागरे ऩठाएकोभा 
त्मसराई गङ्टणस्तय फढाएय ३६० फनाएको ङ्जकते ऩरका आधायभा सो ठेकेदायराई ब ङ्टक्तानी ङ्छदई अङ्झनमङ्झभतता 
गयेको बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन पेयफदरको 
घटना दोहोङ्चयन नङ्छदन य गङ्टणस्तयको साभान आऩूङ्झतिको सङ्टङ्झनङ्ञद्ळतता गनि सशस्त्र प्रहयी फर रगामतका 
साविजङ्झनक ङ्झनकामरे िङ्चयद गयेका प्रमोगशारा ऩयीऺण गनङ्टिऩने ऩोशाक रगामतका साभानहरूको नभङ्टना ङ्झरॉदा 
आऩूङ्झतिकतािकै योहफयभा सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जवङ्झधकद्राया ङ्झनमभानङ्टसाय आवश्मक ऩने भाराभा सफै ऩङ्चयभाण 
(Population) को प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व ङ्झफना ऩूवािग्रह हङ्टने गयी सयोकायवारा सफैको सहीसभेत गयाई ङ्जवङ्झधसम्भत 
भङ्टच ङ्टल्का ऩङ्झन गयाई ङ्झसरफन्दी गयी राहाछाऩ सभेत रगाई ङ्जवद्वसनीम ढॊगफाट नभङ्टना ङ्झरन ेय ऩयीऺण गनिको 
राङ्झग साधन य प्रङ्जवङ्झध बएसम्भ नेऩार सयकाय भातहतको नेऩार गङ्टणस्तय तथा नाऩतौर ङ्जवबागकै 
प्रमोगशाराभा रैजाने य ऩयीऺण गने उक्त ङ्जवबागको प्रमोगशारारे ऩङ्झन ङ्जवङ्झधसम्भत ढॊगफाट नआएको नभङ्टना 
नङ्झरने ऩयीऺण नगने एवॊ ङ्जवङ्झधसम्भत आई ऩयीऺण गङ्चयएको प्रङ्झतवेदन ऩङ्झन ङ्झसरफन्दी गयी ऩङ्टयाऩ ङ्टय गोऩङ्झनमता 
हङ्टने य असम्फङ्ञन्धतरे िोल्न नसक्ने गयी ङ्झसरफन्दी गयी आङ्झधकाङ्चयक व्मङ्ञक्तराई भार उऩरब्ध गयाउने य 
प्राद्ऱ गने ङ्झनकामरे ऩङ्झन ङ्जवङ्झधवत भङ्टच ङ्टल्का उठाई प्राद्ऱ ङ्झसरफन्दी प्रङ्झतवेदन िोल्ने रगामतका काभ गयी 
गङ्टणस्तय ऩयीऺण गने गयाउने गनङ्टि हङ्टन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/११ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सशस्त्र प्रहयी फर 
प्रधान कामािरम रगामतका सङ्टयऺा ङ्झनकामको हकभा गहृ भन्रारम भापि त सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

९.७  सशस्त्र प्रहयी फर प्रधान कामािरम ङ्जवरुर्द् टेण्डय छरी ऩटक ऩटक गयी ङ्झसधै ङ्जवङ्झबङ्ङ साभान िङ्चयद गयी 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको रगामतका उजङ्टयीहरूको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा पङ्झनिचय रगामतका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ साभान फोरऩर नगयी सोझै कोटेसन ङ्झरई ऩटक ऩटक िङ्चयद गयेको अनङ्टसन्धानको िभभा सॊकङ्झरत 
प्रभाण कागजातहरूफाट देङ्ञिएकोरे सो सम्फन्धभा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन ङ्झनमभराई कडाइका साथ ऩङ्चयऩारना 
गयी िङ्चयद गनङ्टि गयाउनङ्ट बनी सशस्त्र प्रहयी फर प्रधान कामािरमराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/११ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.८  फा2ज 2117 नॊ. को प्राइबेट ट्याक्सी भहानगयीम प्रहयी वृत्त सोर् हिङ्टटे्टका प्रहयी नामफ उऩयीऺक सोभेन्ि 
ङ्झसॊह याठोय सभेतरे गैयकानूनी कब्जाभा ङ्झरई प्रमोग गयेको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा भहानगयीम 



                            183 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

प्रहयीवृत्त सोर् हिङ्टटे्टका तत्कारीन प्रहयी नामफ उऩयीऺक सोभेन्ि ङ्झसॊह याठोय य दीऩक ऩोियेररे अकािको 
नाभभा दताि यहेको प्राइबेट ट्याक्सी सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई थाहा जानकायी नङ्छदई राभो सभमसम्भ आफ्नो 
कामािरमभा याख्न ेकामि गयेको देङ्ञिॊदा मस सम्फन्धभा जे जो गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/८/२७ को ङ्झनणिमानङ्टसाय प्रहयी प्रधान कामािरमभा रेिी ऩठाइएको ।  

९.९  टेकभामा आङहाङ (भावोहाङ) को नाभभा जग्गाधनी दताि से्रस्ता कामभ यहेको झाऩा ङ्ञजल्रा, दभक 
नगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. 4, ङ्जक.नॊ. 4873 य 4875, ऺेरपर िभश: 0-15-12 य 1-4-12.75 जग्गा, 
भारऩोत कामािरम, ङ्झडल्रीफजाय य दभकका कभिचायीहरू सभेतको ङ्झभरेभतोभा फेङ्ञजल्रे यङ्ञजदे्ससनको गैयकानूनी 
ङ्झरित तमाय गने, टेकभामा आङहाङ (भावोहाङ) को नाभको नक्करी जग्गाधनी दताि प्रभाणऩङ्टजाि, ङ्झनजकै 
नाभको ऩङ्टॉजीगत राबकय ङ्झतयेको नक्करी यङ्झसद य पौदयाज ङ्झरम्फङ्टको नाभको फेङ्ञजल्रे यङ्ञजदे्ससन दस्तङ्टय ङ्झतयेको 
नक्करी यङ्झसद फनाउने गैयकानूनी कामि गयी ङ्झभङ्झत 2069/11/2४ देङ्ञि ङ्झभङ्झत 2069/11/३0 सम्भ 
भारऩोत कामािरम, ङ्झडल्रीफजायको “घ” यङ्ञजदे्ससन पाॉटफाट ऩाङ्चयत ङ्झरित ठेरीभा यहेको नायामण ङ्झसॊ ङ्झरम्फङ्ट य 
चन्ि ङ्झसॊ ङ्झरम्फङ्टको सोही ङ्छदन ऩाङ्चयत भानो ङ्झभङ्झसएको ङ्झरित थङ्टती उप्काई उङ्ञल्रङ्ञित फेङ्ञजल्रे गैयकानूनी 
ङ्झरित घङ्टसाउन े रगामतका ङ्जकते कामि बएको ऩाइएकोरे सयकायी छाऩ, दस्तित ङ्जकतेतपि  आवश्मक 
अनङ्टसन्धान गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय भहानगयीम प्रहयी ऩङ्चयसय, टेकङ्ट , 
काठभाडौंभा रेिी ऩठाइएको । 

९.१० ङ्ञजल्रा नवरऩयासीङ्ञस्थत जनकल्माण भा.ङ्जव. ङ्चयठे्ठऩानी कावासोतीका प्रधानाध्माऩक मदङ्टनाथ काफ्रे तथा 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ नायामणप्रसाद ऩन्तसभेतरे ङ्जवद्यारमको बवन ङ्झनभािण गदाि अङ्झनमङ्झभतता 
गयेको तथा ङ्झनमभङ्जवऩयीत ङ्जवद्यारमको जग्गा ङ्झफिी तथा हस्तान्तयण गयेको बङ्ङे ङ्जवषमको उजङ्टयीको सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा प्र.अ. मदङ्टनाथ काफ्रे तथा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ नायामणप्रसाद 
ऩन्तसभेतरे ङ्जवद्यारमको ऩाठ्यऩङ्टस्तकको यकभ, धयौटी यकभ, रुभ टङ्ट ङ्चयडफाट प्राद्ऱ यकभ, सेब द ङ्ञचल्डे्रन अप 
नेऩार बङ्ङे सॊस्थाफाट प्राद्ऱ यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको देङ्ञिएन । साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमरे 
आपूरे बोगचरन गङ्चययहेको य भहामऻफाट ङ्जवद्यारमराई बङू्झभदान स्वरूऩ प्राद्ऱ बएको ऐरानी प्रकृङ्झतको 
नाऩनक्सा दताि नबएको साविजङ्झनक जग्गा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणिम गयाई “आजका ङ्झभङ्झतदेङ्ञि 
तऩाई साहङ्टरे आफ्नो नाभभा बोगचरन गनङ्टि य नाऩी नक्सा आउॉदाको फितभा नाऩनक्सा ङ्जकत्ताकाट गयी 
ङ्झनमभानङ्टसाय आफ्नो नाभभा दताि गयी गयाइ ङ्झरनङ्ट” बनी छोडऩर कागज गयी ङ्झफिी ङ्जवतयण गने कामि 
कानूनसम्भत बएको देङ्ञिएन । तसथि उक्त ङ्जवद्यारमरे छोडऩर कागज गयी ङ्झफिी ङ्जवतयण गयेको अन्दाजी 
१९ कठ्ठा ऐरानी जग्गाको सम्फन्धभा उक्त जग्गा साविजङ्झनक गनि य सो कामिभा सॊरग्न व्मङ्ञक्तहरूका हकभा 
कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिको राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 2075/१०/३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामािरम, नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टस्ताऩूवि) राई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

९.११ सशस्त्र प्रहयी फर कल्माण कोष य स्ऩोटिस ् पण्डको यकभ व्माऩक दङ्टरुऩमोग गङ्चयएकोभा छानङ्झफन एवॊ 
कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा कोषको यकभ 
व्माऩक दङ्टरुऩमोग बएको बङ्ङे उजङ्टयीभा उल्रेि बएको व्महोया अनङ्टसन्धानफाट प्राद्ऱ कागज प्रभाणका आधायभा 
ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको अवस्था नदेङ्ञिए ताऩङ्झन कोषको दीघिकारीन नीङ्झत हङ्टन ङ्टऩने, केन्िको वैधाङ्झनकताका राङ्झग 
ऐनद्राया व्मवङ्ञस्थत गनङ्टिऩने, कोषफाट सञ्चारन हङ्टने कल्माणकायी कामिहरू स्ऩद्श कामिङ्जवङ्झधभा िङ्टराउनङ्टऩने, 
ऩेिोरऩम्ऩ सञ् चारन सम्फन्धभा स्ऩद्श नीङ्झत हङ्टन ङ्टऩने, ङ्झभसन व्मवस्थाऩनको िङ्चयद, आऩूङ्झति य शोधबनाि ऩर्द्ङ्झत 
प्रबावकायी फनाउनङ्टऩने बङ्ङे सभेतका भहारेिा ऩयीऺकको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनहरूभा औॊल्माइएका ङ्जवषमका 
सम्फन्धभा सङ्टधाय गयी कोषफाट सॊचारन हङ्टने ङ्जवङ्झबङ्ङ कल्माणकायी कामिहरू प्रबावकायीरूऩभा कामािन्वमन गनि 
आवश्मक देङ्ञिएकोरे सो फभोङ्ञजभको व्मवस्था गनि/गयाउनका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/११/९ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सशस्त्र प्रहयी फर, प्रधान कामािरमभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.१२ नाऩी ङ्जवबागका तत्कारीन भहाङ्झनदेशक नागेन्ि झा ङ्झभङ्झत २०७३।९।२६ गतेदेङ्ञि रागू हङ्टने गयी अङ्झनवामि 
अवकास ऩाइसकेको, ङ्झनजरे जन्भ ङ्झभङ्झत सच्माइएको नागङ्चयकताको आधायभा सयकायी राब ङ्झरएको नदेङ्ञिए 
ताऩङ्झन आफ्नो नागङ्चयकताभा उङ्ञल्रङ्ञित जन्भङ्झभङ्झत सच्माउनङ्टको सट्टा सोही दङ्टई वषि उभेय घटाएको 
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नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩकै आधायभा सन ्२०१८ भा साधायण याहदानी ङ्झरएको देङ्ञिएफाट ङ्झनजको हार ऩङ्झन 
दङ्टईवटा जन्भ ङ्झभङ्झत बएको नागङ्चयकता प्रभाणऩर कामभ यहेको य उभेय सच्माएय दङ्टई ऩटक नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरई सो को आधायभा याहदानीसभेत ङ्झरएको देङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान गयी कानूनफभोङ्ञजभ 
जो जे गनङ्टिऩने हो सो गयी कायफाहीको जानकायी आमोगराई गयाउनका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/१२/१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय प्रहयी प्रधान कामािरम अऩयाध अनङ्टसन्धान ङ्जवबागभा सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

९.१३ ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक कामािरम, बोजऩङ्टयरे उङ्ङङ्झत कामििभअन्तगित बोजऩङ्टय-टक्साय-कोट-गोगन-ेरेिकि  सडक 
स्तयोङ्ङङ्झत गनि ठेक्का नॊ. DTO/UNNATI-BHOJPUR-01-072/073 भा नक्करी फैंक ग्मायेन्टी ऩेस गयी ठेकेदायराई 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा प्रङ्झतवादीहरू छङ्जवरार 
ढकार, यणङ्झधय तङ्टम्फा य देवजॊग शाहीरे कृङ्जष ङ्जवकास फैंक, भङ्टतम शािा कामािरम, यत्नऩाकि , काठभाडौंको 
छाऩ दस्तितसभेत ङ्जकते गयी नक्करी फैंक ग्मायेण्टी फनाएको देङ्ञिॊदा मस सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान गयी 
कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय प्रहयी 
प्रधान कामािरमभा रेिी ऩठाइएको । 

९.१४  श्री फङ्टङ्जर्द्रार ङ्जवद्याभङ्टनय र्क्याम्ऩस, बगवतऩङ्टय फडहयी, सद्ऱयीभा कामियत ङ्ञशऺण सहामक याकेश चौधयीरे 
शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर नक्करी फनाई ऩेस गयी कामियत यहेकोरे कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे व्महोयाको 
उजङ्टयी सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा श्री फङ्टङ्जर्द्रार ङ्जवद्या भङ्टनय र्क्याम्ऩस, बगवतऩङ्टय फडहयी, 
सद्ऱयीराई ङ्ञशऺक तथा कभिचायीहरूको तरफ बत्ताफाऩत नेऩार सयकायफाट कङ्ट नै ऩङ्झन यकभ ङ्झनकासा हङ्टने 
नदेङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/१८ 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय केन्िीम अनङ्टसन्धान व्मङ्टयो (C.I.B.) भा रेिी ऩठाइएको ।  

९.१५  जाजयकोट ङ्ञजल्रा साङ्झफक टारेगाउॉ गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. 5 हार कङ्ट शे गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. 2 
स्थामी ठेगाना बएका भनोजकङ्ट भाय फङ्टढारे ङ्ञशऺा सेवा आमोगरे ऩूवािञ्चर ङ्जवकासऺेरको राङ्झग ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक 
तहको साभाङ्ञजक ङ्जवषमको ङ्ञशऺकका राङ्झग गयेको ङ्जवऻाऩनको अन्तवाितािका िभभा ऩेस गयेको ङ्झनम्न 
भाध्मङ्झभक ततृीम तहको साभाङ्ञजक ङ्जवषमको याहत ङ्ञशऺक ऩदभा ङ्झनयन्तय सेवा गयेको बनी सेवा अवङ्झध 
प्रभाङ्ञणत गङ्चयएको ऩरहरू ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमफाट जायी नबएको तथा ती ऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरू इकाइभा 
पेरा नऩयेको बनी रेिी आएको हङ्टॉदा ङ्झनजरे सयकायी छाऩ तथा दस्तित कीतेसभेत गयेको देङ्ञिन आएकोरे 
सयकायी छाऩ तथा दस्तित कीते तपि  कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
2076/1/19 को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम, जाजयकोटराई रेिी ऩठाइएको । 

९.१६  ङ्ञजल्रा ऩसाि (साङ्झफक ङ्ञजल्रा फाया), नकटङ्टवा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 2 को ङ्जक.नॊ. 56 को जग्गाभा साङ्झफकभा 
जग्गाधनी जोङ्झतमा अङ्जहङ्चयन कामभ हङ्टॉदाको जग्गाधनी दताि से्रस्ताको भोहीको नाभ, थय भहरभा जङ्झनएको 
वास्तङ्जवक भोहीको नाभ भेटाई नक्करी भोहीको नाभ ऩङ्झछ थऩ गयेको देङ्ञिॊदा उक्त कामिभा सॊरग्न तत्कारीन 
भारऩोत कामािरम, ऩसािका कभिचायीहरूराई ङ्जकतेतपि  अनङ्टसन्धान गयी कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो 
गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/२६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम, ऩसािराई रेिी 
ऩठाइएको । 

९.१७ काठभाडौं ङ्ञजल्रा साङ्झफक फाडबन्ज्माङ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३(क) ङ्जक.नॊ.१०१ ऺेरपर ९२-२-०-० हार 
चन्िाङ्झगयी नगयऩाङ्झरकाभा ऩने ऩातार तथा ठोट्ने िोरा य ङ्ञचसाऩानी साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे 
उऩबोग गङ्चययहेको सयकायी जग्गा भारऩोत कामािरम करॊकीरे व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको स्वाङ्झभत्वभा यहेको सङ्टमर 
हाउङ्ञजङ कम्ऩनीका नाभभा गैयकानूनी रूऩभा से्रस्ता िडा गयी ऩङ्टजािसभेत उऩरब्ध गयाएको बङ्ङेसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩेस बएको 
ङ्झभनाकङ्ट भायी थाऩाको नाभको काठभाडौं ङ्ञजल्रा साङ्झफक फाडबन्ज्माङ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ.३(क) ङ्जक.नॊ.१०१ 
सभेत यहेका ३ थान जग्गाधनी दताि प्रभाणऩङ्टजािको अङ्झबरेि भारऩोत कामािरमभा नयहेको बनी सम्फङ्ञन्धत 
कामािरमफाट रेिी आएको तथा नाऩी कामािरमफाट प्राद्ऱ ङ्जपल्डफङ्टकअनङ्टसाय उक्त ऩङ्टजािभा उङ्ञल्रङ्ञित अङ्झधकाॊश 
ङ्जकत्ताहरू सयकायी देङ्ञिएकोरे उक्त ऩङ्टजाि ङ्जकते गयी तमाय गङ्चयएको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएकोरे रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा 
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अदारतफाट ङ्झभङ्झत २०७१।४।२८ भा बएको ङ्झभराऩर (दे.नॊ. ०७१-CP-००४१) को ङ्जपयादका िभभा 
ऩेस बएको ङ्झभनाकङ्ट भायी थाऩा नाभको काठभाडौं ङ्ञजल्रा साङ्झफक फाडबन्ज्माङ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ.३(क) 
ङ्जक.नॊ.१०१ सभेतका ङ्जकत्ताहरू सभावेश बएको ३ थान जग्गाधनी दताि प्रभाणऩङ्टजाि ङ्जकते गयी तमाय गयेको 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान गयी कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/२/२ 
को ङ्झनणािमानङ्टसाय केन्िीम प्रहयी अनङ्टसन्धान ब्मङ्टयो भहायाजगञ्ज, काठभाडौंभा रेिी ऩठाइएको ।  

९.१८ ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास कामािरम, ऩसाि य प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना, ऩङ्चयमोजना कामािन्वमन 
इकाइ (तयकायी जोन) ऩसािभा वास्तङ्जवक ङ्जकसानहरूराई अनङ्टदान य सङ्टङ्जवधा नङ्छदई ठूरो यकभ भ्रद्शाचाय गयेको 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा साङ्झफक ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास कामािरम, ऩसािका वङ्चयद्ष कृङ्जष ङ्जवकास 
अङ्झधकृत वीयेन्िप्रसाद ङ्झसन्हा य सहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग, सॊघीम आमोजना कामािन्वमन इकाइ, 
नेऩारगञ्जभा सफ-इङ्ञन्जङ्झनमयको ऩदभा कामियत याकेशकङ्ट भाय भहतोरे सयकायी कामािरमको नक्करी ङ्जकते रेटय 
हेड फनाई, नक्करी ङ्जकते छाऩ फनाई, नक्करी इङ्ञन्जङ्झनमयको दस्तित य छाऩ रगाई सम्ऩूणि कागजऩर ङ्जकते 
फनाई सोही आधायफाट ब ङ्टक्तानीसभेत गयेको देङ्ञिॊदा उक्त कामिभा सॊरग्न व्मङ्ञक्तहरूका हकभा कानूनफभोङ्ञजभ 
जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/२/२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम 
ऩसाि वीयगञ्जभा रेिी ऩठाइएको । 

९.१९ जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम याम्नाकोट, िादङ्टि, काङ्झरकोटका तत्कारीन प्रधानाध्माऩक जमरार न्मौऩानेरे सह-
रेिाऩार भङ्टनफहादङ्टय फस्नेतको ङ्जकते हस्ताऺय गयी यकभ ङ्झनकारेको देङ्ञिएको एवॊ ङ्झनजरे ङ्जवङ्झबङ्ङ बयऩाईभा 
ङ्जकते हस्ताऺय गयी यकभ ङ्झनकारेको देङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/२/२० को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम, काङ्झरकोटभा रेिी ऩठाइएको । 

९.२०  प्रहयी कल्माण कोष य स्ऩोटिस ्पण्डको यकभ व्माऩक दङ्टरुऩमोग गङ्चयएकोभा छानङ्झफन एवॊ कायफाही गयी ऩाउॉ 
बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा कोषफाट सॊचारन हङ्टने कल्माणकायी 
कामिहरू प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन गनि देहामफभोङ्ञजभ सङ्टधाय आवश्मक देङ्ञिएकोरे सो फभोङ्ञजभको 
व्मवस्था गनि/गयाउनका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/३/५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय प्रहयी प्रधान कामािरमभा 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

देहाम 

१.  कोषको यकभ फसेङ्झन फढ्दै गएको सन्दबिभा प्रहयीको वहृत्तय ङ्जहत य कल्माणकायी कामिराई 
केन्िङ्जवन्दङ्टभा यािी प्रहयी ङ्झनमभावरी य प्रहयी कल्माण कोष सञ्चारन कामिङ्जवङ्झधको अधीनभा यही कोषको 
यकभ ऩङ्चयचारनसम्फन्धी नीङ्झत य कामिमोजना फनाई कामािन्वमनको व्मवस्था गने,  

२.  कोषको सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा एवॊ कोषफाट गङ्चयएको रगानीभा जोङ्ञिभ न्मूनीकयणको उङ्ञचत प्रफन्ध गयी 
कोषफाट रगानी बई प्राद्ऱ हङ्टन े फाॉकी फर्क्यौता यकभ असङ्टरउऩय गने, कोषफाट सॊचारन हङ्टने सम्ऩूणि 
कायोफाय य सम्ऩङ्ञत्तको स्ऩद्श अङ्झबरेि याख्न,े ऩेश्की एवॊ फेरुजङ्ट पर्छ्यौट गने तथा कोषको मोजना, 
प्रगङ्झत य आमव्ममफाये वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन साविजङ्झनक गने,  

३.  ऩेिोरऩम्ऩको प्रबावकायी व्मवस्थाऩनका राङ्झग अनङ्टगभनकायी ङ्झनकामफाट ङ्छदइएका सङ्टझाव य भहारेिा 
ऩयीऺकको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभा ङ्छदइएका सङ्टझावका आधायभा सङ्टधाय गने, 

४.  ङ्झभसन व्मवस्थाऩनका राङ्झग एङ्जऩसीरगामत अन्म उऩकयण य सवायी साधन ङ्झनधािङ्चयत गङ्टणस्तय य 
सभमभा िङ्चयद तथा आऩूङ्झतिको प्रफन्ध ङ्झभराई ङ्झभसन फन्दोफस्तीका साभानहरूभा रगानी गयेफाऩत 
कोषभा प्राद्ऱ हङ्टन ङ्टऩने शोधबनाि यकभ प्राङ्झद्ऱको सङ्टङ्झनङ्ञद्ळतता गने । 

९.२१  नेऩारी नागङ्चयकको हैङ्झसमतरे उच्च अदारत तङ्टरसीऩङ्टय, नेऩारगञ्ज इजरासभा कामियत टा.ना.सङ्ट. कृष्णकङ्ट भाय 
ऩाठकको याज्म-उत्तय प्रदेश, बायतको ङ्जवधानसबा ङ्झनवािचनको राङ्झग भतदाता पोटो ऩङ्जहचान ऩर सॊतमा-
ZDB0090589, अनङ्टसाय बायतको भतदातासभेत बएको देङ्ञिॉदा आवश्मक छानङ्झफन गयी सो को जानकायी मस 
आमोगभा सभेत ऩठाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/३/१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय गहृ भन्रारम ङ्झसॊहदयफायभा रेिी 
ऩठाइएको । 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

९.२२  इराका प्रहयी कामािरम, गैंडाकोटका प्रहयी ङ्झनयीऺक रोकफहादङ्टय ङ्झफ.सी.रे रु.१० राि ङ्झरई ङ्झभङ्झत २०७६ 
सार वैशाि ११ गते याङ्झत गैंडाकोट बकृङ्ट टी कायिाना नङ्ञजक फा.२०च ११७९ नम्फयको गाडीरे 
भोटयसाइकरराई ठक्कय ङ्छदॊदा भोटयसाइकर चारकको भतृ्मङ्ट बएको घटना घटाउने वास्तङ्जवक चारकराई 
छोडी भहतो थयभा नक्करी सवायी चारक िडा गयी थङ्टनाभा यािेको" बन् ने सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झभङ्झत २०७६।१।११ गते याङ्झत ङ्ञजल्रा नवरऩयासी ऩूवि गैंडाकोट 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. २ बकृङ्ट टीचोकङ्ञस्थत सडकभा फोधयाज ऩाण्डेरे हाॉकेको फा.२०च ११७९ नॊ. को ङ्ञजऩरे 
ङ्जवऩयीत ङ्छदशाफाट आएको भोटयसाइकरराई ठक्कय ङ्छदॊदा भोटयसाइकर चारक तथा ऩछाङ्झड सवाय भङ्जहरा 
घाइते बएकोभा घाइते भङ्जहराको उऩचायको िभभा भतृ्मङ्ट बएको ज्मानसम्फन्धी भङ्टद्दाभा सभेत ङ्झनज फोधयाज 
ऩाण्डेउऩय हारसम्भ ऩङ्झन कहीॊ कतै कङ्ट नै भङ्टद्दा दताि बएको नदेङ्ञिएकोरे फदङ्झनमतऩूविक अनङ्टसन्धान गयेको 
सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ जे जो गनङ्टिऩने हो गयी आवश्मक कायफाही अगाङ्झड फढाउन प्रहयी प्रधान 
कामािरमराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/३/२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

10.  उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति भन्रारम अन्तगित 

10.१  फाराजङ्ट औद्योङ्झगक ऺेर व्मवस्थाऩन कामािरम फाराजङ्टभा छैठौं तहभा कामियत प्रभोदा याईको अङ्झनमङ्झभतताका 
सम्फन्धभा प्राद्ऱ उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अनङ्टसन्धानको िभभा सॊकङ्झरत ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाण 
कागजातहरूफाट ङ्झनज प्रभोदा याईरे भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टय गयेको बङ्ङे कङ्ट या ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन सकेको देङ्ञिएन तथाङ्जऩ 
औद्योङ्झगक ऺेरभा जग्गा ङ्झरई केही बौङ्झतक ऩूवािधायहरू तमाय गयी औद्योङ्झगक ऺेर फाङ्जहय आऩसभा यकभको 
रेनदेन गयी औद्योङ्झगक ऺेरको अधीनभा यहेको जग्गा तथा सॊयचना िङ्चयद ङ्झफिी गने गयेको य सो गये फाऩत 
कङ्ट नै प्रकायको शङ्टल्क तथा कयसभेत याज्मरे प्राद्ऱ गयेको नदेङ्ञिएको य उद्योग स्थाऩना गनि चाहने आभ 
नागङ्चयकरे औद्योङ्झगक ऺेरको जग्गाको ङ्जवषमभा सङ्ञजरै सूचना य ऩहङ्टॉच ऩाएको अवस्थासभेत नदेङ्ञिएफाट 
ऩहङ्टॉचवारारे ङ्झरएको जग्गा तथा ङ्झनङ्झभित सॊयचनाराई भहॉगो भूल्म च ङ्टक्ता गयी उद्योग सॊचारन गनि चाहन े
व्मङ्ञक्तहरूरे उद्योग सॊचारन गनङ्टिऩने अवस्था देङ्ञिन आएकोरे कामािरमराई नै बङ्जवष्मभा आवश्मक ऩनि सक्न े
जग्गाहरूको अध्ममन गयी आङ्झथिक एवॊ आचयणङ्जवऩयीतका गङ्झतङ्जवङ्झध एवॊ ङ्जिमाकराऩहरूराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गयी 
औद्योङ्झगक ऺेरका उद्यभीहरूराई उऩरब्ध गयाउन ेसङ्टङ्जवधाहरूभा आभ सविसाधायणको सहज ऩहङ्टॉच एवॊ ऩायदशॉ 
फनाउन आवश्मक सॊमन्र ङ्झनभािण गयी कडाइका साथ कामािन्वमन गनि गयाउन जो जे गनङ्टिऩने हो गनिका राङ्झग 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/१ को ङ्झनणिमानङ्टसाय उद्योग भन्रारमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

10.२  सशस्त्र प्रहयी फररे भाग गयेको ४३००० ङ्झभटय सङ्टती कऩडाभध्मे ठेकेदायरे उऩरब्ध गयाएको २७०९६ 
ङ्झभटय कऩडाको वेफ्ट डामङ्झभटय २९९ यहेको ऩर नेऩार गङ्टणस्तय तथा नाऩतौर ङ्जवबागरे ऩठाएकोभा 
त्मसराई गङ्टणस्तय फढाएय ३६० फनाएको ङ्जकते ऩरका आधायभा सो ठेकेदायराई ब ङ्टक्तानी ङ्छदई अङ्झनमङ्झभतता 
गयेको बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन पेयफदरको 
घटना दोहोङ्चयन नङ्छदन य गङ्टणस्तयको साभान आऩूङ्झतिको सङ्टङ्झनङ्ञद्ळतता गनि सशस्त्र प्रहयी फर रगामतका 
साविजङ्झनक ङ्झनकामरे िङ्चयद गयेका प्रमोगशारा ऩयीऺण गनङ्टिऩने ऩोशाक रगामतका साभानहरूको नभङ्टना ङ्झरॉदा 
आऩूङ्झतिकतािकै योहफयभा सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जवङ्झधकद्राया ङ्झनमभानङ्टसाय आवश्मक ऩने भाराभा सफै ऩङ्चयभाणको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व ङ्झफना ऩूवािग्रह हङ्टने गयी सयोकायवारा सफैको सहीसभेत गयाई ङ्जवङ्झधसम्भत भङ्टच ङ्टल्का ऩङ्झन गयाई 
ङ्झसरफन्दी गयी राहाछाऩ सभेत रगाई ङ्जवद्वसनीम ढॊगफाट नभङ्टना ङ्झरने य ऩयीऺण गनिका राङ्झग साधन य 
प्रङ्जवङ्झध बएसम्भ नेऩार सयकाय भातहतको नेऩार गङ्टणस्तय तथा नाऩतौर ङ्जवबागकै प्रमोगशाराभा रैजाने य 
ऩयीऺण गने उक्त ङ्जवबागको प्रमोगशारारे ऩङ्झन ङ्जवङ्झधसम्भत ढॊगफाट नआएको नभङ्टना नङ्झरन ेऩयीऺण नगने एवॊ 
ङ्जवङ्झधसम्भत आई ऩयीऺण गङ्चयएको प्रङ्झतवेदन ऩङ्झन ङ्झसरफन्दी गयी ऩूयाऩूय गोऩनीमता हङ्टने य असम्फङ्ञन्धतरे 
िोल्न नसक्ने गयी ङ्झसरफन्दी गयी आङ्झधकाङ्चयक व्मङ्ञक्तराई भार उऩरब्ध गयाउन ेय प्राद्ऱ गने ङ्झनकामरे ऩङ्झन 
ङ्जवङ्झधवत भङ्टच ङ्टल्का उठाई प्राद्ऱ ङ्झसरफन्दी प्रङ्झतवेदन िोल्ने रगामतका काभ गयी गङ्टणस्तय ऩयीऺण गने गयाउन े
गनङ्टि हङ्टन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/११ को ङ्झनणिमानङ्टसाय उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति भन्रारम भापि त 
नेऩार गङ्टणस्तय तथा नाऩतौर ङ्जवबागराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  



                            187 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

10.३ गङ्टणस्तय तथा नाऩतौर ङ्जवबाग, नेऩार आमर ङ्झनगभ य ऩेिोङ्झरमभ ङ्झडरय एसोङ्झसएसनका ऩदाङ्झधकायीहरूको 
ङ्झभरेभतोभा नेऩार आमर ङ्झनगभका ङ्झडऩोहरूफाट व्मवसामीको ऩम्ऩसम्भ ऩेिोङ्झरमभ ऩदाथि ढङ्टवानी गदाि ङ्झनगभकै 
कभिचायीको ङ्झभरेभतोभा बइयहेको मस्तो अङ्झनमङ्झभतता अनङ्टगभन गनङ्टिऩने नाऩतौर ङ्जवबाग ऩङ्झन ङ्झनगभको ऩछाङ्झड 
रागेको हङ्टॉदा छानङ्झफन गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नेऩार आमर ङ्झनगभ सॊचारक सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत २०७४।४।२६ भा ऩेिोर, ङ्झडजेर 
य भङ्छट्टतेरभा िभश: १.13%, 0.68% य 0.605% का दयरे प्राङ्जवङ्झधक नोक्सानी फाऩत शोधबनाि ङ्छदन े
बनी गयेको ङ्झनणिमसभेतभा अङ्झनमङ्झभतता बएको ऩङ्टष्ट्याइॉ हङ्टन सक्ने आधाय य प्रभाण देङ्ञिएन । तसथि 
प्राङ्जवङ्झधक नोक्सानीको दय के कङ्झत कामभ गदाि उऩमङ्टक्त, कानूनसम्भत, वैऻाङ्झनक य औङ्ञचत्मऩूणि हङ्टने हो सो 
फायेभा नेऩार आमर ङ्झनगभको सॊचारक सङ्झभङ्झतरे ऩटके अध्ममन तथा प्रङ्झतवेदनको आधायभा ङ्झनणिम गयी तम 
गनङ्टिबन्दा कानूनी व्मवस्था वा ङ्झनङ्ञद्ळत भाऩदण्ड/सूर ङ्झनधाियण गयी सो को आधायभा प्राङ्जवङ्झधक नोक्सानीको तम 
गनि/गयाउन उद्योग वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति भन्रारमराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

10.४  नेसनर िेङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेडभा आ.व. ०६०/६१ देङ्ञि हारसम्भ ८ कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी यकभको भङ्छदया, 
सङ्टतॉजन्म य अन्म वस्तङ्टहरूको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन हङ्टन नसकी सडेको/ङ्झफङ्झग्रएको अवस्थाभा यहेको बङ्ङे 
व्महोयाको छानङ्झफन प्रङ्झतवेदन तथा कभिचायीको ङ्झभरेभतोभा ङ्झरङ्झभटेडको भौज्दातभा यहेका कयभङ्टक्त साभान 
फाङ्जहय रगी ङ्झफिी ङ्जवतयण गयेको बङ्ङेसभेतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा कभिचायीको 
ङ्झभरेभतोभा मस्ता साभान कूटनीङ्झतक ङ्झनमोगफाहेकका अन्म व्मङ्ञक्तराई ङ्झफिी ङ्जवतयण हङ्टनसक्ने सम्बावना 
नदेङ्ञिएको, बन्साय ऐन, २०६४ एवॊ ङ्झनमभावरी, २०६४ रागू बइसकेऩङ्झछ नेसनर िेङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेडरे 
तोङ्जकएको सभमङ्झबर कयभङ्टक्तभा ङ्झफिी नबएका साभानहरू सभमभै कयमङ्टक्त गयी ङ्झफिी ङ्जवतयण गनि नसकेको, 
भौज्दातभा यहेका साभानहरू Duty Paid भा ङ्झरराभ ङ्झफिी हङ्टन नसकेको, नमाॉ बन्साय ऐन तथा ङ्झनमभावरी 
रागू बएऩद्ळात ङ्जवगतको प्रचरन (भूल्माॊङ्जकत यकभभा भूल्म अङ्झबवङृ्जर्द् कय भार असङ्टर गयी बन्साय ङ्जवबागको 
स्वीकृङ्झत ङ्झरई ङ्झरराभ गने) फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ ङ्झफिी गनि नङ्झभल्ने गयी नीङ्झतगत ऩङ्चयवतिन बएको, नीङ्झतगत 
ऩङ्चयवतिनरे उऩबोग्म ङ्झभङ्झत सभाद्ऱ बएका साभान नद्श गने कामि हङ्टन नसकेको, अन्तयङ्झनकाम (अथि भन्रारम, 
वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति भन्रारम, बन्साय ङ्जवबाग य नेसनर िेङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेडफीच) सभन्वमको अबावभा 
साभानहरूको ऩङ्टन:भूल्माॊकन हङ्टन नसकेको, आ.व. २०६५/६६ को फजेट वक्तव्मरे ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवभानस्थरङ्ञस्थत 
ड्यङ्टटी ङ्जि ऩसर फन्द गयेको तय ङ्झरङ्झभटेडरे ऩङ्जहरे नै प्रङ्जिमा चारेय आमात गयेका साभानहरू फण्डेड वेमय 
हाउसभापि त कूटनीङ्झतक ङ्झनमोगराई भार ङ्झफिी गदाि थोयै भार ङ्झफिी बएको, बन्साय ङ्जवबागरे तोकेको 
कोटाको आधायभा नेसनर िेङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेडरे नेऩार वामङ्ट सेवा ङ्झनगभको राङ्झग आमात गयेको भङ्छदयाजन्म 
साभान ङ्झनगभरे िङ्चयद नगयेको (ङ्झनगभरे आफ्ना अन्तयािङ्जद्सम उडानभा भङ्छदयाको ङ्जवतयण फन्द गयेकोरे) जस्ता 
कायणरे नेसनर िेङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेडरे आमात गयेका कयभङ्टक्त भङ्छदयाजन्म तथा अन्म साभानहरूको ङ्झरराभ ङ्झफिी 
जस्ता कामि हङ्टन नसकी राभो सभमदेङ्ञि िङ्चयद भूल्मको आधायभा अभेङ्चयकी डरय 5,७१,५१५।५६ 
फयाफयका साभान भौज्दातभा यहेको देङ्ञिमो । उक्त भौज्दातभा यहेका साभानहरूको व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
ऩटकऩटक उऩसङ्झभङ्झत गठन गयी अग्रसयता ङ्झरए ताऩङ्झन हारसम्भ टङ्टङ्गो रगाएको अवस्था नदेङ्ञिएकोरे 
प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही नेसनर िेङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेडको भौज्दातभा यहेका कयभङ्टक्त साभानहरूको 
व्मवस्थाऩन गनि/गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय अथि भन्रारम य उद्योग वाङ्ञणज्म 
तथा आऩूङ्झति भन्रारमभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

10.५ आमर ङ्झनगभ ऩङ्ञद्ळभाञ्चर ऺेरीम कामािरम बरवायी रुऩन्देहीभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩेिोङ्झरमभ तथा ग्मास व्मवसामीहरूका 
71 थान छाऩहरू शॊकास्ऩद रूऩभा यािेको अवस्थाभा फयाभद गङ्चयएकोरे ती छाऩहरू प्रमोग गयी 
ब ङ्टक्तानीसभेत ङ्छदई भ्रद्शाचाय गये नगयेको ङ्जवषमभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा व्मवसामीहरूरे आफ्ना 
व्मावसाङ्जमक छाऩहरू ऩटक-ऩटक ङ्झनगभभा ल्माउन रैजान असङ्ञजरो बएको य त्मसो गदाि छङ्टट्ने वा हयाउन े
सम्बावना बएकारे सङ्ञजरोका राङ्झग व्मवसामीहरूको अनङ्टयोधभा कामिकऺभा याङ्ञिङ्छदएको बङ्ङे फमान स्वमभ ्
व्मवसामीहरूको देङ्ञिमो । व्मवसामीराई गङ्चयएका ब ङ्टक्तानीहरू फैंङ्जकङ प्रणारी वा एसीऩेमी चेकफाट बएको 
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ऩाइएकारे छाऩहरूको दङ्टरुऩमोग गयी भ्रद्शाचाय बएको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टने अवस्था देङ्ञिएन । तथाङ्जऩ, नेऩार आमर 
ङ्झनगभजस्तो ङ्ञजम्भेवाय साविजङ्झनक सॊस्थानभा कामियत याद्ससेवक कभिचायीरे ऐन ङ्झनमभरे तोकेको ऩदीम 
ङ्ञजम्भेवायी य भमािदाङ्जवऩयीत ऩेिोङ्झरमभ तथा ग्मास व्मवसामीहरूका ७१ थान छाऩहरू आफ्नो कामिकऺभा 
यातदै आएको कङ्ट याराई कानूनसम्भत भाङ्ङ सङ्जकने अवस्था देङ्ञिएन । तसथि, मसप्रकायको कामि प्रणारीराई 
सच्माई मस्ता प्रकायका कामिभा सॊरग्न व्मङ्ञक्तहरूको हकभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका 
राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/२/२९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार आमर ङ्झनगभराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1१. ऊजाि, जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ भन्रारम अन्तगित 

1१.१  ङ्झसयाहा ङ्ञजल्रा साङ्झफक फङ्चयमायऩट्टी गा.ङ्जव.स.को वडा नॊ. 6 य 7 भा ङ्जवद्यङ्टतीकयणको राङ्झग गा.ङ्जव.स.फाट 
छङ्टट्याइएको दस राि यकभको काभ नगयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झसयाहा ङ्ञजल्रा साङ्झफक फङ्चयमायऩङ्छट्ट गा.ङ्जव.स. को वडा नॊ. 6 य 7 भा आ.व. 
2069/070 भा ङ्जवद्यङ्टतीकयण कामिको रगत इङ्ञस्टभेट, भूल्माॊकन, ङ्झफर बयऩाई, ब ङ्टक्तानी ङ्जववयण, ङ्झनणिमहरू 
तथा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तहरूको फमानसभेतफाट रगत इङ्ञस्टभेटफभोङ्ञजभ ङ्जवद्यङ्टतीकयणको राङ्झग आवश्मक ताय, 
िान्सपभिय तथा अन्म जडान साभग्रीहरू िङ्चयद गयी जडानसभेत गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्जवद्यङ्टतीकयणको राङ्झग 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ काभनै नगयी ङ्जहनाङ्झभना बएको बङ्ङे देङ्ञिएन । मद्यङ्जऩ, िङ्चयद गयी जडानसभेत गङ्चयएको 
50 के.बी. िान्सपभियभा ङ्जवद्यङ्टत ् सप्राई नबई प्रमोगङ्जवहीन अवस्थाभा मोजनास्थरभा नै यहेको देङ्ञिएकोरे 
उक्त िान्सपभियको ऩयीऺण गयी प्रमोगभा ल्माउन ऩहरकदभी गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 2076/1/9 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण, रहान ङ्जवतयण केन्ि, रहान य फङ्चयमायऩङ्छट्ट गाउॉऩाङ्झरका, ङ्झसयाहाराई 
रेिी ऩठाइएको । 

1१.2 नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्  प्राङ्झधकयणभा आ.व. २०७१/०७२ भा कभिचायी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग बएको ङ्जवऻाऩनभा नेऩार 
ङ्जवद्यङ्टत ्  प्राङ्झधकयणको आचायसॊङ्जहता, २०७० ङ्जवऩयीत ङ्जवङ्झनता शभाि, यभेश दाहार, ङ्चयभा ऻवारी, ङ्झनभिरा सङ्टवेदी 
रगामतका कभिचायीहरू आपू ऩदऩूङ्झतिसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवबागभा कामियत यहॉदैको अवस्थाभा आचाय 
सॊङ्जहताङ्जवऩयीत ऩयीऺाभा सहबागी बएको हङ्टॉदा कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे रगामत व्महोयाको उजङ्टयीउऩय 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्  प्राङ्झधकयणका ऩदाङ्झधकायी एवॊ दऺ/ङ्जवऻ य कभिचायीहरूको 
आचायसॊङ्जहता, २०७० को दपा ६. को उऩदपा ६.१.५ भा "भहाशािाभा कामियत यहॉदायहॉदै ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा 
ङ्छदने अवस्था बएभा सम्फङ्ञन्धत कभिचायीरे सो कङ्ट या उल्रेि गयी भहाशािा प्रभङ्टिसभऺ ङ्झरङ्ञित ङ्झनवेदन 
ङ्छदनङ्टऩनेछ" बङ्ङे व्मवस्था बएको तय ऩयीऺा अगाङ्झड कङ्ट न सभमभा जानकायी गयाउनङ्टऩने हो बङ्ङे मङ्जकन 
नबएको देङ्ञिएको य आयोङ्जऩत कभिचायीहरूरे ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको तीन ङ्छदनअगाङ्झड आपू ऩयीऺाभा सहबागी हङ्टने 
कङ्ट याको ङ्झरङ्ञित जानकायी भहाशािा प्रभङ्टिसभऺ गयाएको प्रभाण कागजहरूफाट देङ्ञिॊदा ङ्झनजहरूफाट 
आचायसॊङ्जहताको उल्रॊघन बएको बङ्ङ ङ्झभल्ने अवस्था देङ्ञिएन । आचायसॊङ्जहताभा बएको अस्ऩद्श प्रावधानका 
कायण सो को कामािन्वमनभा सभस्मा आएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा उक्त आचायसॊङ्जहताराई स्ऩद्श फनाउन आवश्मक 
सॊशोधन गनि य सोभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभ मसराई ऩूणिरूऩभा ऩारना गने गयाउनेतपि  आवश्मक व्मवस्था 
ङ्झभराउन आमोगको ङ्झभङ्झत 2076/३/२४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्  प्राङ्झधकयणराई सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

1२.  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्रारम अन्तगित 

1२.1 काङ्झरभाटी परपूर तथा तयकायी फजाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झनमङ्झभतताका उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उजङ्टयीभा उल्रेि बएको जस्तो अङ्झनमङ्झभतता एवॊ भ्रद्शाचायजन्म कामि बएको ऩङ्टङ्जद्श 
हङ्टन नआए ऩङ्झन काङ्झरभाटी परपूर तथा तयकायी फजाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको ऩङ्चयसयङ्झबर तयकायी परपूर 
थोक फजाय व्मावसाङ्जमक सॊस्था काङ्झरभाटीरे फल्िङ्टदेङ्ञि काङ्झरभाटीसम्भ परपूर तथा तयकायी ढङ्टवानी गने 
सवायी साधन आवतजावतको ऩटके प्रमोजनका राङ्झग २०६६ सारदेङ्ञि नै अनङ्टयोधऩर जायी गदै प्रङ्झत 
ङ्झसपाङ्चयस (अनङ्टयोध ऩर) रु.५० का दयरे सहमोग ङ्झरने गयेको बङ्ङे व्महोया रेिी आएको य उक्त सॊस्थारे 
जो जससॉग सम्फङ्ञन्धत छ बनी यकभ निङ्टरेको यङ्झसद ङ्छदई यकभ उठाएको ऩाइएको हङ्टॉदा त्मसयी काङ्झरभाटी 
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परपूर तथा तयकायी फजाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको ङ्ञजम्भेवाय ऺेरङ्झबर यकभ उठाउन नङ्छदने य सो को अनङ्टगभन 
गयी त्मस्ता कामि गने सॊस्था वा व्मङ्ञक्तउऩय आवश्मक कायफाही गनि काङ्झरभाटी परपूर तथा तयकायी फजाय 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झतराई साथै काङ्झरभाटी परपूर तथा तयकायी फजाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा व्माऩायीराई कृषक 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधको रूऩभा ङ्झनमङ्टक्त गयेको बङ्ङे उजङ्टयीका सम्फन्धभा कृङ्जष भन्रारमको च.नॊ. ३ ङ्झभङ्झत २०६८/४/२ 
को ऩरद्राया काङ्झरभाटी परपूर तथा तयकायी फजाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको िङ्चयद ङ्झफिीको कामि गने इजाजत 
ऩर नॊ.११०, ऩसर नॊ.०१० का याभनायामणप्रसाद करवायराई, कृङ्जष भन्रारमको च.नॊ. १४० ङ्झभङ्झत 
२०६८/११/१८ को ऩरद्राया इजाजत ऩर नॊ. ०८८, ऩसर नॊ. ५८८ का रक्ष्भीसा तेरीराई य कृङ्जष 
भन्रारमको च.नॊ. १४० ङ्झभङ्झत २०70/4/6 को ऩरद्राया इजाजत ऩर नॊ. २५७, ऩसर नॊ. ७५७ की 
ऩङ्जवरा ऩौडेरराई काङ्झरभाटी परपूर तथा तयकायी फजाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कृषक प्रङ्झतङ्झनङ्झधको रूऩभा 
भनोनमन गयेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा काङ्झरभाटी परपूर तथा तयकायी फजाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको (गठन) आदेश, 

२०५८ (सॊशोधनसङ्जहतको) को दपा नॊ. ३ भा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ कृषक प्रङ्झतङ्झनङ्झध भनोनमन गदाि ङ्झनङ्ञद्ळत 
भाऩदण्ड फनाउन उऩमङ्टक्त हङ्टने हङ्टॉदा कामािन्वनका राङ्झग कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्रारमराई आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७५/१२/३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1२.२ हेटौँडा दङ्टग्ध ङ्जवतयण आमोजनाका रेिा प्रभङ्टि श्री रुिफहादङ्टय काकीरे भङ्जहरा जनज्मोङ्झत कृषक सहकायी 
सॊस्थाको िाताफाट NMB फैंकको सावाॉ य ब्माजफाऩतको यकभ ब ङ्टक्तानी गयेऩङ्झछ फाॉकी यहेको 
रु.38,945।45 सॊस्थाको नाभभा भौज्दात यहन गएको यकभ ब ङ्टक्तानीका सम्फन्धभा  ङ्झनज रेिा अङ्झधकृतरे 
ऩदभा फसी कामि गदाि सावधानी अऩनाउन नसकेको य रेिासम्फन्धी साभान्म प्रङ्जिमासभेत ऩूया नगयी ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदने जस्तो कामि गयेको देङ्ञिॊदा मस सम्फन्धभा जे जो गनङ्टिऩने कायफाही गयी आमोगराई सभेत जानकायी ङ्छदन 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/३/१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थान केन्िीम कामािरम, रैनचौयराई 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1३  ङ्ञशऺा, ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारम अन्तगित 

1३.१ फाया ङ्ञजल्रा कवङ्जहगोठ स्रोतकेन्ि अन्तगित श्री ङ्ञजनफाफा प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम हङ्छदिमा- ८, चयभोहना, फायाका 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩक सभेतरे ङ्जवद्यारमभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको बन् न े
ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनमभङ्जवऩयीत िचि बए गयेको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्ञशऺा 
भन्रारमको ङ्झभङ्झत २०७१।५।९ गतेको भन्रीस्तयीम ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्जवद्यारम फन्द बएकोरे उक्त ङ्जवद्यारमको 
नाभभा यहेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्ञजल्रा फाया साङ्झफक हङ्छदिमा-८, हार सङ्टवणि गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १, चयभोहनाङ्ञस्थत श्री 
ङ्ञजनफाफा प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको २ कोठे बवन (सेड) सङ्जहतको ३ कठ्ठा जग्गा, याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म 
फैंक ङ्झरङ्झभटेड शािा कामािरम करैमा, फायाभा उक्त ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको च.ङ्जह.नॊ.(िाता नॊ.) 
१२६०००४९१301(C4913) भा बएको रु. ३१४१.१०।–सॊयऺण गनि ङ्ञशऺा भन्रारमभा आमोगको 
ङ्झभङ्झत 2075/४/३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.2 यौतहट ङ्ञजल्रा याजऩङ्टय पयहदवा स्रोतकेन्ि अन्तगित भदयसा सामया याजऩङ्टय पयहदवा-३ को ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा 
भन्रारमको ङ्झभङ्झत २०७१/५/९ को भन्रीस्तयीम ङ्झनणिम अनङ्टसाय फन्द गने ङ्झनणिम बई हार ङ्जवद्यारम फन्द 
गङ्चयएको हङ्टॉदा ङ्जवद्यारमको नाभभा याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, शािा कामािरम गौयको िाताभा भौज्दात 
रु.८,७६७।७७ रगामत ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण 
गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/४/२८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, ङ्ञशऺा ङ्जवकास 
तथा सभन्वम इकाइ, यौतहटराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1३.3 यौतहट ङ्ञजल्रा याजऩङ्टय पयहदवा स्रोतकेन्ि अन्तगित भदयसा फङ्जहङ्छदमा याजऩङ्टय पयहदवा-५ को ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा 
भन्रारमको ङ्झभङ्झत २०७१/५/९ को भन्रीस्तयीम ङ्झनणिम अनङ्टसाय फन्द गने ङ्झनणिम बई ङ्जवद्यारमको अचर 
सम्ऩङ्ञत्त तथा आङ्झथिक तथा ङ्ञजन्सी साभानहरू ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमभा हस्तान्तयण गने गयी ङ्जवद्यारम फन्द 
गङ्चयएको हङ्टॉदा ङ्जवद्यारमको नाभभा याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, शािा कामािरम गौयभा यहेको िाताभा भौज्दात यहेको 
रु.६,४५५।९७ रगामत ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/४/२८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, ङ्ञशऺा ङ्जवकास 
तथा सभन्वम इकाइ, यौतहटराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

1३.4 यौतहट ङ्ञजल्रा भराहीटोर स्रोतकेन्ि अन्तगित कन्मा प्रा.ङ्जव.गरुडा वैङ्चयमा-७ को ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा भन्रारमको 
ङ्झभङ्झत २०७१/५/९ को भन्रीस्तयीम ङ्झनणिमअनङ्टसाय फन्द गने ङ्झनणिम बई ङ्जवद्यारमको अचर सम्ऩङ्ञत्त तथा 
आङ्झथिक तथा ङ्ञजन्सी साभानहरू ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमभा हस्तान्तयण गने गयी ङ्जवद्यारम फन्द गङ्चयएको हङ्टॉदा 
ङ्जवद्यारमको नाभभा याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, शािा कामािरम गौयभा यहेको िाताभा यहेको रु.२,०६,८३९।९९ 
रगामत ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको चर, अचर सम्ऩङ्ञत्तको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण गनिका राङ्झग 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/४/२८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम 
इकाइ, यौतहटराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

1३.5 ङ्ञचतवन ङ्ञजल्राङ्ञस्थत नायामणगढ फजायभा यहेको फारकङ्ट भायी करेजरे बवन ङ्झनभािण, अस्ऩतार ङ्झनभािण, 
भारसाभान/उऩकयणहरू. िङ्चयद रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिहरूभा व्माऩक आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङे 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा साभङ्टदाङ्जमक करेजहरूभध्मेफाट ङ्जवद्वङ्जवद्यारम अनङ्टदान 
आमोगरे उत्कृद्श करेजको रूऩभा छनौट गयेको फारकङ्ट भायी करेजभा आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता बए गयेको 
नदेङ्ञिए ताऩङ्झन आम्दानी िचिको से्रस्ता दङ्टरुस्त याख्न,े ङ्झनभािण कामिहरू/भारसाभानहरू उऩमङ्टक्त ङ्जवङ्झधफाट िङ्चयद 
गने तथा करेजरे तत्कारीन बयतऩङ्टय नगयऩाङ्झरका अन्तगित वडा नॊ. 4 ङ्ञस्थत नगय वनभा ङ्झनभािण गयेको 
प्रसूङ्झत गहृ बवनको जग्गा सम्फन्धभा आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/५/२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय फारकङ्ट भायी करेज, 
ङ्ञचतवनराई तऩङ्झसरफभोङ्ञजभको सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

      तऩङ्झसर 

1. ङ्झनभािण कामिहरू वा भारसाभान िङ्चयद गदाि वा कङ्ट नै सेवा प्राद्ऱ गदाि ङ्जवद्वङ्जवद्यारम अनङ्टदान आमोगफाट प्राद्ऱ 
हङ्टने यकभ य करेजको यकभ सभेतफाट हङ्टने जोड कोषफाट कङ्ट न कङ्ट न िचि शीषिक अन्तगित िचि गने हो 
साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, 2063 को दपा 4, 5, 6 य ङ्झनमभावरी २०६४ को दपा 8 य १० फभोङ्ञजभ 
वाङ्जषिक िङ्चयद मोजना तथा गङ्टरुमोजनाफभोङ्ञजभको कानूनी व्मवस्था कामािन्वमन गने/गयाउने। 

2. करेजभा व्मवस्थाऩन, ङ्जवऻान, होटर व्मवस्थाऩन ङ्ञशऺा य CTEVT अन्तगितको स्वास्थ्मकभॉको सभेत 
ऩढाइ हङ्टने हङ्टॉदा करेजरे ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊकामभा के कङ्झत आम्दानी िचि बमो बङ्ङे कङ्ट या ऩायदशॉरूऩभा यािी 
ङ्जवद्ऴषेण गनिका राङ्झग सॊकामङ्जऩच्छे नै आम्दानी िचिको से्रस्ता यािेभा उऩमङ्टक्त हङ्टने देिेय अफ आइन्दा 
प्रत्मेक सॊकामको िचि य आम्दानी अरग अरग यािी कामि सम्ऩादन गने/गयाउने। 

3. तत्कारीन बयतऩङ्टय नगयऩाङ्झरका अन्तगित वडा नॊ. 4 ङ्ञस्थत नगय वनभा प्रसूङ्झत गहृ ङ्झनभािणभा 
नगयऩाङ्झरकारे रामन्स क्रफ अप ङ्ञचतवनराई जग्गा ङ्छदएको तय फारकङ्ट भायी करेजसॉग कङ्ट नै कयाय वा 
सम्झौता गयेको नदेङ्ञिएको तथा करेजफाट उक्त जग्गाभा ठूरो रगानी बइयहेको ऩङ्चयप्रके्ष्मभा तत्कारीन 
नगयऩाङ्झरकाफाट उऩरब्ध गयाएको नगय वनको जग्गा करेजकै स्वाङ्झभत्व एवॊ बोगाङ्झधकायभा ङ्झरने वा 
ङ्झरज सम्झौता गने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गने/गयाउने। 

1३.6  साङ्झफक श्री शॊिदेवी ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, हार श्री शॊिदेवी आधायबतू ङ्जवद्यारम, गैंडाकोट १४ 
टाउनबागय नवरऩयासी (ऩूवि) भा ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ १६५ (ङ्जवद्यारमरे प्राद्ऱ गयेको यकभ 
सम्फङ्ञन्धत काभभा िचि गनङ्टिऩने), १६९ (ङ्जवद्यारम कोषभा जम्भा बएको यकभ व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम 
फभोङ्ञजभ िचि गनङ्टिऩने), १७१ (प्रत्मेक वषि रेिाऩयीऺण गयाउनङ्टऩने) य १७१ (क) (ङ्जवद्यारमको काभ 
कायफाहीको साभाङ्ञजक ऩयीऺण गने) अनङ्टरूऩको कामि गये, गयाएको देङ्ञिन नआएको य सो फभोङ्ञजभ 
प्रधानाध्माऩकरे आफ्नो ऩदीम भमािदा अनङ्टरूऩ आपूराई तोकेको काभ गयेको नऩाइएको हङ्टॉदा सोहीफभोङ्ञजभ 
गनि गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/५/25 को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ 
नवरऩयासीराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1३.7  नेऩार सॊस्कृत ङ्जवद्वङ्जवद्यारम सेवा आमोगद्राया ङ्ञशऺणतपि का उऩ-प्राध्माऩक रगामतका ऩद तथा ङ्जवद्वङ्जवद्यारम 
तथा अन्तगितका ङ्जवद्याऩीठका ङ्ञशऺक तथा कभिचायीतपि का ऩदऩूङ्झति गदाि अङ्झनमङ्झभतता बएको बनी आमोगभा 
प्राद्ऱ उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अङ्झनमङ्झभतता बएको बङ्ङे कङ्ट या ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन सकेको 



                            191 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

देङ्ञिएन । तथाङ्जऩ नेऩार सॊस्कृत ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका आधाय, कामिसम्ऩादन भूल्माॊकन तथा 
कामिऺ भता अॊक ङ्जवबाजन एवभ ्ङ्झसपाङ्चयससम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञशका (कामिङ्जवङ्झध), २०६७ का अन्तवािताि सञ्चारन तथा 
भूल्माॊकनसम्फन्धी प्रावधानहरू रोकसेवा आमोगरे ङ्झनधाियण गये अनङ्टरूऩका देङ्ञिन नआएकोरे ङ्जवद्वङ्जवद्यारमभा 
हङ्टने ङ्ञशऺणतपि का तथा प्रशासनतपि का ऩदऩूङ्झतिका िभभा अन्तवािताि सञ्चारन गदाि अऩनाइने प्रङ्जिमा एवभ ्
ङ्झरइने आधायराई सभमानङ्टकूर तथा रोकसेवा आमोगका ङ्जवङ्झनमभ/ङ्झनदेङ्ञशका/कामिङ्जवङ्झध अनङ्टकूर गनि गयाउन 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/१ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार सॊस्कृत ङ्जवद्वङ्जवद्यारमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.8  रङ्झरतकरा केन्िीम ङ्जवबागभा ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारमफाट प्राद्ऱ बएको अनङ्टदान फाऩतको यकभफाट बवन ङ्झनभािण 
कामि गदाि िङ्टरा प्रङ्झतस्ऩधािफाट फोरऩर आह्वान नगयेको, आफ्नो घयभा प्रमोग गयेको यङ्गको ङ्झफर ऩेस गयेको, 
भभित साभग्री िङ्चयदभा नक्करी ङ्झफर ऩेस गयेको बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा ङ्झनभािण कामि गदाि 
अङ्झनमङ्झभतता गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङ्ङे अवस्था नदेङ्ञिए ऩङ्झन ङ्झभङ्झसरभा सॊरग्न कागजातहरूको 
अध्ममनफाट साविजङ्झनक िङ्चयद प्रङ्जिमाभा एउटै ङ्झनभािण व्मवसामीराई काभ ङ्छदने भनसामरे िङ्चयद कामिभा 
प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झनरुत्साङ्जहत गने कामि बएको हङ्टॉदा अफ उप्रान्त साविजङ्झनक िङ्चयद प्रङ्जिमाभा प्रङ्झतस्ऩधाि, स्वच्छता, 
इभान्दाङ्चयता, जवापदेङ्जहता य ङ्जवद्वसनीमता कामभ गयी साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन य ङ्झनमभावरीका प्रावधानको 
ऩूणिरूऩभा ऩारना गयी िङ्चयद कामि गने/गयाउने व्मवस्था ङ्झभराउन रङ्झरतकरा केन्िीम ङ्जवबागराई आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७५/६/१ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.9  भङ्टगङ्ट ङ्ञजल्रा साङ्झफक गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वाडि नॊ. ६ याताऩानी, रङ्टईभा अवङ्ञस्थत श्री भहादेव भद्शा भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारमका ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूरे ङ्जवद्यारमको यकभ ङ्जवङ्झबन् न व्मङ्ञक्तहरूराई 
गैर् हकानूनी रूऩभा साऩटी ङ्छदई असङ्टरउऩय गनि नसकेको बन् ने ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्जवद्यारमको यकभ गैर् हकानूनी रूऩभा ङ्जवङ्झबन् न व्मङ्ञक्तहरूराई फढी ब्माजदय ङ्झरई कोष 
फढाउने उद्देश्मरे ऋण उऩरब्ध गयाएको, उक्त यकभ सो ङ्जवद्यारमरे सावाॉसम्भ उठाएको य ब्माजको हकभा 
ब्माजदय घटाएय बए ऩङ्झन केही भार उठाउन सपर बएको देङ्ञिन आएकोरे उजङ्टयीको व्महोयाफभोङ्ञजभ 
ङ्जवद्यारमको यकभ ङ्जहनाङ्झभना बएको बङ्ङ ङ्झभल्ने अवस्था नदेङ्ञिए ऩङ्झन ङ्जवद्यारमको कोषभा यहेको यकभ 
व्मङ्ञक्तको नाभभा ब्माजभा ऋण ङ्छदने कामि गनि नहङ्टने कानूनी व्मवस्था यहेकोभा सो को ऩारना बएको 
नदेङ्ञिॉदा ङ्ञशऺा भन्रारमभापि त सम्ऩूणि ङ्जवद्यारमहरूराई सो को जानकायी ङ्छदन आमोगको ङ्झभङ्झत 
2075/६/११ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.10 श्री याङ्जद्सम प्रा.ङ्जव. रक्ष्भण अिडा, धनङ्टषाभा प्राथङ्झभक ङ्ञशऺक ङ्छद्रतीम शे्रणीभा कामियत येणङ्टकङ्ट भायी भण्डरको 
तरफी अध्ममन ङ्झफदा अङ्झनमङ्झभतता रगामतका प्राद्ऱ उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अध्ममन 
ङ्झफदा स्वीकृत गयाई घयभै फसेको अवस्थाभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा तरफबत्ता फङ्टझेको व्महोया िङ्टल्न आएकोभा ङ्झनज 
ङ्ञशङ्ञऺका येणङ्टकङ्ट भायी भण्डररे प्राद्ऱ गयेको यकभ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम धनङ्टषाको याजस्व शीषिकभा दाङ्ञिरा 
गयेको, ङ्झनज ङ्ञशङ्ञऺका ङ्झभङ्झत २०७३।६।९ गतेदेङ्ञि श्री जनता प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम रक्ष्भण अिडा जनकऩङ्टयभा 
हाङ्ञजय बई ङ्झनमङ्झभत काभकाज गङ्चययहेको बङ्ङे सभेत फङ्टङ्ञझन आएको हङ्टॉदा ङ्झनज ङ्ञशङ्ञऺकारे प्राद्ऱ गयेको स्वीकृत 
अध्ममन ङ्झफदाफभोङ्ञजभ अध्ममन नै नगयी घयभा फसेको सभमावङ्झधराई ङ्झनजको ङ्ञशऺण सेवा अवङ्झधभा गणना 
गनि उङ्ञचत हङ्टने नदेङ्ञिएकोरे प्रस्तङ्टत ङ्जवषमभा जे जो फङ्टझ्नङ्टऩने हो फङ्टझी कानूनफभोङ्ञजभ गनि आमोगको ङ्झभङ्झत 
2075/७/२९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवबाग सानोङ्छठभी बक्तऩङ्टय य ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ 
धनङ्टषाराई रेिी ऩठाइएको । 

1३.11 फैतडी ङ्ञजल्रा गाॉजयी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ५ धौराडी ङ्ञशवङ्झरङ भा.ङ्जव.को ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभािण गदाि 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङ े ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उक्त ङ्जवद्यारमको दोस्रो 
बवनको कामिसम्ऩङ्ङ नहङ्टॉदै ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम फैतडीका सव-इङ्ञन्जङ्झनमय ऩदभङ्झसॊह धाभी य इङ्ञन्जङ्झनमय 
शेयफहादङ्टय ऩङ्टजयारे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनभािणस्थरभा नऩङ्टगी कामि सम्ऩङ्ङ बएको बङ्ङे प्रङ्झतवेदन तमाय गयी सोही 
प्रङ्झतवेदनका आधायभा फजेट पङ्ट कङ्ट वा गयेको बङ्ङ ेदेङ्ञिएको हङ्टॉदा मस सम्फन्धभा जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका 
राङ्झग ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम फैतडीराई आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/८/६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको। 
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1३.12 यौतहट ङ्ञजल्रा सोनयङ्झनमा स्रोतकेन्ि अन्तगित श्री प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्जऩऩङ्चयमा ऩयोहा-4, यौतहटराई ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरमफाट प्राद्ऱ अनङ्टदान यकभ रु.५,२२,२२० भध्मे रु.२,४८,३३३।- शौचारम ङ्झनभािण, ङ्ञशऺक 
तरफरगामतभा िचि गयेको ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयेको रु.९४,५२०।- ङ्जवद्यारमको फैंक िाताभा नै भौज्दात 
यहेको य रु.१,८४,३६७।- को ङ्झफर बयऩाई ऩेस हङ्टन नआएको अवस्थाभा ङ्झभङ्झत २०७४/११/३० गते 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमको याजस्व िाताभा रु.२,०००००।- दाङ्ञिरा गयेको याजस्व दाङ्ञिरा बौचयफाट 
देङ्ञिन आएकोरे उक्त ङ्जवद्यारमका प्र.अ. य व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे सयकायी अनङ्टदान यकभको 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङे ऩङ्टङ्जद्श हङ्टने अवस्था देङ्ञिन आएन । ङ्जवद्यारमराई फन्द गने ङ्झनणिम बई फन्द बएको 
देङ्ञिॊदा उक्त ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको जग्गा तथा सो जग्गाभा ङ्झनभािण बएको शौचारमको व्मवस्थाऩन गनि 
य ङ्जवद्यारमको नाभभा याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक ङ्झर. शािा कामािरम गौयको िाताभा फाॉकी यहेको जम्भा 
रु.९४,५२०।- नेऩार सयकायको याजस्व िाताभा जम्भा गनेतपि  आवश्मक व्मवस्था हङ्टनका राङ्झग आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७५/८/२० को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, ङ्ञशऺा तथा सभन्वम इकाइ यौतहटराई 
रेिी ऩठाइएको । 

1३.13 यौतहट ङ्ञजल्राको तत्कारीन याजऩङ्टय पयहदवा स्रोतकेन्ि अन्तगितको जाङ्झभमा भहभङ्टदङ्टर ओरङ्टभ ङ्झररवनात 
भदयसा जटहया-४ (हारको ऩङ्चयवङ्झतित ईशनाथ गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ८) को ङ्जवद्यारमको नाभभा ङ्झनकासा 
बएको सयकायी यकभ अङ्झनमङ्झभतता एवॊ दङ्टरुऩमोग बएको आधाय प्रभाणहरू ङ्जवद्यभान यहेको नदेङ्ञिए ऩङ्झन 
ङ्जवद्यारमको नाभभा याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, शािा कामािरम गौयभा यहेको िाताभा भौज्दात यहेको 
रु.२,७९,९१३।७७ य ङ्जवद्यारमको नाभभा यौतहट ङ्ञजल्रा साङ्झफक जटहया गा.ङ्जव.स. वडा नॊ.- ३ को ङ्जक.न. 
४९२ को ज.ङ्जव. ०-०-७ य ऐ. वडा नॊ.-३ को ङ्जकत्ता नॊ.-४९४ को ज.ङ्जव. ०-०-१४ ऺेरपरको जग्गा 
तथा उक् त जग्गाभा ङ्झनभािण बएका सॊयचना सभेतको हकभा जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७५/८/२० को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ, 
यौतहटराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1३.14 यौतहट ङ्ञजल्राको तत्कारीन जॊगरसङ्जहमा स्रोतकेन्ि अन्तगितको रक्ष्भी प्रा.ङ्जव. हङ्झथमाही-२ (हारको ऩङ्चयवङ्झतित 
कटहङ्चयमा न.ऩा वडा नॊ.-२) को ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा भन्रारमको ङ्झभङ्झत २०७१/५/९ को भन्रीस्तयीम 
ङ्झनणिमअनङ्टसाय फन्द गने ङ्झनणिम बई ङ्जवद्यारमको अचर सम्ऩङ्ञत्त तथा आङ्झथिक तथा ङ्ञजन्सी साभानहरू ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरमभा हस्तान्तयण गने गयी ङ्जवद्यारम फन्द गङ्चयएको सभेत देङ्ञिन आएकोरे ङ्जवद्यारमको नाभभा 
याङ्ञष् िम वाङ्ञणज्म फैंक, शािा कामािरम गौयभा यहेको िाताभा भौज्दात यहेको रु.१,५०,५१०।८३ य 
ङ्जवद्यारमको नाभभा यङ्ञजदे्ससन ऩाङ्चयत बएको यौतहट ङ्ञजल्रा साङ्झफक हङ्झथमामी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ.- २ि को 
ङ्जक.न. ५३२ को ज.ङ्जव. ०-१-० य ऐ. वडा नॊ.- २क को ङ्जकत्ता नॊ.- १२५३ को ज.ङ्झफ. ०-१-० ऺेरपर 
जग्गा रगामतका चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
2075/८/२० को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, यौतहटराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1३.15 ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम रुऩन्देही अन्तगित बैयहवा उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम बैयहवाका प्राचामि च ङ्टङ्ङप्रसाद 
ऩाण्डे य उ.भा.ङ्जव. सॊमोजक ओभप्रकाश ङ्जवद्वकभािरे ङ्जवद्यारमको ङ्जवङ्झबङ्ङ आङ्झथिक तथा प्रशासङ्झनक कामिहरूभा 
अङ्झनमङ्झभतता गयेकोभा छानङ्झफन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
ङ्जवद्यारमभा आङ्झथिक तथा प्रशासङ्झनक अङ्झनमङ्झभतता गयी नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने काभ कायफाही 
बए गयेको उङ्ञल्रङ्ञित तथ्म ङ्जवद्ऴषेणफाट नदेङ्ञिए ऩङ्झन ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ आनन्दप्रसाद 
गङ्टद्ऱाको छोया सॊजमकङ्ट भाय गङ्टद्ऱाराई ङ्झफना ङ्जवऻाऩन राइबे्रङ्चयमन ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त गयी ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिमरे ङ्झभङ्झत २०६७।४।१२ भा स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयेकोभा ऩङ्टन: न्मूनतभ सेवा अवङ्झधसभेत ऩूया 
नगयी ङ्झन.भा.ङ्जव. ङ्ञशऺक सयह तरफ सङ्टङ्जवधा ऩाउने गयी स्तय वङृ्छद्र गयेको,  ङ्झभङ्झत २०६८।१।३० को 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम, ङ्ञशऺा ङ्जवबागको ङ्झनदेशनङ्जवऩयीत ङ्ञशऺकहरू च ङ्टङ्ङप्रसाद ऩाण्डे, 
ङ्ञशवप्रसाद शभाि, टङ्टभनाथ अमािर, फावङ्टयाभ ङ्झरऩाठी, हङ्चयफहादङ्टय िड्का, कभरप्रसाद नेऩार य अजङ्टिन नयङ्झसॊह 
यामभाझीरे अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर नै नङ्झरई बैयहवा नभङ्टना र्क्याम्ऩस सभेतभा दोहोयो अध्माऩन गयाई ऩाङ्चयश्रङ्झभक 



                            193 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

ङ्झरइयहेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूको हकभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/९/५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, रुऩन्देहीराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

1३.16 यौतहट ङ्ञजल्राको तत्कारीन याजऩङ्टय पयहदवा स्रोत केन्ि अन्तगितको सयस्वती प्रा.ङ्जव. फैङ्चयमा-६ (हारको 
ऩङ्चयवङ्झतित याजऩङ्टय न.ऩा वडा नॊ.-७) को ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा भन्रारमको ङ्झभङ्झत २०७१/५/९ को भन्रीस्तयीम 
ङ्झनणिमअनङ्टसाय फन्द गने ङ्झनणिम बई ङ्जवद्यारमको अचर सम्ऩङ्ञत्त तथा आङ्झथिक तथा ङ्ञजन्सी साभानहरू ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरमभा हस्तान्तयण गने गयी ङ्जवद्यारम फन्द गङ्चयएको सभेत देङ्ञिन आएकोरे ङ्जवद्यारमको नाभभा 
याङ्ञष् िम वाङ्ञणज्म फैंक, शािा कामािरम गौयभा यहेको िाताभा भौज्दात यहेको रु.३१,००७।५९ य 
ङ्जवद्यारमको नाभभा यङ्ञजदे्ससन ऩाङ्चयत बएको यौतहट ङ्ञजल्रा साङ्झफक फैङ्चयमा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ.६ (हारको 
ऩङ्चयवङ्झतित याजऩङ्टय न.ऩा. वडा नॊ.-७) को ङ्जकत्ता नॊ. ९७६ को ज.ङ्झफ. ०-१-१३ ऺेरपरको जग्गा रगामतका 
चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१०/१४ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ, यौतहटराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1३.17 श्री जनता उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम सोनभङ्झतगाढा ङ्झसयाहाका तत्कारीन प्रधानाध्माऩक भो.सनाउल्राह 
िाॉसभेतरे भ्रद्शाचाय गयेको बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक 
कामािरम, ङ्झसयाहाका तत्कारीन इङ्ञन्जङ्झनमय चन्िनायामण चौधयी, सवइङ्ञन्जङ्झनमय जागेद्वय मादव य ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम, ङ्झसयाहाका तत्कारीन ओबयङ्झसमय उऩेन्ि भहतोरे तोङ्जकएको कामि ङ्ञजम्भेवायी ऩूया नगयी भूल्माॊकन 
पायाभको ङ्झस.नॊ. 2.2 ङ्जऩ.सी.सी.1:2:4 य  ङ्झस.नॊ.2.3 पभिवकि भा गयी रु.1,20,200।19 जोड जम्भाभा 
गल्ती गयेको देङ्ञिॊदा मस्तो र ङ्टङ्जटऩूणि कामि गने ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक कामािरम, ङ्झसयाहाका तत्कारीन इङ्ञन्जङ्झनमय 
चन्िनायामण चौधयी, सवइङ्ञन्जङ्झनमय जागेद्वय मादव य ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, ङ्झसयाहाका तत्कारीन ओबयङ्झसमय 
उऩेन्ि भहतोराई जो जे कायफाही गनङ्टिऩने हो सो गनि गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१०/१४ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम य ङ्ञशऺा ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारमराई 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.18 सङ्टनसयी ङ्ञजल्रा, इटहयी उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ६ फस्ने श्री जनता फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस इटहयीभा सहामक स्तय 
(ऩाचौं तह) भा कामियत कभिचायी रीरा ङ्चयजाररे नक्करी (झङ्टठा) शैङ्ञऺक प्रभाणऩर ऩेस गयी फढङ्टवा बएको 
बङ्ङे उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा जनता फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारमफाट 
सम्फन्धन प्राद्ऱ गयी सञ्चारनभा यहेको य उक्त र्क्याम्ऩसराई ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारमफाट कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टदान उऩरब्ध नहङ्टन,े ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारमरे अरू र्क्याम्ऩस सयह उक्त र्क्याम्ऩसराई सभेत अस्थामी 
सम्फन्धन ङ्छदएको बङ्ङे व्महोया िङ्टल्न आएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनज रीरा ङ्चयजाररे र्क्याम्ऩसभा ऩेस गयेको 
ङ्झफहाय इन्टयङ्झभङ्झडएट एजङ्टकेसन काउङ्ञन्सर, ऩटनाफाट जायी बएको प्रवीणता प्रभाणऩर तहको शैङ्ञऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩरका सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत  
2075/9/12 को ङ्झनणिमानङ्टसाय श्री जनता फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩसराई रेिी ऩठाइएको । 

1३.19 कणािरी स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षानफाट काजभा िङ्जटएकी स्त्रीयोग ङ्जवशेषऻ डा. ऩूङ्ञणिभा याईको हाङ्ञजयी 
अङ्झनमङ्झभतताका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा कणािरी स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षानका कभिचायीहरूको 
सेवाका सति य सङ्टङ्जवधासम्फन्धी ङ्झनमभावरी, २०६९, ऩङ्चयच्छेद-८ दपा ५७ भा छड्के जाॉचसम्फन्धी व्मवस्था 
य उऩदपा (२) भा बएको व्मवस्थाअनङ्टसाय आपूराई तोङ्जकएको स्थानभा नफसी प्रङ्झतद्षानको काभभा फाहेक 
अन्मर गएको देङ्ञिएभा अङ्ञततमायवारारे त्मस्तो कभिचायीराई तरफ य बत्ता कटाउने आदेश वा ङ्जवबागीम 
कायफाहीसम्भको आदेश ङ्छदन सक्ने छ बङ्ङे उल्रेि बएको य सो अनङ्टसायको कायफाही गङ्चयसकेको अवस्था 
देङ्ञिन आएको हङ्टॉदा स्वास्थ्म ऺेर जस्तो सॊवेदनशीर सॊस्थाभा काभ गदाि कणािरी स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षानभा 
यहेका जनशङ्ञक्तफाट प्रङ्झतद्षानको ऐन, ङ्झनमभको उल्रॊघन गयी आपूिङ्टसी हाङ्ञजयी गयी प्रङ्झतद्षानको सेवाफाट 
फाङ्जहय यहॉदा आभ जनताको स्वास्थ्मभा असङ्टयऺा यहने देङ्ञिएकोरे अफ आइन्दा कणािरी स्वास्थ्म ङ्जवऻान 
प्रङ्झतद्षान ऐन, २०६८ तथा ङ्झनमभावरी २०६९ फभोङ्ञजभ कणािरी स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षानका कभिचायीहरूराई 
सचेत गयाउने सन्दबिभा जे जो गनि ऩने हो सो गनि गयाउनका राङ्झग कणािरी स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षान, 
जङ्टम्राराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०75/10/21 को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 



                            194 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

1३.20 श्री शृ्रङ्गा जनता उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, गङ्टल्भीका प्रधानाध्माऩक होभनाथ कॉ डेर तथा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ च ङ्टण्डप्रसाद कॉ डेररे ङ्जवद्यारमको प्रशासङ्झनक तथा आङ्झथिक कामिभा अङ्झनमङ्झभतता तथा 
भ्रद्शाचाय गयेको बङ्ङे उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्जवद्यारमको यकभ ङ्जहनाङ्झभना बएको वा 
अन्म कङ्ट नै तवयफाट भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टय बएको अनङ्टसन्धानफाट नदेङ्ञिए ऩङ्झन ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणिमानङ्टसाय बक्त इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ सङ्झबिसेज सेवा ऩथ वाडि नॊ. ५ ङ्झसर्द्ाथिनगय नेऩारराई बवन ङ्झनभािण नक्साॊकन 
इङ्ञस्टभेट गनि ङ्ञजम्भा ङ्छदई रागत अनङ्टभान तमाय ऩायेफाऩत ऩाङ्चयश्रङ्झभक स्वरूऩ रु.६२,०००।- य 
अण्डयग्राउण्ड वाटय ट्याॊक, हट तथा भञ्चको रागत अनङ्टभान, ङ्झडजाइन/ड्रइङ तमाय गनिका राङ्झग 
रु.१५,०००।- गयी जम्भा ऩाङ्चयश्रङ्झभकस्वरूऩ यकभ रु.७७,०००।- उक्त सङ्झबिसेज प्रा.ङ्झर.का प्रो. इङ्ञन्जङ्झनमय 
सीतायाभ बक्त सङ्टडीरे बयऩाई गयी फङ्टझेकोभा उक्त िचिराई ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठकफाट 
अनङ्टभोदनसभेत गयेको देङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्झनज सीतायाभ बक्त सङ्टडीफाट उऩरब्ध गयाइएको उक्त ऩाङ्चयश्रङ्झभकको कय 
दाङ्ञिरा गयेको देङ्ञिन नआएको हङ्टॉदा ङ्झनजफाट ऩाङ्चयश्रङ्झभक कय असङ्टरउऩय गने सम्फन्धभा जो जे गनङ्टिऩने हो 
सो गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/११/९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा 
सभन्वम इकाइ, गङ्टल्भीभापि त श्री शृ्रङ्गा जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, गङ्टल्भीराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.21 श्री फाइसीदेवी प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम नवरऩयासीरे प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम याहत ङ्ञशऺक ऩदको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
अङ्झनमङ्झभतताका सम्फन्धभा प्राद्ऱ उजङ्टयीभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्जवद्यारमफाट ङ्झभङ्झत २०६६।४।३१ भा 
स्थामी अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर भाग बएको ङ्जवऻाऩनभा म्माद सङ्जकएको य म्माद उल्रेि बएको बाग भेटाइएको 
अस्थामी अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर ऩेस गने उम्भेदवाय फाल्भीकी गङ्टद्ऱाको दयिास्त स्वीकृत गयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस गने ङ्ञशऺक छनौट सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरू याभङ्झनवास ऩाण्डेम (सॊमोजक), हङ्चयप्रसाद उऩाध्माम 
(सदस्म स्रोतव्मङ्ञक्त), याजकङ्ट भाय गङ्टद्ऱा (सदस्म-सङ्ञचव), हङ्चययाभ केवट (सदस्म) य ङ्जवद्वयाभ शभाि दवाडी 
(आभङ्ञन्रत सदस्म) य तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमभै सहजै उऩरब्ध हङ्टने अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩरको 
अङ्झबरेिसॉग ङ्झबडानसम्भ नगयी न्मूनतभ कामिङ्जवङ्झध ऩूया नगयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सभथिन गने साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम, नवरऩयासीका तत्कारीन शािा अङ्झधकृत (हार उऩसङ्ञचव) टीकायाभ शभाि य साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम, नवरऩयासीका ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा अङ्झधकायी फयिङ्टप्रसाद यजकरे सभेत आफ्नो दाङ्जमत्व ऩूया गयेको 
नदेङ्ञिएकारे ङ्झनजहरूरे आ-आफ्नो ऩदीम दाङ्जमत्व ऩूया नगयेको कायण गरत व्मङ्ञक्तको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टन गएकोरे 
ङ्ञशऺक छनौट सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूका साथै ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सभथिनको ङ्झनणिम प्रङ्जिमाभा सहबागी तत्कारीन 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, नवरऩयासीका कभिचायीहरूसभेतराई कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका 
राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/११/९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा, ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारमभापि त ङ्ञशऺा 
तथा भानवस्रोत ङ्जवकास केन्ि, सानोङ्छठभी बक्तऩङ्टयभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.22 सरािही फयहथवा स्रोतकेन्ि अन्तगित जनचेतना साभङ्टदाङ्जमक प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम फयहथवा-७ का ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकरे अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङे उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, सरािहीफाट ङ्झनकासा बएको यकभ छारवङृ्ञत्त ङ्जवतयण, ऩाठ्यऩङ्टस्तक व्मवस्थाऩन, बौङ्झतक 
साभग्री पङ्झनिचय िङ्चयद, ङ्ञशङ्ञऺकाराई तरफ बत्ता ङ्जवतयणभा िचि गयेको देङ्ञिएको, ङ्जवद्यारम घय ङ्झनभािणभा िचि 
गयेको देङ्ञिनङ्टका साथै ङ्जवद्यारमराई आ.व. २०७०/०७१ ऩद्ळात कङ्ट नै ऩङ्झन यकभ ङ्झनकासा नबएको य 
ङ्जवद्यारम सञ्चारनभै यहेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकरे सयकायी 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना/भस्मौट गयेको ऩङ्टङ्जद्श बएको देङ्ञिएन । तथाङ्जऩ ङ्जवद्यारमको नाभभा ङ्झनकासा बएको यकभभध्मे 
रु.३,३७५।१० फैंक िाताभा फाॉकी यहेको य आ.व. २०७०/०७१ देङ्ञि हारसम्भ कङ्ट नै अनङ्टदान प्राद्ऱ नगये 
ताऩङ्झन उक्त ङ्जवद्यारम सञ्चारनभै यहेको िङ्टल्न आएको देङ्ञिॊदा उक्त ङ्जवद्यारमको सञ्चारन अनङ्टभङ्झत तथा फैंक 
िाताभा सङ्ञञ्चत यहेको यकभसभेतका सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ गनि गयाउनका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/११/९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ, सरािही तथा फयहथवा नगयऩाङ्झरका 
सरािहीराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.23 भ्मारी करेज अप टेङ्ञक्नकर साइन्सभा ऩढाउॉदै आएका ङ्ञशऺक िेभयाज शाहीरे ऩूवािञ्चर ङ्जवद्वङ्जवद्यारम 
अन्तगित ऩङ्ञब्रक हेल्थ सॊकामको चौथो सेभेस्टयको ऩयीऺाभा अङ्झनमङ्झभतता उजङ्टयीका सम्फन्धभा ऩूवािञ्चर 



                            195 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

ङ्जवद्वङ्जवद्यारमद्राया २०७५ आङ्ञद्वन भङ्जहनाभा सॊचाङ्झरत ङ्ञचङ्जकत्साशास्त्र सॊकाम अन्तगितको Bachelor of Public 

Health (BPH)  शैङ्ञऺक कामििभको चौथो सेभेस्टयको Biostatistics ङ्जवषमको ऩयीऺाभा अङ्झनमङ्झभतता हङ्टन ङ्टभा 
ङ्जवद्वङ्जवद्यारमको ऩयीऺा व्मवस्थाऩनभा देङ्ञिएका कभी कभजोयीहरू ऩङ्झन प्रभङ्टि कायणको रूऩभा यहेको, उत्तय 
ऩङ्टङ्ञस्तकाहरूको कोङ्झडङ ङ्झडकोङ्झडङ नगनङ्टि, सम्फङ्ञन्धत ङ्ञशऺकराई नै आफ्ना ङ्जवद्याथॉहरूको उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका 
ऩयीऺणको ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदइनङ्ट, उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गने कामि आपूहरूको प्रत्मऺ ङ्झनदेशन य ङ्झनमन्रणभा 
गयाउन नसक्नङ्ट, सम्फङ्ञन्धत सॊकाम तथा ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरमभा एउटै व्मङ्ञक्त राभो सभमसम्भ एउटै 
ङ्ञजम्भेवायीभा यहॉदा ङ्झभरेभतो हङ्टने सम्बावना फढी हङ्टन ङ्ट, ङ्जवशेषऻ/ऩयीऺकको योद्शय सीङ्झभत हङ्टन ङ्ट, ऩमािद्ऱ कभिचायी 
व्मवस्था गनि नसक्नङ्ट, ऩयीऺा ऩर्द्ङ्झतभा आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गनि नसक्नङ्ट, कामािरमभा ऩमािद्ऱ बौङ्झतक 
सङ्टङ्जवधा नहङ्टन ङ्ट, ऩयीऺा अनङ्टगभन प्रबावकायी रूऩभा हङ्टन नसक्नङ्ट एवॊ कभिचायीहरूरे ङ्ञजम्भेवायी फहन गनङ्टिसट्टा 
ऩन्छाउन िोज्ने प्रवङृ्ञत्त हङ्टन ङ्ट जस्ता कभी कभजोयीका कायण प्रस्तङ्टत अङ्झनमङ्झभतता प्रकयण सम्बव बएको हङ्टॉदा 
ऩयीऺा व्मवस्थाऩन कामिराई सभमानङ्टकूर ऩङ्चयभाजिन गदै रैजाने य बङ्जवष्मभा मस ङ्जकङ्झसभका अङ्झनमङ्झभतता हङ्टन 
नङ्छदने प्रमोजनाथि ऩूवािञ्चर ङ्जवद्वङ्जवद्यारमराई भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित कभीकभजोयी हटाउन ङ्जवशेष सतकि ता 
अऩनाउनका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/११/२३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.24 श्री जनता फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस इटहयी-५, सङ्टनसयीका रेिाऩार ऩाॉचौं तहभा काभकाज गने कभिचायी गङ्टणयाज 
ऩयाजङ्टरीरे नोकयीभा प्रवेश गदाि तथा रेिाऩार ऩाॉचौं तहको फढङ्टवा हङ्टनका राङ्झग झङ्टठा/नक्करी शैङ्ञऺक 
प्रभाणऩर ऩेस गयी फढङ्टवा बएको बङ्ङे उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनज कामियत यहेको 
जनता फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारमफाट सम्फन्धन प्राद्ऱ गयी सञ्चारनभा यहेको य उक्त र्क्याम्ऩसराई 
ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारमफाट कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टदान उऩरब्ध नहङ्टने, ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारमको अरू 
र्क्याम्ऩस सयह उक्त र्क्याम्ऩसराई सभेत अस्थामी सम्फन्धन भार ङ्छदइएको बङ्ङे व्महोया िङ्टल्न आएको 
देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनज गङ्टणयाज ऩयाजङ्टरीरे र्क्याम्ऩसभा ऩेस गयेको बायतङ्ञस्थत ङ्झफहाय ङ्जवद्यारम ऩयीऺा सङ्झभङ्झत, 
ऩटनाको आई.ए.को प्रभाणऩरका सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०75/11/23 को ङ्झनणिमानङ्टसाय जनता फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩसराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.25 यौतहट ङ्ञजल्रा, िेसहङ्चयमा, स्रोतकेन्ि अन्तगित अनभोर प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम साङ्झफक बेडमाही- 1, यौतहटका 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकसभेतरे ङ्जवद्यारमभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङे ङ्जवषमको 
उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमफाट ङ्जवद्यारमको नाभभा हारसम्भ 
रु.५,४२,३४७।४५ ङ्झनकासा बएको, रु.४२,३४७।४५ ङ्जवद्यारमको िाताभा भौज्दात यहेको देङ्ञिन आएको 
य ब ङ्टक्तानी बएको यकभ रु.५,०१,०००।– भा अङ्झनमङ्झभता बएको देङ्ञिएन । तथाङ्जऩ आ.व. 2०६७/०६८ 
भा भभित सॊबाय फाऩत ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमफाट ङ्झनकासा ऩाएको रु.१,००,०००।- यकभ पर्छ्यौट हङ्टन 
फाॉकी यहेको देङ्ञिएको य सोही कङ्ट या ङ्जवद्यारमको रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा सभेत उल्रेि बएको ऩाइएको हङ्टॉदा 
उक्त यकभ पर्छ्यौट तथा असङ्टरीका राङ्झग कानूनफभोङ्ञजभ गनि य हार उक्त ङ्जवद्यारमसभेत नेऩार सयकायको 
ङ्झनणिमरे फन्द बइसकेको हङ्टॉदा ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको चरअचर सम्ऩङ्ञत्त प्रङ्जिमाअनङ्टसाय नेऩार सयकायको 
नाभभा ल्माउनका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०75/11/23 को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम 
इकाइ, यौतहटराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.२6 ङ्ञजल्रा यौतहट साङ्झफक गा.ङ्जव.स. झङ्टनिङ्टवा वाडि नॊ. ३ फस्ने तत्कारीन कृषक सभूह प्रा.ङ्जव., जङ्टङ्झडवेराका 
प्रधानाध्माऩक यभेश ङ्झतवायीरे गरत ङ्झरित कागजात तमाय गयी आफ्नी श्रीभतीराइि प्रा.ङ्जव.स्तयको याहत 
अनङ्टदान कोटाको ङ्ञशऺक ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त गयेको सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०75/11/23 को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम, यौतहटराइि सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

1३.२7 रुऩन्देही ङ्ञजल्रा तत्कारीन पयेना गा.ङ्जव.स.ङ्ञस्थत पयेना प्रा.ङ्जव.भा यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको सभेत 
ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा तत्कारीन पयेना-2, हार सम्भयीभाइि गाउॉऩाङ्झरका 
वडा नॊ. 4 का याभकङ्ट भाय ऩासीरे पयेना प्रा.ङ्जव.भा पङ्झनिचय ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्झभङ्झत २०७३/३/२८ भा 
तत्कारीन पयेना गा.ङ्जव.स.को कामािरम पयेनाफाट रु.55,000।-, ऐ.ऐ.का याकेशकङ्ट भाय दङ्टवेरे पयेना 



                            196 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

प्रा.ङ्जव.को बवन ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्झभङ्झत 2070/3/12 भा रु.1,10,000।- य ङ्झभङ्झत 2070/3/22 भा 
सोही प्रमोजनका राङ्झग रु.50,000।- गयी जम्भा रु.1,60,000।-, ऐ.ऐ.का सङ्टङ्झनरकङ्ट भाय दङ्टवेरे पयेना 
प्रा.ङ्जव.को बवन प्राद्शय गनिका राङ्झग ङ्झभङ्झत 2069/6/8 भा रु.40,000।- य सडक ग्राफेरका राङ्झग 
ङ्झरएको रु.80,000।- गयी जम्भा रु.1,20,000/- साङ्झफक पयेना गा.ङ्जव.स.को कामािरम रुऩन्देहीफाट 
ऩेश्की ङ्झरई हारसम्भ उद्देश्मअनङ्टसायको काभ नगयेको य अनङ्टसन्धानको िभभा ङ्झभङ्झत 2075/3/32 भा 
याभकङ्ट भाय ऩासी य याकेशकङ्ट भाय दङ्टवेरे य ङ्झभङ्झत 2075/4/9 भा सङ्टङ्झनरकङ्ट भाय दङ्टवेरे सावाॉ यकभ सम्भयीभाइि 
गाउॉऩाङ्झरकाको कामािरमको िाताभा जम्भा गयेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनजहरूफाट गाउॉऩाङ्झरकाको िाताभा जम्भा 
गयेको उक्त यकभको स्थानीम ङ्झनकाम आङ्झथिक प्रशासन ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ १९० फभोङ्ञजभ 
ब्माजसभेत ङ्जहसाफ गयी कानूनफभोङ्ञजभ असङ्टरउऩय य जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०75/1२/3 को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्भयीभाई गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम पयेना रुऩन्देही य पयेना 
प्रा.ङ्जव.पयेना रुऩन्देहीराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.२8 ङ्ञजल्रा नवरऩयासी कङ्ट ङ्झडमा गा.ङ्जव.स.-४ येवायेता (हार सङ्टस्ता गाउॉऩाङ्झरका-३ येवायेता) ङ्ञस्थत ङ्ञशवशम्ब ङ्ट 
प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमको आङ्झथिक ङ्जहनाङ्झभना रगामतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना बई भ्रद्शाचाय बएको बङ्ङे ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन नआए ऩङ्झन ङ्जवद्यारमको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभ साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाएको नदेङ्ञिएको, कानूनफभोङ्ञजभ रेिाऩयीऺण गयी आङ्झथिक ङ्झनमङ्झभतता 
कामभ गनङ्टिऩनेभा सो बएको नदेङ्ञिएको, ङ्जवद्यारम कोषको सॊचारनभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत अध्मऺ 
तथा प्रधानाध्माऩकको सॊमङ्टक्त दस्तित हङ्टनङ्टऩनेभा सो नबएको तथा ङ्छदवा िाजा तथा छारवङृ्ञत्त शीषिकभा 
ङ्झनकासा बएको यकभ ङ्झनमभङ्जवऩयीत अन्म शीषिकभा यकभान्तय गयी िचि गयेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०75/1२/२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय  ङ्ञशऺा 
ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ, नवरऩयासीराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

1३.२९ श्री ज्मोङ्झत नभङ्टना उ.भा.ङ्जव. फेल्टाय, उदमऩङ्टयको अङ्झनमङ्झभतता सभेतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा बौङ्झतक ङ्झनभािण अन्तगित ङ्झनकासा बएको यकभभा ङ्जहनाङ्झभना बएको बङ्ङे व्महोया ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन 
नसकेको तथाङ्जऩ साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम उदमऩङ्टयफाट ङ्जवद्यारमको शौचारम य बवन भभितरगामतका 
बौङ्झतक ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्झनकासा बएको यकभराई ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमफाट उऩरब्ध गयाएको ङ्झडजाइन 
अनङ्टरूऩ तोङ्जकएको ढाॉचा, रागत अनङ्टभानफभोङ्ञजभ ङ्झनभािण गनि, ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ बौङ्झतक सॊयचनाको कामि सम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्धत कामािरमभा ङ्झनमभानङ्टसाय ऩेस गनि, ङ्जवद्यारम भभित शीषिकअन्तगित ङ्झनकासा यकभका 
सम्फन्धभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट भभित कामि सङ्टरु हङ्टन ङ्ट अगावै ङ्जवद्यारम आवश्मकता अनङ्टरूऩको 
भभित कामिहरूको ङ्जववयण यािी प्राङ्जवङ्झधक रागत अनङ्टभान तमाय गयी सो अनङ्टसायको ङ्झनभािण कामि गनि, गयाउन 
य ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको फेरुजङ्ट सभमभै पर्छ्यौटका राङ्झग आवश्मक ऩहर गनि/गयाउन, कानूनफभोङ्ञजभ 
जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०75/1२/२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा 
सभन्वम इकाइ, उदमऩङ्टयराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.30 श्री शाङ्ञन्त प्रा.ङ्जव. गङ्टरङ्चयमा-5, फङ्छदिमाभा कामियत प्रा.ङ्जव. ङ्छद्रतीम प्र.अ. भङ्टकङ्ट न्द ऻवारी एवॊ श्री बगवती सॊस्कृत 
साधायण भा.ङ्जव., ङ्झतरकाना फढैमातार गाउॉऩाङ्झरका फङ्छदिमाभा कामियत भा.ङ्जव. ङ्छद्रतीम प्र.अ. याजेन्िङ्झसॊह 
एर.सी.सभेतरे नेऩार येडिस सोसाइटीफाट िभश: ५२ ङ्छदन य ४ ङ्छदनको दैङ्झनक भ्रभण बत्ता फङ्टझी ङ्झरई 
सोही ङ्छदनहरूभा ङ्जवद्यारमभा सभेत हाङ्ञजय गयेको देङ्ञिन आएकोरे ङ्झनजहरूरे ङ्ञशऺा ऐन २०२८, ङ्ञशऺा 
ङ्झनमभावरी, २०५९ (आठौं सॊशोधन) को ऩङ्चयच्छेद २२ ङ्झनमभ १३३ (ज) फभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झत नङ्झरई नेऩार 
येडिस सोसाइटी ङ्ञजल्रा शािा फङ्छदिमाभा सभेत कामियत यहेको देङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे 
गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०7६/1/४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा तथा भानवस्रोत ङ्जवकास 
केन्ि, सानोङ्छठभी, बक्तऩङ्टयभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.31 ङ्ञजल्रा कैरारी, नायामणऩङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९ भा यहेको जनता याङ्जद्सम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम सङ्टनाहापाॉटाको 
छारा शौचारम ङ्झनभािण कामिको िाता सञ्चारन गने तत्कारीन प्र.अ. रोकफहादङ्टय साउद, ङ्जव.व्म.स. अध्मऺ 
कल्ऩनादेवी ढङ्टगाॊना य रेिाऩार ङ्छदरफहादङ्टय फस्नेतरे रु.४०,०००।- को चेक ओबयङ्झसमयसॉग नाभ दङ्टरुस्त 
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नङ्झभल्ने धभेन्ि ङ्झसॊह चन्दको नाभभा गल्तीफस काङ्जटएको बङ्झनए ताऩङ्झन उक्त चेक यद्द गयी अको चेक 
सम्फङ्ञन्धत सप्रामसि वा व्मङ्ञक्तको नाभभा जायी गयी यकभ ब ङ्टक्तानी गनङ्टिऩनेभा प्र.अ. रोकफहादङ्टय साउद, 

ङ्जव.व्म.स. अध्मऺ कल्ऩनादेवी ढङ्टॊगाना य रेिाऩार ङ्छदरफहादङ्टय फस्नेतको ङ्झभरोभतोभा ङ्झनजहरूरे ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदनङ्टऩने सप्रामसिको नाभभा चेक नकाटी नाभ नै नबएको धभेन्ि ङ्झसॊह चन्दको नाभभा चेक काटी यकभ 
ब ङ्टक्तानी ङ्झरॊदा चेकको ऩछाङ्झड ङ्जवद्यारमका रेिाऩाररे ङ्जकते हस्ताऺय गयेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनजहरूको 
सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
ङ्ञशऺा ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारमभापि त ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ, कैरारीराई सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

1३.32 बगवती प्रा.ङ्जव. बयौर, सङ्टनसयीभा अङ्झनमङ्झभतता सभेतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
उजङ्टयी व्महोया ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको देङ्ञिएन, ङ्जवद्यारमभा आ.व. 2067/068 भा िानेऩानी शौचारमका राङ्झग 
रु.2,००,०००।–, आ.व. 2068/069 भा 2 कोठे बवन ङ्झनभािणको राङ्झग रु.6,५०,०००।–, आ.व. 
2069/070 भा भभितका राङ्झग रु.30,०००।–गयी कङ्ट र रु.८,८०,०००।–का मोजनाहरू ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरमफाट ऩेश्की ङ्झरई सम्ऩङ्ङ बइि सञ्चारनभा यहेको देङ्ञिए ताऩङ्झन साङ्झफकको ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम हार ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ य सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमरे ऩेश्की पर्छ्यौट गयेको 
नदेङ्ञिएकोरे प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ ऩेश्की पर्छ्यौट गने गयाउने सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जे जो गनङ्टिऩने हो 
सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/१९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ, 
सङ्टनसयीराइि सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

1३.33 नेऩार याङ्जद्सम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, ऩोिङ्चयमा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. २ झिया रभङ्चयमा, ऩसाि साङ्झफक फसन्तऩङ्टय 
गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. ५ को २ (दङ्टई) कोठे बवन ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्ञशऺा भन्रारमफाट ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम, ऩसाि हङ्टॉदै रु.१५ राि प्राद्ऱ बएकोभा नक्साअनङ्टसायको काभ नबएको हङ्टॉदा छानङ्झफन गयी कायफाही 
गयी ऩाउॉ बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अनङ्टसन्धानको िभभा सॊकङ्झरत 
प्रभाण कागजातफाट प्रस्तङ्टत उजङ्टयी अनङ्टरूऩ अङ्झनमङ्झभतता बएको बङ्ङे कङ्ट या ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन सकेको नदेङ्ञिए ऩङ्झन 
ङ्जवद्यारमका तत्कारीन व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ तथा प्रधानाध्माऩकरे उङ्ञल्रङ्ञित बवन ङ्झनभािणका राङ्झग 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत (बवन ङ्झनभािण सङ्झभङ्झत) गठन गयी ङ्झनभािणको कामि गयेको देङ्ञिएकोभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतसॉग बएको सम्झौताको कागजात भाग गदाि उक्त सम्झौताको कागजात प्राद्ऱ नबएको, सोका 
कायण उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतसॉग सम्झौता बए/नबएको तथा के कङ्झत यकभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे व्महोने वा व्महोनङ्टि 
ऩने स्ऩद्श नबएको, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्झनभािण कामिको ब ङ्टक्तानी ङ्छदॊदा रागत अनङ्टभानभा यहेको भूल्म 
अङ्झबवङृ्जर्द् कय, ओबयहेड कङ्ञन्टन्जेन्सी यकभ य जनसहबाङ्झगताको अॊश कट्टा गयेय भार ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩनेभा सो 
नगयी ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, ऩसािफाट प्राद्ऱ रु.१५ राि फयाफयको ङ्झनभािण कामिफाहेक बएको थऩ ङ्झनभािण 
कामिराई उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अॊश उल्रेि गयी कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन फनाएको देङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/२/२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा 
ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारमभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1३.34 ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारम सेवा आमोगको ङ्झभङ्झत २०७३/११/२८ भा प्रकाङ्ञशत ङ्जवऻाऩन नॊ. १८/२०७३/०७४ 
अन्तगित ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रशासङ्झनक तथा प्राङ्जवङ्झधक ऩदको स्थामी ऩदऩूङ्झतिका राङ्झग बएको ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाभा प्राद्ऱाङ्क 
पेयफदर गयी आमोगका ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीहरूका आपन्त एवभ ्ऩाटॊका भान्छेहरूराई उत्तीणि गयाई 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्जव.नॊ. 
१८/२०७३/०७४ अन्तगितका ऩदहरूभा अङ्झनमङ्झभतता बई ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गङ्चयएको ऩाइएकोरे 
उक्त ऩदहरूको ऩदऩूङ्झति प्रङ्जिमाको ङ्झनयन्तयता भाङ्झथ गम्बीय प्रद्ल उऩङ्ञस्थत बएको हङ्टॉदा सेवा आमोगको गङ्चयभा, 
ङ्झनष्ऩऺता य ङ्जवद्वसनीमताराई कामभ याख्न ती ऩदहरूका सम्फन्धभा जो जे ङ्झनणिम ङ्झरनङ्टऩदिछ ङ्झरई ङ्झनणिमफाये 
आमोगराई सभेत जानकायी गयाउन ङ्झभङ्झत २०७६/३/१७ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झर.ङ्जव. सेवा आमोगराई रेिी 
ऩठाइएको ।  



                            198 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

 साथै ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारम सेवा आमोगद्राया सञ्चारन हङ्टने ऩयीऺाहरूको ङ्जवद्वसनीमताभा फायम्फाय प्रद्ल उठ्न े
गयेको सन्दबिभा सेवा आमोगको वतिभान ऩयीऺा प्रणारीभा आवश्मक सङ्टधाय गयी रोकसेवा आमोगरे 
अवरम्फन गदै आएको ऩर्द्ङ्झत ऩूणिरूऩभा अऩनाउनेतपि  आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारमराई 
रेिी ऩठाइएको । 

1३.35 ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश् वङ्जवद्यारमका ऩयीऺाथॉहरूको ऩयीऺाको प्राप् ताङ्क पेयफदर गयी/गयाई नङ्झतजाभा अङ्झनमङ्झभतता 
गयेको बन् ने सभेत व्महोयाका उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टङ्ञचत रूऩभा ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गयी 
उत्तीणि बई उऩाङ्झध हाङ्झसर गयेका TU Regd No. 12922-86 का सङ्टयेन्िप्रसाद कोइयाराको Master’s Degree 

in Economics, Master’s Degree in Rural Development य Master’s Degree in Sociology तथा TU 

Regd No. 7-2-706-86-2011 का केदाय बट्टयाईको Master’s Degree in Economics उऩाङ्झधसॉग सम्फङ्ञन्धत 
सम्ऩूणि शैङ्ञऺक प्रभाणऩरहरू यद्द गने सम्फन्धभा आवश्मक कदभ उठाउन आमोगको ङ्झभङ्झत 2076/३/२२ 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारम कीङ्झतिऩ ङ्टयराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

1४ कानून, न्माम तथा सॊसदीम व्मवस्था भन्रारम अन्तगित 

1४.१  ङ्ञजल्रा काठभाडौं,  चन्िाङ्झगयी नगयऩाङ्झरका, वडा नॊ.१५ नैकाऩभा ङ्झभङ्झत २०७५।६।२० गते सवायी दङ्टघिटनाभा 
ऩयी ऩङ्टयन थाऩाभगयको भतृ्मङ्ट बएकोभा प्रङ्झतवादी सङ्टयेन्ि थाऩा बएको सवायी ज्मान भङ्टद्दाको ङ्जवषमभा ऩीङ्झडत 
ऩऺफीच सहभङ्झत बई ऩीङ्झडत ऩऺरे ङ्ञचत्त फङ्टझाएको सवायी ज्मान भङ्टद्दाभा श्री काठभाडौं ङ्ञजल्रा अदारत 
फफयभहर, काठभाडौंका पाॉट नम्फय २६ का नामफ सङ्टब्फा बोरानाथ चाङ्झरसेरे भान्छे छङ्टटाउने हो बन े
रु.५,००,०००।–  ङ्छदनङ्टहोस,् श्रीभान ् रे आरटार गनङ्टिबाको छ, बनी घङ्टस/ङ्चयसवत यकभ रु.५,००,०००।- भाग 
गयेको बनी आमोगभा प्राद्ऱ उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ना.सङ्ट. बोरानाथ चाङ्झरसेरे 
अनङ्टसन्धानको िभभा फमान गदाि उक्त फयाभद बएको रु.५,००,०००।– काठभाडौं ङ्ञजल्रा अदारतका 
भाननीम न्मामाधीश श्री फाफङ्टकाजी फाङ्झनमाॉको इजरासभा ङ्जवचायाधीन यहेको बीभफहादङ्टय ङ्झसयस भगयको 
जाहेयीरे वादी नेऩार सयकाय प्रङ्झतवादी सङ्टयेन्ि थाऩा बएको सवायी ज्मान भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादी सङ्टयेन्ि थाऩाराई 
सजाम कभ गङ्चयङ्छदने बनी न्मामाधीश श्री फाफङ्टकाजी फाङ्झनमाॉको सल्राह य सहभङ्झतभा ङ्झरएको बनी उल्रेि 
गयेको हङ्टॉदा भाननीम न्मामाधीश श्री फाफङ्टकाजी फाङ्झनमाॉको हकभा अनङ्टसन्धान गनि अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ४(क) को कानूनी प्रावधानफभोङ्ञजभ प्रङ्झतवादी ना.सङ्ट. बोरानाथ 
चाङ्झरसेरे गयेको फमानको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, ङ्झनवेदक सङ्टभन थाऩारे गयेको सोधऩङ्टछ कागजको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य ङ्झभङ्झसर 
सॊरग्न अङ्झडमो सी.डी. थान-१ रगामतका कागजातहरूसङ्जहत श्री न्माम ऩङ्चयषद भा आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/१०/२९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

1४.2 काठभाडौं ङ्ञजल्रा साङ्झफक फाडबन्ज्माङ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३(क) ङ्जक.नॊ.१०१ ऺेरपर ९२-२-०-० हार 
चन्िाङ्झगयी नगयऩाङ्झरकाभा ऩने ऩातार तथा ठोट्ने िोरा य ङ्ञचसाऩानी साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे 
उऩबोग गङ्चययहेको सयकायी जग्गा भारऩोत कामािरम करॊकीरे व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको स्वाङ्झभत्वभा यहेको सङ्टमर 
हाउङ्ञजङ कम्ऩनीका नाभभा गैयकानूनी रूऩभा से्रस्ता िडा गयी ऩङ्टजािसभेत उऩरब्ध गयाएको बङ्ङेसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अदारतभा प्रभाणको रूऩभा ऩेस बएको जग्गाधनी 
दताि प्रभाणऩङ्टजािको अप्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ आमोगको अनङ्टसन्धानको िभभा नक्करी बङ्ङे ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको 
अवस्थाभा सोही नक्करी प्रभाणऩङ्टजािराई आधाय ङ्झरई अदारतभा ऩेस बएका कागजातहरूको आङ्झधकाङ्चयकता 
नफङ्टझी, थऩ प्रभाणहरू नहेयी, नजाॉची सम्फङ्ञन्धत कामािरमसॉग सभेत जग्गाको प्रकृङ्झत, जग्गा दतािको अवस्था 
तथा ङ्जववाङ्छदत जग्गाको से्रस्ता िडा बए-नबएको फायेभा सभेत नफङ्टझी ङ्जपल्डफङ्टकभा स्ऩद्शरूऩभा वन फङ्टटेन 
जङ्झनएका समौँ योऩनी ऺेरपरको सयकायी जग्गा व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको नाभभा यहेको सङ्टमर हाउङ्ञजङ कम्ऩनी 
प्रा.ङ्झर.को नाभभा जाने गयी रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा अदारतफाट ङ्झभराऩर बएको देङ्ञिएकोरे सो सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान गनिका राङ्झग अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ४(क) को कानूनी 
प्रावधानफभोङ्ञजभ आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/२/२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय श्री न्माम ऩङ्चयषद् भा रेिी ऩठाइएको ।  
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1५.  मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द भन्रारम अन्तगित 

1५.1   याङ्जद्सम िेरकङ्ट द ऩङ्चयषद्   ङ्झरऩङ्टयेद्वय काठभाडौंरे आह्वान गयेको सङ्टिेत सेभी कबडिहर ङ्झनभािण, ठेक्का अङ्झनमङ्झभतता 
छानङ्झफन गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अनङ्टसन्धानफाट 
ङ्झसरफन्दी फोरऩर िोङ्झरसकेऩङ्झछ Bill of Quantity भा अॊक थऩघट गयी दययेट सच्माएको बङ्ङे उजङ्टयी ऩङ्टङ्जद्श 
हङ्टन सकेको नदेङ्ञिए ऩङ्झन साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, 2064 को ङ्झनमभ 59 को उऩङ्झनमभ ४ को (च) भा 
अॊक य अऺयकाफीच ङ्झबङ्ङता बए सो ङ्झबङ्ङताको ङ्जववयण, (ज) भा फोरऩरसम्फन्धी कागजातभा सच्माइएको वा 
केयभेट गयेकोभा केयभेट गयी उल्रेि गयेको यकभ य व्महोया,  (झ) भा केयभेट बएको वा सच्माइएको 
स्थानभा फोरऩरदाता वा ङ्झनजको प्रङ्झतङ्झनङ्झधको हस्ताऺय बए वा नबएको कङ्ट याहरू फोरऩर िोल्दा भङ्टच ङ्टल्काभा 
उल्रेि गनङ्टिऩने बनी स्ऩद्श व्मवस्था बए ताऩङ्झन उक्त ठेक्का प्रङ्जिमाको िङ्चयद इकाइ सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीहरूरे फोरऩर िोल्दाका फित उक्त कम्ऩनीको फोरऩरको Bill of Quantity को आइटभ नॊ. 6 
य 9 को दययेटको अॊकभा थऩघट गयेको तथा अऺयभा सच्माएको जस्तो देङ्ञिएको कङ्ट या भङ्टच ङ्टल्काभा उल्रेि 
गनङ्टिऩनेभा सो गयेको अवस्था नदेङ्ञिएकोरे उक्त ठेक्का प्रङ्जिमाको फोरऩर िोल्ने कामिभा सॊरग्न िङ्चयद 
इकाइका ऩदाङ्झधकायीभाङ्झथ छानङ्झफन गयी कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो गनि याङ्जद्सम िेरकङ्ट द ऩङ्चयषद्  , 
काठभाडौंराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/२३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

१६.  सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्रारम अन्तगित 

१६.1  ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जद्सम ङ्जवभानस्थर नागङ्चयक उड्डमन कामािरम गौचयको ऩाङ्जकि ङ स्थरभा भोटयसाइकर ऩाङ्जकि ङ 
गदाि ऩाङ्जकि ङ शङ्टल्क फढी ङ्झरएको, आन्तङ्चयक टङ्झभिनरअगाङ्झड, अऩयेसन एमयराइन्स बवनअगाङ्झड य अन्तयािङ्जद्सम 
टङ्झभिनर बवनअगाङ्झड सवायी ङ्झफसान शङ्टल्क उठाउॉदा सम्झौताबन्दा फढी ङ्झफसान शङ्टल्क उठाएको बङ्ङे सभेत 
व्महोयाको उजङ्टयीहरूका सम्फन्धभा नमाॉ ठेक्का सम्झौता सम्ऩङ्ङ बई ठेक्का प्राद्ऱ कम्ऩनीफाट कामि प्रायम्ब 
बइसकेको देङ्ञिन आएको, हार सवायी साधन ङ्झफसान शङ्टल्क उठाउनका राङ्झग ठेक्का प्राद्ऱ सवायी साधन ङ्झफसान 
शङ्टल्क उठाउन ेकामि य बङ्जवष्मभा सोही कामि गनिका राङ्झग रगाइने ठेक्काभा ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जद्सम ङ्जवभानस्थर 
नागङ्चयक उड्डमन कामािरमरे सम्झौताफभोङ्ञजभको सतिहरूको ऩूणि ऩङ्चयऩारना गनि य गयाउनका राङ्झग प्रबावकायी 
अनङ्टगभन सॊमन्र फनाउन,े सम्झौताङ्जवऩयीत कामि गने ठेकेदाय कम्ऩनीराई अनङ्टगभन सॊमन्र/कामािरमरे ङ्छदएको 
ङ्झनदेशन, ङ्झनगयानीराई फेवास्ता गयेको ऩाइएभा ठेकेदाय कम्ऩनीको ठेक्का यद्द गने, कारोसूचीभा याख्न ेव्मवस्था 
सम्झौताऩरभै उल्रेि गयी सो व्मवस्थाको कडाइका साथ कामािन्वमन गनि, गयाउन, सवायी ङ्झफसान शङ्टल्क 
उठाउने कामिराई थऩ प्रबावकायी य व्मवङ्ञस्थत रूऩरे सञ्चारन गनिका राङ्झग ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभापि त ङ्झफसान 
शङ्टल्क उठाउने व्मवस्था गनि, गयाउन य आवश्मकताअनङ्टसाय ङ्जवभानस्थर सङ्टयऺा प्रहयी कामािरमका अङ्झतङ्चयक्त 
भहानगयीम प्रहयी वृत, गौशारा सभेतराई ऩाङ्जकि ङ कामिको ङ्झनगयानी गनिका राङ्झग सहमोग ङ्झरन सक्ने व्मवस्था 
सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/११/२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जद्सम ङ्जवभानस्थर 
नागङ्चयक उड्डमन कामािरम, गौचयराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

१६.२  कणािरी ङ्ञचसाऩानी ऩमिटन ऺेर ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका अध्मऺ कृष्णप्रसाद बट्टयाईसभेतका ऩदाङ्झधकायी य 
कभिचायीहरूरे ठाकङ्ट यद्राया फङ्छदिमाभा ऩमिटक सूचना केन्ि, म्मङ्टङ्ञजमभ य हात्तीसायभा ङ्जऩकङ्झनक घय ङ्झनभािण गदाि 
यकभ अङ्झनमङ्झभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
अनङ्टसन्धानको िभभा सॊकङ्झरत नाऩी ङ्जकताफ य कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनसभेतका कागजातहरूफाट ठाकङ्ट यद्राया ९ 
फङ्छदिमाभा ङ्झनभािण बएको ङ्जऩकङ्झनक घय (ङ्जऩकङ्झनक सेड) ङ्झनभािण मोजनाभा यकभ अङ्झनमङ्झभतता बएको बङ्ङे 
नदेङ्ञिए ऩङ्झन उक्त सूचना केन्ि ङ्झनभािण मोजनाका इङ्ञन्जङ्झनमय शैरेन्िकङ्ट भाय भहजिनरे ङ्झनभािण बएको ङ्जऩकङ्झनक 
घय (ङ्जऩकङ्झनक सेड) ङ्झनभािण मोजनाभा ङ्जपल्डभा बएको काभको नाऩजाॉच गयेय कागजातहरू तमाय गनङ्टिऩनेभा 
वास्तङ्जवक काभको अध्ममन तथा जाॉचफङ्टझ नगयी ङ्झडटेर इङ्ञस्टभेटराई आधाय भानी हच ङ्टवाको बयभा गरत 
प्रङ्झतवेदन तमाय ऩायेको य मसयी प्राङ्जवङ्झधक कभिचायी ङ्जपल्डभा नगई तमाय ऩायेको मोजनाको पाइनर ङ्झफर य 
नाऩी ङ्जकताफभा इङ्ञन्जङ्झनमय शैरेन्िकङ्ट भाय भहजिनकै ङ्जवद्वासभा ऩयी उङ्ञल्रङ्ञित मोजनाका उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ ऩदभािय न्मौऩाने य ऩमिटन कामािरम कोहरऩङ्टय, फाॉकेका तत्कारीन कामािरम प्रभङ्टि दीऩकफहादङ्टय 
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फङ्टढाथोकीसभेतरे हस्ताऺय गयेको देङ्ञिॊदा मस सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनि/गयाउन 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्रारम 
ङ्झसॊहदयफायराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१७.  सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम अन्तगित 
१७.1  सङ्टङ्झनरयाभ फैद्य सभेतरे काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका वाडि नॊ. ११, ङ्झरऩङ्टयेद्वय ङ्ञस्थत ङ्जक.नॊ. ६०३, ६०४, 

६०५, १०२८, १०२९, १०३०, १०३१, १०३२ को ऺेरपर ०-१३-२-३ को जग्गाभा भाऩदण्ड 
ङ्जवऩयीत बवन ङ्झनभािण गयेको ङ्जवषमभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ थऩ छानङ्झफन गयी जो जे आवश्मक कायफाही 
गनङ्टि गयाउनङ्टऩने हो सो गनि काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/५/२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1७.2  ऩोिया रेिनाथ भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 27 ङ्ञस्थत देउती थङ्टम्की पेदीभा यहेको ङ्जवजमऩङ्टय ङ्झसॊचाइ प्रणारी 
शािा नॊ.2 को नहयसॉगै ङ्जक.नॊ.42 साविजङ्झनक जॊगर जङ्झनएको जग्गाभा अङ्झतिभण गयी फनाएको ङ्चयटेङ्झनङ 
वार िद्श सभेतका बौङ्झतक सॊयचना याभचन्ि सङ्टवेदीरे ङ्झनतान्त व्मङ्ञक्तगत प्रमोजनको राङ्झग आपूिङ्टसी सॊयचना 
ङ्झनभािण गयेको ऩाइएको य ऩोिया रेिनाथ भहानगयऩाङ्झरकारे उक्त ङ्जक.नॊ.42 साविजङ्झनक जॊगर जङ्झनएको 
जग्गाभा अङ्झतिभण गयी फनाएको ङ्चयटेङ्झनङ वार िद्शसभेतका बौङ्झतक सॊयचना हटाई रैजानका राङ्झग 
ङ्झनभािणकताि याभचन्ि सङ्टवेदीको नाभभा ऩरसभेत काटेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा उक्त साविजङ्झनक जग्गाभा अङ्झतिभण 
गयी फसेको व्मङ्ञक्त तथा ङ्झनभािण सॊयचनाराई हटाई साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण गनि ऩोिया 
भहानगयऩाङ्झरकाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/१ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1७.3  तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम, धनङ्टषाभा याजनीङ्झतक दरहरूको ङ्झभरेभतोभा सयकायी यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको, नक्करी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत गठन गयी नक्करी ङ्झफर बयऩाई फनाई कयोडौं यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी 
ङ्ञज.ङ्जव.स.को 90% यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको, ङ्ञज.ङ्जव.स. य नगयऩाङ्झरका भापि त ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना अन्तगितको 
ङ्जवकास ङ्झनभािणभा अङ्झनमङ्झभतता बएको, कभिचायी तथा दरीम बागफण्डाभा यकभ दङ्टरुऩमोग गयेको रगामतको 
व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आ.व. २०६७/६८ भा ङ्ञज.ङ्जव.स. धनङ्टषाफाट 
सॊचारन बएका मोजनाहरूभा अङ्झनमङ्झभतता गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेय नेऩार सयकायराइि कङ्ट नै हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माउन ेकामि गयेको बङ्ङ ेऩङ्टङ्जद्श हङ्टने ठोस आधाय नदेङ्ञिए ऩङ्झन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट मोजना कामािन्वमन हङ्टॉदा 
प्रमोग गङ्चयएका ङ्झनभािण साभग्री िङ्चयदभा भ्माट ङ्झतयेको बङ्ङ ेकङ्ट या मङ्जकन रूऩभा देङ्ञिन नआएकोरे अफ आइन्दा 
साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ ९७ को उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभका कागजात यािेय भार 
ब ङ्टक्तानी गनि/गयाउन हङ्टन बनी जनकऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरका, नगयकामिऩाङ्झरकाको कामािरमराइि आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७५/६/११ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1७.4   ङ्ञजल्रा सद्ऱयी, गा.ङ्जव.स. पसैठको तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव भो.ताङ्जहय हङ्टसैनरे आ.व. २०६७।०६८ य 
०६८।०६९ भा ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषिकभा गा.ङ्जव.स. का राङ्झग प्राद्ऱ ङ्जवकास फजेट ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङ्ङे व्महोया ऩङ्टङ्जद्श 
हङ्टने आधाय नदेङ्ञिए ऩङ्झन ङ्झनजरे िङ्चयद गयेको ल्माऩटऩ कम्प्मङ्टटय, ङ्जप्रन्टय हारसम्भ ऩङ्झन दाङ्ञिरा गयेको य 
फङ्टझाएको नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा उक्त ल्माऩटऩ कम्प्मङ्टटय, ङ्जप्रन्टय आ.व. ०६९।०७० भा भहारेिा ऩयीऺकफाट 
रेिा ऩयीऺण हङ्टॉदा असङ्टरउऩय गनङ्टिऩने बनी रेिी आएको देङ्ञिॉदा उक्त प्रङ्झतवेदन कामािन्वमनका राङ्झग 
आवश्मक जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय  याजङ्जवयाज 
नगयऩाङ्झरकाको कामािरम, सद्ऱयीराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1७.5  काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाको 065/66 को नगय ऩङ्चयषद् ङ्झनणिमको अवऻा गयी अन्मर वकि सऩभा गाडी 
भभित गयाई भ्रद्शाचाय गयेको रगामतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा भभित गयाइएका अङ्झधकाॊश गाडीहरू पोहोय 
फोक्ने गाडीहरू यहेको हङ्टॉदा अफ उप्रान्त त्मस्ता ङ्जवषमभा िचि गदाि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, 2063, साविजङ्झनक 
िङ्चयद ङ्झनमभावरी, 2064 य स्थानीम ङ्झनकाम आङ्झथिक प्रशासन ङ्झनमभावरी सभेतका प्रावधानहरूको ऩारना 
गनि गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/७/१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्रारम तथा काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  



                            201 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

1७.6  ङ्ञजल्रा फाया, साङ्झफक छाताङ्जऩऩया, पते्तऩङ्टय, बवानीऩङ्टय जीतऩङ्टय रगामतका गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम एवॊ 
हारको ङ्ञजतऩङ्टयङ्झसभया उऩनगयऩाङ्झरकाको कामािरमभा कामियत कामािरम सहमोगी कोभरप्रसाद ऩासवान, 
ङ्झफजङ्टरी ङ्झभस्त्री ङ्जवष्णङ्ट चौधयी य हेल्ऩय जाङ्जकय हङ्टसेनको र ङ्टङ्जटऩूणि स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका सम्फन्धभा साङ्झफक गाउॉ 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम छाताङ्जऩऩया य बवानीऩङ्टय जीतऩङ्टयभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बई हार जीतऩङ्टयङ्झसभया 
उऩभहानगयऩाङ्झरका नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम, फायाभा कामियत ङ्झनज कभिचायीहरूको सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमभा 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/७/२९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1७.७  ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम, फायारे असाय भङ्जहनाभा आङ्झथिक वषिको कायोफाय फन्द बएऩङ्झछ ऩङ्झन 
ऩङ्टयानो ङ्झभङ्झतभा बटाबट चेक काटी यकभ सक् ने अङ्झबमान चराएको एवॊ ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम, 
फायाभा व्माऩक भ्रद्शाचाय बएको हङ्टॉदा छानङ्झफन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सॊकङ्झरत प्रभाणहरूफाट उजङ्टयी व्महोयाभा उल्रेि बएको जस्तो नेऩार 
सयकायको यकभ ङ्जहनाङ्झभना बएको अनङ्टसन्धानफाट नदेङ्ञिए ताऩङ्झन भहारेिाऩयीऺणफाट औल्माइएका फेरुजङ्ट 
सम्फन्धभा ङ्झनमङ्झभत गयाउने, सम्ऩयीऺण गयाउने वा असङ्टरउऩय गने ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम फायाकै हङ्टने तथा सो को कामािन्वमनको अनङ्टगभन सम्फङ्ञन्धत तारङ्टक भन्रारम, 
सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्रारमको हङ्टने हङ्टॉदा भहारेिाऩयीऺणद्राया औॊल्माइएको उऩयोक्त 
फेरुजङ्टहरू असङ्टरउऩय वा सम्ऩयीऺण गने गयाउनेतपि  आवश्मक ऩहर गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/८/२७ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम फायाभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1७.८  काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ ङ्ञस्थत नक्सारभा ङ्झनभािण बइयहेको डफर ङ्जि ङ्जहल्टन होटर नाभक 
ऩाॉचताये होटर ङ्झनभािणको इजाजत ङ्छदॊदा ङ्झनभािणको तङ्चयका, सङ्टयऺासभेतको ङ्जवषमभा वस्तङ्टगत भाऩदण्ड तम 
नगयी वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन स्वीकृत नगयी ङ्झनभािण कामि सङ्टरु गयेको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकनको प्रङ्झतवेदन स्वीकृत नहङ्टॉदै होटरको बवन 
ङ्झनभािण इजाजत प्रदान गङ्चयएको, बवन ङ्झनभािणसम्फन्धी भाऩदण्ड, 2064 भा बवन तथा बवनको जग ङ्झनभािण 
गदाि ङ्झरनङ्टऩने सावधानीहरू य सङ्टयऺाहरू फायेभा स्ऩद्श भाऩदण्डहरू नबएकोरे ङ्झनभािणकतािरे आ-आफ्नो 
तङ्चयकाफाट ङ्झनभािण कामि गने गयेको, जङ्झभनभङ्टङ्झन ऩानीको सतहभाङ्झथ यहेकारे जग िन्दा फाङ्जहयऩङ्छट्ट 
Contiguous Pile य ती Pile हरूराइि टेको (Steel Shoring) रे अड्याउने गयी ङ्झडजाइन बएको देङ्ञिए ऩङ्झन 
ङ्झडजाइनअनङ्टसाय प्रमोग गनङ्टिऩने टेकोको प्रमोग नगङ्चयएको, भहानगयऩाङ्झरकाको तपि फाट ऩमािद्ऱ अनङ्टगभन नबएको 
य जगदम्फा हङ्ञस्ऩटाङ्झरटी ग्र ङ्टऩ प्रा.ङ्झर.रे ङ्झनमङ्टक्त गयेको ऩयाभशिदातारे ङ्झरऩऺीम सम्झौताभा उल्रेि 
गङ्चयएफभोङ्ञजभको प्रावधानको कामािन्वमन नगयेको कायण जगदम्फा हङ्ञस्ऩटाङ्झरटी ग्र ङ्टऩ प्रा.ङ्झर.द्राया काठभाडौंको 
नक्सारभा ङ्झनभािण बइयहेको डफर ङ्जि ङ्जहल्टन होटरको ङ्झनभािणको िभभा सडक बाङ्झसन गइि सडक तथा 
वयऩयका घयहरूभा सभेत ऺङ्झत हङ्टन गएको अवस्था देङ्ञिएकोरे अफ आइन्दा बवन ङ्झनभािण इजाजत ङ्छदॊदा 
ङ्जवद्यभान कानूनफभोङ्ञजभ वातावयणीम ऩयीऺणको प्रङ्झतवेदन स्वीकृत बएऩद्ळात भार इजाजत ङ्छदन य कानूनरे 
सङ्टम्ऩेको ङ्ञजम्भेवायीफभोङ्ञजभ ऩमािद्ऱ अनङ्टगभन गयी कामािन्वमनको िभभा जो कोही ऩङ्झन दोषी देङ्ञिए 
कानूनफभोङ्ञजभ गनिका राङ्झग काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/१२ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1७.९  ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त स्थानीम ङ्जवकास अङ्झधकायी इ.वीयफहादङ्टय यावर ङ्झनजाभती सेवा ऐन 
ङ्झनमभावरीअनङ्टसाय नयहेको, ङ्झनजरे आफ्ना नातेदाय य ङ्झफनाप्रङ्झतस्ऩधाि कभिचायी बनाि गयेको, िानेऩानी आमोजना 
काभ नराग्न ेबएको बङ्ङ ेउजङ्टयीका सम्फन्धभा ऩङ्टङ्जद्श हङ्टने आधाय प्रभाणफाट नदेङ्ञिए ताऩङ्झन ऩाॉचौं ङ्ञजल्रा ऩङ्चयषद् 
सॊचारनको िभभा ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम भङ्टगङ्टको ङ्ञजल्रा ऩङ्चयषद् फोडि फैठकफाट 
रु.७,००,०००।- छङ्टट्याइएकोभा ऩाॉचौं ङ्ञजल्रा ऩङ्चयषद् य अन्म िचिभा रु.२२,२९,३६९।- िचि गयी ऩमािद्ऱ 
ऩङ्टष्ट्याई फेगय फोडिरे तोकेको सीभाबन्दा रु.15,29,369।– यकभ फढी िचि रेिेकोरे अङ्झनमङ्झभत 
देङ्ञिएको बनी भहारेिाऩयीऺकको कामािरमफाट रेिाऩयीऺणको अङ्ञन्तभ प्रङ्झतवेदनभा औॊल्माएको य हारसम्भ 
सम्ऩयीऺणको राङ्झग सभेत कङ्ट नै ऩहर गयेको नदेङ्ञिएको बनी आएको हङ्टॉदा सो अङ्झनमङ्झभत देङ्ञिएको यकभ 
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ङ्झनमङ्झभत गयाउने, सम्ऩयीऺण गयाउने वा असङ्टरउऩय गयाउने ङ्ञजम्भेवायीसभेत सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम साङ्झफक ङ्ञजल्रा 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झत हार ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम, भङ्टगङ्टको हङ्टने हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो 
जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/२३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको 
कामािरम, भङ्टगङ्टभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1७.१० इटहयी उऩभहानगयऩाङ्झरकासभेतरे आ.व. ०७४/७५ भा ङ्झस.एप.एर. ङ्ञचभ िङ्चयद गदाि गैयकानूनी रूऩभा 
िङ्चयद गयी आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता गयेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आ.व. ०७३/०७४ 
को स्वीकृत टेण्डयको दययेटको भूल्मफभोङ्ञजभ नै ०७४/०७५ भा कोटेसनफाट साभानहरू िङ्चयद गयी 
कोटेसनको भूल्मबन्दा ऩङ्झन कभ भूल्मभा वास्तङ्जवक ब ङ्टक्तानी गयेको ऩाइएकोरे नेऩार सयकायराई हाङ्झन 
नोक्सानी बएको ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनफभोङ्ञजभ 
टेण्डयभा जानङ्टऩने िङ्चयद कामिराई टङ्टिाटङ्टिा ऩायी कोटेसनफाट िङ्चयद गयी साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ य 
ङ्झनमभावरी, २०६४ फभोङ्ञजभ टेण्डयभा गइसकेऩङ्झछ सभेत कोटेसनफाट िङ्चयद प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढाइएको 
कामिराई कानूनसम्भत बएको भाङ्ङ नसङ्जकने, मसयी प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत गङ्चयने ङ्जिमाकराऩहरूफाट 
भ्रद्शाचायजन्म गङ्झतङ्जवङ्झधहरूराई प्रश्रम ऩङ्टग्न जाने अवस्था ङ्झसजिना हङ्टने हङ्टॉदा अफ आइन्दा कङ्ट नै ऩङ्झन साविजङ्झनक 
िङ्चयदका ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत सफै काभकायफाहीहरू प्रचङ्झरत साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ य ङ्झनमभावरी 
ङ्जवऩयीत नहङ्टने गयी िङ्चयद ऐन य ङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ गनि गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१०/३ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1७.1१ तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम, यौतहटअन्तगित तेजाऩाकड गा.ङ्जव.स. सभेतका गा.ङ्जव.स.भा 
अङ्झनमङ्झभतता बएको बन् नेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा गम्हङ्चयमाङ्जवताि 
गा.ङ्जव.स.का सङ्ञचव याभअमोध्मा याममादवरे ऩटकऩटक गयी ङ्झरएको ऩेश्की रु.99,720।- य यघङ्टनाथऩङ्टय 
गा.ङ्जव.स.को आ.व. 2067/068 भा ङ्झरएको ऩेश्की रु.5,02,700।- य आ.व. 2068/069 को  
रु.5,17,733।- हारसम्भ ऩङ्झन पर्छ्यौट बएको नदेङ्ञिॊदा सो ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट गने/गयाउनेतपि  
कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१०/१४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
साङ्झफक गम्हङ्चयमाङ्जवताि गा.ङ्जव.स.को हकभा वनृ्दावन नगयऩाङ्झरका, यौतहट य साङ्झफक यघङ्टनाथऩङ्टय गा.ङ्जव.स.को 
हकभा गरुडा नगयऩाङ्झरका, यौतहटराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1७.1२ काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 28 (साङ्झफक 31) धोफीधायाङ्ञस्थत ङ्जक.नॊ. 784, 785 य 786 
ऺेरपर 0-4-2-1 का जग्गाधनी ऋङ्जषकेश बट्टरे उक्त ङ्जकत्ताहरूभा स्वीकृत नक्साङ्जवऩयीत ङ्झनभािण गयेको 
घयराई स्वीकृत नक्साफभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभािण बएको बनी गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदएय ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ प्रभाणऩर 
ङ्छदएको बङ्ङे सभेत व्महोया बएको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा घयधनीरे ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ 
प्रभाणऩर ङ्झरइसकेऩङ्झछ प्रचङ्झरत ङ्झनभािणसम्फन्धी भाऩदण्ड, 2064 ङ्जवऩयीत ङ्झनभािण कामि गयेको देङ्ञिॊदा स्वीकृत 
नक्साबन्दा दङ्टईतरा फढी थऩेको सभेतका ङ्जवषमहरूभा प्रचङ्झरत ङ्झनभािणसम्फन्धी भाऩदण्डअनङ्टरूऩ कानूनफभोङ्ञजभ 
जे जो गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/११/९ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1७.1३ भारढङ्टङ्गा-फेनी सडकका राङ्झग ADB रे रु.१० कयोडको फोरऩर आह्वान गयी उक्त फोरऩर घटीघटाउ बई 
रु.८ कयोड ४२ रािभा सम्झौता बएको फङ्टङ्ञझएकोभा सातदर य ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, म्माग्दीका स्थानीम 
ङ्जवकास अङ्झधकायी ङ्झभरी ङ्झभङ्झत २०६६।९।३० भा सोही भारढङ्टङ्गा सडकका राङ्झग  रु.७३ राि ५० हजाय 
छङ्टट्याई उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभापि त िचि गने बनी ङ्झनणिम गङ्चयएकोरे एकै ठाउॉभा दङ्टईतपि फाट यकभ छङ्टट्याई 
भ्रद्शाचाय बएकोरे कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात 
हङ्टॉदा अङ्झनमङ्झभतता एवॊ भ्रद्शाचायजन्म कामि बएको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम, 

म्माग्दीरे भारढङ्टङ्गा-फेनी सडक िण्ड ङ्झनभािण भभितका राङ्झग उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतसॉग ङ्झभङ्झत २०६६।१२।२० 
भा गङ्चयएको सम्झौताभा रागत अनङ्टभान रु.८७,१४,४६६।८५ को आमोजनाका राङ्झग साङ्झफक ङ्ञजल्रा 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, म्माग्दीफाट रु.७०,५६,०००।- य उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट रु.१६,५८,४६६।८५ व्महोने गयी 
सम्झौता बएकोभा सम्झौताका फित साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ९७ को उऩङ्झनमभ 
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(१) रे साविजङ्झनक ङ्झनकामराई साठी राि रुऩैमाॉसम्भको ङ्झनभािण कामि उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट गयाउन सङ्जकन े
व्मवस्था गयेको तथा तत्कारीन स्थानीम ङ्झनकाम आङ्झथिक प्रशासन ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ १५५ को 
उऩङ्झनमभ (१) रे स्थानीमस्तयभा सञ्चारन हङ्टने आमोजनाभध्मे ऩैंतीस राि रुऩैमाॉसम्भ रागत अनङ्टभानका 
कामििभ स्थानीम उऩबोक्ता सभूहद्राया गङ्छठत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतद्राया गयाउन प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩनेछ बङ्ङे 
व्मवस्था गयेको य नेऩार सयकाय, स्थानीम ङ्जवकास भन्रारम, स्थानीम ङ्झनकाम सहमोग शािाको ऩ.सॊ 
2०६४।०६५ च.नॊ ८६३ ङ्झभङ्झत २०६५।३।१६ को ऩङ्चयऩरभा स्थानीम ङ्झनकाम आङ्झथिक प्रशासन 
ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ १५५ को उऩङ्झनमभ (१) भा मस ङ्झनमभावरीभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन स्थानीमस्तयभा सञ्चारन हङ्टने आमोजनाभध्मे ऩैंतीस राि रुऩैमाॉसम्भ रागत अनङ्टभानका 
कामििभ स्थानीम उऩबोक्ता सभूहद्राया गङ्छठत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतद्राया गयाउन प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩनेछ बङ्ङे 
व्मवस्था बएकोभा सोबन्दा फढी रागतका आमोजना उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभापि त गनि सङ्जकन े वा नसङ्जकने बङ्ङ े
सम्फन्धभा ऩेस हङ्टॉदा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको दऺता य सऺभताको आधायभा ऩैँतीस राि रुऩैमाॉबन्दा फढी रागत 
बए ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत स्थानीम ङ्झनकामरे ङ्झनणिम गयी उङ्ञल्रङ्ञित आमोजना सञ्चारन गनि सक्ने हङ्टॉदा सो अनङ्टसाय 
गनि गयाउन ङ्झनदेशन ङ्छदने बनी नेऩार सयकाय (भन्रीस्तय) फाट ङ्झभङ्झत २०६५।२।२ भा ङ्झनणिम बएको हङ्टॉदा 
ङ्झनणिमअनङ्टसाय हङ्टन अनङ्टयोध गङ्चयन्छ बनी सफै ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतहरूराई ऩङ्चयऩर बएको देङ्ञिएकोरे त्मस्तो 
ऩङ्चयऩररे ङ्झनमभावरीको व्मवस्थाराई अन्मथा गयेको देङ्ञिॉदा ऩङ्टनङ्जविचाय हङ्टन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/११/३० 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

 साथै साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, म्माग्दीफाट ङ्झभङ्झत २०६७।३।२९ को ङ्झनणिमफाट भारढङ्टङ्गा-फेनी सडक 
िण्ड ङ्झनभािण भभित उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट गङ्चयएको कामिको रागत अनङ्टभानभा SBST फाट ङ्जऩच गने बनी 
रागत अनङ्टभान तमाय बएकोभा Premix Carpet फाट ङ्जऩच गङ्चयएको सम्फन्धभा हेदाि, SBST फाट ङ्जऩच गदाि 
बन्दा Premix Carpet फाट ङ्जऩच गदाि रागत अनङ्टभानसभेत कभ हङ्टने हङ्टॉदा त्मसयी ङ्जऩच गयी ङ्झफर तमाय 
गङ्चयएको हो बङ्ङे प्राङ्जवङ्झधकको फमान यहेकोभा सो सम्फन्धभा ङ्झनणिम बए गयेको नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा आगाभी 
सभमभा रागत अनङ्टभान, नक्सा, ड्रइङ ङ्झडजाइन एवॊ सम्झौताफभोङ्ञजभ नै गनि गयाउनङ्ट हङ्टन सभेत ङ्ञजल्रा सभन्वम 
सङ्झभङ्झतको कामािरम, म्माग्दीभा रेिी ऩठाइएको । 

1७.1४ रुऩन्देही ङ्ञजल्रा, ङ्ञचङ्ञल्हमा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव केशवप्रसाद बट्टयाईरे आङ्झथिक 
वषि २०७१/०७२ भा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतफाट सडक भभित दस्तङ्टय तथा ऩमािवयण शङ्टल्क उठाउॉदा यङ्झसद 
ङ्झनमन्रण िाता नयािी दोहोयो नम्फयका यङ्झसदहरू छऩाइ याजस्व सॊकरन गयेको य गा.ङ्जव.स.को याजस्व 
आम्दानी तोङ्जकएको सभमभा दाङ्ञिरा नगयी आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ऐनरे गयेको व्मवस्थाको ऩूणिऩारना गयेको 
नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ रे गयेको व्मवस्थाको ऩूणि ऩारना गने गयाउने य अफ 
आइन्दा मस्ता ङ्जकङ्झसभको कामि हङ्टन/गनि नऩाउने गयी ङ्जवशेष सतकि ता य सॊवेदनशीरता अऩनाउन एवॊ रेिा 
याख्न ेकभिचायी तथा रेिा उत्तयदामी अङ्झधकायीसभेतराई कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग 
आमोगको ङ्झभङ्झत 2075/११/३० को ङ्झनणिमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमभापि त 
तत्कारको ङ्ञचङ्ञल्हमा गा.ङ्जव.स.सभेत गाङ्झबई फनेको ङ्झसमायी गाउॉऩाङ्झरकाको कामािरम, रुऩन्देहीराई सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

1७.1५ नवरऩयासी ङ्ञजल्राको गेयभी गा.ङ्जव.स.को कामािरमरे िङ्टरा ङ्छदसाभङ्टक्त अङ्झबमान कामििभअन्तगित शौचारम 
ङ्झनभािण, उऩस्वास्थ्म चौकी ङ्झनभािण, सवायी कय ठेक्का व्मवस्था, भारऩोत फढी असङ्टरी तथा फेरुजङ्ट पर्छ्यौट 
जस्ता ङ्जवषमभा अङ्झनमङ्झभतता गयी भ्रद्शाचाय य ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी हङ्टन े काभ 
कायफाही बए गयेको बङ्ङे उजङ्टयीको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको देङ्ञिएन ।  तय ङ्जवगत वषिहरूका पर्छ्यौट गनि फाॉकी 
यहेका ऩेश्की तथा फेरुजङ्ट यकभहरू पर्छ्यौट गनिका राङ्झग प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक जो जे गनङ्टिऩने हो 
सो गनिका राङ्झग अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 2075/१२/३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ऩाल्हीनन्दन 
गाउॉऩाङ्झरकाको कामािरम, नवरऩयासीराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1७.1६ ङ्ञजल्रा उदमऩङ्टय ङ्झरमङ्टगा न.ऩा. वडा नॊ. ८ य ९ को ङ्झसभानाभा ऩने अनाि िोरा ङ्झनमन्रण कामिका राङ्झग 
ङ्झरमङ्टगा नगयऩाङ्झरकाको कामािरम, गाईघाटरे आमोजना स्वीकृत गयी ङ्झनभािण कामिको प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकन 
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रु.५२,१०,८९४।५४ यहेकोभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई रु.४८,७१,६२१।- भार ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको य सो 
यकभभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको रु. १० रािसभेत सभावेश बएको हङ्टॉदा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई फढी ब ङ्टक्तानी 
बएको नदेङ्ञिएको,  ङ्झनभािण कामि ऩूणिरूऩभा RCC यहेको बए ताऩङ्झन Testing of stone and GI wire आइटभ 
भूल्माॊकन तथा ङ्झफरभा सभावेश गयी सो मोजनाभा नबएको काभको सभेत भूल्माॊकन गयी रु.८०,०००।- 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको हङ्टॉदा सो यकभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट असङ्टरउऩय गनेतपि  कानूनफभोङ्ञजभ 
जो जे गने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झरमङ्टगा नगयऩाङ्झरका 
उदमऩङ्टयराई रेिी ऩठाइएको ।  

1७.1७ तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम, सरािहीको गोद्वाया बौचय नम्फय 90 रगामत अन्म गोद्वाया 
बौचयफाट रगफङ्टक तथा तेरको ङ्झफररगामत अन्म आवश्मक कागजऩरहरू नयािी ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको बङ्ङे 
सभेतका ङ्जवषमभा आवश्मक छानङ्झफन गयी ऩाउॉ बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा उजङ्टयी व्महोयाभा उल्रेि 
बएको जस्तो अङ्झनमङ्झभतता बएको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको देङ्ञिएन । तथाङ्जऩ ङ्झभङ्झसरफाट ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा 
कामियत तत्कारीन नामफ सङ्टब्फा शङ्टबनायामण यामरे ङ्झभङ्झत 2073।3।28 भा रु.60,000।–ऩेश्की 
ङ्झरएकोभा सो ऩेश्की यकभ हारसम्भ ऩङ्झन पर्छ्यौट बएको नदेङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ गनिका 
राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम, सरािहीराई 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

1७.1८ भोयङ ङ्ञजल्रा केयाफायी गाउॉऩाङ्झरकाङ्ञस्थत िदभ/गङ्झछमा िोरा य रेटाङ बोगटेनीङ्ञस्थत ङ्ञचसाङ िोराभा 
नदीजन्म ऩदाथिको भाऩदण्डङ्जवऩयीत अत्मङ्झधक उत्िनन गयेको रगामतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा िोराभा कभ वषाि बएको सभमभा नदीजन्म ऩदाथिको कभ ङ्झडऩोङ्ञजसन हङ्टने हङ्टॉदा प्रत्मेक वषि 
िोरानारा ठेक्का रगाउॉदा IEE प्रङ्झतवेदनको आधायभा िोराको ङ्झडऩोङ्ञजसनको अवस्थाराइि भध्मनजय गयेय 
भार ठेक्का फन्दोफस्त गनि उऩमङ्टक्त देङ्ञिएको, नदीजन्म ऩदाथिको अवैध उत्िनन तथा चोयी ङ्झनमन्रणका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीमस्तयभा नै स्थानीम तहको सॊमोजकत्वभा सङ्टयऺा ङ्झनकाम, वन कामािरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सॊरग्न 
TOR सङ्जहतको अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ सॊमन्र गठन गनि उऩमङ्टक्त हङ्टने देङ्ञिएको य िसय उद्योगको ङ्झनमभन गयी 
नदीजन्म ऩदाथिभा कयको दामया ङ्जवस्ताय गनि िसय उद्योगहरूको िङ्चयद ऩङ्चयभाण य ङ्झफिी ऩङ्चयभाणराइि 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गनि स्ऩद्श कानूनी व्मवस्था ङ्झभराउनङ्टऩने देङ्ञिएकारे सो सम्फन्धभा आवश्मक सॊमन्र ङ्झनभािण 
गयी कडाइका साथ कामािन्वमन गनि गयाउन कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो गनिका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
स्थानीम तहराइि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1७.1९ काङ्झरकोट ङ्ञजल्रा, साङ्झफक रारङ्ट गा.ङ्जव.स.का तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव मङ्टवक हभारसभेतरे रगाताय आ.व. 
२०६९/0७० देङ्ञि आ.व. २०७१/0७२ सम्भको फारफाङ्झरका तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको यकभ झङ्टठा ङ्झफर 
बयऩाई फनाई यकभ िाई भ्रद्शाचाय गयेको बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात 
हङ्टॉदा उजङ्टयी व्महोया ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको नदेङ्ञिए ऩङ्झन भहारेिा ऩयीऺकको प्रङ्झतवेदनसभेतफाट ग्राभीण 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण, रङ्ञऺत कामििभ तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषिकभा ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञक्त तथा सॊस्थाका नाभभा ऩेश्की यकभ 
रु.52,40,870।– ङ्झरएको देङ्ञिॊदा उक्त ऩेश्की ङ्झनमङ्झभत/असङ्टर/पर्छ्यौट गने/गयाउनेतपि  कानूनफभोङ्ञजभ 
जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा 
साभान्म प्रशासन भन्रारमभापि त नयहङ्चयनाथ गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम, काङ्झरकोटराइि सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

1७.२० रभजङ्टङ ङ्ञजल्रा फेंसीसहय नगयऩाङ्झरकाका तत्कारीन कामिकायी अङ्झधकृत याजेन्िप्रसाद ऩौडेरसभेतरे 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा को.रे.ङ्झन.का. 
रभजङ्टङको नाभभा याजस्व दाङ्ञिरा गयेको बौचय प्राद्ऱ हङ्टन आएकोरे उजङ्टयीको व्महोया ऩङ्टङ्जद्श हङ्टने आधाय 
नदेङ्ञिए ऩङ्झन नेऩार सयकायको अङ्झधकृतस्तयको कभिचायीरे एकै सभमभा फेग्राफेग्रै कामािरमफाट दोहोयो 
दैङ्झनक भ्रभण बत्ता ङ्झरएको देङ्ञिॊदा मस सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमभापि त 
फेंशीसहय न.ऩा. रभजङ्टङराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 
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1७.2१ ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकको आ.व. 2069/070 को पङ्ट ङ्ञल्ऩङ्कोट गा.ङ्जव.स.का 
वडाहरूभा सञ्चाङ्झरत मोजनाहरूका उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य कामिकायी सङ्झभङ्झतहरू ङ्झभरेय यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङ्ङ ेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उजङ्टयी व्महोयाभा उल्रेि बएको 
जस्तो अङ्झनमङ्झभतता ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको देङ्ञिएन । तथाङ्जऩ ङ्झभङ्झसरफाट उक्त गा.ङ्जव.स.को च्मानडाॉडा िानेऩानी 
ङ्झनभािण मोजनाका राङ्झग उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ ङ्झनयज ताभाङरे रु.35,000।- ऩेश्की ङ्झरई 
रु.5,000।- उक्त गाउॉऩाङ्झरकाको िाताभा जम्भा गयेको य फाॉकी रु.30,000।- को यीतऩूविक ऩेश्की 
पर्छ्यौट गयेको नदेङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो, सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
2075/१२/२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय साङ्झफक पङ्ट ङ्ञल्ऩङकोट गा.ङ्जव.स. हार फरेपी गाउॉऩाङ्झरका, 
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

1७.2२ धाङ्छदङ ङ्ञजल्रा, साङ्झफक सेभजङ्टङ गा.ङ्जव.स.भा आङ्छदवासी जनजाङ्झत सॊग्रहारम बवन फनाउन गा.ङ्जव.स.फाट 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत रु.2,00,000।- यकभ सम्फङ्ञन्धत मोजनास्थरभा काभै नगयी कागजीरूऩभा मोजना सम्ऩङ्ङ गयी 
यकभ ङ्झनकासा गयेय मोजना पर्छ्यौटसभेत गयेकारे काभ नै नगयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गने उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायी य अन्म कभिचायी तथा दोषीराई कायफाही गङ्चयमोस ्बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयी  ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आङ्छदवासी जनजाङ्झत सॊग्रहारम बवन ङ्झनभािण उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
मङ्टगफहादङ्टय ताभाङरे रु.2,00,000।- यकभ तत्कारीन ङ्ञज.ङ्जव.स.को याजस्व िाताभा दाङ्ञिरा गयेको देङ्ञिॊदा 
भ्रद्शाचायजन्म कामि बए/गयेको प्रङ्झतत हङ्टन आएको देङ्ञिएन । तथाङ्जऩ रागत अनङ्टभानअनङ्टसाय कामि गनङ्टिऩनेभा 
सो गयेको नदेङ्ञिएको, अफउप्रान्त मस्तो प्रकायको कामि गदाि थऩ सतकि ता अऩनाई कामि गनिका राङ्झग 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ् घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको ।  

1७.2३ श्री जनप्रबात भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, कारीभाटी, काठभाडौंभा अङ्झनमङ्झभतता सभेतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्जवद्यारमका तत्कारीन ऩदाङ्झधकायीहरूफाट सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी तथा 
दङ्टरुऩमोग बएको बङ्ङे उजङ्टयी व्महोया ऩङ्टङ्जद्श बएको देङ्ञिएन, ङ्जवद्यारमका नाभको ङ्जक.नॊ. ७ (साङ्झफक ङ्जक.नॊ. 
१०२) को जग्गासॉग ङ्झसभाना जोङ्झडएको हारसम्भ दताि फाॉकी यहेको ङ्जक.नॊ. ८६ तथा ङ्जवद्यारमको जग्गाको 
ऩङ्ञद्ळभ उत्तयतपि  फाटोफाङ्जहय ऩयेको ङ्जवद्यारमको जग्गाको सम्फन्धभा मङ्जकन गयी गयाई ङ्जवद्यारमको जग्गा 
सॊयऺण एवभ ् व्मवस्थाऩनका राङ्झग कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६/१/९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाराई रेिी ऩठाइएको। 

1७.2४ ङ्ञजल्रा ऩसाि साङ्झफक वीयगॊज उऩ-भहानगयऩाङ्झरकारे आ.व. 2072/073 भा 12 कयोड भूल्म फयाफयको 
ङ्झनभािण कामिराई टङ्टिाई कोटेसनभापि त गयी भ्रद्शाचाय गयेको बङ्ङे सभेत ङ्जवषमको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, 2063 को दपा 3 को उऩदपा (1) य (2) भा 
साविजङ्झनक ङ्झनकामरे िङ्चयद गदाि ऐनफभोङ्ञजभको कामिङ्जवङ्झध ऩूया गयी िङ्चयद गनङ्टिऩने छ य ऐनको प्रङ्झतकूर हङ्टने 
गयी गङ्चयएको िङ्चयद फदय तथा अभान्म हङ्टने छ बनी उल्रेि बएको सन्दबिभा साङ्झफक वीयगञ्ज 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट बएको उक्त सौमि सडक फत्ती िङ्चयद कामि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, 2063 य 
साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, 2064 फभोङ्ञजभ ऐन ङ्झनमभसम्भत नदेङ्ञिएकोरे सो को छानङ्झफन गयी सॊरग्न 
कभिचायीहरू कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 2076/2/13 को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम य वीयगञ्ज भहानगयऩाङ्झरकाराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

1७.2५ यौतहट ङ्ञजल्राका ङ्जवङ्झबङ्ङ गा.ङ्जव.स.हरूभा अधिसयकायी अनङ्टदान यकभ तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता, स्थानीम 
ऩूवािधाय ङ्जवकास ङ्झनभािणको यकभ दङ्टरुऩमोग बई भ्रद्शाचाय य अङ्झनमङ्झभतता बएकोरे सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी एवॊ 
कभिचायीउऩय आवश्मक छानङ्झफन गयी कानूनी कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे व्महोयासङ्जहतको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
साङ्झफक बसेढवा गा.ङ्जव.स.भा भ्रभण बत्तातपि  स्वीकृत नै नबएको भ्रभण आदेशफाट िचि रेङ्ञिएको तथा होटर 
ङ्झफर सॊरग्न नबएको भ्रभण बत्ताफाऩत प्राङ्जवङ्झधक सहामक अङ्ञिरेन्िकङ्ट भाय मादवरे फङ्टङ्ञझङ्झरएको भध्मे 
रु.82,335।-, गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव अजङ्टिनरार कणिरे फङ्टङ्ञझङ्झरएको भध्मे रु.8,700।–, गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव 
जवाहयरार झारे फङ्टङ्ञझङ्झरएकोभध्मे रु.43,750।–, तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत यौतहटका तत्कारीन 



                            206 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

सहरेिाऩार भनोजयाज कणिरे फङ्टङ्ञझङ्झरएको रु.13,000।–य तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, यौतहटका 
तत्कारीन रेिाऩार ङ्ञिभानन्द ऩौडेररे फङ्टङ्ञझङ्झरएको रु.5,000।–भ्रभण िचि ङ्झनमभावरी, 2064 को 
ङ्झनमभ २३ फभोङ्ञजभ गनङ्टिऩनेभा सो गयेको नदेङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने सो गनिका 
राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 2076/२/२० को ङ्झनणिमानङ्टसाय कटहङ्चयमा नगयऩाङ्झरका, यौतहटराई सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

1७.2६ कास्की ङ्ञजल्रा ऩोिया भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ नागढङ्टॊगाङ्ञस्थत चयक भेभोङ्चयमर बवन ङ्झनभािण सम्ऩन् न 
नहङ्टॉदै ङ्झनभािण सम्ऩन् न प्रङ्झतवेदन ङ्छदइि 96 ङ्जपट उचाइ जाॉदासभेत ऩोिया भहानगयऩाङ्झरका, कास्की च ङ्टऩ रागेय 
फसेको बङ्ङे सभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा चयक भेभोङ्चयमर हङ्ञस्ऩटरको 
बवन ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ नहङ्टॉदै, स्थरगत ङ्झनयीऺण नगयी सम्ऩङ्ङ प्रभाणऩर ङ्छदएको देङ्ञिॊदा सो कामिभा सॊरग्न 
कभिचायीहरू साथै ऩोिया नागङ्चयक उड् ड्यन कामािरमरे ५५ ङ्जपटबन्दा नफढ्ने गयी बवन ङ्झनभािण गनि 
स्वीकृङ्झत ङ्छदए ताऩङ्झन सो को ऩारना बएको नदेङ्ञिएको एवॊ नक्सा ऩास प्रङ्जिमाराई व्मवङ्ञस्थत, ऩायदशॉ य 
ङ्झनमभङ्जवऩयीत फनेका सॊयचनाहरूको सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७६/२/२९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ऩोिया भहानगयऩाङ्झरकाराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.  सहयी ङ्जवकास भन्रारम अन्तगित 

१८.१  काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ ङ्ञस्थत नक्सारभा ङ्झनभािण बइयहेको डफर ङ्जि ङ्जहल्टन होटर नाभक 
ऩाॉचताये होटर ङ्झनभािणको इजाजत ङ्छदॊदा ङ्झनभािणको तङ्चयका, सङ्टयऺासभेतको ङ्जवषमभा वस्तङ्टगत भाऩदण्ड तम 
नगयी वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन स्वीकृत नगयी ङ्झनभािण कामि सङ्टरु गयेको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकनको प्रङ्झतवेदन स्वीकृत नहङ्टॉदै होटरको बवन 
ङ्झनभािण इजाजत प्रदान गङ्चयएको, बवन ङ्झनभािणसम्फन्धी भाऩदण्ड, 2064 भा बवन तथा बवनको जग ङ्झनभािण 
गदाि ङ्झरनङ्टऩने सावधानीहरू य सङ्टयऺाहरू फायेभा स्ऩद्श भाऩदण्डहरू नबएकोरे ङ्झनभािणकतािरे आ-आफ्नो 
तङ्चयकाफाट ङ्झनभािण कामि गने गयेको, जङ्झभनभङ्टङ्झन ऩानीको सतहभाङ्झथ यहेकारे जग िन्दा फाङ्जहयऩङ्छट्ट 
Contiguous Pile य ती Pile हरूराइि टेको (Steel Shoring) रे अड्याउने गयी ङ्झडजाइन बएको देङ्ञिए ऩङ्झन 
ङ्झडजाइनअनङ्टसाय प्रमोग गनङ्टिऩने टेकोको प्रमोग नगङ्चयएको, भहानगयऩाङ्झरकाको तपि फाट ऩमािद्ऱ अनङ्टगभन नबएको 
य जगदम्फा हङ्ञस्ऩटाङ्झरटी ग्र ङ्टऩ प्रा.ङ्झर.रे ङ्झनमङ्टक्त गयेको ऩयाभशिदातारे ङ्झरऩऺीम सम्झौताभा उल्रेि 
गङ्चयएफभोङ्ञजभको प्रावधानको कामािन्वमन नगयेको कायण जगदम्फा हङ्ञस्ऩटाङ्झरटी ग्र ङ्टऩ प्रा.ङ्झर.द्राया काठभाडौंको 
नक्सारभा ङ्झनभािण बइयहेको डफर ङ्जि ङ्जहल्टन होटरको ङ्झनभािणको िभभा सडक बाङ्झसन गइि सडक तथा 
वयऩयका घयहरूभासभेत ऺङ्झत हङ्टन गएको अवस्था देङ्ञिएकोरे बवन तथा बवनको जग ङ्झनभािण गदाि ङ्झरनङ्टऩने 
सावधानीहरू य सङ्टयऺाहरू सम्फन्धभा स्ऩद्श भाऩदण्डहरू तथा होटर, येस्टङ्टया, अऩाटिभेन्ट, ङ्झसनेभा हर, सङ्जऩङ 
सेन्टय आङ्छदजस्ता साविजङ्झनक भहत्व य सयोकायका बवनहरू ङ्झनभािणका राङ्झग साविजङ्झनक तथा ङ्झनजी सम्ऩङ्ञत्तको 
सङ्टयऺाराई प्रङ्झतकूर प्रबाव नऩाने गयी ङ्झबङ्ङ य ङ्जवशेष प्रकायका प्रावधानहरू बवन ङ्झनभािणसम्फन्धी भाऩदण्ड, 
२०६४ भा सभावेश गयी सो भाऩदण्डराई सभमानङ्टकूर सॊशोधन गयेय कामािन्वमनभा ल्माउन उऩमङ्टक्त हङ्टन े
सङ्टझाव आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार सयकाय, सहयी ङ्जवकास भन्रारमराई रेिी 
ऩठाइएको । 

१९.  स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारम अन्तगित 

१९.१  ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम, ताप्रेजङ्टङको आ.व.२०७०/०७१ को फजेट तथा कामििभभा कभिचायीहरूरे पजॉ 
ङ्झफर बयऩाई फनाई दैङ्झनक भ्रभण बत्ता ब ङ्टक्तानी ङ्झरएको रगामतका उजङ्टयीहरूका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम, ताप्रेजङ्टङको स्वीकृत िङ्चयद आदेशफाट Peoples Trading  
दभक-११ फाट ङ्झफर नॊ. ३२९ य ३३० फाट िङ्चयद गङ्चयएको बङ्झनएको रु.६३,६४०।– को उङ्ञल्रङ्ञित 
साभानहरूको प्राङ्झद्ऱ/दाङ्ञिरा ङ्जववयण शॊकास्ऩद देङ्ञिएको य उक्त यकभ ङ्झनज कभिचायीहरूफाट कामािरमको 
याजस्व िाताभा दाङ्ञिरा गयेको बनी फैंक बौचयसङ्जहतको जवाप प्राद्ऱ बए ताऩङ्झन सो कायोफायभा सॊरग्न 
कभिचायीहरू (साभान भाग गयी ङ्झफर ऩेस गने ल्माफ अङ्झसदे्शण्ट उदमनायामण दङ्टरार, िङ्चयद आदेश स्वीकृत 
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तथा ङ्ञजन्सी दाङ्ञिरा/ङ्झफर प्रभाङ्ञणत गने कामािरम प्रभङ्टि डा. सूमिफहादङ्टय गङ्टरुङ, साभान दाङ्ञिरा गने ङ्ञजन्सी 
प्रभङ्टि/ना.सङ्ट. बीभप्रसाद दाहार य स्टोय ङ्जकऩयको सभेत काभ गने ङ्झस.अ.हे.व. डम्फय शे्रद्ष एवॊ ब ङ्टक्तानीका 
राङ्झग ऩेस गने रेिाऩार दीऩक न्मौऩाने य रेिा अङ्झधकृत फरफहादङ्टय ओिाफङ्ट सभेत) रे ङ्झफरभा उङ्ञल्रङ्ञित 
साभानको ऩमािद्ऱ चेकजाॉच नगयी कागजातका आधायभा भार ब ङ्टक्तानी गयेको देङ्ञिॉदा ङ्झनजहरूरे आफ्नो ऩदीम 
कतिव्म एवॊ ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गयेको देङ्ञिन नआएकोरे सो कामिभा सॊरग्न उङ्ञल्रङ्ञित कभिचायीहरूराई जो जे 
गनङ्टिऩने हो तहाॉफाटै गने गयाउने गयी आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/६/११ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म 
कामािरम, ताप्रेजङ्टङराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१९.2  ङ्झररी याजफॊशीरे आई.एस्सी.को नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गयी MBBS अध्ममन गनङ्टिका साथै नेऩार भेङ्झडकर 
काउङ्ञन्सरफाट ङ्ञचङ्जकत्सक दताि प्रभाणऩर ङ्झरइि वी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षान, धयानभा कयाय 
सेवाभा काभ गयी भ्रद्शाचायसभेत गयेकोभा कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनज ङ्झररी याजफॊशीरे ङ्झभङ्झत २०६०/५/१४ देङ्ञि २०६२/६/२ सम्भ हाउस अङ्जपसय 
(भेङ्झडकर अङ्जपसय) ऩदभा वी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षान, धयानभा कयाय सेवाको रूऩभा कामियत 
यही सयकायी सेवासङ्टङ्जवधा उऩबोग गयेको एवॊ हार ङ्झनज ङ्झररी याजफॊशी नेऩार सयकायको कङ्ट नै साविजङ्झनक 
ङ्झनकामभा कामियत यहेको नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/८/२० को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरराइि रेिी ऩठाइएको ।  

१९.3  आमङ्टवेद ङ्जवबाग, टेकङ्ट रे आङ्झथिक वषिको राङ्झग ङ्ञजल्रा आमङ्टवेदहरूभा ऩठाउने औषधीहरू िङ्चयद गदाि आ.व.को 
अङ्ञन्तभ भङ्जहनाभा भार ङ्जवबागभा प्राप् त गयी ङ्ञजल्रा आमङ्टवेद अस्ऩतारहरूभा ढङ्टवानी गयी ऩठाउॉदा अको 
आङ्झथिक वषिभा भार अङ्ञघल्रो आ.व.भा िङ्चयद गयेको औषधी ऩङ्टग्ने गयेकोरे औषधीको म्मादसभेत सभाप् त हङ्टने 
अवस्था देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा आमङ्टवेदहरूभा ऩठाउने औषधीहरू साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन, ङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ 
फोरऩर आह्वान गयी प्रङ्झतस्ऩधाित्भक भाध्मभफाट औषधी िङ्चयद गयी दऺ आमङ्टवेद ङ्जवऻ सभूहफाट आवश्मक 
मन्र-उऩकयण, यसामनसङ्जहतको प्रमोगशारा कऺभा गङ्टणस्तय ऩयीऺण गयी चारङ्ट आङ्झथिक वषिका राङ्झग िङ्चयद 
गयेको औषधी सोही आङ्झथिक वषिङ्झबरै ङ्ञजल्रा आमङ्टवेदहरूभा ढङ्टवानी गङ्चयसक्ने व्मवस्था ङ्झभराई ऩूणि रूऩभा 
कामािन्वमन गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय स्वास्थ्म भन्रारम, आमङ्टवेद 
ङ्जवबाग, टेकङ्ट राई रेिी ऩठाइएको । 

१९.४  सङ्टनसयी ङ्ञजल्रा इनरुवा अस्ऩतार ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा आ.व. २०७४/०७५ को आम्दानी कम्प्मङ्टटयफाट कङ्चयफ 
५८ राि रुऩैमाॉ देङ्ञिएकोभा फैंकभा कङ्चयफ २५ राि रुऩैमाॉ भार आम्दानी देिाइएकोरे फाॉकी यकभ 
दाङ्ञिरा गनि ऩटकऩटक बन्दासभेत फेवास्ता गयी ङ्जहनाङ्झभना गयेकोरे आवश्मक छानङ्झफन गयी सम्फङ्ञन्धत 
कभिचायीराई कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङ ेउजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा इनरुवा अस्ऩतारभा 
ङ्झफङ्झरङ काउण्टयभा कामियत कम्प्मङ्टटय अऩयेटय ङ्जवकेश शे्रद्षसभेतका कभिचायीहरूरे आङ्झथिक वषि 
२०७४/०७५ भा सेवा शङ्टल्कफाऩत उठाएको याजस्व यकभ ङ्जढरो गयी दाङ्ञिरा गयेको देङ्ञिएकोरे आङ्झथिक 
कामिङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ फभोङ्ञजभ अङ्ञततमायवाराफाट ङ्झनजहरू उऩय कायफाही चराउन कानूनसम्भत हङ्टने हङ्टॉदा 
उप्रान्त सेवा शङ्टल्कफाऩत उठ्न े यकभ सोही ङ्छदन वा सो को बोङ्झरऩल्ट अङ्झनवामि रूऩभा फैंक दाङ्ञिरा गनि 
रगाउन े य प्रचङ्झरत आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ऐन, २०५५ फभोङ्ञजभ अस्ऩतारभा प्राद्ऱ हङ्टन े याजस्व दाङ्ञिरा गने 
गयाउन,े रेिा याख्न,े पाॉटवायी तमाय गयी ऩेस गने, रेिाऩयीऺण गयाउने य रेिाको अङ्झबरेि दङ्टरुस्त याख्न े
आङ्झथिक कतिव्मको ऩारना गने गयाउन े य सो ऩारना नगने कभिचायीउऩय दण्ड जङ्चयवानारगामत ङ्जवबागीम 
कायफाही इनरुवा अस्ऩतारका तत्कारीन कामािरम प्रभङ्टि भङ्टकङ्ट न्दयाज गौतभ य रेिा अङ्झधकृत याजेन्ि 
आचामिफाट बए गयेको नदेङ्ञिएकोरे उप्रान्त सो फभोङ्ञजभको कतिव्मको ऩारना कडाइका साथ गनि गयाउन 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/११/१९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारम य इनरुवा अस्ऩतार 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झतराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१९.५  याद्ऱी उऩ-ऺेरीम अस्ऩतार घोयाही, दाङभा आ.व. २०७१/0७२ देङ्ञि ङ्ञजन्सी साभान तथा औषधी िङ्चयद य 
ठेक्काऩट्टाभा आङ्झथिक प्ररोबनभा ऩयी ठूरो भ्रद्शाचाय बएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अनङ्टसन्धानको िभभा ङ्जववेङ्ञचत आधाय, कायण एवॊ प्रभाणहरूफाट याद्ऱी उऩऺेरीम 



                            208 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

अस्ऩताररे औषधी, सङ्ञजिकर, ल्माफ तथा अन्म साभग्रीहरू िङ्चयदका राङ्झग रागत अनङ्टभान तमाय गदाि 
आवश्मक ऩने अङ्झधकतभ य न्मूनतभ ऩङ्चयभाण उल्रेि नगयी रागत अनङ्टभान तमाय गयेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा अफ 
आइन्दा साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ३(घ) फभोङ्ञजभ िङ्चयदको ङ्जववयण, ऩङ्चयभाण य ऺेर 
मङ्जकन गयी भार रागत अनङ्टभान तमाय गनि तथा साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ को ङ्झनमभ २१ को 
अनङ्टसूची ३(ि) भा बएको व्मवस्थाको ऩूणि ऩङ्चयऩारना गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/९ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय याद्ऱी उऩऺेरीम अस्ऩतार दाङराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१९.६  डा. ङ्जकशोय गङ्टरुङरे आई.एस्सी.को प्रभाणऩर नक्करी फनाई सोही नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गयी नेऩार भेङ्झडकर 
काउङ्ञन्सरफाट ङ्ञचङ्जकत्सक दताि प्रभाणऩर ङ्झरई ङ्झभङ्झत २०६६।३।२ गतेसम्भ १ वषि कामिकार फी.ऩी. 
कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षान, धयानभा Dental Surgeon ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झरई साविजङ्झनक ङ्झनकामफाट 
राब ङ्झरएको, नेऩारगन्ज भेङ्झडकर करेजभा ङ्झनज आयोऩी हार यङ्ञजद्सायको रूऩभा कामियत यहेको बनी 
सम्फङ्ञन्धत अस्ऩतारफाट जानकायी प्राद्ऱ बएको, ङ्झनजरे ङ्जवगतभा सेवा गयेको सयकायको कङ्ट नै साविजङ्झनक 
ङ्झनकामभा हार कामियत यहेको नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनज आयोङ्जऩत व्मङ्ञक्तको शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको 
आङ्झधकाङ्चयकता सम्फन्धभा आवश्मक छानङ्झफन गयी कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो तहाॉफाटै गनिका राङ्झग 
आमोगको ङ्झभङ्झत 2076/1/19 को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरभा रेिी ऩठाइएको। 

2०.  भहारेिा ऩयीऺकको कामािरम अन्तगित 

2०.१  भारऩोत कामािरम, करैमा, फायाभा भहारेिाऩयीऺकको कामािरमका रेिाऩयीऺण अङ्झधकायीद्रम ङ्छदनदमार 
पङ्ट माॉर य केवरकङ्ट भाय फडाररे अङ्ञन्तभ रेिाऩयीऺण गने िभभा ऩयीऺणका राङ्झग अत्मावश्मक ऩने तीनवटै 
पाॉटसॉग सम्फङ्ञन्धत यङ्ञजदे्ससनका ङ्झरित, नगदी यङ्झसद, ङ्झरित दताि ङ्जकताफसभेतका सक्कर कागजातहरू 
सभमभै कामािरमरे उऩरब्ध गयाए-नगयाएको जानकायीसभेत नगयाई कागजात सॊकरन तथा ऩयीऺण गनिका 
राङ्झग ऩमािद्ऱ सावधानी नअऩनाई कामािरमभा यहेका तीन वटा पाॉटभध्मे यङ्ञजदे्ससन पाॉट नम्फय तीनसॉग 
सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै ऩङ्झन कागजातहरूको सॊकरन तथा ऩयीऺण नगयी अङ्ञन्तभ रेिाऩयीऺणको अवास्तङ्जवक 
प्रङ्झतवेदन तमाय गने कामिभा सहमोग गयेको देङ्ञिएकोरे रेिाऩयीऺण अङ्झधकायीद्रम ङ्छदनदमार पङ्ट माॉर य 
केवरकङ्ट भाय फडारराई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ जो जे फङ्टझ्नङ्टऩछि फङ्टझी आवश्मक कायफाही गनिका राङ्झग 
भहारेिाऩयीऺकको कामािरमराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/२६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

2१.  भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामािरम अन्तगित 

2१.१   इराका प्रहयी कामािरम, गैंडाकोटका प्रहयी ङ्झनयीऺक रोकफहादङ्टय ङ्झफ.सी.रे रु.१० राि ङ्झरई ङ्झभङ्झत २०७६ 
सार वैशाि ११ गते याङ्झत गैडाकोट बकृङ्ट टी कायिाना नङ्ञजक फा.२०च ११७९ नम्फयको गाडीरे 
भोटयसाइकरराई ठक्कय ङ्छदॊदा भोटयसाइकर चारकको भतृ्मङ्ट बएको घटना घटाउने वास्तङ्जवक चारकराई 
छोडी भहतो थयभा नक्करी सवायी चारक िडा गयी थङ्टनाभा यािेको बन् ने सम्फन्धभा छङ्जवरार शभािको 
जाहेयीरे वादी नेऩार सयकाय य प्रङ्झतवादी ङ्जकसङ्टना भहतो बएको ङ्ञजल्रा सयकायी वङ्जकर कामािरम नवरऩङ्टयफाट 
नवरऩङ्टय ङ्ञजल्रा अदारतभा ङ्झभङ्झत 2076।2।9 भा दताि बएको सवायी ज्मान भङ्टद्दाको अङ्झबमोग ऩरभा 
कानूनफभोङ्ञजभ अङ्झबमोग ऩर सॊशोधनसम्फन्धी कायफाही अगाङ्झड फढाउन भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामािरम, 

याभशाहऩथभा आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/३/२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

2२.  अन्म  

2२.१  ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम धनकङ्ट टा ऩऺ बई ङ्जवऩऺी ऩशङ्टियाभ थाऩा, रोभसकङ्ट भाय ऩोियेर य तत्कारीन ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामािरम धनकङ्ट टाका ना.सङ्ट. गणेशप्रसाद फयारसभेत बएको ०६२ सारभा ऩशङ्टियाभ थाऩारे आफ्ना 
दाजङ्ट बवानी थाऩाको पोटो टाॉसी प्रङ्झतवादीहरू भध्मे रोभसकङ्ट भाय ऩोियेर य गणेशप्रसाद फयारसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा झङ्टठा ङ्जववयण ऩेस गयी याहदानी फनाएको बङ्ङे भङ्टद्दाभा अनङ्टसन्धानको िभभा ऺेरीम प्रशासन 
कामािरम धनकङ्ट टाको ङ्झभङ्झत 2062/4/24 को आदेशानङ्टसाय प्रङ्झतवादी ऩशङ्टियाभ थाऩाफाट रु.10,000।- 
नगद वा सो फयाफयको जेथा धयौटी भाग बई सो फाऩत प्रभेफहादङ्टय थाऩाको नाभभा दताि से्रस्ता कामभ ऐ. को 
ङ्जक.नॊ. ३३ ऺेरपर ९-२-२-१ जग्गा ऺेरीम प्रशासन कामािरम धनकङ्ट टाको च.नॊ. १३६ ङ्झभङ्झत 



                            209 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

२०६२।४।२४ को ऩरानङ्टसाय योक्का यहेकोभा हार उक्त याहदानीसम्फन्धी भङ्टद्दा अङ्ञन्तभ बई प्रङ्झतवादी 
ऩशङ्टियाभ थाऩारे अदारतको पैसराफभोङ्ञजभ रागेको सजाम सभेत ब ङ्टक्तान गङ्चयसकेकोरे अनङ्टसन्धानका िभभा 
ऺेरीम प्रशासन कामािरम धनकङ्ट टाको ङ्झभङ्झत २०६२।४।२४ भा बएको आदेशानङ्टसाय भाग बएको धयौट 
रु.१००००।- फाऩत ङ्ञजल्रा धनकङ्ट टा फङ्टढी भोयङ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८ फस्ने प्रभेफहादङ्टय थाऩाको नाभभा 
दताि से्रस्ता कामभ ऐ. ङ्जक.नॊ. ३३ ऺेरपर ९-२-२-१ जग्गा जेथा जभानी यािी ऺेरीम प्रशासन कामािरम 
धनकङ्ट टाको च.नॊ. १३६ ङ्झभङ्झत २०६२।४।२५ को ऩरानङ्टसाय योक्का यहेको बए ताऩङ्झन उक्त भ्रद्शाचाय भङ्टद्दाभा 
तत्कारीन अवस्थाभा अनङ्टसन्धानका िभभा ऺेरीम प्रशासन कामािरम धनकङ्ट टारे आमोगको अङ्ञततमायी प्रमोग 
गयी गयेको आदेशानङ्टसाय नै उक्त जग्गा योक्का यहेको देङ्ञिॊदा ङ्झनज प्रङ्झतवादी ऩशङ्टियाभ थाऩाको हकभा ऺेरीम 
प्रशासन कामािरम धनकङ्ट टाको आदेशानङ्टसाय भाग बएको धयौट फाऩत योक्का यहेको प्रभेफहादङ्टय थाऩाको नाभभा 
दताि से्रस्ता कामभ बएको उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जक.नॊ. ३३ को जग्गा पङ्ट कङ्ट वा गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/४/१७ 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामािरमभा रेिी ऩठाइएको । 

2२.2  गैयकानूनी रूऩभा अकङ्ट त सम्ऩङ्ञत्त कभाएको बङ्ङे उजङ्टयी ऩयी मस आमोगफाट अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा योक्का 
याङ्ञिएका ङ्जवङ्झबङ्ङ कम्ऩनीका शेमयहरू, फैंक िाता तथा भेयो नाभभा दताि कामभ यहेको ङ्झसताऩाइरा ङ्ञस्थत घय 
जग्गा पङ्ट कङ्ट वा गयी ऩाउॉ बनी काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाका वङ्चयद्ष इङ्ञन्जङ्झनमय याभफहादङ्टय थाऩारे ङ्छदएको 
ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा ङ्झनजरे स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी अङ्झभल्दो य अस्वाबाङ्जवक उच्च जीवनस्तय 
माऩन गयेको बङ्ङे नदेङ्ञिएकोरे ऩङ्झछ नमाॉ प्रभाण पेरा ऩयेका फित कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टने नै हङ्टॉदा हारराई 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १९ को उऩदपा (१२) फभोङ्ञजभ मी 
ङ्झनवेदकउऩय ऩयेको उजङ्टयीराई आमोगको ङ्झभङ्झत 2074।9।20 गतेको ङ्झनणिमफाट ताभेरीभा याख्न े गयी 
ङ्झनणिम बएकोरे अनङ्टसन्धानका िभभा मस आमोगफाट योक्का याङ्ञिएका ङ्झनवेदकका सम्ऩूणि चर अचर सम्ऩङ्ञत्त 
योक्का याङ्ञियहनङ्टऩने अवस्था नदेङ्ञिॊदा आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/५/७ को ङ्झनणिमफाट उक्त चर अचर सम्ऩङ्ञत्त 
पङ्ट कङ्ट वा गनि रेिी ऩठाइएको ।  

2२.3  ङ्ञजल्रा धाङ्छदङ जीवनऩङ्टय ३ क ङ्जक.नॊ.155 ऺ.ेप.11-8-1-2 को भनोज भगय य दीऩकफहादङ्टय भगयको नाभभा 
यहेको जग्गा अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा आमोगफाट योक्का याङ्ञिएकोभा आमोगको ङ्झनणिमानङ्टसाय आयोऩऩरको 
अङ्झबमोग य भागदाफी िण्डभा यहेको प्रङ्झतवादीको नाभ, थय य अङ्झबमोग य भागदाफी ताङ्झरकाभा उल्रेि गये 
फभोङ्ञजभका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकत्ता जग्गाहरूभा कैङ्जपमत गयेको ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आएको हङ्टॉदा सोही ताङ्झरकाफभोङ्ञजभका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्जकत्ताहरू गयी जम्भा ऺे.प.270-14-3-1 योऩनी जग्गाको सम्फन्धभा ङ्जवशेष अदारतभा आयोऩऩर दामय 
गङ्चयएको तय उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जक.नॊ.155 को सम्फन्धभा आयोऩऩरको सयकायी, साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञक्तको नाभभा 
दताि गङ्चयएको य ङ्झनमभानङ्टसाय टामर चेक बएको बनी सम्फङ्ञन्धत कामािरमफाट रेिी आएको, कैङ्जपमत नबएको 
बनी उल्रेि बएको हङ्टॉदा उक्त जग्गा अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩने बएभा फाहेक पङ्ट कङ्ट वा गनि आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/७/१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामािरमभा रेिी ऩठाइएको । 

2२.4  ऩङ्ञद्ळभाञ्चर ऺेरीम ऺमयोग केन्ि ऩोियाका तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त ङ्झनदेशक डा. प्रकाश ङ्झभश्ररे साविजङ्झनक ऩदभा 
यहॉदा स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी अस्वाबाङ्जवक जीवनमाऩन गयेकोरे कायफाही गयी ऩाउॉ बनी आमोग 
सभऺ ऩयेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा ङ्झनजरे अकङ्ट त सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी अस्वाबाङ्जवक जीवनमाऩन गयेको बङ्ङ े
उजङ्टयीको दाफी ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन सक्न ेअवस्था देङ्ञिन नआएको हङ्टॉदा ऩङ्झछ थऩ प्रभाण कागजातफाट िङ्टल्न आएका 
फित कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टने गयी स्ट्याण्डडि चाटिडि फैंक नेऩार ङ्झरङ्झभटेड, ऩोियाभा योक्का याङ्ञिएको ङ्झनज प्रकाश 
ङ्झभश्रको नाभभा यहेको रकय पङ्ट कङ्ट वाको राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/८/६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी 
ऩठाइएको ।  

2२.5  नायामणी प्माकेङ्ञजङ एण्ड ऩेऩय इन्डङ्जद्सज प्रा.ङ्झर. ङ्ञचतवन बयतऩङ्टयको एकर शेमयधनी तथा सॊचारक केदाय 
ङ्झगयीको ङ्झनवेदन भागफभोङ्ञजभ ङ्जवऩऺीहरू नायामण ङ्झगयी, ङ्झभनकृष्ण शे्रद्ष तथा कम्ऩनी यङ्ञजद्सायको कामािरमका 
कभिचायीसभेतको ङ्झभरेभतोभा नायामणी प्माकेङ्ञजङ एण्ड ऩेऩय इन्डङ्जद्सज प्रा.ङ्झर. ङ्ञचतवन बयतऩङ्टयको शेमय तथा 
घय जग्गा य भेङ्झसनयी रगामतका सम्ऩङ्ञत्त सभेत ङ्जकते जारसाजी गयी ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा आफ्नो नाउॉभा 
नाभसायी ङ्झफिी तथा शेमय रगत अङ्झबरेि गयेको बङ्ङे तथ्म वस्तङ्टङ्झनद्ष रूऩभा ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन नसकेको य सऺभ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

न्माङ्जमक ङ्झनकामफाट सोही ङ्जववाङ्छदत ङ्जवषमराई कानूनसम्भत बनी पैसरा सभेत बई उल्रेङ्ञित पैसराहरू 
उऩय ङ्झनवेदकको ऐनका म्मादङ्झबर ऩङ्टनयावेदनसभेत नऩयेको य उक्त भङ्टद्दा अङ्ञन्तभ ङ्जकनाया बएको देङ्ञिॊदा 
भारऩोत कामािरम ङ्ञचतवनभा योक्का यहेको देङ्ञिएको ङ्ञचरवन िेडसिको घय घडेयी जग्गा अन्म कायणफाट योक्का 
याख्नङ्ट नऩने बए पङ्ट कङ्ट वाका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/८/६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत भारऩोत 
कामािरमभा रेिी ऩठाइएको । 

2२.6  ङ्झनवेदकहरू सङ्झनता ऩङ्टन, हङ्चयप्रसाद साऩकोटा, शाङ्झरकयाभ साऩकोटा, देवकी ढङ्टङ्गाना, च ङ्टडाभणी ढकार, 
बयतरार सङ्टवेदी, येशभरार बट्टयाई, भाङ्झरकादेवी के.सी., भहेन्ि काकी, चोऩनाथ आचामि, जङ्टना गङ्टरुङ य 
ऩङ्टयनङ्झसॊ थाऩासभेतका नाउॉभा दताि से्रस्ता कामभ यहेका सङ्टकङ्ट म्फासी सभस्मा सभाधान आमोग ङ्ञजल्रा सङ्झभङ्झत 
नवरऩयासीका तत्कारीन अध्मऺ भनशोबा ऩाण्डेको जग्गा ङ्जकत्ताहरू योक्का बएको देङ्ञिएको, उक्त 
जग्गाहरूको सम्फन्धभा आमोगफाट ङ्झभङ्झत २०६९/९/८ भा बएको ङ्झनणिम सवोच्च अदारतफाट ङ्झभङ्झत 
२०७४/५/८ भा उत्प्रषेणमङ्टक्त ऩयभादेशको आदेशरे फदय बएको अवस्थासभेत देङ्ञिॊदा आमोगफाट 
अनङ्टसन्धानका िभभा योक्का यहेका उङ्ञल्रङ्ञित जग्गा ङ्जकत्ताहरूका सम्फन्धभा मी ङ्झनवेदकहरूको हकभा सभेत 
कानूनफभोङ्ञजभ गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/९/१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामािरमहरूभा 
रेिी ऩठाइएको । 

 2२.7  सोरङ्टिङ्टम्वङ्ट ङ्ञजल्रा सोताङ गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ फस्ने केदायफहादङ्टय फस्नेतरे श्रीभती शान्ता बट्टयाई िरीको 
नाभभा यहेको बक्तऩङ्टय झौिेर-४ ङ्जक.नॊ. ३१७ य ३४६ को नौ आना जग्गा अनङ्टसन्धानको िभभा 
आमोगफाट योक्का यािेकोरे पङ्ट कङ्ट वा गयी ऩाउॉ बनी प्राद्ऱ ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा काठभाडौं ङ्ञजल्रा अदारतभा 
ङ्जकते ठगीसभेतका थान-८ भङ्टद्दा दामय बएकोभा उङ्ञल्रङ्ञित भङ्टद्दाहरूभा उक्त अदारतफाट ङ्झभङ्झत 
२०७३।२।१३ भा ङ्झनवेदक प्रङ्झतवादी केदायफहादङ्टय फस्नेतसभेतराई सपाइ ङ्छदने ठहयी पैसरा बएको य सो 
पैसराहरू उऩय तत्कारीन ऩङ्टनयावेदन अदारत ऩाटनभा वादी नेऩार सयकायको तपि फाट ऩङ्टनयावेदन ऩयेकोभा 
उक्त अदारतफाट सभेत सङ्टरु ङ्ञजल्रा अदारतको पैसराराई नै सदय गने गयी ङ्झभङ्झत २०७४।१२।२३ भा 
पैसरा बएको बङ्ङे ङ्झभङ्झसर सॊरग्न उक्त पैसराहरूको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरूफाट देङ्ञिएको य उच्च सयकायी 
वङ्जकर कामािरम ऩाटनफाट ऩराचाय गयी फङ्टझ्दा कामािरमको अङ्झबरेि हेदाि वादी नेऩार सयकायको तपि फाट 
ङ्झभङ्झत २०७५।५।२१ भा भङ्टद्दा दोहोर् माई ऩाउन ङ्झनवेदन नगने ङ्झनणिम बएको बङ्ङेसभेत जानकायी प्राद्ऱ बएको 
देङ्ञिॊदा उक्त भङ्टद्दा अङ्ञन्तभ बएको देङ्ञिएकोरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभावरी, २०५९ को 
ङ्झनमभ ३३(२) भा आमोगफाट भङ्टद्दा दामय गङ्चयएकोभा त्मस्तो भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीरे सपाइ ऩाउने ठहय बएभा सो 
उऩय ऩङ्टनयावेदन नगने वा ऩङ्टनयावरोकनको राङ्झग ङ्झनवेदन नङ्छदने गयी आमोगफाट ङ्झनणिम बएभा त्मस्तो अङ्झबमङ्टक्त 
वा ङ्झनजको तपि फाट याङ्ञिएको फैंक ग्मायेण्टी वा जेथाजभानी पङ्ट कङ्ट वा य धयौटी ङ्जपताि गङ्चयनेछ बङ्ङे कानूनी 
व्मवस्था यहेको देङ्ञिॊदा ङ्झनवेदक केदायफहादङ्टय फस्तेतको ङ्झनवेदन भागफभोङ्ञजभ मस आमोगफाट अनङ्टसन्धानको 
िभभा योक्का यहेका बक्तऩङ्टय झौिेर-४क ङ्जक.नॊ.३१७ ऺेरपर ०-४-०-० य ऐ. ङ्जक.नॊ.३४६ ऺेरपर ०-
५-०-० का जग्गा ङ्जकत्ताहरू प्रस्तङ्टत ङ्जवषमको योहफाट योक्का याङ्ञियहनङ्टऩने कङ्ट नै भनाङ्झसव आधाय कायण य 
अवस्थासभेत देङ्ञिन नआएको हङ्टॉदा अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩने नबए योक्का पङ्ट कङ्ट वा गनङ्टि बनी आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७५/९/१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामािरमभा रेिी ऩठाइएको । 

2२.8  बक्तऩङ्टय ङ्ञजल्रा, भध्मऩङ्टय ङ्झथभी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ भा हङ्टकङ्ट भ पभािस्मङ्टङ्जटकल्स प्रा.ङ्झर.का नाभभा दताि 
से्रस्ता कामभ यहेका ङ्जक.नॊ. ४२८ रगामत ४९ वटा ङ्जकत्ताका घयजग्गाहरू भध्मऩङ्टय ङ्झथभी नगयऩाङ्झरका 
कामािरमफाट कय च ङ्टक्ता बएको ऩर प्राद्ऱ नहङ्टॉदासम्भ पङ्ट कङ्ट वा नगने गयी आमोगफाट योक्का यहेको हङ्टॉदा उक्त 
जग्गाहरू पङ्ट कङ्ट वा गयी ऩाउॉ बनी प्रभेीरार चौधयीरे ङ्छदएको ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा हङ्टकङ्ट भ पभािस्मङ्टङ्जटकल्स  
प्रा.ङ्झर.रे घयजग्गाफाऩत कय ङ्झतनङ्टिऩने बङ्ङे देङ्ञिन आएको बए ताऩङ्झन कयको यकभ के कङ्झत हङ्टने हो य कङ्ट न 
सार वा ङ्झभङ्झतफाट नगयऩाङ्झरकारे कय असङ्टर गनि ऩाउने हो बङ्ङे ङ्जवषमभा ङ्झनणिम गने ङ्ञजम्भेवायी य दाङ्जमत्व 
स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीम स्वामत्त शासन ङ्झनमभावरी, २०५६ अनङ्टसाय स्वमॊ कय 
असङ्टर गने ङ्झनकामको बएको हङ्टॉदा कयको दय, कय ङ्झतनङ्टिऩने अवङ्झध य जम्भाजम्भी ङ्झतनङ्टिऩने कय यकभका 
सम्फन्धभा आवश्मक ङ्झनणिम गनि भध्मऩङ्टय ङ्झथभी नगयऩाङ्झरकाभा रेिी ऩठाउने गयी आमोगफाट ङ्झभङ्झत 
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२०७०।६।६ भा ङ्झनणिम बई ङ्झनणिम कामािन्वमनका राङ्झग ङ्झभङ्झत २०७०।६।६ भा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा 
ऩराचाय गङ्चयसङ्जकएको य याजस्व नङ्झतयेसम्भ जग्गा योक्का याख्न ेगयी भध्मऩङ्टय ङ्झथभी नगयऩाङ्झरकाफाट भारऩोत 
कामािरमराई ऩर रेङ्ञिएको तथा सम्फङ्ञन्धत कभिचायीराई ङ्जवबागीम कायफाही एवॊ सचेत गयाइएकोरे ङ्झभङ्झसर 
ताभेरी ऩठाउने गयी ङ्झभङ्झत २०७२।१।३ भा ङ्झनणिम बएको देङ्ञिॊदा हार उक्त जग्गाहरू आमोगको तपि फाट 
योक्का याख्नङ्टको  औङ्ञचत्म नदेङ्ञिई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७२।१।९ को ऩरानङ्टसाय भारऩोत कामािरम, बक्तऩङ्टयभा 
योक्का यहेका ४९ ङ्जकत्ता जग्गाहरू अन्म कामािरम तथा ङ्झनकामफाट योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक आमोगका तपि फाट 
योक्का याख्नङ्टऩने नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय भारऩोत कामािरम, 
बक्तऩङ्टयभा रेिी ऩठाइएको । 

2२.9  याभहङ्चय ऩाठकरे यै.ऩ. दताि गयेको ङ्ञजल्रा काठभाडौं, थानकोट भहादेवस्थान वडा नॊ. ३क ङ्जक.नॊ. २७७ को 
जग्गा २०२२ सारभा चन्िफहादङ्टय ऩाण्डेको नाभभा दताि बई ङ्झनजको भतृ्मङ्टऩद्ळात हकदाय छोयाहरू घनश्माभ 
ऩाण्डेसभेतरे नाभसायी सम्फन्धभा मस कामािरमभा ङ्झनवेदन ऩयेकोभा उक्त ङ्जकत्ता जग्गा तहाॉको च.नॊ. ७६५ 
ङ्झभङ्झत २०६८।८।११ को ऩरानङ्टसाय हारसम्भ योक्का यङ्जहयहेको कायण उक्त ङ्झभङ्झसरको सम्फन्धभा कायफाही 
ङ्जकनाया रगाउने कामि हङ्टन नसकेकोरे तहाॉको ऩरफाट योक्का यहेको जग्गाको कायफाही प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढाउन 
ङ्झभल्ने हो होइन ?  उक्त जग्गा योक्का याङ्ञियहनङ्टऩने हो वा पङ्ट कङ्ट वा गयी ङ्झनवेदकको भागफभोङ्ञजभ कायफाही 
ङ्जकनाया रगाउनङ्टऩने हो आवश्मक ङ्झनदेशनका राङ्झग बङ्ङे सभेत भारऩोत कामािरम, करॊकीको च.नॊ. ४२७९ 
ङ्झभङ्झत २०७५।१०।२ को प्राद्ऱ ऩरका सम्फन्धभा ङ्जक.नॊ. २७७ को भोहीको नाभभा दताि हङ्टने ङ्जवताि जग्गा 
केशवफहादङ्टय ऩाण्डेरे दूङ्जषत दताि गये गयाएको बङ्ङे सभेत आमोगभा उजङ्टयी ऩयेऩद्ळात आमोगफाट अनङ्टसन्धानका 
िभभा उक्त जग्गा योक्का यािेको, सो जग्गा सम्फन्धभा आमोगभा ऩयेको उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान बई भ्रद्शाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३५ फभोङ्ञजभ उजङ्टयी ताभेरीभा यािी रगतकट्टा गने गयी आमोगफाट 
ङ्झनणिमसभेत बइसकेको देङ्ञिएकोरे प्रस्तङ्टत भारऩोत कामािरम करॊकीको ऩरफभोङ्ञजभ ङ्झनकासा भाग गङ्चयएको 
का.ङ्ञज. थानकोट गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३(क) ङ्जक.नॊ. २७७ ऺे.प.१-८-०-० को अनङ्टसन्धानका िभभा मस 
आमोगफाट च.नॊ. ७६५ ङ्झभङ्झत २०६८।८।११ को ऩरानङ्टसाय योक्का यहेको जग्गा अन्म कायणरे योक्का 
याख्नङ्टऩनेभा फाहेक आमोगको तपि  योक्का याख्नङ्टऩने अवस्था ङ्जवद्यभान यहेको नदेङ्ञिॊदा सोही व्महोया आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७५/१२/२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय भारऩोत कामािरम करॊकीभा रेिी ऩठाइएको । 

2२.10 भारऩोत कामािरम, ङ्झडल्रीफजाय, काठभाडौंभा दताि से्रस्ता कामभ बएको का.ङ्ञज.का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ९ ङ्झसट 
नॊ. ११०६-१४ ङ्जक.नॊ. २६८ ऺे.प.०-३-०-० जग्गा आमोगफाट योक्का यहेकोरे पङ्ट कङ्ट वा गयी ऩाउॉ बनी 
वीयेन्िनायामण शे्रद्षरे ङ्छदएको ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा काठभाडौं ङ्ञजल्रा फङ्ञत्तसऩङ्टतरी गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत १ि. 
ङ्जक.न. २४ को ऺेरपर योऩनी ३-८-०-० अन्तगितको जग्गा साविजङ्झनक ऩतॉ बई ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञक्तका नाउॉभा 
ङ्जक.का. हङ्टॉदै आएकोरे दूङ्जषत दताि सम्फन्धभा भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा २४(२) फभोङ्ञजभ नेऩार 
सयकायका नाउॉभा स्वत: हङ्टन आउने बएकोरे प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कामिङ्जवङ्झध ऩूया गयी साङ्झफक 
नाऩीफभोङ्ञजभ कामभ बएको ऩङ्टन: नाऩीफभोङ्ञजभ ङ्झबड्ने गङ्टठी तथा व्मङ्ञक्तका नाभभा दताि बएका जग्गाको दताि 
रगत कट्टा गयी साविजङ्झनक जङ्झनई नेऩार सयकायका नाउॉभा तीन भङ्जहनाङ्झबर दताि गयी दङ्टष्कृङ्झत सच्माउन 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२ि फभोङ्ञजभ बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
भन्रारमराई रेङ्ञिएको, ङ्झनवेदक वीयेन्िनायामण शे्रद्षका नाउॉभा यहेको ङ्जक.नॊ. २६८ य २६९ को जग्गा 
योक्का यहेको बङ्ङे देङ्ञिन आए ऩङ्झन उक्त जग्गाको सम्फन्धभा मस आमोगफाट दङ्टष्कृङ्झत सच्माउन बङू्झभसङ्टधाय तथा 
व्मवस्था भन्रारमराई रेिी ऩठाउने गयी बएको ङ्झभङ्झत २०७०।१०।७ को ङ्झनणिमराई सवोच्च अदारतको 
ङ्झभङ्झत २०७२।१०।७ ङ्झनणिमरे फदय बएको हङ्टॉदा उक्त जग्गा योक्का याख्न े गयी बएको मस आमोगको 
च.नॊ.१९७ ङ्झभङ्झत २०६७।५।६ को ऩरफभोङ्ञजभ योक्का यहेको जग्गा अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक 
आमोगको तपि फाट योक्का याख्नङ्टऩने नदेङ्ञिॊदा पङ्ट कङ्ट वाका प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो सभेत गनि 
सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामािरमराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

2२.11 नेऩार फैंक ङ्झरङ्झभटेडरे आफ्ना ग्राहकहरूराई कजाि प्रवाह गने िभभा फैंकका तपि फाट कभिचायीको हैङ्झसमतरे 
ऋणीरे कजाि सङ्टयऺणफाऩत यािेको ङ्झधतोको भूल्माॊकन गदाि फैंकराई गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन ेगयी 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

भूल्माॊकन प्रङ्झतवेदन ऩेस गयेको बनी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट भ ङ्झनवेदकसभेतराई प्रङ्झतवादी 
फनाई ङ्जवशेष अदारतभा भ्रद्शाचाय भङ्टद्दा दामय बएकोभा हार उक्त भङ्टद्दाभा सवोच्च अदारतफाट सभेत पैसरा 
बइसकेकोरे उक्त भङ्टद्दाहरूभा मस आमोगफाट अनङ्टसन्धानका िभभा भ ङ्झनवेदककी श्रीभती यजनी जोशीको 
नाभभा बाजङ्टयत्न पाइनान्स एण्ड सेङ्झबङ कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडभा भङ्ट.ङ्जह.नॊ. ०५८।०५९।४२ य भङ्ट.ङ्जह.नॊ. 
०५६।०५७।१०२, भङ्ट.ङ्जह.नॊ. ०५६।०५७।१११, भङ्ट.ङ्जह.नॊ. ०५६।०५७।१०७ य नेऩार फैंक ङ्झरङ्झभटेड 
काङ्ञन्तऩथ शािाभा यहेको फचत िाता नॊ. ५५०-२६९८-५ सभेतका फैंक िाताहरू योक्का यहेकोरे पङ्ट कङ्ट वा 
गयी ऩाउॉ बनी ङ्झनवेदक योशनभान जोशीरे आमोगसभऺ ङ्छदएको ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा ङ्झनवेदकसभेतरे फैंकराई 
गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी य आपूसम्फर्द् ऩऺहरूराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माई भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टय गयेको बनी 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा ७(२) य दपा २९ फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई मी ङ्झनवेदक 
योशनभान जोशीको हकभा थान-२ (स.पौ. १५५ य १५८) भङ्टद्दाहरू ङ्जवशेष अदारतभा दामय बएकोभा उक्त 
अदारतफाट ङ्झनवेदक प्रङ्झतवादी योशनभान जोशीको हकभा रु.५,०००। जङ्चयवाना हङ्टने ठहयी ङ्झभङ्झत 
२०६३।७।१३ भा बएको पैसराहरूसभेत उऩय सवोच्च अदारतभा ऩङ्टनयावेदन ऩयेकोभा उक्त अदारतफाट 
सङ्टरु ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंफाट बएका पैसराहरूराई नै सदय गने गयी ङ्झभङ्झत २०७३।७।२२ भा 
पैसरा बएको य उक्त पैसराहरूउऩय ऩङ्टनयावरोकनको ङ्झनवेदन नगने गयी आमोगफाट ङ्झभङ्झत २०७४।४।२६ 
भा ङ्झनणिमसभेत बइसकेको, उक्त अदारतफाट बएको पैसराको तऩङ्झसर िण्डभा प्रङ्झतवादी योशनभान 
जोशीराई रु.५,०००।- जङ्चयवाना हङ्टने ठहयी पैसरा बएकोरे ङ्झनजरे ऩङ्टऩिऺ का राङ्झग मसै भङ्टद्दाभा ऩङ्टनयावेदन 
अदारत ऩाटनभा यािेको नगद धयौट रु.२५,०००।– य रु.५,००,०००।- भध्मेफाट सदयस्माहा गनङ्टि 
बङ्ङेसभेत उल्रेि बएको य ऩङ्टनयावेदन अदारत ऩाटनको च.नॊ. १५० ङ्झभङ्झत २०६०।१०।०८ को ऩरानङ्टसाय 
मी प्रङ्झतवादीसभेतरे यािेको नगद धयौट ङ्जवशेष अदारतभा ङ्जपताि ऩठाएको सभेत देङ्ञिएकोरे मस आमोगफाट 
अनङ्टसन्धानका िभभा योक्का यहेका ङ्झनवेदक योशनभान जोशीको ङ्झनवेदन भागफभोङ्ञजभको ङ्झनजको श्रीभती स्व. 
यजनी जोशीको नाभभा यहेका तत्कारीन बाजङ्टयत्न पाइनान्स एण्ड सेङ्झबङ कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड (हार भजि बई 
रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जवकास फैंक ङ्झर.) भा भङ्ट.ङ्जह.नॊ. ०५८।०५९।४२ य भङ्ट.ङ्जह.नॊ. ०५६।०५७।१०२, भङ्ट.ङ्जह.नॊ. 
०५६।०५७।१११, भङ्ट.ङ्जह.नॊ. ०५६।०५७।१०७ य नेऩार फैंक ङ्झरङ्झभटेड, काङ्ञन्तऩथ शािाभा यहेका 
फचत िाता नॊ. ५५०-२६९८-५ सभेतका फैंक िाताहरू योक्का याङ्ञियहन औङ्ञचत्मतासभेत यहेको नदेङ्ञिॊदा 
उक्त योक्का यहेको फैंक िाताहरू अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक मस आमोगको तपि फाट योक्का याख्नङ्टऩने 
अवस्था ङ्जवद्यभान यहेको नदेङ्ञिॊदा आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय पङ्ट कङ्ट वाको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
फैंकहरूभा रेिी ऩठाइएको । 

2२.12 वादी नेऩार सयकाय प्रङ्झतवादी भ मङ्टवयाज शभाि बएको भ्रद्शाचाय भङ्टद्दाभा अनङ्टसन्धानको िभभा मस आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०६०।२।१ च.नॊ. २३६३ को ऩरफाट भेयो श्रीभती ङ्ञशरा ऩोिरे शभािको नाभभा यहेको फाॉके 
ङ्ञजल्रा वनकटवा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ङ को ङ्जक.नॊ. १५७ ऺेरपर ०-७-१७ को जग्गा योक्का यहेकोभा 
उक्त भङ्टद्दा सम्भाङ्झनत सवोच्च अदारतफाट सभेत अङ्ञन्तभ ङ्जकनाया राङ्झगसकेको हङ्टॉदा उक्त जग्गा पङ्ट कङ्ट वा गयी 
ऩाउॉ बङ्ङे सभेत व्महोयाको मङ्टवयाज शभािको ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा प्रङ्झतवादी मङ्टवयाज शभािराई सो पैसरा 
फभोङ्ञजभ रागेको कैद तथा जङ्चयवानाको हकभा ङ्झनजरे जङ्चयवाना यकभ दाङ्ञिरा गयी कैद म्माद ठेकी ऩठाएको 
बङ्ङे काठभाडौं ङ्ञजल्रा अदारत, तहङ्झसर शािाको च.नॊ. ३८८४ ङ्झभङ्झत २०६९।१०।१५ को ऩरको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩफाट देङ्ञिएको हङ्टॉदा मस आमोगफाट अनङ्टसन्धानको िभभा च.नॊ.२३६३ ङ्झभङ्झत २०६०।२।१ को 
ऩरानङ्टसाय योक्का यहेको देङ्ञिएको उक्त ङ्जक.नॊ. १५७ को ऺेरपर ०-७-१७, जग्गा आमोगको तपि फाट योक्का 
याख्नङ्टऩने औङ्ञचत्म नदेङ्ञिॊदा उक्त योक्का यहेको जग्गा अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक पङ्ट कङ्ट वाका राङ्झग 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामािरमभा रेिी ऩठाइएको । 

2२.13 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट भ ङ्झनवेदकसभेतराई प्रङ्झतवादी फनाई झङ्टठा ङ्जववयणका आधायभा 
कजाि ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट गयी भ्रद्शाचाय गयेको बनी ङ्जवशेष अदारत, काठभाडौंभा भङ्टद्दा दताि बएकोभा उक्त अदारतफाट 
भ ङ्झनवेदक याजेन्ि फस्नेतरे आयोऩऩर भागदाफीफाट सपाइ ऩाउने ठहयी ङ्झभङ्झत २०६४।२।११ भा पैसरा 
बएकोरे आमोगफाट अनङ्टसन्धानका िभभा धयौटीफाऩत योक्का यहन गएको शम्ब ङ्टफहादङ्टय फस्नेतका नाउॉभा दताि 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

से्रस्ता कामभ बएको, बक्तऩङ्टय ङ्ञजल्रा दङ्टवाकोट गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८(ि) ङ्जक.नॊ. २३ य ४८७ ऺे.प. िभश 
०-४-२-० य ०-५-२-० जग्गा ङ्जकत्ताहरू य भोहनफहादङ्टय फस्नेतको नाउॉभा दताि से्रस्ता कामभ यहेको ऐ.ऐ. 
ङ्जक.नॊ. ४८६ ऺे.प. ०-१०-०-० जग्गा ङ्जकत्ताहरू हारसम्भ योक्का यहेकोरे पैसराफभोङ्ञजभ योक्का यािी यहनङ्ट 
नऩने बएकोरे पङ्ट कङ्ट वा गयी ऩाउॉ बनी प्राद्ऱ ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा आमोगफाट मी ङ्झनवेदक/प्रङ्झतवादी याजेन्ि 
फस्नेतसभेत उऩय ङ्जवशेष अदारतभा दताि बएको झङ्टठा ङ्जववयणका आधायभा कजाि ङ्झरनङ्ट ङ्छदनङ्ट गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको बङ्ङे भङ्टद्दाभा सो अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरू ङ्जवजमसङ्टन्दय िड्का, याजेन्ि न्मौऩाने य फारकङ्ट भाय 
भानन्धयराई आयोऩऩर भागदाफीफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने य मी ङ्झनवेदक/प्रङ्झतवादीको हकभा सपाइ ङ्छदने ठहयी 
ङ्झभङ्झत २०६४।२।११ भा पैसरा बएको, मी ङ्झनवेदक प्रङ्झतवादीको हकभा सभेत ऩङ्टनयावेदन नगने गयी मस 
आमोगफाट ङ्झभङ्झत २०६४।५।२८ भा ङ्झनणिम बएको देङ्ञिएको साथै उक्त भङ्टद्दाभा अन्म प्रङ्झतवादीहरूरे सवोच्च 
अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गयी सवोच्च अदारतफाट सभेत सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको पैसरा नै सदय गने गयी ङ्झभङ्झत 
२०७०।५।२६ भा सभेत पैसरा बएकोरे प्रस्तङ्टत भङ्टद्दा अङ्ञन्तभ बइसकेको देङ्ञिॊदा ङ्झनवेदक याजेन्ि 
फस्नेतको ङ्झनवेदन भागफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धानका िभभा मस आमोगको च.नॊ. १५३० ङ्झभङ्झत २०५९।९।२६ 
को ऩरफभोङ्ञजभ योक्का यहेको शम्ब ङ्टफहादङ्टय फस्नेतका नाउॉभा दताि से्रस्ता कामभ बएको, बक्तऩङ्टय ङ्ञजल्रा 
दङ्टवाकोट गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८(ि) ङ्जक.नॊ. २३ य ४८७ ऺे.प. िभश ०-४-२-० य ०-५-२-० जग्गा 
ङ्जकत्ताहरू य भोहनफहादङ्टय फस्नेतको नाउॉभा दताि से्रस्ता कामभ यहेको ऐ.ऐ. ङ्जक.नॊ. ४८६ ऺे.प. ०-१०-०-० 
जग्गा ङ्जकत्ताहरू अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक पङ्ट कङ्ट वाको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामािरमभा 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/१/९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

2२.14 कृष्णफहादङ्टय ताभाङको जाहेयीरे वादी नेऩार सयकाय प्रङ्झतवादी रभजङ्टङ ङ्ञजल्रा फाझािेत गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ७ 
फस्ने कङ्ट रफहादङ्टय थाऩासभेत ङ्जवरुर्द् ऩङ्टनयावेदन अदारत, ऩोियाभा भ्रद्शाचाय भङ्टद्दा दामय बएकोभा उक्त 
अदारतफाट प्रङ्झतवादी कङ्ट रफहादङ्टय थाऩासभेतरे सपाइ ऩाउने ठहयी पैसरा बएको हङ्टॉदा उच्च अदारत, 
ऩोियाको पैसराफभोङ्ञजभ भ सूमि थाऩाको नाभभा रभजङ्टङ ङ्ञजल्रा फाझािेत गा.ङ्जव.स.भा यहेका ङ्जक.नॊ. ३८७, 
३९८, ३९९, ४३७, ४४४, ४७० य ४७४ का जग्गाहरू पङ्ट कङ्ट वा गयी ऩाउॉ बङ्ङे व्महोयाको ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा रभजङ्टङ ङ्ञजल्रा, साङ्झफक फाझािेत गा.ङ्जव.स., वडा नॊ. ७ का जग्गाधनी धभिफहादङ्टय थाऩाको नाङ्झत 
कङ्ट रफहादङ्टय थाऩाको छोया सूमि थाऩाको नाभभा भारऩोत कामािरम, रभजङ्टङभा भोठ कामभ यहेका ङ्जक.नॊ. 
३८७, ३९८, ३९९, ४३७, ४४४, ४७० य ४७४ सभेतका जग्गाहरू ङ्जवशेष प्रहयी ङ्जवबाग, काठभाडौंको 
आ.वा.नॊ. ७०९८५।०५०।०१।१० रे योक्का यहेको, कृष्णफहादङ्टय ताभाङको जाहेयीरे वादी नेऩार सयकाय 
प्रङ्झतवादी कङ्ट रफहादङ्टय थाऩासभेत बएको सॊवत ् ०५७ सारको पौ.ङ्जव.नॊ. ६६/६२ को भ्रद्शाचाय भङ्टद्दाभा 
ऩङ्टनयावेदन अदारत, ऩोियाफाट कङ्ट रफहादङ्टय थाऩासभेतका सम्ऩूणि प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩदाफीफाट सपाइ ङ्छदन े
गयी ङ्झभङ्झत २०५९।३।३ भा बएको पैसराउऩय ऩङ्टनयावेदन गने प्रमोजनाथि तत्कारीन ऩङ्टनयावेदन सयकायी 
वङ्जकरको कामािरम, ऩोियाभा ङ्झभङ्झत २०५९।८।११ भा म्माद प्राद्ऱ बएकोभा उक्त पैसराउऩय ऐनका 
म्मादङ्झबर नेऩार सयकायका तपि फाट ऩङ्टनयावेदन ऩयेको नदेङ्ञिई उक्त भङ्टद्दाको अङ्ञन्तभ टङ्टॊगो रागेको देङ्ञिएको, 
उक्त पैसराको तऩङ्झसर िण्डभा कङ्ट रफहादङ्टय थाऩारे ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, रभजङ्टङभा नगद 
रु.१५६१।९८ य रु.५३८५०।- फाऩतभा यािेको जेथा जभानीसभेत भङ्टद्दाको अङ्ञन्तभ टङ्टॉगो रागेऩङ्झछ सो 
धयौटी य जेथा पङ्ट कङ्ट वा गयी ऩाउॉ बनी ऐनका म्मादङ्झबर ङ्झनवेदन ङ्छदन आए ङ्जपताि य पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयङ्छदनङ्ट बनी 
ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, रभजङ्टङभा रेिी ऩठाइङ्छदनङ्ट बङ्ङे देङ्ञिॊदा प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट रफहादङ्टय 
थाऩाका छोया सूमि थाऩाका नाभभा भारऩोत कामािरम, रभजङ्टङभा भोठ कामभ यही ङ्जवशेष प्रहयी ङ्जवबाग, 
काठभाडौंको आ.वा.नॊ. ७०९८५/०५०।१।१० रे योक्का यहेका ङ्जक.नॊ. ३८७, ३९८, ३९९, ४३७, 
४४४, ४७० य ४७४ जग्गाहरू अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयङ्छदनङ्ट हङ्टन आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६/१/१९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, रभजङ्टङराई रेिी ऩठाइएको । 

2२.15 नेऩार प्रहयीभा प्र.स.ङ्झन. ऩदभा तत्कारीन प्रहयी चौकी ऩङ्टयघाटभा इन्चाजि बई कामियत यहेको अवस्थाभा गज्वा 
जागयी य धन्वा जागयीको कतिव्मफाट यत्न ेजागयीको भतृ्मङ्ट बएकोरे सो घटनाको अनङ्टसन्धानको िभभा भङ्टद्दा 
ङ्झभराइङ्छदन्छङ्ट बनी रु.१०,१००।- यकभसभेत ङ्झरई भ्रद्शाचाय गयेको बनी सङ्टनादेवी जागयीरे भ ङ्झनवेदकसभेतका 



                            214 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

नाउॉभा ङ्झभङ्झत २०५२।२।१२ भा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, फैतडीभा ऩयेको उजङ्टयीको अनङ्टसन्धानको िभभा 
भेयो फङ्टफाको नाउॉभा दताि यहेको ङ्जक.नॊ. २५४ य २६७ को जग्गा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, फैतडीको च.नॊ. 
४२० ङ्झभङ्झत २०५२।६।३० को ऩरानङ्टसाय हारसम्भ योक्का यहेकोरे पङ्ट कङ्ट वा गयी ऩाउॉ बनी ऩयभानन्द 
जोशीरे ङ्छदएको ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, फैतडीफाट मी ङ्झनवेदकसभेत उऩय 
भ्रद्शाचायसम्फन्धी उजङ्टयीको अनङ्टसन्धानको िभभा उक्त जग्गा ङ्जकत्ताहरू योक्का यहेको, तत्कारीन अवस्थाभा 
भ्रद्शाचायसम्फन्धी उजङ्टयीउऩय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीराई अनङ्टसन्धान गने अङ्ञततमायी 
यहेको बङ्ङ ेदेङ्ञिॊदा ङ्झनवेदकको भागफभोङ्ञजभको जग्गा ङ्जकत्ताहरू मस आमोगफाट योक्का यािेको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन 
सो जग्गा ङ्जकत्ताहरू योक्का यहेको राभो अवङ्झध व्मङ्झतत बइसकेको य ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, फैतडीरे सभेत 
हार मस कामािरमराई जग्गा योक्का तथा पङ्ट कङ्ट वा गने सम्फन्धभा कङ्ट नै अङ्झधकाय बएको नदेङ्ञिएको बनी 
आमोगफाट ङ्झनकासा भाग गयेको अवस्था हङ्टॉदा उक्त जग्गा तत्कारीन अवस्थाभा भ्रद्शाचायसम्फन्धी उजङ्टयीको 
अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा नै ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, फैतडीफाट ऩराचाय बई योक्का यहेको बङ्ङे ङ्जववाद 
नयहेको साथै सो भ्रद्शाचाय भङ्टद्दा दामय बई कङ्ट नै सजाम बएको बङ्ङे तथा ऩङ्टन् भ्रद्शाचाय कसङ्टयभा ङ्झनवेदकसभेत 
उऩय भङ्टद्दा दामय हङ्टन सक्ने अवस्था तत्कार नदेङ्ञिॊदा हार सो जग्गा योक्का याङ्ञियहनङ्टऩने कङ्ट नै औङ्ञचत्मतासभेत 
यहे बएको नदेङ्ञिएकोरे हारसम्भ योक्का यहेका जग्गा ङ्जकत्ताहरू अन्म कङ्ट नै कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक 
पङ्ट कङ्ट वा प्रमोजनाथि सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामािरमभा ऩराचाय गनङ्टि बनी ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, फैतडीभा 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६/२/२० को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

२२.16 याङ्जद्सम सतकि ता केन्िफाट प्रङे्जषत आङ्झथिक वषि 207४/7५ को सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण ऩेस नगने साविजङ्झनक ऩदधायण 
गयेका व्मङ्ञक्तहरूको ङ्जववयण सभावेश बएको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन (207४/7५) उऩय आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७६/२/२० को ङ्झनणिमानङ्टसाय देहामफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाहीको राङ्झग रेिी ऩठाइएको । 

देहाम 
1. याङ्जद्सम सतकि ता केन्िफाट प्राद्ऱ सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन आ.व. २०७४/0७५ भा उल्रेि बएका 

सॊघीम तहका १४,२०२ जना ऩदाङ्झधकायी/कभिचायीहरूराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ को दपा ३१क को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रु.5,000।– जङ्चयवाना गयी तोङ्जकएको ङ्झनकामभा सम्ऩङ्ञत्त 
ङ्जववयण ऩेस गने/गयाउन े व्मवस्था हङ्टन य सो को एकभङ्टद्ष जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फङ्ञन्धत तत ्तत ्
भन्रारम/सङ्ञचवारम/आमोग/केन्िीम ङ्झनकामहरूभा रेिी ऩठाउन े। 

2. भाननीम सबासद् श्री येशभरार चौधयीको हकभा ङ्झनजरे ङ्झभङ्झत २०७४ भॊङ्झसय ६ भा ङ्झनवािचन आमोगफाट 
ङ्झनवािङ्ञचत बएको प्रभाणऩर ऩाएको य ङ्झभङ्झत २०७५ ऩङ्टस १९ गते सऩथ ङ्झरएको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजरे सम्ऩङ्ञत्त 
ङ्जववयण पायाभ बयी फङ्टझाउन ेसम्फन्धभा भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामािरमभा व्महोया िङ्टराई यामको राङ्झग रेिी 
ऩठाउन े।  

3. उक्त अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवदेशभा यहेका बनी रेिी आएका नेऩारी सेनाका ४६६ जनाको हकभा 
ङ्झनमभानङ्टसायको अवङ्झधङ्झबर सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण बने/बयाउन ेव्मवस्थाका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाउन े।  

4. याङ्जद्सम सतकि ता केन्िफाट प्राद्ऱ ङ्जववयण अनङ्टसाय प्रदेश तहभा सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण नफङ्टझाउने ४७ जना 
ऩदाङ्झधकायीहरूराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३१क को उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभ रु.5,000।– जङ्चयवाना गयी तोङ्जकएको ङ्झनकामभा सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण ऩेस गने/गयाउन ेव्मवस्था हङ्टन य सो 
को एकभङ्टद्ष जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फङ्ञन्धत प्रदेश सबा सङ्ञचवारमहरूभा रेिी ऩठाउन े। 

5. याङ्जद्सम सतकि ता केन्िफाट प्राद्ऱ ङ्जववयणअनङ्टसाय स्थानीम तहका ९६८ जना साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको हकभा थऩ छानङ्झफन गयी व्महोया ऩूणिरूऩभा िङ्टराई मङ्जकनसाथ याम ऩठाउन उक्त 
केन्िराई रेिी ऩठाउने ।   

 फङ्टॉदा नॊ. ५ भा उङ्ञल्रङ्ञित जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधफाहेकका स्थानीम तहका सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण नफङ्टझाउने साविजङ्झनक ऩद 
धायण गयेका व्मङ्ञक्तहरूको हकभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३१क को 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रु.5,000।– जङ्चयवाना गयी तोङ्जकएको ङ्झनकामभा सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण ऩेस गने/गयाउन े
व्मवस्था हङ्टन य सो को एकभङ्टद्ष जानकायी आमोगभा ऩठाउन सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहहरूभा रेिी ऩठाउन े। 
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२.८ ताभेरी  
 आमोगभा ऩनि आएका उजङ्टयीहरूभध्मे आङ्झथिक वषि २०७5/७6 भा ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानऩद्ळात देहामका ९७ 

वटा उजङ्टयीहरू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १९ को उऩदपा (१२) तथा 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ १० फभोङ्ञजभ ताभेरीभा याङ्ञिएको 
 छ ।  

ि.सॊ. उजङ्टयीको व्महोया ताभेरी ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत 

1. 
सरािही ङ्ञजल्राका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा शैङ्ञऺक सर, २०६४ ऩङ्झछ िङ्टरेका केही ङ्जवद्यारमहरू ङ्ञशऺा 
ऐन तथा ङ्झनमभावरीरे तोकेका भाऩदण्ड ऩूया नबएका, नक्साॊकन फेगय िङ्टरेका तथा झङ्टठा 
शैङ्ञऺक तथ्माॊकरगामतका कागजातहरू ऩेस गयी यकभ ङ्झनकासा गयेको । 

२०७5।4।3 

2. 

डडेरधङ्टया ङ्ञजल्रा साङ्झफक जोगफङ्टडा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. २ य ३ भा अवङ्ञस्थत ङ्झसर्द्नाथ 
साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता य थकाइरसैन वन उऩबोक्ताका राङ्झग सोराय िङ्चयद प्रङ्जिमाभा 
साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन,  ङ्झनमभको ऩारना नगयी आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता गयेको य उक्त साभङ्टदाङ्जमक 
वनको ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिभा चाङ्जहन ेआवश्मक िचिका राङ्झग ङ्झसर्द्नाथ उ.भा.ङ्जव. फाट ङ्झरएको ३ 
राि ऋण साऩटी ङ्झनमभङ्जवऩयीत िचि गयेको । 

२०७5।4।3 

3. 

गजेन्ि नायामण ङ्झसॊह सगयभाथा अञ्चर अस्ऩतार, याजङ्जवयाज, सद्ऱयीका भेङ्झडकर अङ्झधकृत 
डा.ङ्छदरीऩकङ्ट भाय साहरे आ.व. ०७०।७१ भा आङ िस्ने योगको ङ्झन्शङ्टल्क अप्रसेन गनिका 
राङ्झग अस्ऩतारको ओ.ऩी.डी.भा जाॉच, ऩयीऺण गयाउनङ्टऩने ङ्झफयाभीराई आफ्नो ङ्झनजी ङ्ञक्रङ्झनकभा 
फोराई यकभ असङ्टर गयेको । 

२०७5।4।3 

4. 

काठभाडौं ङ्ञजल्रा साङ्झफक याभकोट गा.ङ्जव.स. वडा नॊ १ ङ्ञस्थत चाऩाको साभङ्टदाङ्जमक वन ऺेर 
सभेतफाट गएको याभकोट नसियी भोडदेङ्ञि डाॉडा गाउॉसम्भ कङ्चयफ १३०० ङ्झभटय फाटो चौडा 
गयी कारोऩरे गने काभ गदाि ङ्झनस्केको ढङ्टॊगा तथा ग्राबेर ङ्झफिीफाट प्राद्ऱ यकभ साभङ्टदाङ्जमक 
वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺसभेतका ऩदाङ्झधकायीरे ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७5।4।3 

5. 
ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास कामािरम सद्ऱयीभा अङ्झबमानभङ्टिी प्माज ङ्झभसन कामििभ सञ्चारन गदाि 
नक्करी ङ्जकसान सभूह फनाई तत्कारीन कामािरम प्रभङ्टि सत्मनायामण ङ्झसॊह रगामतका 
ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्झभरेभतोभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७5।4।3 

6. 

रुऩन्देही ङ्ञजल्राको पसािङ्जटकय उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, पसािङ्जटकयरे 'ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरमफाट ङ्झनकासा बएको यकभ शीषिक ऩङ्चयवतिन गयी िचि गयेको, व्मावसाङ्जमक बवन 
ङ्झनभािण तथा सटय बाडाभा रगाउॉदा ङ्झनमभङ्जवऩयीत गयेको, ङ्जवद्यारमको जग्गाभा व्मङ्ञक्त 
ङ्जवशेषराई घय/टहया ङ्झनभािण गनि ङ्छदएको । 

२०७5।4।3 

7. 

म्माग्दी ङ्ञजल्रा फेनी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ भा रोककल्माण दङ्झरत सेवा केन्िको 
साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभािणका राङ्झग उऩबोक्ता सङ्झभतका अध्मऺ िड्के दभाइरे रु. 
५,५०,०००।– ऩेश्की ङ्झरएकोभा बवन ङ्झनभािण ऩूया नगयेको तथा िचि ङ्जववयण साविजङ्झनक 
नगयेको बङे्ङ सभेत व्महोया । 

२०७5।4।3 

8. 

ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामािरम, नङ्टवाकोटका कामािरम प्रभङ्टि सङ्टन्दयप्रसाद शभाि, रेिाऩार ङ्ञशङ्ञशय 
ङ्चयजार य सव इङ्ञन्जङ्झनमय श्माभ कोइयारारे कामािरमको कम्ऩाउन्ड वार भभित शीषिक 
इङ्ञस्टभेटबन्दा कभ गयेको, ऩङ्टयानो वारभा फाङ्जहयफाट प्राद्शय गयेको तथा कङ्चयफ ४०० जनारे 
काभ गयेको देिाई भ्रद्शाचाय गयेको, कामािरमको टहयो भभित शीषिकभा पल्स ङ्झफर फनाई 
भ्रद्शाचाय गयेको, कामािरमको कङ्ञन्टन्जेन्सी यकभफाट गाडी भभित नै नगयी फगी अटो 
वकि सऩको ङ्झफर फनाएको, WWF को हङ्चयमो वन कामििभ अन्तगित ऩोियाफाट प्राद्ऱ रु.१ 
रािफाट सभेत गाडी भभित नै नगयी सोही फगी अटो वकि सऩको ङ्झफर फनाएको, ब-ूकम्ऩग्रस्त 
ऺेर नक्साॊकन तथा ऩङ्जहचानका राङ्झग ब ूतथा जराधाय सॊयऺण ङ्जवबागफाट प्राद्ऱ फजेट रु. २ 
राि य अन्म शीषिकको यकभान्तय यकभफाट कङ्ट नै ऩङ्झन काभ नगयी Food and Agriculture 

Organization (FAO) को ङ्चयऩोटि हङ्टफहङ्ट यािी ऩूवि ब-ूसॊयऺण कन्सल्टेन्सी सकि र भल्टी 
कन्सल्टेन्सी य पयेद्सी कन्सल्टेन्सी यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको । 

२०७5।4।10 

9. ङ्ञजल्रा वन कामािरम, सद्ऱयीरे आ.व. 072/73 भा 3 वटा अरग अरग Hot Spot (नदी २०७5।4।10 
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प्रणारी अन्तगित जैङ्जवक, वातावयणीम एवॊ ब-ूस्िरनको ङ्जहसाफरे अङ्झत सॊवेदनशीर यहेका वन 
ऺेर) को घेयाफेया य वृऺ ायोऩणका राङ्झग 50 रािको रगत इङ्ञस्टभेट स्वीकृत गयाई सो 
अनङ्टसायको घेयाफेया नगयी कतैकतै कभ गङ्टणस्तयको काॉडेताय रगाएको, झायऩात सपा नगयेको 
तथा ङ्झफरुवासभेत नयोऩी च ङ्टये साभङ्टदाङ्जमक वनराई देिाई अङ्झनमङ्झभतता गयेको, आ.व. 
07१/7२ भा Hot Spot भा बएको वृऺ ायोऩणको गोडभेर ऩङ्टन:योऩन य तायफाय भभित नै 
नगयी १२ रािको पजॉ ङ्झफर फनाई भ्रद्शाचाय गयेको । 

10. 
भहाकारी अञ्चर अस्ऩतारका भे.सङ्ट.डा. अजङ्टिनप्रसाद शे्रद्षसभेतरे अस्ऩतारको औषधी िङ्चयद, 
ङ्झफयाभीको यासन, भभित सम्बाय रगामतका ङ्जवषमभा आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

२०७5।4।10 

11. प्रहयी प्रधान कामािरमरे च ङ्टस्ता कऩडा िङ्चयदका राङ्झग गयेको टेण्डयभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको । २०७5।4।17 
12. प्रहयी प्रधान कामािरमरे साभान िङ्चयद गदाि अङ्झनमङ्झभतता गयेको । २०७5।4।17 

13. 
ङ्झरशङ्ञक्त उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम फाह्रफीस, फाजङ्टयाका प्रधानाध्माऩक फहादङ्टय ङ्झसॊह यावर 
सभेतरे ङ्जवद्यारमको ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषिकको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७5।4।17 

14. 
श्री नेऩार येल्वे भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम वीयगन्ज ऩसािका प्रधानाध्माऩक हङ्चयहयप्रसाद मादवरे 
अनङ्टङ्ञचत कामि गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७5।4।17 

15. 
नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरको ङ्झभरेभतोभा भेङ्झडकर करेजहरूरे अङ्झनमङ्झभतता गयेको, २०७० 
सारको एभ.फी.फी.एस. प्रथभ वषिको बनािभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

२०७5।4।28 

16. 
ङ्ञजल्रा सङ्टिेत साङ्झफक फाङ्झफमाचौय गाङ्जवस वडा नॊ. ३ य ५ ङ्ञस्थत ङ्झसदे्दद्वयी साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सभूहरे साभङ्टदाङ्जमक वनको काठ, दाउया ङ्झफिी ङ्जवतयणफाट ङ्जवगत २ वषिदेङ्ञिको 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७5।5।7 

17. 

उद्योग भन्रारम अन्तगितका सङ्टनसयी, भोयङ, सद्ऱयी, ङ्ञचतवन य भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्राहरूभा 
अवङ्ञस्थत घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामािरमहरू य घयेरङ्ट उद्यभ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, ताप्रेजङ्टङ 
अन्तगित गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामििभ सञ्चारनाथि सेवा प्रदामक सॊस्था 
छनोट गदाि ऐन, ङ्झनमभ, गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामििभ सॊचारन 
ङ्झनदेङ्ञशका, 2070 य ङ्जवबाग/सङ्झभङ्झत तथा कामािरमहरूरे उऩरब्ध गयाएको कामिसूची (TOR) 
को ङ्जवऩयीत ती ङ्ञजल्राहरूका सम्फङ्ञन्धत कभिचायीहरूरे चरिेर गयी ङ्झभरेभतोभा सॊस्था छनौट 
गयी कामििभ सॊचारन गनि सङ्टरु गयेको/गनि रागकेो । 

२०७5।5।7 

18. 
ङ्ञजल्रा रङ्झरतऩङ्टय, िोकना गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 1 (क) ङ्जकत्ता नॊ. 41, 74 य ठैफ गा.ङ्जव.स.-9 
ङ्जकत्ता नॊ. 28, 59, 84 य 88 का िान्गी जग्गाराई गङ्टठी सॊस्थानका कभिचायीहरूरे 
अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरई व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि गयेको । 

२०७5।5।7 

19. 

स्वास्थ्म सेवा ङ्जवबाग अन्तगितको इङ्जऩङ्झडङ्झभमोरोजी तथा योग ङ्झनमन्रण भहाशािा, टेकङ्ट का प्रभङ्टि 
श्री गयीफदास ठाकङ्ट यरे आङ्झथिक वषि ०६९।७० भा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राभा बएको जङ्टनोङ्जटक योग 
ङ्झनमन्रणसम्फन्धी ताङ्झरभ सञ्चारन, सयकायी गाडी, कयाय/स्वमॊसेवक कभिचायी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त,  दैङ्झनक 
भ्रभण बत्ता ङ्जवतयण, हात्तीऩाइरे योग ङ्झनमन्रण कामििभ/ङ्जवषादी िङ्चयद/दैवी प्रकोऩ सम्फन्धी 
कामिभा फजेटको दङ्टरुऩमोग गयी अङ्झनमङ्झभतता एवॊ भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७5।5।18 

20. 

कङ्ट रेिानी तेस्रो जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाको ङ्झसङ्झबर ङ्झनभािण कामि य इरेक्िोभेकाङ्झनकर कामि गदाि 
जग ङ्झनभािणका कामिभा कभ कामि गयी फढी ब ङ्टक्तानी ङ्झसपाङ्चयस गयेको, भध्मभस्मािङदी 
जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाफाट कङ्ट रेिानी तेस्रो जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाभा साभान ल्माउॉदा ऩङ्चयभाण घटाई 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको साथै ढङ्टवानीभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको, स्टोय दाङ्ञिरा नगयी ङ्झसधै ङ्झसङ्झबर 
ठेकेदायराई प्रमोग गनि ङ्छदएको, कभ गङ्टणस्तयको ङ्झनभािण साभग्री प्रमोग गयेको बङे्ङ सभेत 
व्महोया । 

२०७5।5।18 

21. प्रा.स रोकफहादङ्टय शाहीरे ठेगाना ढाॉटी स्थानीम बत्ता ङ्झरएको । २०७5।5।18 

22. 

गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषको आ.व. २०७२/७३ तथा २०७३/७४ भा Web Based MIS 

Consultancy कामििभको राङ्झग सॊस्था छनौट गदाि कभसर गङ्टणस्तयको सॊस्थाराई आपैं  
प्रऩोजर फनाई आपैं  भूल्माॊकनभा फसी गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषका भोहन ङ्ञज.सी., कामिकायी 
ङ्झनदेशक नहकङ्ट र के.सी.सभेतको सॊरग्नताभा मोभोयी सॊस्थाराई छनौट गयी फीस राि िाएको 
। 

२०७5।5।25 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

23. 

बङू्झभ ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम वाम्रा, सैघा गा.ङ्जव.स. ७, दाङका प्र.अ. ङ्झगयीयाज ङ्झड.सी.रे 
ङ्झसङ्झनमय मोग्मता ऩङ्टगकेा ङ्ञशऺक हङ्टॉदाहङ्टॉदै आपू प्र.अ.ऩदभा फहार यहेको, छारवङृ्ञत्त ऩाउने 
दङ्झरत, भङ्जहरा ङ्जवद्याथॉ सॊतमा फढाएय तथ्माॊक ऩेस गयेको, छारवृङ्ञत्त यकभ नगद नफङ्टझाई 
ऩोसाक िङ्चयद गयी ङ्जवतयण गयेय अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

२०७5।5।25 

24. 
ऩाटन स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षान, ऩाटन अस्ऩतारभा कामियत येङ्झडमोग्रापय नहकङ्ट र ङ्झसरवाररे 
नक्करी शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी ऩाटन स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षान, ऩाटन 
अस्ऩतारभा येङ्झडमो ग्रापय ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बई कामियत यहेकोरे कायफाही गयी ऩाउॉ । 

२०७5।6।1 

25. 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, अघाििाॉचीरे आ.व 069/70 को वाङ्जषिक फजेटभा ङ्झफना काभ से्रस्ता 
ङ्झभराई यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७5।6।11 

26. 
ङ्ञजल्रा रुकङ्ट भ, भग्भा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३ ङ्झनवासी नयेन्िकङ्ट भाय नेऩारीरे नक्करी शैङ्ञऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी ङ्झसर्द्ाथि जनता भा.ङ्जव. रुकङ्ट भभा अस्थामी ङ्ञशऺक ऩदभा सेवा 
प्रवेश गयेकारे कायफाही गयी ऩाउॉ । 

२०७5।6।11 

27. 

ऩययाद्स भन्रारम अन्तगितको याहदानी ङ्जवबागरे Machine Readable Passport फोरऩरफाट 
ऩङ्जहरे छनौट बएको आऩूङ्झतिकतािसॉग नै थऩ याहदानी आऩूङ्झति गनि आङ्झथिक प्रबावभा ऩयी 
कभिचायीहरूको ङ्झभरेभतोभा Specification भा सभेत ऩङ्चयवतिन गयी अऩायदशॉ तङ्चयकारे साङ्झफक 
भूल्मबन्दा फढी भूल्म (Veriation गयी) भा वा थऩ रागत व्महोने गयी Additional order ङ्छदई 
सम्झौता गयी कभिचायी तथा आऩूङ्झतिकतािराई राब हङ्टने य याज्मराई नोक्सान ऩङ्टग्न ेगयी कामि 
गने गयेको । 

२०७5।6।18 

28. 

ऩाटन स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षानभा बकूम्ऩऩीङ्झडतराइि आएको कयोडौं रुऩैमाॉ सहमोगफाट यङ्ञजद्साय 
तथा कामिकायी ऩङ्चयषदको ठाडो आदेशभा ङ्झफना प्रङ्झतस्ऩधाि भेङ्झडकर उऩकयणहरू िङ्चयद गयेको, 
यङ्ञजद्साय तथा कामिकायी ऩङ्चयषदरे प्रङ्झतद्षानभा ङ्झभङ्झत २०७१।४।१७ बन्दा अगाङ्झड अस्थामी 
तथा कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएका ङ्ञशऺक तथा कभिचायीहरूराई स्वत् स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयेको । 

२०७5।6।18 

29. 
ङ्ञजल्रा सङ्टनसयी साङ्झफक चतया ४(घ) ङ्जक.नॊ. ६२९ को ज.ङ्झफ. ०-०-१५ य ङ्जक.नॊ. ६६९ 
ज.ङ्झफ. ०-३-१३१/२ जग्गा नाभसायी गदाि अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

२०७5।6।18 

30. 

ङ्ञजल्रा काठभाडौं साङ्झफक भच्छेगाउॉ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ क ङ्ञस्थत ङ्जकत्ता नॊ. १०९ को 
जग्गा २०२१ सारभा कृष्ण भङ्ञन्दय बनी नाऩनक्सा बएको य भारऩोत कामािरमको जग्गाधनी 
से्रस्ता ऩङ्टजािभा जग्गाधनीको नाभ श्री ५ को सयकाय उल्रेि बई हार भङ्ञन्दय यहेको उक्त 
जग्गा भारऩोत कामािरमका कभिचायी य देवरार शे्रद्ष सभेतको ङ्झभरेभतोभा उक्त जग्गा 
फेङ्झनस्सा हो बनी जग्गा दताि भाग गयी ङ्झभङ्झत २०६९।८।५ गतेको ङ्झनणिमरे ङ्जक.नॊ.१०९ ऩूयै 
देवरार शे्रद्षको नाभभा फेङ्झनस्सा जग्गा दताि कामभ गयेकोरे  साविजङ्झनक भङ्ञन्दयको जग्गा दताि 
कामि यद्द गयी हदैसम्भ कायफाही गयी ऩाउॉ । 

२०७5।6।18 

31. 

काठभाडौं उऩत्मका िानेऩानी ङ्झरङ्झभटेडका भहाप्रफन्धक भहेशप्रसाद बट्टयाईरे तत्कारीन वङ्चयद्ष 
प्रफन्धक चन्िरार नकभॉराई ङ्झनजको 2015/10/2 को जन्भ ङ्झभङ्झत भानेय रु. 10 राि 
ङ्झरई उऩदान य अन्म सङ्टङ्जवधा ङ्छदएकोरे दङ्टई वटा नागङ्चयकता फोकेय जाङ्झगय फढी िाने चन्िरार 
नकभॉ य भहाप्रफन्धक दङ्टफैराई भ्रद्शाचायजन्म कामिको कायफाही होस ्। 

२०७5।6।29 

32. 
ऩमिटन कामािरम, कोहरऩङ्टय, फाॉकेभा बवन ङ्झनभािण, भ्रभण बत्तासभेतभा आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता 
तथा भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७5।6।29 

33. 

ङ्झभङ्झत 2071।3।22 को अङ्झबमान याङ्जद्सम दैङ्झनक ऩङ्झरकाभा प्रकाङ्ञशत सभाचाय अनङ्टसाय 
सडक ङ्जवबाग अन्तगितका ङ्झडङ्झबजन सडक कामािरम, सङ्टिेत, कास्की तथा ङ्जवङ्झबन् न 
आमोजनाहरूरे सडक तथा ऩङ्टर ङ्झनभािणको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटफाट गाडी िङ्चयद तथा बवन 
भभितजस्ता कामिभा िचि गयी सवायी साधनको स्वाङ्झभत्वसभेत कामािरमको नाभभा हस्तान्तयण 
नगयी अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

२०७5।7।12 

34. 
ङ्ञजल्रा भहोत्तयी साङ्झफक अनकाय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ५ ङ्ञस्थत याङ्जद्सम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम 
फेराका प्रधानाध्माऩक ङ्जपयन ठाकङ्ट यरे छारवङृ्ञत्त तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तकको यकभ ङ्जवतयणभा 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

२०७5।7।29 

35. ङ्ञजल्रा रुऩन्देही बैयहवाङ्ञस्थत बीभ अस्ऩतारभा शल्म ङ्ञचङ्जकत्सकको रूऩभा कामियत डा.डम्फय २०७5।7।29 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

ङ्जविभ शाह अस्ऩतारभा ङ्झफहान हाङ्ञजय गनि भार जान ेय फाॉकी सभम बैयहवाङ्ञस्थत मङ्टङ्झनबसिर 
भेङ्झडकर करेजभा सभेत काभ गयी दोहोयो सङ्टङ्जवधा ङ्झरएको । 

36. 

प्र.ना.उ. श्री अरुणकङ्ट भाय ङ्जव.सी., प्र.उ. केदाय ङ्चयजार, प्र.उ. याजेन्ि शे्रद्ष,  भहानगयीम प्रहयी 
आमङ्टक्तको कामािरमका तत्कारीन प्र.व.उ. केदायभान ङ्झसॊह बण्डायी य कृङ्जष ङ्जवकास फैंक 
ऩङ्टतरीसडकका का.भङ्ट. भङ्टतम शािा प्रफन्धक गहेनाथ ऩौडेर सभेतरे फैंक िाताको यकभ 
अनङ्झधकृत व्मङ्ञक्तरे ङ्झनकासा ङ्झरई ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७5।7।29 

37. 

दङ्टरेगौंडा इराका वन कामािरम फेरचौताया, तनहङ्टॉको ङ्झभरेभतोभा गैयकानूनी रूऩभा प्रगङ्झतशीर 
साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहको वन ऺेरफाट वन ऩैदावाय हटाई ङ्जवङ्झबन् न स्थानभा 
अनङ्झधकृत रूऩभा ५४ थान (६२८.१५ र्क्यङ्ट.ङ्जप.) सार काठ गोङ्झरमा घाटगद्दी गयी 
ओसायऩसाय गयेको । 

२०७5।8।6 

38. 
ङ्ञजल्रा फाया ङ्झसहोवाि गा.ङ्जव.स.को कामािरम सङ्ञचव याभ अमोध्मा केशयीरे आ.व. 
2067/068, 2068/069 य 2069/070 सारभा ङ्झनकासा बएको सयकायी 
यकभभध्मेफाट ङ्जहनाङ्झभना तथा भ्रद्शाचाय बएको । 

२०७5।8।6 

39. 

ङ्ञजल्रा काङ्झरकोट साङ्झफक ऩाॉिा गाङ्जवस वडा नॊ. १ य २ का कङ्चयफ १५० घयधङ्टयीका 
जनताराई िानेऩानीको सभस्मा साभाधान गनि ङ्झफहामङ्झसभ सेयाफाडा िानेऩानी ङ्झनभािणको राङ्झग 
जनश्रभदान ङ्झनकासा ङ्छदइएकोभा आमोजना सॊचारन गनिका राङ्झग फभफहादङ्टय भल्रको 
अध्मऺताभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत गठन बएको य सो आमोजना ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
सहकामिभा सॊचारन गदाि २० प्रङ्झतशत ऩङ्झन काभ नगयी आमोजना हेने प्राङ्जवङ्झधकहरू सभेतको 
ङ्झभरेभतोभा अङ्झनमङ्झभतता य ङ्जहनाङ्झभना बएको । 

२०७5।8।6 

40. 
नेऩार वामङ्ट सेवा ङ्झनगभका कभिचायीहरूरे अङ्झधकायको दङ्टरुऩमोग गयी ङ्झनगभको कभिचायी 
प्रशासन, आङ्झथिक प्रशासन सॊचारन गदाि तथा ङ्जटकट ङ्जवतयणभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

२०७5।8।13 

41. 

रुऩन्देही ङ्ञजल्रा रङ्टङ्ञम्फनी साॊस्कृङ्झतक नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ७ फस्ने याभबवन मादवरे सन ्
१९९३ सारभा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम इराहाफादफाट नक्करी प्रवेङ्ञशका ऩयीऺा उत्तीणि गयेको 
झङ्टठा शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी रुऩन्देही ङ्ञजल्रा, तत्कारीन एकरा गा.ङ्जव.स- ८ 
अन्तगित कभिहवा उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम एकराभा अध्माऩन गयेको । 

२०७5।8।13 

42. 

काठभाडौं फल्िङ्टङ्ञस्थत जनप्रशासन र्क्याम्ऩसका र्क्याम्ऩस प्रभङ्टि हङ्चयबक्त शाहीरे जनप्रशासन 
र्क्याम्ऩसको बवन ङ्झनभािण, चभेना गहृ, ऩारेघय ङ्झनभािण, स्व.ङ्जव.मङ्ट. बवन ङ्झनभािणभा आङ्झथिक 
चरिेर गयी कभसर ङ्झनभािण साभग्री प्रमोग गयी ङ्झनभािण गयाएको साथै र्क्याम्ऩस प्रभङ्टिरे 
दोहोयो बत्ता यकभ फङ्टझेकोरे छानङ्झफन गयी ऩाउॉ ।  

२०७5।8।20 

43. 

आदशि भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम इराभकी सहरेिाऩार यऺा ऩारङ्टङवारे ङ्जवद्यारमभा गैयकानूनी 
शङ्टल्क उठाएको, काफिन नयािी यङ्झसद काट्न,े यङ्झसदको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ केयभेट गयी दैङ्झनक आम्दानी 
िाताभा कभ आम्दानी देिाउन े य ङ्जवद्याथॉफाट उठाएको शङ्टल्क यकभ ङ्जवद्यारमको िाताभा 
फैंक दाङ्ञिरा नगयी भस्मौट गयी भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको हङ्टॉदा छानङ्झफन गयी ऩाउॉ । 

२०७5।8।20 

44. 
ङ्ञजल्रा िेरकङ्ट द ङ्जवकास सङ्झभङ्झत जङ्टम्राको कवडिहर ङ्झनभािणभा ङ्जढराइ एवॊ कामिसम्ऩङ्ङ हङ्टन 
नसकेको सम्फन्धभा । 

२०७5।8।20 

45. 
ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास कामािरम नवरऩयासीरे आ.व. २०७१/०७२ भा दैवीप्रकोऩ याहत 
कामििभ गहङ्टॉ, जौं, तेरहन, तयकायी तथा व्मावसाङ्जमक तयकायी िेती सञ् चारनका राङ्झग 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ रु.११ राि ८० हजाय नक् करी ङ्झफर बयऩाइ यािी ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७5।8।20 

46. 
याङ्ञष् िम िेरकङ्ट द ऩङ्चयषद का सदस्म सङ्ञचव मङ्टवयाज राभारे याङ्ञष् िम िेरकङ्ट द ऩङ्चयषद् कभिचायी 
सेवा, सतिसम्फन्धी ङ्झनमभावरीङ्जवऩयीत कङ्चयफ ५० जना आफ्ना कामिकतािहरूराई कयायभा 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयेको । 

२०७5।8।27 

47. 

याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक ङ्झरङ्झभटेडको तह- 6, सहामक प्रफन्धक ऩदभा ङ्झरएको ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको 
ङ्झभङ्झत 2075/2/19 गते प्रकाङ्ञशत नङ्झतजाभा िङ्टरा य भङ्जहराभा दङ्टफैङ्झतय नाभ ङ्झनङ्ञस्कन े
उम्भेदवाय सङ्टङ्झभरा दाहारराई अङ्ञन्तभ ङ्झसपाङ्चयस गदाि भङ्जहरातपि को वैकङ्ञल्ऩकभा ऩायेय 
भङ्जहराकोटाभा भार नाभ ङ्झनकारी 13 जनाराई अङ्झनमङ्झभत तवयरे ऩास गयाएको । 

२०७5।9।5 

48. ङ्ञजल्रा फझाङ चौधायी गा.ङ्जव.स. १,२,३ अन्तगित ऩने ङ्झतरेरीगाड रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत ् उऩबोक्ता २०७5।9।05 



                            219 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

सङ्झभङ्झतका अध्मऺ ङ्झधयफहादङ्टय थाऩा य सङ्ञचव भदनफहादङ्टय थाऩारगामतरे मोजनाको राङ्झग 
आएको अनङ्टभाङ्झनत यकभ रु.१२,००,०००।– ङ्झनकासा गयी हारसम्भ कङ्ट नै काभ नगयी फैंक 
िाताभा यहेको यकभ सभेत ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

49. 

नायामणऩङ्टय येञ्जऩोद्श दाङका येञ्जय दीऩक येग्भी य बयतऩङ्टय इराका वन कामािरम  दाङका येञ्जय 
देवी चौधयीरे ङ्झभरेभतो गयी वृऺ ायोऩण नै नगयी, नसियीभा तोङ्जकएको ऩङ्चयणाभको ५०% ङ्झफरुवा 
भार उत्ऩादन गयी हाऩङ्टय गा.ङ्जव.स. भा ऩने िजङ्टये साभङ्टदाङ्जमक वनभा २५ हेक्टय जग्गाभा य 
हाऩङ्टय ८ को उच्च भा.ङ्जव. यतनऩङ्टयभा ङ्झफरुवा नै नयोऩी ङ्झफरुवा योऩेको देिाई कङ्चयफ १० राि 
रुऩैमाॉ भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७5।9।5 

50. 

तनहङ्टॉ ङ्ञजल्रा साङ्झफक ङ्झसञ्माङ कापरडाॉडा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. २ि ङ्जक.नॊ. ४१ को 
ङ्जपल्डफङ्टकभा जग्गावारा य ङ्जकसानको भहर िारी यहेको ङ्जपल्डफङ्टकभा फङ्टटेन जङ्झनएको ऺे.प. 
१५.०.१.३ जग्गा भारऩोतसभेतको ङ्झभरेभतोभा व्मङ्ञक्त चम्ऩा ङ्झसहॊ भगयको नाभभा दताि  
गयेको । 

२०७5।9।5 

51. 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण ङ्झग्रड शािा दङ्टहवी ङ्जवयाटनगयका प्राङ्जवङ्झधक कभिचायीहरूको ङ्झभरेभतोभा 
ऩूवॉ नेऩारका १५ वटा उद्योगहरूभा रोडसेङ्झडङ गनि नङ्झभल्न ेगयी २४ घण्टा ङ्झफजङ्टरी आऩूङ्झति 
गयेको । 

२०७5।9।12 

52. 
सरािही ङ्ञजल्रा फतयौर-५ ङ्ञस्थत श्री जनसेवा प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमराई २०६७/१/२२ देङ्ञि 
२०७०/७/६ सम्भ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, सरािहीफाट ङ्झनकासा बई गएको सयकायी 
अनङ्टदान यकभ दङ्टरुऩमोग/ङ्जहनाङ्झभना बएको । 

२०७5।9।23 

53. 
यौतहट ङ्ञजल्रा धयहयी-२ स्थामी ठेगाना बई यौतहट ङ्ञजल्राको रक्ष्भङ्झनमा-२ ङ्ञस्थत श्री उच्च 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्जवजमऩङ्टयभा प्रधानाध्माऩकका रूऩभा कामियत सङ्टदाभा याम मादवरे आफ्नो 
छोयाराई दङ्टई ठाउॉफाट SLC ङ्छदराई प्र.अ. ऩदको दङ्टरुऩमोग गयेको । 

२०७5।9।23 

54. 
भहोत्तयी ङ्ञजल्रा फथनाहा-३ ङ्ञस्थत श्री उऩेन्ि प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमराई २०६७/१२/२२ देङ्ञि 
२०७०/९/९ सम्भ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम, भहोत्तयीफाट ङ्झनकासा बई गएको सयकायी 
अनङ्टदान यकभ दङ्टरुऩमोग/ङ्जहनाङ्झभना बएको । 

२०७5।9।23 

55. 

फाया ङ्ञजल्राको ऩूवि-ऩङ्ञद्ळभ याजभागिको दङ्ञऺणतपि  यहेको ककडी य जैताऩङ्टय येन्जऩोद्शअन्तगित 
ऩने कयैमा गा.ङ्जव.स.को भधङ्टवन बङे्ङ ठाउॉभा सयकायी वनका ऩङ्टयाना सारका रूिहरू कटान 
गयी तस्कयहरूरे रैजाॉदा ङ्झनङ्ञष्िम बई तस्कयसॉग ङ्झभरेभतो गयी याङ्जद्सम वन ङ्जवनाश गनिभा 
सॊरग्न यहेका सेक्टय वन कामािरम, भधङ्टवनका प्रभङ्टि सङ्टिरार जमसवारसभेतरे आफ्नो 
अङ्झधकायको दङ्टरुऩमोग गयेको । 

२०७5।10।14 

56. 

ङ्ञजल्रा फाया, ङ्झरऩङ्झनभार गा.ङ्जव.स.को कामािरम य बोजबगत उच्च भा.ङ्जव. ङ्झरऩङ्झनभाररे 
ङ्झभरोभतोभा बागफण्डाको प्रङ्झतशतसभेत ङ्झनधाियण गयी आ.व. २०६३ देङ्ञि हारसम्भ 
ङ्झरऩङ्झनभार इराकाफाट रोड बई जाने भार साभग्रीहरूभा एङ्चयमा रोङ्झडङ ठेक्काकय 
रगाई/उठाई ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺसभेतको कागज ङ्झफर बयऩाई ङ्झभराई 
ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७5।10।14 

57. 
काठभाडौँ भहानगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. 24 न्मङ्टयोडङ्ञस्थत ङ्जकत्ता नॊ. 942 को जग्गाभा भहजिन 
ङ्जवजनेस एसोङ्झसएट्स प्रा.ङ्झर.रे बवन फनाउॉदा फेसभेन्ट य तराको उचाइ रगामतका ङ्जवषमहरू 
भाऩदण्ड य स्वीकृत नक्साङ्जवऩयीत ङ्झनभािण गयेको । 

२०७5।10।21 

58. 

याङ्जद्सम कृङ्जष अनङ्टसन्धान तथा ङ्जवकास कोष ङ्झसॊहदयफाय प्राजा, काठभाडौंका सदस्म-सङ्ञचव डा. 
श्माभङ्जकशोय साहरे याङ्जद्सम कृङ्जष अनङ्टसन्धान तथा ङ्जवकास कोषको सारफसारी कृङ्जषभा आधाङ्चयत 
सॊघ, सॊस्था, गैयसयकायी सॊस्था, कृषक सभूहसॉग भाग गङ्चयएको प्रस्तावभध्मे २०७० सारको 
सभूह छनोट गदाि आ-आफ्ना भाङ्झनसहरूको ३५ वटा कृषक सभूह तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरू 
छनौट गयी १० रािदेङ्ञि ३० रािसम्भको अनङ्टदान ङ्जवतयण गयेको साथै ङ्झसयाहा, धनङ्टषा, 
भहोत्तयी, यौतहट य फाया ङ्ञजल्राभा छनौट गङ्चयएका सॊस्थाहरू बौङ्झतक रूऩभा नबई नक्करी हङ्टन ्
मस्ता सॊस्थाका कमििभ स्वीकृत गयी सयकायी यकभ दङ्टरुऩमोग गयेको । 

२०७5।10।21 

59. 
फाजङ्टया ङ्ञजल्रा अन्तगितको छेडेदह, गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.-१ ङ्ञस्थत काॉडा बवानी भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारमभा रेिाऩारभा कामियत धभि सङ्टनायरे ऐ.ऐ. गाउॉऩाङ्झरका वडा नम्वय -१ ङ्ञस्थत जम 

२०७5।10।21 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

दङ्टगे प्रा.ङ्जव.को ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सभेत अध्मऺ बई आ.व. २०७१/0७२ भा 
गा.ङ्जव.स.फाट दङ्झरतको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन बएको यकभ  भसरन्द ङ्जऩ.ङ्झस.एप. यकभ य हावा 
हङ्टयीरे ऺङ्झत बएको ङ्जवद्यारम भभितको राङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमको अनङ्टदान यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

60. 

याङ्जद्सम फीउ ङ्झफजन कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडको भङ्टतम शािा कामािरम इटहयी प्रभङ्टि प्रदीऩकङ्ट भाय 
मादवराई सो कम्ऩनीको ङ्झनङ्झभत्त प्रफन्ध सञ्चारक फनाउॉदा आङ्झथिक चरिेर बएको, शािा 
कामािरम, इटहयीको गहङ्टॉको फीउ ङ्झरराभ ङ्झफिी गदाि कम्ऩनीराई घाटा ऩङ्टर् माएको, कम्ऩनी 
अन्तगितका कभिचायीहरूको सरुवा, अवकास य ङ्झनमङ्टङ्ञक्तभा अङ्झनमङ्झभतता हङ्टन ेगयेको । 

२०७5।11।2 

61. 
ङ्ञजल्रा वन कामािरम, भहोत्तयीका सहामक वन अङ्झधकृत ब ङ्टवनेद्वय भहतोरे अङ्झनमङ्झभत तङ्चयकारे 
काठ ङ्जवतयण गनङ्टिको साथै ङ्झफरुवा उत्ऩादन य वृऺ ायोऩणभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

२०७5।11।2 

62. 
फङ्छदिमाङ्ञस्थत फढैमातार गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ ङ्ञस्थत बवानी थऩङ्झरमाको घयफाट भदन 
भल्रको घयभा जाने ग्राबेर फाटो ४ ङ्झभटय हङ्टन ङ्टऩनेभा ३ ङ्झभटयभार यहेको, अनङ्टगभन टोरीरे 
केही प्रङ्झतङ्जिमा नङ्छदई फाटो ऩास गयेको हङ्टनारे आमोगफाट ङ्झनयीऺण गयी छानङ्झफन गयी ऩाउॉ । 

२०७5।11।9 

63. 
ङ्ञजल्रा दाङ साङ्झफक गढवा गा.ङ्जव.स.ङ्ञस्थत चन्दनऩङ्टय साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहका 
तत्कारीन अध्मऺ दमायाभ थाऩा य उभाकान्त डाॉगी कामियत यहॉदा स्वीकृत ङ्जवधान य 
मोजनाङ्जवऩयीत कामि गयी सभूहको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७5।11।9 

64. 

फाया ङ्ञजल्राका ङ्जवङ्झबङ्ङ कामािरमका कभिचायी, स्थानीम ऩरकाय य याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, करैमा 
शािाका कभिचायीसभेतको ङ्झभरेभतोभा आ.व.२०७१/०७२ भा नक्करी पभि/उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत 
फनाई फैंकभा सभेत नक्करी िाता िोरी सयकायी ङ्झनकासा बएको यकभ असम्फङ्ञन्धत िाताभा 
जम्भा गदाि प्रङ्झतचेक रु.१०००।- का दयरे यकभ असङ्टर गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७5।11।19 

65. 

स्वास्थ्म सेवा ङ्जवबाग, आऩूङ्झति व्मवस्था भहाशािाको IFB No.: NHSP-II/G/ICB-

32/Procurement of Safe Motherhood and Neo-natal Health Equipment and Furniture/2012-

13 अन्तगितको प्माकेज नॊ. ICB 32.3 को Vacuum Extractor set १०६६ थानको फोरऩर 
प्रङ्जिमाभा सहबागीभध्मे रु. ४ हजायदेङ्ञि ६ हजायसम्भको दयभा ङ्छदन कफोर गयेको ६ वटा 
फोरऩरदाताको ङ्झफना फोरऩर यद्द गयी सफैबन्दा फढी रु. ३६ हजाय कफोर गनेको फोरऩर 
स्वीकृत गयेको, मसफाट याज्मराई रु. ३ कयोड घाटा बएको हङ्टॉदा छानङ्झफन गयी कायफाही गयी 
ऩाउॉ । 

२०७5।11।30 

66. 
ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जद्सम ङ्जवभानस्थर, गौचय, काठभाडौंभा हेङ्झरप्माड ङ्झनभािण कामिभा अङ्झनमङ्झभतता 
बएको । 

२०७5।11।30 

67. 

ङ्ञजल्रा रुऩन्देही देवदह नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ ङ्ञस्थत भोङ्जहनी हाइङ्ञजन प्रोडक्ट्सरे उत्ऩादन 
गदै आइयहेको ङ्जवङ्झबन् न मङ्ट.ऩी.का यक्सीहरूभा आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम, फङ्टटवरका भङ्टतम 
हाङ्जकभ शयदचन्ि ऩौडेरसभेतको ङ्झभरेभतोभा नक् करी अन्त:शङ्टल्कका ङ्ञस्टकयहरू प्रमोग गयी 
याजस्व छरी गयेको । 

२०७5।11।30 

68. 

नेऩार िानऩेानी सॊस्थान केन्िीम कामािरम ङ्झरऩङ्टयेद्वय, काठभाडौंरे नेऩारगञ्ज य फङ्टटवर 
शािाराई आवश्मक ऩने बनी ङ्झड.आई.ऩाइऩ िङ्चयद कामि गदाि एउटै प्माकेज फनाई िङ्चयद 
कामि गनङ्टिऩनेभा टङ्टिा गयी िङ्चयद कामि गयेको, रागत अनङ्टभान तमाय गदाि अस्वाबाङ्जवक दययेट 
स्वीकृत गयी रागत अनङ्टभान मथाथिऩयक नबएको, ङ्झनङ्ञद्ळत आऩूङ्झतिकतािराई रङ्ञऺत गयी 
फोरऩरसम्फन्धी कागजातभा अस्वाबाङ्जवक टनिओबय य कामि अनङ्टबव यािेको तथा 
ङ्झड.आई.ऩाइऩ आऩूङ्झति सम्फन्धभा बैयहवा य नेऩारगञ्ज बन्साय कामािरमको कागजातफाट रागत 
अनङ्टभान अॊक य प्रऻाऩनऩरभा उङ्ञल्रङ्ञित अॊकभा ठूरो अन्तय देङ्ञिएको । 

२०७5।11।30 

69. 

प्रहयी अङ्झतङ्चयक्त भहाङ्झनयीऺक ङ्जवऻानयाज शभाि भहानगयीम प्रहयी अन्तयािङ्जद्सम ङ्जवभानस्थर 
सङ्टयऺागाडि कामािरमको प्रभङ्टि यहॉदा उक्त कामािरमरे फयाभद गयेका स्वदेशी ङ्जवदेशी भङ्टिा, 
एनसेर ङ्चयचाजि काडि तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩकयणहरू सम्फङ्ञन्धत कामािरमभा नफङ्टझाई ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको । 

२०७5।12।3 

70. 
वैदेङ्ञशक योजगाय ङ्जवबाग, काठभाडौं कामािरमरे वैदेङ्ञशक योजगायको राङ्झग कङ्ट वेतरगामत 
ङ्जवङ्झबन् न भङ्टरङ्टकहरूभा घयेरङ्ट काभदायको रूऩभा जान े याहदानी नॊ.09692337 का ङ्जवभरा 

२०७5।12।3 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

भङ्टभङ्टि सतायसभेत १३ जना नेऩारी भङ्जहराराई श्रभ स्वीकृङ्झत प्रदान गदाि प्रचङ्झरत कानून एवॊ 
श्रभ स्वीकृङ्झत प्रदान गने ङ्झनदेङ्ञशकाङ्जवऩयीत हङ्टने गयी योजगायदाताको नाभभा कम्ऩनी तथा ऩद 
ङ्ञक्रनय, हेल्ऩय रगामत देिाई ङ्चय-इन्िीको भाध्मभफाट व्मङ्ञक्तगत श्रभ स्वीकृङ्झत प्रदान गयी 
भ्रष् टाचायजन्म कामिहरू गङ्चययहेको । 

71. 

ङ्ञजल्रा रुऩन्देही रङ्टङ्ञम्फनी साॊस्कृङ्झतक नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ११ ङ्ञस्थत आ.व. 2०७२/०७३ 
भा धङ्टऩहीदेङ्ञि ङ्झछकि हवासम्भ सडक ग्राबेर, ऩोियी वार तथा स्तयोङ्ङङ्झतको काभ गदाि ठेकेदाय 
य नगयऩाङ्झरकाको ङ्झभरोभतोभा इङ्ञस्टभेटअनङ्टसाय काभ नगयी कभसर गङ्टणस्तयको ग्राबेर कभ 
िसारी य फजेट पर्छ्यौट नहङ्टॉदै ऩोियीको ऩिािर बङ्ञत्कन े अवस्था आई यकभ ङ्जहनाङ्झभना  
गयेको । 

२०७5।12।3 

72. 
सभाज कल्माण ऩङ्चयषदका तत्कारीन अध्मऺ ङ्झनरभ िड्कासभेतरे ङ्झभरोभतो गयी रािौं 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

२०७5।12।3 

73. 
याङ्जद्सम गौयवको भध्मऩहाडी (ऩङ्टष्ऩरार) रोकभागि आमोजनाअन्तगित ऩने दैरेि ङ्ञजल्राको 
ऩादङ्टका िोराभा ङ्झनभािण बएको ऩङ्टर सम्ऩङ्ङ बएकै वषिभा भ्वाॉङ ऩयेको, ङ्झनभािण कम्ऩनीका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध य आमोजनाका प्राङ्जवङ्झधककै ङ्झभरेभतोभा गङ्टणस्तयहीन ऩङ्टर ङ्झनभािण बएको । 

२०७5।12।12 

74. 

सङ्टनसयी ङ्ञजल्रा धयान उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १४  ङ्जवजमऩङ्टयङ्ञस्थत ऩञ्चामत (दन्तकारी) 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩक ङ्जवष्णङ्टकङ्ट भाय ङ्झसॊहरे ङ्जवद्यारमको २ कोठे नमाॉ बवन 
ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्झनकासा बएको छारा शौचारम, छारवङृ्ञत्त यकभ य ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम य 
अन्म ङ्झनकामफाट प्राद्ऱ हङ्टने अनङ्टदानको यकभ य आन्तङ्चयक स्रोतफाट प्राद्ऱ बएको आम्दानी 
यकभसभेत ङ्जहनाङ्झभना गयी व्माऩक भ्रद्शाचाय गयेको बङे्ङ सभेत । 

२०७5।12।12 

75. 
ऺेरीम अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺण कामािरम, सङ्टिेतरे आ.व. ०७३।०७४ भा िानेऩानीको 
ङ्झनभािण साभग्री िङ्चयद टेण्डयभा अङ्झनमङ्झभतता गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७5।12।18 

76. 
ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ आमोजनाभा आमोजना प्रभङ्टि ङ्छदरीऩ काकी, ङ्झस.ङ्झड.ई. श्माभफहादङ्टय काकी, 
रेिा अङ्झधकृत गणेश चाङ्झरसेरे सम्झौताको फित स्वीकृत सूरराई नै ऩङ्चयवतिन गयी ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदएको । 

२०७5।12।18 

77. 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण हेटौंडा ङ्झडजेर प्रान्टभा भभित सम्बाय, स्ऩेमसि ऩाटिऩ ङ्टजाि 
िङ्चयदरगामतभा अङ्झनमङ्झभतता बएको । 

२०७5।12।18 

78. 
नेऩार वामङ्ट सेवा ङ्झनगभका कामभ भङ्टकामभ ङ्झनदेशक याजकङ्ट भाय िड्कारे ङ्झनगभभा फङ्टझाउनङ्टऩने 
ऩेश्की यकभ रु.5,45,750।- नफङ्टझाई राभो सभमसम्भ आफ्नै साथभा यािी आङ्झथिक 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७5।12।18 

79. 
सयकायी साविजङ्झनक जग्गाको गैयकानूनी दताि/नाभसायीका ङ्जवषमभा छानङ्झफन गयी सॊरग्न 
व्मङ्ञक्तहरूराई कायफाही गयी ऩाउॉ । 

२०७5।12।18 

80. 

रारझाडी गाउॉऩाङ्झरकारे प्रकाङ्ञशत गयेको दयबाउऩर दताि प्रङ्जिमाको िभभा यहेका ७७ जना 
ठेकेदाय कम्ऩनीभध्मे गाउॉऩाङ्झरका प्रशासन, प्रहयी य स्थानीम गङ्टन्डाहरू ङ्झभरी ३ जना ठेकेदाय 
कम्ऩनीराई भार टेण्डय दताि गनि ङ्छदई फाॉकी ठेकेदाय कम्ऩनीहरूराई डय, रास य धम्कीऩूणि 
वातावयण सजृना गयी टेण्डय दताि प्रङ्जिमाभा चयभ भ्रद्शाचाय बएको । 

२०७5।12।18 

81. 
ङ्ञजल्रा रुऩन्देही, साङ्झफक कभिहवा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९, ङ्ञस्थत ङ्जक.नॊ. ३१८ ऺेरपर ०-४-
११ को जग्गाको सयकायी कागजातभा यहेको व्महोया पयक ऩायी प्रभाङ्ञणत गयेको । 

२०७5।12।18 

82. 

कीङ्झतिऩ ङ्टय नगयऩाङ्झरका कामािरम, काठभाडौंफाट फाटो ङ्जवस्ताय गने मोजनाको ङ्झनभािण कामिको 
राङ्झग आह्वान गङ्चयएको फोरऩर भूल्माॊकन गदाि सात प्रङ्झतशत कभ कफोर गने पभिको स्वीकृत 
नगयी  एक प्रङ्झतशत कभ कफोर गने पभिको स्वीकृत गयेय ऩन्ध्र राि रुऩैमाॉ भ्रद्शाचाय  
गयेको । 

२०७5।12।18 

83. 

नागङ्चयक उड् डमन कामािरम गौचय, काठभाडौंको अन्तयािङ्जद्सम बवनको ब ङ्टइॉतल्राभा यहेको 
फाङ्जहयऩङ्छट्टको ३ वटा सटय बाडाभा रगाउने प्रमोजनक राङ्झग सभाचायऩर याङ्जद्सम दैङ्झनक 
ऩङ्झरकाभा ङ्झसरफन्दी फोरऩरको सूचना सभेत जम्भा १२ ऩदृ्ष छाङ्जऩएकोभा फजायभा आउॉदा 
जम्भा ८ (आठ) ऩदृ्ष भार ङ्जवतयण गङ्चयमो । फीचको ५, ६, ७ य ८ ऩदृ्षहरू आभग्राहक तथा 
ऩाठकसम्भ नऩङ्टर् माई प्रकाशक य कभिचायीको ङ्झभरोभतोभा गामफ ऩायी सीङ्झभत प्रङ्झतस्ऩधाि हङ्टन े

२०७5।12।18 



                            222 ऩङ्चयच्छेद-२, आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवद्ऴषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

वातावयण तमाय गयी सॊस्थाराई हाङ्झन नोक्सानी य आपूहरूराई राब ङ्झरन े उदे्दश्मरे 
भ्रद्शाचायजन्म कामि गयेको । 

84. 
याङ्जद्सम िेरकङ्ट द ऩङ्चयषद भा मङ्टवयाज राभा सदस्म-सङ्ञचव ऩदभा फहार यहॉदा आफ्नो छोया ङ्झसर्द्ाथि 
राभाराई ऩङ्चयषद भा अङ्झधकृतस्तयको ऩदभा बनाि गयेको, कयाॉते भहासॊघका अध्मऺ दावा 
गङ्टरुङरे ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा ऩेश्की ङ्झरई अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

२०७5।12।25 

85. 
साल्ट िेङ्झडङ कऩोयेसनका सञ्चारक कभरभङ्ञण दीङ्ञऺतरे कऩोयेसनको जग्गा तथा यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७6।1।9 

86. 

ङ्ञजल्रा धनङ्टषा साङ्झफक भहङ्टवा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नम्फय ३ हार जनकऩङ्टय उऩ-
भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १८ भा यहेको अन्दाजी ०-१०-० साङ्झफकभा साविजङ्झनक ऩोियी 
यहेको जग्गा नाऩी कामािरम धनङ्टषाफाट िङ्जटई आएका गाउॉ ब्रकको जग्गा नाऩजाॉच गने 
िभभा नाऩी टोरीको ङ्झभरेभतोभा व्मङ्ञक्तहरूको नाभभा नाऩनक्सा गयेको । 

२०७6।1।26 

87. 

ऩसाि ङ्ञजल्रा साङ्झफक ङ्झरङ्जऩङ्झन ङ्जवताि गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका सङ्ञचव सङ्टवदाय मादवरे 
आङ्झथिक वषि 2068/069 को फजेटभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको, रेिाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनभा ङ्झनजको नाभभा ऩेश्की फाॉकी यहेको, नगद भौज्दात फाॉकी यहेको, आङ्झथिक 
वषि 2068/069 भा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतराई िङ्टल्रा ङ्छदशाभङ्टक्त ऺेर घोषणाका 
राङ्झग शौचारम ङ्चयङ ङ्झनभािण तथा ङ्जवतयण गदाि अङ्झनमङ्झभतता गयेको । 

२०७6।2।2 

88. 
ऩूवािञ्चर ऺेरीम स्वास्थ्म सेवा ङ्झनदेशनारम, धनकङ्ट टारे ङ्ञजल्रा अस्ऩतार िोटाङका राङ्झग 
अ.हे.व. ऩदभा कयाय कभिचायी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनि ङ्जवऻाऩन गयेकोभा उक्त ङ्जवऻाऩनभा दयिास्त 
ङ्छदएका व्मङ्ञक्तहरूफाट घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको । 

२०७6।2।13 

89. 

कञ्चनऩङ्टय ङ्ञजल्राको ऩङ्टनवािस नगयऩाङ्झरकाको बानङ्टफस्तीङ्ञस्थत श्री गौयीशॊकय भा.ङ्जव.का रेिाऩार 
य प्र.अ. रोकफहादङ्टय थाऩारे आ.व. 2०७०/०७१ देङ्ञि ङ्जवद्यारमका सम्ऩूणि ङ्ञशऺकहरूको 
तरफफाट कट्टा गयी याज्मराई फङ्टझाउनङ्टऩने साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कय य अन्म कय याजस्व दाङ्ञिरा 
नगयी अन्म प्रमोजनभा िचि गयेको साथै हार एक वषिको भार कय जम्भा गयी पजॉ ङ्झफर 
बौचय फनाई यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७6।2।13 

90. 

याङ्जद्सम िेरकङ्ट द ऩङ्चयषद भा कामियत प्रथभ शे्रणीका अङ्झधकृत कभर िनाररे सङ्टरु ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
ङ्झरएकोभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तबन्दा ऩङ्झछका सङ्जटिङ्जपकेट ऩेस गयेको य कभिचायी ऩङ्टनफिहारीसम्फन्धी ङ्जटप्ऩणी 
ङ्झनणिमभा आफ्नो नाभ घङ्टसाइ/घङ्टसाउन रगाई याङ्जद्सम िेरकङ्ट द ऩङ्चयषद भा हारसम्भ फहार यही 
सेवा सङ्टङ्जवधा ङ्झरइयहेको । 

२०७6।2।20 

91. 
जाजयकोट ङ्ञजल्राको सदयभङ्टकाभ िरॊगा फजायङ्ञस्थत ठाॉटी फजायभा यहेको हेल्थ सेन्टयका 
बवनहरूको बाडाफाट प्राद्ऱ बएको आम्दानी ङ्जहनाङ्झभना बएको । 

२०७6।2।20 

92. 
ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम, उदमऩङ्टयभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामििभहरूभा पजॉ ङ्झफर बयऩाई फनाई यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७6।2।20 

93. 
भारऩोत कामािरम, ङ्झडल्रीफजाय, काठभाडौंका प्रभङ्टि भारऩोत अङ्झधकृत ऩद्मङ्झनङ्झध सोती य ना.सङ्ट. 
रक्ष्भणप्रसाद बट्टयाईरे ङ्झरितको थैरी अॊक सच्माई ३० रािबन्दा फढी िचि देिाई ५ 
प्रङ्झतशतका दयरे रु.१ राि ५० हजाय भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७6।2।20 

94. 

ङ्ञजल्रा भकवानऩङ्टय थाहा नगयऩाङ्झरकाका बवन ङ्झनभािण तथा प्राङ्जवङ्झधक शािाभा कामियत 
सवइङ्ञन्जङ्झनमय कर याज न्मौऩानरेे ऩङ्टन् ङ्झनभािण प्राङ्झधकयणफाट बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूराई घय 
ङ्झनभािण गनि प्राद्ऱ अनङ्टदान यकभफाट घय फनाउन नक्सा ऩास गने प्रमोजनका राङ्झग ङ्झभनप्रसाद 
ढकारसॉग प्रङ्झतघय रु.१,०००।- को दयरे दङ्टईवटा घयको राङ्झग रु.२,०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत 
ङ्झरएको हङ्टॉदा ङ्झनज सवइङ्ञन्जङ्झनमय कर  याज न्मौऩानेराई कायफाही गयी ऩाउॉ । 

२०७6।2।29 

95. 
वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि प्रवर्द्िन केन्ि, िङ्टभरटाय, रङ्झरतऩङ्टयरे फामोग्मास भेसन य फामोग्मास 
सङ्टऩयबाइजयको आवासीम ताङ्झरभ सॊचारन गनिका राङ्झग अनङ्टबवको मोग्मता नऩङ्टगकेो 
कम्ऩनीराई ऩयाभशिदाताभा छनौट गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

२०७6।2।29 

96. 
बभूाङ्जपमा य भारऩोत कामािरमका कभिचायीको ङ्झभरेभतोभा फाॉके य फङ्छदिमाभा कयोडौं भूल्मका 
सयकायी जङ्झभन नाभसायी बएको तथ्म साविजङ्झनक बएको छ । याङ्जद्सम गौयवको ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ 
आमोजनाको ङ्ञजल्रा फाॉके िासकायकाॉदो वडा नॊ. ७, ङ्झसट नॊ. ७ ङ्जक.नॊ. २१० ऺेरपर ०-५-

२०७6।3।24 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ 

१३ को जग्गा बभूाङ्जपमा य भारऩोत कामािरमका कभिचायीहरू ङ्झभरेय ङ्जकते कागज फनाई 
हसयतङ्टन ङ्झनसा अन्सायीका नाभभा गयाएको य बभूाङ्जपमा य भारऩोत कामािरमका कभिचायीको 
ङ्झभरेभतोभा ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ आमोजना य फङ्छदिमा नेउराऩङ्टय- ७ भा यहेको सयकायी जग्गा 
सयकायी कागजात सच्माई ङ्जकते गयी भ्रद्शाचाय गयेको । 

97. 
हदफन्दीबन्दा फढी नेऩार सयकायराई प्राद्ऱ हङ्टने भोही ङ्जहस्साको जग्गा ङ्झभरोभतोभा भोही 
रगतकट्टा गयाई जग्गाधनीको नाभभा कामभ गयाई नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

२०७6।3।24 

 

तऩङ्झसर फभोङ्ञजभका याद्ससेवक कभिचायीहरूरे स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको बङ्ङे सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा 
साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको अवङ्झधङ्झबरको आम्दानीका वैध स्रोतफाट प्राद्ऱ यकभको अनङ्टऩातभा ङ्झनजहरूरे आजिन गयेको 
चर अचर सम्ऩङ्ञत्त तथा अन्म िचिहरू कभ बएको िङ्टल्न आएकारे ऩङ्झछ अन्म थऩ प्रभाण प्राद्ऱ हङ्टन आएभा सोही फित 
ऩङ्टन: अनङ्टसन्धान रगामत कानूनफभोङ्ञजभ कायफाहीहरू हङ्टने नै हङ्टॉदा हार देहामका कभिचायी/ऩदाङ्झधकायी ङ्जवरुर्द्का ४० 
वटा उजङ्टयीहरू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 19 को उऩदपा (12) फभोङ्ञजभ 
ताभेरीभा याङ्ञिएको छ । 

ङ्झस.नॊ. 
आमोगको ङ्झनणिम 

ङ्झभङ्झत 
नाथ, थय ऩद कामािरम 

1. २०७५।४।३ येवतीयाज ऩौडेर तत्कारीन प्रवन्धक नेऩार आमर ङ्झनगभ, भोयङ । 

2. २०७५।४।१० दङ्टगािप्रसाद अमािर सह-सङ्ञचव 
उच्च भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, 
सानोङ्छठभी बक्तऩङ्टय । 

3. २०७५।४।१० याजेन्ि देव ऩाण्डे उऩ-सङ्ञचव ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, सङ्टनसयी । 

4. २०७५।४।१७ मभफहादङ्टय थाऩा भहाङ्झनदेशक (अवकास) वनस्ऩङ्झत ङ्जवबाग, काठभाडौं । 

5. २०७५।४।१७ उत्तभ अभात्म तत्कारीन आमोजना प्रभङ्टि ङ्झरशूरी 3 ए, नङ्टवाकोट । 

6. २०७५।६।१ डम्फयकङ्ट भाय फतास उऩसङ्ञचव 
उच्च भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्, 

सानोङ्छठभी बक्तऩङ्टय । 

7. २०७५।६।१ िङ्टशीरार साह 
भेकाङ्झनकर इङ्ञन्जङ्झनमय 
(अवकास) 

मातामात व्मवस्था कामािरम, ऩसाि । 

8. २०७५।६।१८ ङ्झसतायाभ थाऩा 
सहामक प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण । 

9. २०७५।८।६ डा. प्रकाश ङ्झभश्र ङ्झनङ्झभत्त ङ्झनदेशक 
ऩङ्ञद्ळभाञ्चर ऺेरीम ऺमयोग केन्ि 
ऩोिया । 

10. २०७५।८।६ कृष्णचन्ि ङ्ञघङ्झभये प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी 
ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, काठभाडौं 
। 

11. २०७५।८।१३ ङ्ञजतेन्ि ङ्झसॊह थाऩा सहामक ऩाॉचौं  
याङ्जद्सम वाङ्ञणज्म फैंक, ङ्झसॊहदयफाय 
काठभाडौं । 

12. २०७५।८।१३ ऩयशङ्टयाभ िरी 
प्रहयी नामफ भहाङ्झनयीऺक 
हार अवकास प्राद्ऱ (प्रहयी 
अङ्झतङ्चयक्त भहाङ्झनयीऺक) 

नेऩार प्रहयी , काठभाडौं । 

13. २०७५।८।20 डा. दङ्टगािनन्द चौधयी ऩूवि ङ्झडन ऩूवािञ्चर ङ्जवद्वङ्जवद्यारम , भोयङ । 

14. २०७५।८।27 गोऩारप्रसाद ऩयाजङ्टरी सह-सङ्ञचव (प्रदेश सङ्ञचव) 
आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून 
भन्रारम, प्रदेश नॊ. १ । 

15. २०७५।9।5 ङ्ञजतेन्ि नामक 
वङ्चयद्ष स्तय ङ्झनधाियण 
अङ्झधकृत 

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक 
ताङ्झरभ ऩङ्चयषद । 

16. २०७५।9।5 िडानन्द ढकार तत्कारीन प्रभङ्टि सहसङ्ञचव 
अध्मागभन कामािरम, ङ्झरब ङ्टवन 
ङ्जवभानस्थर गौचय, काठभाडौं । 

17. २०७५।9।१२ प्रा. ङ्जविभप्रसाद शे्रद्ष ङ्ञशऺाध्मऺ वी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान 
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प्रङ्झतद्षान धयान । 

18. २०७५।9।१२ ङ्ञचयञ् जीवी अङ्झधकायी प्रहयी नामफ भहाङ्झनयीऺक 
सशस्त्र प्रहयी फर प्रधान कामािरम, 
काठभाडौं । 

19. २०७५।9।२३ केवरप्रसाद बण्डायी सह-सङ्ञचव (प्रदेश सङ्ञचव) 
आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना 
भन्रारम प्रदेश नॊ. ३ 

20. २०७५।9।२३ तायानाथ अङ्झधकायी प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी 
 ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम,   

कञ्चनऩङ्टय । 
21. २०७५।9।२३ शेियकङ्ट भाय दत्त का.भङ्ट. ऺेरीम ङ्झनदेशक नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण जनकऩङ्टय । 
22. २०७५।10।२१ सङ्टकेश कणि अङ्झधकृत ऩूवािन्चर ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, ङ्जवयाटनगय । 
23. २०७५।10।२१ यङ्जवनभान शे्रद्ष वङ्चयद्ष वातावयण इङ्ञन्जङ्झनमय काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका । 

24. २०७५।10।२१ एकनायामण अमािर नामफ सङ्टब्फा 
बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवबाग, 
फफयभहर । 

25. २०७५।1१।2 काङ्झरदास धौवजी 
सशस्त्र प्रहयी वङ्चयद्ष 
उऩयीऺक 

सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार काठभाडौं 

26. २०७५।1१।2 वॊशीधय ङ्झभश्र 
तत्कारीन स्वास्थ्म 
याज्मभन्री 

स्वास्थ्म भन्रारम 

27. २०७५।1१।2 सविङ्ञजतप्रसाद भहतो सङ्ञचव (अवकास) िानी ङ्जवबाग । 

28. २०७५।1१।9 
याजगोङ्झफन्द 
याजकङ्ञणिकाय 

आमोजना प्रभङ्टि दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थान, काठभाडौं । 

29. २०७५।1१।३० भोहन कोइयारा तत्कारीन ऺेरीम ङ्झनदेशक ऩूवािञ्चर ऺेरीम वन ङ्झनदेशनारम । 
30. २०७५।1२।२५ श्माभप्रसाद दाहार भारऩोत अङ्झधकृत भारऩोत कामािरम, करॊकी । 
31. २०७६।१।९ डा. याभकङ्ट भाय ङ्झसह तत्कारीन भेङ्झडकर ङ्झडन ऩूवािञ्चर ङ्जवद्वङ्जवद्यारम । 
32. २०७६।१।१९ याजङ्टनाथ ऩाण्डे नगय नामफ उऩयीऺक काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका । 
33. २०७६।१।१९ ङ्जवद्वयाज डोटेर उऩसङ्ञचव (अवकास) साभान्म प्रशासन भन्रारम अन्तगित । 
34. २०७६।१।26 धनऩङ्झत साऩकोटा नगय प्रहयी नामफ उऩयीऺक काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका । 
35. २०७६।१।26 याजकङ्ट भाय चौधयी सहामक प्रफन्धक हेटौंडा ङ्झसभेन्ट उद्योग ङ्झरङ्झभटेड । 

36. २०७६।२।२० 
डा. ङ्झफभरकङ्ट भाय 
ङ्झसन्हा 

सहामक डीन 
ङ्झर.ङ्जव. ङ्ञशऺण अस्ऩतार भहायाजगञ्ज, 

काठभाडौं । 
37. २०७६।२।२९ भङ्टङ्ञक्तनाथ बट्टयाई सहप्राध्माऩक ऩूवािञ्चर ङ्जवद्वङ्जवद्यारम । 
38. २०७६।३।५ ङ्झडल्रीप्रसाद ङ्झसवाकोटी सहसङ्ञचव आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम  । 

39. २०७६।३।१२ श्माभकाजी कङ्टॉ वय 
सशस्त्र प्रहयी उऩयीऺक 
(अवकास) 

सशस्त्र प्रहयी फर प्रधान कामािरम । 

40. २०७६।३।2४ डा. श्माभसङ्टन्दय ङ्झभश्र अध्मऺ 
ऩयोऩकाय प्रसूङ्झत तथा स्त्रीयोग 
अस्ऩतार ङ्जवकास सङ्झभङ्झत थाऩाथरी, 
काठभाडौं । 
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२.९ भङ्टल्तफी 
आमोगभा ऩनि आएका उजङ्टयीहरूभध्मे आङ्झथिक वषि 2075/076 भा देहामका १० उजङ्टयीहरू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभावरी, 2059 को ङ्झनमभ 10 को उऩङ्झनमभ (2) फभोङ्ञजभ भङ्टल्तफीभा याङ्ञिएको छ । 

 

ि.सॊ. उजङ्टयीको व्महोया भङ्टल्तफी ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत 

1. 
उदमऩङ्टय ङ्झसभेण्ट उद्योग ङ्झरङ्झभटेडका ऩदाङ्झधकायीहरूरे बोल्टेज स्टेवराइजयको आऩूङ्झतिकतािसॉग 
ङ्झभरी उद्योगराई हाङ्झन ऩङ्टर् माउन रागकेो । 

2075।4।3 

2. 
काठभाडौं नेसनर भेङ्झडकर करेज प्रा.ङ्झर., घटे्टकङ्ट रोराई झङ्टठो प्रङ्झतवेदनका आधायभा 
ङ्झनमभङ्जवऩयीत सम्फन्धन ङ्छदएको । 

2075।4।3 

3. 
नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणका कभिचायीहरू य मङ्झत एमयराइन्सका सॊचारकहरूको 
ङ्झभरेभतोभा भ्रद्शाचाय गयी वामङ्टमानको उभेय रङ्टकाई ङ्झछऩाई उड्न नहङ्टने जहाज सॊचारन गनि 
ङ्छदई मार ङ्टहरूको जनधन जोङ्ञिभभा ऩायेकोरे कायफाही गयी ऩाउॉ । 

2075।4।28 

4. 

ङ्ञजल्रा यौतहट गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम, सयभङ्टजवाका तत्कारीन गा.ङ्जव.स.सङ्ञचव 
प्रभेशॊकयप्रसाद फभािरे ङ्झभङ्झत २०७१।८।९ भा गाउॉ ऩङ्चयषद फाट बइसकेको ङ्झनणिम ऩङ्टङ्ञस्तकाको 
ङ्झनणिम नम्फय ४ य ५ भा "ऩदऩूङ्झति अध्मऺ वीयेन्ि मादव याम भनोनमन गङ्चयमो" य "साथै 
आगाभी ङ्छदनभा स्थामी ऩ.ऩू.प्रङ्जिमा फढाउन ेऩाङ्चयत गङ्चयमो" बन् ने वार्क्याॊश आपूिङ्टसी थऩ रेिी 
सह रेिाऩार (सहामकस्तय चौथो) तहभा यभेशकङ्ट भाय मादवराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदएको हङ्टॉदा कायफाही 
गयी ऩाउॉ । 

2075।6।1 

5. 

ङ्ञजल्रा कैरारी घोडाघोडी न.ऩा. वडा नॊ. १३ ङ्ञस्थत फडीभाङ्झरका साभङ्टदाङ्जमक वनङ्झबरका 
रूिहरू, अवैधरूऩभा कटान गने जमफहादङ्टय ङ्झफद्श य कभान यानाराई स्थानीमहरूसङ्जहत 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे सभाती इ.व.का सङ्टतिड कैरारीभा फङ्टझाएकोभा सो कामािरमका सहामक 
वन अङ्झधकृत हङ्चयरार मादवरगामतरे रु.४५,०००।- घङ्टस ङ्झरई कायफाही नगयी छोडेको य 
सोही उजङ्टयीभा ङ्ञजल्रा कैरारी साङ्झफक याभङ्ञशियझारा वडा न. ८ का शैरेन्ि धानङ्टकको 
नाभको जग्गाङ्झबर ऩयेको बनी झङ्टठा व्महोयाको भङ्टच ङ्टल्का िडा गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ जातका रूि कटान 
गयी रगकेो य सयकायी जग्गाभा बएका रूिहरू दताि जग्गाको हो बनी झङ्टठा व्महोया प्रभाङ्ञणत 
गने येञ्जय जङ्टगयाभ चौधयी, स.व.अ. हङ्चयरार मादव एवॊ अङ्झभनसभेतराई कायफाही गयी ऩाउॉ । 

2075।8।13 

6. 
ङ्ञजल्रा ङ्झसयहा चन्िोदमऩङ्टय वडा नॊ. 8 क ङ्जक.नॊ.420 को 2-9-3 जग्गा भारऩोत कामािरम 
ङ्झसयहा य गोरफजाय न.ऩा. वडा नॊ. 9 का वडाध्मऺसभेतको ङ्झभरेभतोभा याजभागि छोएको 
जग्गाराइि सडक फाटो नबएको बनी कभ भूल्माॊकन गयी याजस्व छरी भ्रद्शाचाय गयेको । 

2075।9।12 

7. 
ङ्झसर्द्ाथिनगय नगयऩाङ्झरकाको जग्गाभा तयकायी फजाय सञ्चारन गनि ठेक्का ङ्छदॊदा, नगयऩाङ्झरकाको 
सबागहृराई ङ्झरजभा, जेनेयेटय तथा िमाक्टय िङ्चयदभा, एक्साबेटय बाडाभा ङ्झरई सपाइको काभ 
गयाउॉदा, ताङ्झरभ, सम्भान कामििभभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङे्ङ सभेत । 

2075।12।12 

8. 
ङ्ञचतवन को-ई नेऩार प्रा.ङ्झर.सभेतरे नतिङ्ट िोरारे धाय ऩङ्चयवतिन गयी उकास बएको ऩतॉ 
जग्गा अङ्झतिभण गयी सॊयचना ङ्झनभािण गयेको । 

2075।12।12 

9. 

भहायाजा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, नेऩारगञ्ज उऩ-भहानगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. 21, फाॉकेको ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ च ङ्टम्भनरार याढरे नेऩार सयकायको जग्गा फाॉडपाॉड गदाि 
भोहीराई पाइदा ऩङ्टग्न ेगयी गयेको, ङ्जवद्यारमको जग्गा ठेक्काफाट प्राद्ऱ हङ्टने यकभ आपैं रे उठाई 
फैंक दाङ्ञिरा नगयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको एवॊ ङ्जवद्यारमको छारवङृ्ञत्त यकभ ङ्जवतयण नै नगयी पजॉ 
बयऩाई फनाएको सम्फन्धभा । 

2076।2।29 

10. 

ऩोिया उऩ-भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 15 पूरफायी ङ्चयसोटि दङ्ञऺणतपि को कङ्चयफ 300 योऩनी 
साविजङ्झनक जग्गा याभकाजी गङ्टरुङ य ङ्जवकास डल्रे बङे्ङ ङ्जवकास गङ्टरुङरे सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको 
दङ्टरुऩमोग गने उदे्दश्म यािी केही जग्गा ङ्झफिी ङ्जवतयण गयी घय ङ्झनभािण गनि सङ्टरु गयेको य 
फाॉकी जग्गा ङ्झफिी ङ्जवतयण गनि प्राङ्झनङ नक्सा तमाय गयेकोरे अङ्झफरम्फ ङ्झनजहरूराई ऩिाउ 
गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ । 

2076।3।12 
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अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग दण्डात्भक, ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिसभेत 
सञ्चारन गदै आएको छ । आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झत (सन ् २०१४-२०१९) रे तीनिम्फे यणनीङ्झतअनङ्टरूऩ 
उऩचायात्भक/दण्डात्भक, ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक यणनीङ्झत उल्रेि गयेको छ । भ्रद्शाचाय जस्तो जङ्जटर य 
फहङ्टआमाङ्झभक कायण य असय हङ्टने ङ्जवषम सभाधानका िाङ्झतय भ्रद्शाचायजन्म कामि उऩय अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनका अरावा 
भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् सचेतना, सहमोग, सद्  बाव, सयोकाय य सहकामि अङ्झबवङृ्जर्द् गनङ्टि ऩङ्झन भ्रद्शाचाय ङ्झनयाकयणको अङ्झबङ्ङ ऩाटो हङ्टन 
ऩङ्टगेको छ । मस उद्देश्मरे आमोगरे ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक अवधायणाऩर, 2074 स्वीकृत गयी कामािन्वमन 
गङ्चययहेको छ ।  
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ि. को उऩदपा (२) भा ङ्झनयोधात्भक उऩामहरूको 
िोजी, अनङ्टसन्धान य ङ्जवकास तथा तत्सम्फन्धभा जानकायी अङ्झबवङृ्जर्द् गनि आमोगरे आवश्मक ठानेका प्रवर्द्िनात्भक 
कामिहरू गनि सक्ने व्मवस्थाफभोङ्ञजभ भ्रद्शाचाय हङ्टनै नङ्छदन भ्रद्शाचाय य अङ्झनमङ्झभतताको सूचना, जानकायी वा अनङ्टभान बएभा 
िफयदायी गने, सजग गयाउन,े ध्मानाकषिण गयाउनेरगामतका ङ्झनयोधात्भक उऩामहरूको अवरम्फन गदै आएको छ बने 
भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् जनभत ङ्झसजिना गने, जानकायीभूरक सूचनाहरू सम्प्रषेण गने, भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् ङ्ञशऺा प्रदान गनेरगामतका 
प्रवर्द्िनात्भक उऩामहरूराई ऩङ्झन अङ्ञघ फढाइएको छ ।  
भ्रद्शाचाय सफै नागङ्चयकको सयोकायको ङ्जवषम बएकोरे आमोगका कामािरमहरूफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ रङ्ञऺत सभूहहरूको ऩङ्जहचान गयी 
ती सभूहहरूसॉग सहकामि स्थाऩना गनि य सचेतना पैराउन अन्तङ्जिि मा कामििभ य साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभ सञ्चारन 
हङ्टॉदै आएको छ । आमोगका कामििभहरूभा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, कभिचायी, नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्जवद्याथॉ, सॊचायकभॉ, 
भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् सङ्जिम अङ्झबमन्ता, आभ नागङ्चयक रगामतको सङ्जिमताऩूविक सहबाङ्झगता हङ्टने गयेको छ । भ्रद्शाचायजन्म 
कामि बङ्ङारे के फङ्टङ्ञझन्छ, भ्रद्शाचाय देिे/बोगेभा के गने, भ्रद्शाचाय योक्न आभ नागङ्चयक रगामत अन्म सयोकायवारारे 
िेल्न सक्ने बङू्झभका, भ्रद्शाचायको नवीन प्रवङृ्ञत्तरगामतका ङ्जवषमभा अन्तङ्जिि मा य साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभभा छरपर य 
अनङ्टबव आदानप्रदान हङ्टने गयेको छ । जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, कभिचायीदेङ्ञि ङ्झरएय ङ्जवद्याथॉ वगिरगामतभा सदाचाय य भ्रद्शाचायङ्जवयोधी 
बावना य सॊकल्ऩ ङ्जवकास गनि मी प्रमासहरूरे सहमोग गयेका छन ्।  
नागङ्चयकराई भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणभा थऩ सङ्जिम फनाउन सकेभार भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को कायफाही सपर हङ्टनसक्ने देिेय 
आमोगरे मस वषि भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊस्थासम्फन्धी अवधायणाऩर तमाय ऩायी हयेक प्रदेशका दङ्टई 
ङ्ञजल्राभा ऩयीऺणका रूऩभा भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊस्था गठन गयी सहकामि प्रायम्ब गने य तत्ऩद्ळात 
सॊस्थाहरूको प्रबावकाङ्चयताका आधायभा स्थानीम नागङ्चयक सभाजको सङ्जिमताभा हयेक ङ्ञजल्राभा मस्ता सॊस्थाहरू गठन 
गने अवधायणा ङ्झरएको छ । 
स्थानीम तहभा सॊचारन गङ्चयने मी ङ्जिमाकराऩका अरावा नीङ्झत ङ्झनभािणको तहभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायी/कभिचायीहरूसॉग 
सभेत सेवा प्रवाह, सङ्टधायका नमाॉ प्रमास, सङ्टशासन प्रवर्द्िनभा वतिभानभा देङ्ञिएका सभस्मा य च ङ्टनौतीहरू रगामतका 
ङ्जवषमभा छरपर, सभन्वम य सहकामिराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइएको छ । आमोगरे भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को कायफाहीभा सॊगारेको 
अनङ्टबवको आधायभा प्रत्मेक वषि नेऩार सयकायराई वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त ्याम सङ्टझाव ऩेस गदै आएको छ । आमोगको 
ङ्झनणिम य सङ्टझाव कामािन्वमनका राङ्झग सभम सभमभा सयोकायवारा ऩदाङ्झधकायीहरूसॉग सभन्वम तथा सहजीकयण फैठक 
तथा छरपर ङ्झनमङ्झभत रूऩभा गदै आएको छ । मी याम सङ्टझावको दृढता य इभान्दाङ्चयताका साथ कामािन्वमन बए भार 
ऩङ्झन भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवर्द्िनभा धेयै उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर हङ्टनेछ बङ्ङे आमोगको ङ्जवद्वास यहेको छ ।  
भ्रद्शाचाय य अङ्झनमङ्झभतता फढी हङ्टने ङ्झनकामहरूभा सघन ङ्झनगयानी फढाई ङ्झछटो कायफाही गनङ्टिऩने आवश्मकता भहसङ्टस गयी 
आ.व. २०७५/७६ भा ङ्जवशेष ङ्झनगयानी तथा ि ङ्टत कायफाहीसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध, २०७५ तमाय गयी कामािन्वमनभा 
ल्माइएको छ । सूक्ष्भ ङ्झनगयानी य ि ङ्टत कायफाहीको भाध्मभफाट सेवाप्रवाहभा सङ्टधाय हङ्टने अऩेऺा आमोगको यहेको छ ।  

ऩङ्चयच्छेद– ३ 

भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक प्रमासहरू  
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भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को अन्तयािङ्जद्सम ङ्छदवस ङ्झडसेम्फय ९ ताङ्चयिका ङ्छदन सम्भाननीम प्रधानभन्रीको सभङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्जवशेष 
कामििभका साथ भनाइॉदै आएको छ । मसैगयी आमोगको वाङ्जषिकोत्सवको अवसयभा भाघ २८ गते सम्भाननीम याद्सऩङ्झत, 
सम्भाननीम प्रधानभन्री रगामत ङ्जवङ्ञशद्श भहानङ्टबावहरूको सहबाङ्झगताभा भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्का ङ्जवङ्झबङ्ङ चेतनाभूरक साॊस्कृङ्झतक 
कामििभ, ङ्जवद्याथॉहरूफीच ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवधाभा प्रङ्झतमोङ्झगताहरू सञ्चारन गयेय ङ्झनमङ्झभत रूऩरे भनाइॉदै आएको छ । मस्ता 
कामििभहरूभापि त आमोगको बङू्झभका य ङ्जिमाकराऩहरूफाये सविसाधायणभा जानकायी हङ्टने भार नबई आमोगप्रङ्झत 
जनङ्जवद्वास अङ्झबवङृ्जर्द् य भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ । 

३.१  ङ्झनयोधात्भक कामििभ 

 ३.१.१  नऩेार सयकायराई सङ्टझाव 

 आमोगरे भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को आफ्नो वषिबङ्चयको काभकायफाहीको ङ्जवद्ऴषेण गयेय हयेक वषि नेऩार सयकायराई 
नीङ्झतगत, सॊयचनागत, कामििभगत, आचयणगत सङ्टझावहरू कामािन्वमनका राङ्झग अनङ्टयोध गदै आएको छ । 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण गनि ङ्जवद्यभान अवस्थाका सभस्मा, च ङ्टनौती य सङ्टधायका राङ्झग आवश्मक कदभहरूफाये वाङ्जषिक 
रूऩभा नेऩार सयकायराई सङ्टझाउॉदै आएको छ । मसैगयी भन्रारम वा ङ्झनकामगत रूऩभा सभम सभमभा 
सभन्वमात्भक एवॊ सहजीकयण फैठकहरूको भाध्मभफाट आ-आफ्ना ङ्झनकामभा भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग 
सचेतना वा ऩूविसावधानी अऩनाउन सङ्टझावहरू प्रदान गदै आएको छ । आमोगका सङ्टझावहरूको उङ्ञचत 
कामािन्वमन हङ्टने हो बने भ्रद्शाचाय य अङ्झनमङ्झभतताभा कभी आउने ङ्जवद्वास गनि सङ्जकन्छ । जसरे गदाि भ्रद्शाचायको 
योकथाभ गनिका अरावा जनचेतना फढाउन सघाउ ऩङ्टग्न जाने देङ्ञिन्छ । 

 ३.१.२ सेवाप्रवाह सङ्टधायसम्फन्धी छरपर 
 नेऩार सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवबाग य भातहत कामािरमहरूफाट प्रवाह हङ्टने साविजङ्झनक सेवाराई ङ्झछटोछङ्चयतो य 

प्रबावकायी फनाउन सहमोग ऩङ्टर् माउने उद्देश्मरे भाननीम आमङ्टक्त डा. गणेशयाज जोशीको सॊमोजकत्वभा २०७५ 
भॊङ्झसय १२ गते आमोगको सबाहरभा ङ्जवबागीम प्रभङ्टिहरूसॉगको सभन्वम फैठक तथा अन्तङ्जिि मा कामििभ 
आमोजना गङ्चयमो। उक्त कामििभभा सेवाप्रवाह तथा ङ्जवकास ङ्झनभािणसम्फर्द् ङ्जवङ्झबङ्ङ ३४ वटा ङ्जवबागका 
भहाङ्झनदेशकहरूको सहबाङ्झगता यहेको ङ्झथमो । ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवबागका भहाङ्झनदेशकहरूफाट आफ्नो ङ्जवबाग य भातहत 
कामािरमहरूफाट प्रदान हङ्टने सेवा प्रवाहसम्फन्धी सभस्मा तथा सभाधानका राङ्झग गङ्चयएका प्रमासहरू फायेभा 
सॊङ्ञऺद्ऱभा प्रस्तङ्टतीकयण गङ्चयएको ङ्झथमो । उक्त कामििभभा ङ्जवबाग य भातहत कामािरमहरूफाट प्रवाह हङ्टने 
सेवाराई गङ्टणस्तयीम, प्रबावकायी, ङ्झछटोछङ्चयतो फनाउन कामिङ्जवङ्झध तथा सङ्टधायको कामिमोजना तमाय गयी 
कामािन्वमनभा ल्माउने प्रङ्झतफर्द्ता जनाइएको ङ्झथमो ।  

 ३.१.३ भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊस्था गठन 
भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् जनसभङ्टदामको सङ्जिम सहबाङ्झगता हाङ्झसर गयी भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी फहस गने, भ्रद्शाचाय य 
अङ्झनमङ्झभतताको ङ्झनगयानी गने तथा भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् ङ्जिमाशीर ङ्झनकामसॉग सभन्वम य सहकामि गने उद्देश्मरे 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट ङ्झभङ्झत २०७५/१०/११ भा भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी 
सॊस्थासम्फन्धी अवधायणाऩर स्वीकृत बएको छ, जसभा आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा आमोगका कामािरमको 
सहजीकयण तथा सहमोगभा हयेक प्रदेशका दङ्टई ङ्ञजल्राभा ऩयीऺणका रूऩभा भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी 
सॊस्था गठन गयी सहकामि प्रायम्ब गने य तत्ऩद्ळात सॊस्थाहरूको प्रबावकाङ्चयताका आधायभा स्थानीम नागङ्चयक 
सभाजको सङ्जिमताभा हयेक ङ्ञजल्राभा मस्ता सॊस्थाहरू गठन गने अवधायणा ङ्झरइएको छ ।  
उङ्ञल्रङ्ञित अवधायणाफभोङ्ञजभ हारसम्भ कञ्चनऩङ्टय, कैरारी, दैरेि, सङ्टिेत, रुऩन्देही, गङ्टल्भी, कास्की, ऩवित, 
ङ्ञचतवन, भकवानऩङ्टय, ङ्झसयहा, धनङ्टषा य सङ्टनसयीसभेत गयी १३ वटा ङ्ञजल्राभा भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी 
सॊस्था गठन बएका छन।् इराभ ङ्ञजल्राभा तदथि सङ्झभङ्झत गठन बई प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढेको छ । उक्त 
सॊस्थाफाट भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी जनचेतनाभूरक कामििभ, साविजङ्झनक फहस, साभाङ्ञजक ऩयीऺण, अध्ममन 
सवेऺण, सहकामि तथा सदाचाय प्रवर्द्िनका कामििभहरू सञ्चारन बई भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् जनभत ङ्झसजिना गनि य 
सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनिभा सहमोग ऩङ्टग्ने अऩेऺा ङ्झरइएको छ ।  
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३.१.४ स्थानीम तहभा भ्रद्शाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण 

आ.व. २०७५/७६ भा आमोगरे ऩयाभशिदाता भापि त ्'Study on Corruption at Local Level' ङ्जवषमक अध्ममन 
सवेऺण गयेको छ । अध्ममन/सवेऺणका िभभा सातवटै प्रदेशका ङ्जहभार, ऩहाड य तयाईका ङ्ञजल्रा सभेट्ने 
गयी १५ ङ्ञजल्राका ३,००० उत्तयदाताहरूफाट तथ्माॊक सॊकरन गङ्चयएको ङ्झथमो । ङ्झभङ्ञश्रत (गङ्टणात्भक य 
ऩङ्चयभाणात्भक) ङ्जवङ्झध अऩनाएय तथ्माॊक सॊकरन गङ्चयएको उक्त अध्ममन/सवेऺणको प्रङ्झतवेदनभा स्थानीम तहभा 
भ्रद्शाचायप्रङ्झत जनताको धायणा, स्थानीम तहफाट प्रदान गङ्चयने सेवाप्रङ्झत जनताको सन्तङ्टङ्जद्शको अवस्था, स्थानीम 
तहभा भ्रद्शाचाय सम्बाव्म ऺेर य कायणहरू, आमोगको बङू्झभकाप्रङ्झत जनधायणा तथा सङ्टझावहरू प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
छ। ङ्झनमङ्झभत रूऩभा गङ्चयने मस ङ्जकङ्झसभको अध्ममन/सवेऺणरे आमोगराई भ्रद्शाचायको अवस्था फङ्टझ्न, 
नागङ्चयकको आमोगप्रङ्झतको याम सङ्टझाव सॊकरन गनि य आमोगराई ङ्छदशाङ्झनदेश गने कामिभा ऩङ्झन सहमोग ऩङ्टर् माउॉदै 
आएको छ ।  

स्थानीम तहभा हङ्टन ेभ्रद्शाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवेऺणको ङ्झनचोड 
 सवेऺणभा सहबागीभध्मे कङ्चयफ आधा उत्तयदाताहरू (४६.7%) का अनङ्टसाय स्थानीम तहभा मोजना छनौट/ङ्झनभािणको 

िभभा सफैबन्दा फढी भ्रद्शाचाय हङ्टन ेगयेको छ ।  
 स्थानीम तहभा भ्रद्शाचाय फढेको/घटेको सवारभा, २७% उत्तयदाताहरूरे भ्रद्शाचाय फढेको, २८% रे भ्रद्शाचायको ङ्ञस्थङ्झत 

उस्तै यहेको, २५% रे भ्रद्शाचाय घटेको य २०% रे थाहा नबएको फताएका छन ्।  
 स्थानीम तहभा हङ्टन ेभ्रद्शाचायका राङ्झग सफैबन्दा फढी उत्तयदाताहरू (३४.1%) रे नेततृ्वराई ङ्ञजम्भेवाय फताएका छन ्बन े

त्मसऩङ्झछ ३२.1% रे इङ्ञन्जङ्झनमय/सव- इङ्ञन्जङ्झनमय, ३०.4% रे कामिकायी अङ्झधकृतराई ङ्ञजम्भेवाय फताएका छन ् । 
३२.9% रे बने अन्म कभिचायीहरूराई ङ्ञजम्भेवाय ठहयाएका छन ्।  

 भ्रद्शाचायको प्रकायसम्फन्धी प्रद्लभा व्मङ्ञक्तगत तवयभा नगदभा हङ्टने भ्रद्शाचाय (५५.३%) य प्रणारीगत/सॊस्थागत भ्रद्शाचाय 
(५५.२%) फढी हङ्टने गयेको कङ्चयफ उङ्ञत्तकै उत्तयदातारे फताएका छन ्। ३०.३% रे बने नीङ्झतगत भ्रद्शाचाय हङ्टने गयेको 
 औॊल्माएका छन ्।  

 स्थानीम तहभा भ्रद्शाचाय फढ्नङ्टको कायक तत्वभा सफैबन्दा फढी सहबागीहरू (७१.5%) रे भ्रद्शाचायीराई कायफाही नहङ्टन ङ्ट 
 औॊल्माएका छन ् बन े ३७.२% रे याजनीङ्झतक सॊयऺण बएय तथा ३६.8% रे च ङ्टनावभा धेयै िचि राग्न े हङ्टनारे िचि 
उठाउन भ्रद्शाचाय फढेको ङ्ञजङ्जकय गयेका छन ्।  

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाये ८४% सहबागी अवगत बएको देङ्ञिमो बने १६% सहबागी आमोगफाये 
अनङ्झबऻ यहेको ऩाइमो ।  

 सहबागीहरूभध्मे ५८.6% रे आगाभी ङ्छदनभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गनिसक्छ बङे्ङ 
ङ्जवद्वास व्मक्त गयेका छन ्बन े२३.9% रे तटस्थ याम व्मक्त गयेका छन ्। १७.5% रे बन ेङ्जवद्वास छैन बङे्ङ ङ्ञजङ्जकय 
गयेका छन ्।  

 स्थानीम तहभा भ्रद्शाचाय देिे वा बोगऩेङ्झछ उत्तयदातारे चारेको कदभका फायेभा सोध्दा, ५७.३% रे केही ऩङ्झन नगयेको 
ङ्ञजङ्जकय गयेका छन ् बने १७.9% रे कामािरम प्रभङ्टिसॉग गङ्टनासो गयेको फताएका छन ्। १६.6% रे बनेफभोङ्ञजभ 
गयेको वा भागकेो यकभ ङ्झतयेको फताएका छन ्। त्मस्तै, ८.3% रे झगडा गयेको य ७.0% रे बनसङ्टन गयेय कङ्ट या 
ङ्झभराउन िोजेको फताएका छन ्।  

 सफैबन्दा फढी ऩने्सनको बयभा ऩङ्चयवाय चराउने उत्तयदाताहरू (४२.9%) रे त्मसयी भाग बएको यकभ ङ्झतयेको कङ्ट या 
व्मक्त गयेका छन ् बने येङ्झभट्यान्सभा आङ्ञश्रत ३१.3% रे, उद्योग/व्माऩायभा सॊरग्न १९.5% रे, जाङ्झगय 
(सयकायी/ङ्झनजी) भङ्टतम स्रोत हङ्टन े१८.४% रे, श्रङ्झभक/ज्मारादायी ७.7% रे य कृङ्जष भङ्टतम ऩेसा हङ्टन े७.१% रे उक्त 
यकभ ङ्झतयेको कङ्ट या व्मक्त गयेका छन ्। 

             (एकबन्दा फढी ङ्जवकल्ऩ योज्न ऩाइने बएकोरे केही प्रद्लभा प्रङ्झतशत १०० बन्दा फढी हङ्टन ऩङ्टगकेो छ ।) 
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 ३.१.५ ङ्जवशेष ङ्झनगयानी तथा ि ङ्टत कायफाही 
आमोगफाट गत आ.व. २०७४/७५ भा गयाइएको अध्ममन/सवेऺणरे भ्रद्शाचायका सम्बाव्म ऺेरहरूतपि  इॊङ्झगत 
गयेको सन्दबिभा त्मस्ता ऺेरभा सघन ङ्झनगयानी फढाई ङ्झछटो कायफाही गनङ्टिऩने आवश्मकता भहसङ्टस गयी आ.व. 
२०७५/७६ भा ङ्जवशेष ङ्झनगयानी तथा ि ङ्टत कायफाहीसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध, २०७५ तमाय गयी कामािन्वमनभा 
ल्माइएको छ । मसै कामिङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ भ्रद्शाचाय सम्बाव्म ङ्झनकामहरूभा आमोगका कभिचायीहरूराई 
सेवाग्राहीका रूऩभा िटाई ङ्झनगयानी फढाइएको छ। ङ्झनगयानीभा िटाइएका कभिचायीफाट भ्रद्शाचायको सूचना 
ऩाइएभा शीघ्रताऩूविक भ्रद्शाचायभा सॊरग्न व्मङ्ञक्तराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने कामिको प्रायम्ब गङ्चयएको छ। 
मसफाट भ्रद्शाचायजन्म प्रवङृ्ञत्त ङ्झनमन्रण बई साविजङ्झनक सेवाप्रवाहभा सङ्टधाय हङ्टॉदै जाने अऩेऺा आमोगरे गयेको छ। 

 ३.१.६ साविजङ्झनक िङ्चयद प्रणारीभा सङ्टधायका राङ्झग ऩहरकदभी 
आ.व. २०७५/७६ भा आमोगरे साविजङ्झनक ङ्झनभािणभा देङ्ञिएका सभस्मा एवॊ फेङ्झथङ्झतहरू हटाउॉदै सङ्टशासन 
कामभ गनि जरुयी देङ्ञिएकोरे नेऩार सयकायद्राया सञ्चारन बएका आमोजनाहरू भध्मे रुग्ण ठेक्काहरूको फायेभा 
ऩूवािधाय ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञन्धत सातवटा भन्रारम अन्तगितका ङ्जवबाग, प्राङ्झधकयण, कम्ऩनी गयी आठ वटा 
ङ्झनकामहरूरे उऩरब्ध गयाएको रुग्ण ठेक्कासम्फन्धी ङ्जववयण अध्ममन एवॊ सभग्र अवस्थाको ङ्जवद्ऴषेण गयी 
सङ्टझावसङ्जहतको प्रङ्झतवेदन तमाय गर् मो । आमोगद्राया गङ्चयएको मस अध्ममनरे सयकायको ङ्झनभािण कामिको 
बमावह अवस्था ङ्ञचरण गयेको, सभग्रभा रु. ११८ अफिका १८४८ आमोजनाहरूको ङ्झनभािण कामि सभमभा 
सम्ऩङ्ङ नबई अरऩर अवस्थाभा यहेका, २३ अफिबन्दा फढी सयकायी यकभ भोङ्झफराइजेसन ऩेश्कीका रूऩभा 
ङ्झनभािण व्मवसामीरे प्रमोग गङ्चययहेका तय ती आमोजनाहरू सम्ऩङ्ङ नबई अङ्झधकाॊशको म्माद थऩ नै नबएको य 
कङ्झतऩमको ऩटक ऩटक म्माद थऩ बएय ऩङ्झन कामिसम्ऩङ्ङ नबएकोरे सयकायी स्रोतको अङ्झधकतभ उऩमोग हङ्टन 
नसकेको देिाएको छ ।  
मस अवस्थाभा सङ्टधायका राङ्झग आमोगरे उङ्ञल्रङ्ञित सङ्टझावसङ्जहतको प्रङ्झतवेदन प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको 
कामािरम, अथि भन्रारम, याङ्जद्सम मोजना आमोग, साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरम, बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा 
मातामात भन्रारम, सहयी ङ्जवकास भन्रारम, ऊजाि, जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ भन्रारम, िानेऩानी भन्रारम, सॊघीम 
भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम, सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्रारम य सञ्चाय तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध भन्रारमभा ऩठाई उक्त प्रङ्झतवेदनका सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूको धायणा तथा प्रङ्झतवेदनभा 
औॊल्माइएका ङ्जवषमहरूको कामािन्वमनका राङ्झग आगाभी कामिमोजनाका ङ्जवषमभा छरपर तथा अन्तङ्जिि मा 
कामििभसभेत सम्ऩङ्ङ गर् मो । दण्डात्भक यणनीङ्झत अन्तगित आमोगरे केही अङ्झत रुग्ण आमोजनाराई 
प्राथङ्झभकताभा यािेय ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान गङ्चययहेको छ । 
मसका साथै आमोगरे िङ्चयदसम्फन्धी कानूनभा सङ्टधायका राङ्झग साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनभा सॊशोधन हङ्टन ङ्टऩने 
ङ्जवषमहरूभा सङ्टझावसभेत ङ्छदएको छ। आमोगफाट ङ्झरइएको मस ङ्जकङ्झसभको ऩहरकदभीरे साविजङ्झनक ङ्जवकास 
ङ्झनभािणका ऺेरभा सकायात्भक प्रबाव ऩयी भङ्टरङ्टकको आङ्झथिक सभङृ्जर्द्भा सहमोग ऩङ्टग्ने अऩेऺा गङ्चयएको छ । 

 ३.१.७ अनङ्टगभन फैठक 
आमोगको ङ्झनणिम कामािन्वमनको ङ्झसरङ्झसराभा मस आङ्झथिक वषिङ्झबर ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्रारम/ङ्झनकामका 
ऩदाङ्झधकायीहरूसॉग आमोगफाट ङ्झनणिम बई कामािन्वमनका राङ्झग रेिी ऩठाइएका ङ्जवङ्झबङ्ङ उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमहरूको अवस्थाको जानकायी ङ्झरन,े अनङ्टगभन गने एवॊ कामािन्वमनभा सहजीकयण गने भङ्टतम उद्देश्मरे 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा २4 ऩटक फैठक फसेको छ । आमोगफाट बएका ङ्झनणिमको ङ्झछटो य प्रबावकायी कामािन्वमन 
गयाउन आमोग गम्बीय य सॊवेदनशीर छ ।  

 ३.१.८ सॊसदीम सङ्झभङ्झतको फैठकभा प्रस्तङ्टतीकयण तथा छरपर 

सॊघीम सॊसदका सम्फर्द् सङ्झभङ्झत य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगका फीचभा भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण य 
सङ्टशासन प्रवर्द्िनभा सहमोग ऩङ्टर् माउने ध्मेमरे फेरा फेराभा छरपर कामििभहरू आमोजना हङ्टॉदै आएका छन ्। 
मसै ङ्झसरङ्झसराभा सॊघीम सॊसद, प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा, याज्म व्मवस्था तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झत य याङ्जद्सम सबा, ङ्छदगो 
ङ्जवकास तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झतको फैठकभा आमोगको कामिप्रगङ्झत, कामिङ्छदशा य च ङ्टनौतीका फायेभा प्रस्तङ्टतीकयण तथा 
छरपर सम्ऩङ्ङ बएको छ । प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा,  याज्म व्मवस्था तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झतभा २०७५ असोज १७ य 
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२०७५ चैत १९ भा तथा याङ्जद्सम सबा, ङ्छदगो ङ्जवकास तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झतभा २०७५ पागङ्टन १२ गते 
छरपर बएको ङ्झथमो । प्रस्तङ्टतीकयणका िभभा आमोगफाट ऩूवािग्रह य प्रङ्झतशोधफाट ङ्झनदेङ्ञशत नबई तथ्म, 
प्रभाण य ङ्जवङ्झधसम्भत ढङ्गरे दफाफ य प्रबावफाट भङ्टक्त अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन कामि अङ्ञघ फढाइने प्रङ्झतफर्द्ता 
व्मक्त बएको ङ्झथमो । सभाजभा नीङ्झत य ङ्झनमत तथा ऩर्द्ङ्झत य प्रवङृ्ञत्तका फीचभा द्रन्द्र यहेको हङ्टॉदा सदाचायभूरक 
सॊस्कृङ्झत य ऩद्घङ्झतभूरक कामिप्रणारीको ङ्जवकासका राङ्झग सफैको एकीकृत य सभन्वमात्भक प्रमास अऩङ्चयहामि 
यहेको कङ्ट याभा आमोगरे जोड ङ्छदएको ङ्झथमो । आमोग ङ्जवकास ङ्झनभािण य आमोजना व्मवस्थाऩनको फाधक नबई 
गङ्टणस्तय कामभ गनि सहमोग ऩङ्टर् माउन ङ्जिमाशीर ङ्झनकाम बएकारे आमोगरे आमोजना सभमभै गङ्टणस्तयीम रूऩभा 
ऩूया गनि सहमोगी हङ्टने गयी अनङ्टसन्धान गने प्रङ्झतफर्द्ता व्मक्त बएको ङ्झथमो । अनङ्टङ्ञचत कामि हेने ङ्झनकामको 
अबाव बएकारे उक्त कामिको ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्झन आमोगभा यहने गयी सॊङ्जवधान य कानून सॊशोधनका राङ्झग ऩहर 
हङ्टन तथा भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् सॊमङ्टक्त याद्ससङ्घीम भहासङ्ञन्धको कामािन्वमन गनि कानून ङ्झनभािण/ऩङ्चयभाजिनको काभभा 
सङ्झभङ्झतफाट अग्रसयता ङ्झरन आमोगको आग्रह यहेको ङ्झथमो । 

 ३.१.९ सभन्वम फैठक तथा छरपर 

आमोगरे भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनिका राङ्झग भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणभा सॊरग्न ङ्झनकामहरू फीच 
सभन्वम तथा सहजीकयण गदै आएको छ । आ.व. २०७५/७६ भा आमोगफाट गङ्चयएका मस्ता प्रभङ्टि 
कामििभहरूभा भङ्टतम सङ्ञचवसङ्जहत नेऩार सयकायका सङ्ञचवहरूसॉग सङ्टशासन प्रवर्द्िन य ङ्जवकास ङ्झनभािण कामिभा 
सहजीकयण सम्फन्धभा, ङ्जवबागीम प्रभङ्टिसॉग सेवा प्रवाह सम्फन्धभा, ङ्जवकास ङ्झनभािणसॉग सम्फङ्ञन्धत भन्रारमका 
सङ्ञचवहरूसॉग सयकायी रुग्ण आमोजनाहरूको ठेक्का व्मवस्थाऩनको अवस्था सम्फन्धभा य बेयी फफई डाइबसिन 
फहङ्टउद्देश्मीम आमोजना य फफई ङ्झसॊचाइ आमोजना रगामतका याङ्जद्सम गौयवका आमोजनाका सम्फन्धभा गङ्चयएका 
अन्तङ्जिि मा यहेका छन ्। 

३.२  प्रवर्द्िनात्भक कामििभ 
 ३.२.१ साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभ 

भ्रद्शाचायका ङ्जवरुर्द् जनचेतना पैराउने कामिअन्तगित आङ्झथिक वषि 2064/65 देङ्ञि आमोगरे साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा 
कामििभराई हारसम्भ ङ्झनयन्तयता ङ्छदॊ दै आएको छ ।ङ्जवद्यारमस्तयभा अध्ममन गने ङ्जवद्याथॉ एवॊ ङ्ञशऺकराई 
रङ्ञऺत वगिभा यािी मो कामििभ आमोगका भातहत कामािरमहरूरे सञ्चारन गदै आएका छन ्। ङ्जवद्याथॉहरू 
बङ्जवष्मका सफै ऺेरभा नेततृ्व गने ठाउॉभा ऩङ्टग्न े हङ्टनारे त्मस्ता वगिराई भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् उभ्माउन सङ्जकमो बन े
वतिभानभा भार नबई बोङ्झर गएय सदाचायी य भ्रद्शाचाय ङ्जवयोधी नागङ्चयक य नेततृ्व ङ्झनभािण गनि सहज हङ्टने कङ्ट याभा 
ङ्जवद्वस्त बएय नै मस प्रकायका कामििभहरूराई भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को यणनीङ्झतको रूऩभा आमोगरे अवरम्फन गयेको 
हो । मस कामििभको भङ्टतम उद्देश्म नै व्मङ्ञक्तको सदाचाय, इभान्दाङ्चयता, कतिव्मङ्झनद्षता, भूल्मभान्मता तथा 
ङ्ञजम्भेवायी य जवापदेङ्जहता अङ्झबवङृ्जर्द् गनङ्टि हो । आङ्झथिक वषि 207५/7६ भा मसयी सञ्चारन गङ्चयएका 
कामििभहरू मस प्रकाय छन ्:  

ताङ्झरका ३.१ 
आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा सञ्चाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभसम्फन्धी ङ्जववयण 

ि.सॊ. कामािरम सञ्चारन स्थान कामििभ 
सॊतमा 

सहबागी 
सॊतमा 

१. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, इटहयी 

ताप्रेजङ्टङ, भोयङ, सङ्टनसयी, बोजऩङ्टय, सॊिङ्टवासबा, 
ओिरढङ्टङ्गा, सद्ऱयी, ऩाॉचथय, धनकङ्ट टा, इराभ य झाऩा । 

1२ १६०८ 

२. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, फङ्छदिफास 

ङ्झसयाहा, उदमऩङ्टय, सरािही, यौतहट, ङ्झसन्धङ्टरी, भहोत्तयी य 
धनङ्टषा। 

7 ७२२ 

3. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, हेटौंडा 

याभेछाऩ, दोरिा, ऩसाि, फाया, ङ्ञचतवन, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक, 
काभ्रऩेराञ्चोक, धाङ्छदङ य भकवानऩङ्टय  । 

९ ६११ 

4. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान रभजङ्टङ, स्माङ्जा, ऩवित, गोयिा, तनहङ्टॉ, फाग्रङ्टङ, 1२ 1२८९ 
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आमोगको कामािरम, ऩोिया म्माग्दी य कास्की । 

5. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, फङ्टटवर 

गङ्टल्भी, ऩाल्ऩा, अघाििाॉची, कङ्जऩरवस्तङ्ट, रुऩन्देही, योल्ऩा, 
रुकङ्ट भ (ऩूवि), नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टस्ता ऩङ्ञद्ळभ) य 
नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टस्ता ऩूवि) । 

13 1३०६ 

6. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, सङ्टिेत 

सल्मान, सङ्टिेत, दैरेि य हङ्टम्रा । 13 1१०४ 

7. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, कोहरऩङ्टय 

फाॉके, फङ्छदिमा य दाङ । ५ ४८१ 

8. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, कञ्चनऩङ्टय 

कञ्चनऩङ्टय, फाजङ्टया, अछाभ, कैरारी, डडेल्धङ्टया, फैतडी, 
दाच ङ्टिरा य डोटी । 

10 ८६९ 

जम्भा : ५९ ङ्ञजल्रा ८1 ७,990 

  

ताङ्झरका ३.२ 
हारसम्भ साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभहरूको सॊतमात्भक ङ्जववयण 

ि.सॊ. आङ्झथिक वषि कामििभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1. २०७४/७५ सम्भ ४७५ ६१६७७ 

2. 207५/7६ ८१ ७९९० 

 जम्भा :  ५५६ ६९,६६७ 

 ३.२.२ अन्तङ्जिि मा कामििभ  
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण य सङ्टशासन प्रफर्द्िन गने कामिभा आमोग य भातहतका ८ वटा कामािरमहरूरे आआफ्नो ऺेरभा 
स्थानीमस्तयका अन्तङ्जिि मा कामििभहरू सञ्चारन गदै आएका छन ्। मस्ता कामििभहरूभा स्थानीमस्तयभा हङ्टने  
स्थानीम तहका ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरू, ङ्ञजल्रास्तयका सयकायी कामािरम तथा सॊस्थान, गैयसयकायी 
कामािरमका प्रभङ्टि, ङ्झनजी ऺेर, नागङ्चयक सभाज, ऩरकाय रगामतको सहबाङ्झगता हङ्टने गयेको छ । अन्तङ्जिि मा 
कामििभको उद्देश्म सॊघीमताभा स्थानीम तहफाट प्रवाह हङ्टने सेवासङ्टङ्जवधाहरू गङ्टणस्तयीम य सङ्टरब तवयभा जनतारे 
ऩाउनङ्टऩने, ङ्जवकास ङ्झनभािणको काभ स्थानीम जनताको भाग अनङ्टसाय स्थानीमकै सहबाङ्झगताभा हङ्टन ङ्टऩने बङ्ङे हो । 
मसका साथै, स्थानीम तहभा यहेको भ्रद्शाचाय य अङ्झनमङ्झभतताको अवस्था फङ्टझ्ने, भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् 
गदै स्थानीम सङ्टशासन प्रफर्द्िन गने, जनताराई भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् आपैं  सङ्जिम बएय आमोगको काभकायफाहीभा 
सहमोग गनि अङ्जऩर गनेसभेत यहेको छ । आङ्झथिक वषि 207५/7६ भा मसयी सञ्चारन गङ्चयएका अन्तङ्जिि मा 
कामििभभध्मे आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरूको सहबाङ्झगता देहामका कामििभहरूभा यहेको ङ्झथमो :- 

ताङ्झरका ३.३ 
आमोगका ऩदाङ्झधकायी सहबागी अन्तङ्जिि मा कामििभको ङ्जववयण 

ि.सॊ. स्थान ङ्झभङ्झत प्रभङ्टि अङ्झतङ्झथ 

1. ङ्जवयाटनगय (भोयङ) २०७५/६/१४ आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

2. तयहया (सङ्टनसयी) २०७५/६/१५ आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

३. स्माङ्जा २०७५/६/२४ प्रभङ्टि आमङ्टक्त श्री नवीनकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये 

४. ऩोिया (कास्की) २०७५/६/२५ प्रभङ्टि आमङ्टक्त श्री नवीनकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये 

५. धनगढी (कैरारी) २०७५/७/१८ प्रभङ्टि आमङ्टक्त श्री नवीनकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये 
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६. बयतऩङ्टय (ङ्ञचतवन) २०७५/९/३० आमङ्टक्त डा. गणेशयाज जोशी 
आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

7. चौताया (ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक) २०७५/१२/२६ आमङ्टक्त डा. गणेशयाज जोशी 

८. धङ्टङ्झरिेर (काभ्रऩेराञ्चोक) २०७५/१२/२७ आमङ्टक्त डा. गणेशयाज जोशी 

9. व्मास नगयऩाङ्झरका (दभौरी) २०७५/१२/२७ आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

१०. कङ्ट श्भा (ऩवित) २०७५/१२/२८ आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

११. गोकणेद्वय, कागदे्वयी भनोहया (काठभाडौं) २०७६/१/३ आमङ्टक्त डा. गणेशयाज जोशी 

१२. फाग्रङ्टङ २०७६/१/११ आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

१३. म्माग्दी २०७६/१/१२ आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

१४. भङ्टस्ताङ २०७६/१/१३ आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

१५. फङ्टढानीरकण्ठ (काठभाडौं) २०७६/१/२३ आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

१६. जनकऩय (धनङ्टषा) २०७६/१/२७ आमङ्टक्त डा. गणेशयाज जोशी 

१७. भकवानऩङ्टय २०७६/२/५ प्रभङ्टि आमङ्टक्त श्री नवीनकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये 

१८. फाया २०७६/२/६ प्रभङ्टि आमङ्टक्त श्री नवीनकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये 

१९. ऩसाि २०७६/२/७ प्रभङ्टि आमङ्टक्त श्री नवीनकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये 

२०. प्मङ्टठान २०७६/२/१७ आमङ्टक्त डा. गणेशयाज जोशी 

२१. ईराभ २०७६/३/१८ आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

२२. ङ्जपङ्छदभ (ऩाॉचथय) २०७६/३/२० आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

२३. नेऩारगञ्ज (फाॉके) २०७६/३/२९ आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

२४. घोयाही (दाङ) २०७६/३/३० आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

आमोग भातहत कामािरमहरूरे सञ्चारन गयेका अन्तङ्जिि मा कामििभहरू मस प्रकाय यहेका छन ्: 
ताङ्झरका ३.४ 

आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा सञ्चाङ्झरत अन्तङ्जिि मा कामििभको ङ्जववयण 
ि.सॊ. कामािरम सञ्चारन बएका ङ्ञजल्रा कामििभ 

सॊतमा 
सहबागी 
सॊतमा 

१. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, टॊगार 

काठभाडौं २ १९० 

२. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, इटहयी 

भोयङ, सङ्टनसयी, बोजऩङ्टय, सॊिङ्टवासबा, तेह्रथङ्टभ, धनकङ्ट टा, 
झाऩा, सद्ऱयी, ओिरढङ्टङ्गा, िोटाङ य ऩाॉचथय,  

12 १७६७ 

३. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, फङ्छदिफास 

उदमऩङ्टय, ङ्झसन्धङ्टरी, सरािही, ङ्झसयाहा, भहोत्तयी, यौतहट य 
धनङ्टषा 

७ १०३३ 

४. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग, हेटौंडा 

ऩसाि, नङ्टवाकोट, यसङ्टवा, याभेछाऩ, दोरिा, 
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक, ङ्ञचतवन, फाया य काभ्रऩेराञ्चोक 

९ 1३३२ 

5. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान म्माग्दी, तनहङ्टॉ, कास्की, रभजङ्टङ, स्माङ्जा, फाग्रङ्टङ, 10 1०७७ 
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आमोगको कामािरम, ऩोिया भङ्टस्ताङ य भनाङ 

6. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, फङ्टटवर 

रुऩन्देही, नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टस्ता ऩूवि), ऩाल्ऩा, 
प्मङ्टठान, रुकङ्ट भ (ऩूवि), योल्ऩा, कङ्जऩरवस्तङ्ट य अघाििाॉची 

९ 6९२ 

7. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, सङ्टिेत 

सल्मान, रुकङ्ट भ (ऩङ्ञद्ळभ), जाजयकोट, दैरेि, जङ्टम्रा, 
भङ्टगङ्ट, काङ्झरकोट, हङ्टम्रा य सङ्टिेत 

1१ 7८० 

8. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, कोहरऩङ्टय 

दाङ, फाॉके य फङ्छदिमा ३ ३९३ 

9. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, कञ्चनऩङ्टय 

दाच ङ्टिरा, अछाभ, कञ्चनऩङ्टय, फाजङ्टया, कैरारी य फैतडी 6 ६८१ 

जम्भा : ६२ ङ्ञजल्रा ६९ ७,९४५ 

    
ताङ्झरका ३.५ 

हारसम्भ सञ्चाङ्झरत अन्तङ्जिि मा कामििभको सॊतमात्भक ङ्जववयण 
ि.सॊ. आङ्झथिक वषि कामििभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1 2074/75 सम्भ ३४२ 33,907 

2 207५/7६ ६९ ७,९४५ 

 जम्भा : ४११ ४१,८५२ 
 

 ३.२.३ प्रचाय साभग्रीहरूभापि त सन्देशभूरक सूचना प्रसायण   
भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् जनचेतना फढाउन आमोगरे ङ्जवङ्जवध सूचना तथा जानकायीभूरक साभग्रीहरूको प्रकाशन गदै 
आएको छ । मसका राङ्झग आमोगरे सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा साभाङ्ञजक सञ्जारको प्रमोग गदै आएको छ । 
आमोगको वेफऩेज, इभेर, पेसफङ्टक, टोरिी टेङ्झरपोन, हट राइन नॊ. 107 भापि त आमोगभा उजङ्टयी ङ्छदन य 
आमोगका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूको जानकायी सङ्ञजरै प्राद्ऱ गनि सङ्जकने व्मवस्था गङ्चयएको छ । ङ्झनमङ्झभत रूऩभा 
भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्का जानकायी एवॊ सूचनाभूरक साभग्रीहरू फङ्टरेङ्जटन, ब्रोङ्झसमय, स्भाङ्चयका, वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, प्रसे 
ङ्जवऻङ्झद्ऱहरूभापि त सयोकायवाराहरूराई सम्प्रषेण गङ्चयएको छ ।  

 ३.२.४ वकृ्तत्वकरा य कङ्जवता प्रङ्झतमोङ्झगता 
आमोगको स्थाऩना ङ्छदवसको अवसयभा आमोगरे वकृ्तत्वकरा य कङ्जवता प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना गयेको ङ्झथमो । 
वकृ्तत्वकराको ङ्जवषम “भ्रद्शाचाय ङ्जवरुर्द्को सहकामि, सङ्टशासनका राङ्झग अऩङ्चयहामि” यहेको ङ्झथमो बने कङ्जवता 
भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवधिनसम्फन्धी ङ्जवषमवस्तङ्टभा फढीभा ३०० (तीन सम) शब्द सम्भको हङ्टन ङ्टऩने गयी 
ङ्झनधाियण गङ्चयएको ङ्झथमो । वकृ्तत्वकरा कऺा ११, १२ वा ङ्जवद्वङ्जवद्यारमस्तयका य कङ्जवता जङ्टनसङ्टकै तहभा 
ङ्झनमङ्झभत अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरूराई रङ्ञऺत गयी आमोजना गङ्चयएको ङ्झथमो । आमोग य आमोगका ७ वटा 
कामािरमहरूभा प्रथभ चयणको प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना गयी उक्त प्रथभ चयणफाट छनौट बएका दङ्टफै ङ्जवधाका एक-
एक जनाराई काठभाडौंभा बएको दोस्रो चयणको प्रङ्झतमोङ्झगताभा सहबागी गयाइएको ङ्झथमो । कङ्जवता य 
वकृ्तत्वकरा प्रङ्झतमोङ्झगताभा प्रथभ तीन स्थान हाङ्झसर गने वक्ता य कङ्जवका वाङ्ञचत श्रव्मदृश्म साभग्री आमोगको 
वेफसाइटभा याङ्ञिएका छन ्। 
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भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवर्द्िन गने सॊवैधाङ्झनक दाङ्जमत्व ङ्झनवािह गनि आमोगरे बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास, जनशङ्ञक्तको 
ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् य ऩङ्चयस्कृत कामिऩर्द्ङ्झतको अवरम्फन गयी ङ्झनमङ्झभत रूऩरे सॊस्थागत ऺभता फढाउॉदै आएको छ । 
आमोगका ऩोिया, फङ्छदिवास य सङ्टिेत कामािरम बवनहरू अङ्ञन्तभ चयणभा यहेका छन ् बने अन्म ठाउॉभा कामािरम 
बवनहरू ङ्झनभािण बइसकेका छन ्। आमोगरे कागजको िऩत कभ गनि, अङ्झबरेि प्रणारी थऩ प्रबावकायी फनाउन य 
आमोगको आन्तङ्चयक काभभा च ङ्टस्तता ल्माउन आ.व. २०७६/७७ देङ्ञि आमोगका कामािरमहरूभा स्वचाङ्झरत कामािरम 
सञ्चारन प्रणारी (Office Automation) ऩूणि रूऩभा सॊचारनभा ल्माउन ऩूवािधाय तमाय गङ्चयएको छ । भानव सॊसाधनको 
ङ्जवकासका राङ्झग आमोगभा कामियत कभिचायीहरूराई ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वदेशी तथा वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ, गोद्षी, सेङ्झभनायहरूभा 
सहबाङ्झगताको अवसय प्रदान गङ्चयएको छ । आमोगभा नवआगन्तङ्टक अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूराई अङ्झबभङ्टिीकयण 
ताङ्झरभदेङ्ञि ङ्झरएय ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभको अनङ्टसन्धानभा दऺता प्रदान गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत ताङ्झरभ सॊचारन गङ्चयएको छ । 
नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाउॉदै आएको स्रोतसाधनहरूको भहत्तभ उऩमोग गदै सॊस्थागत सङ्टदृढीकयणका कामििभहरू 
ङ्झनयन्तय अगाङ्झड फढाइएको छ ।  
आमोगको चारङ्ट सॊस्थागत यणनीङ्झत (सन ् २०१४-२०१९) कामािन्वमनको अङ्ञन्तभ वषि बएको हङ्टॉदा गत वषि सम्ऩङ्ङ 
भध्मावङ्झध भूल्माॊकनको आधायभा आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तजङ्टिभा गङ्चयएको 
छ । यणनीङ्झत तजङ्टिभाको प्रङ्जिमाभा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रफङ्टर्द् व्मङ्ञक्त य सभूहसॉग आमोगरे छरपर एवभ ्अन्तङ्जिि मा गयी आगाभी 
ऩाॉच वषिराई आमोगको काभकायफाही ङ्झनदेङ्ञशत गने ऩङ्चयस्कृत यणनीङ्झतक मोजना ल्माइएको छ ।  
आङ्झथिक वषि 2०७५/७६ भा आमोगको सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण कामििभफभोङ्ञजभ देहामका कामिहरू सम्ऩङ्ङ बएका  
छन ्:- 

४.१ आमोगको बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकाससम्फन्धी कामिहरू  
 आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा आमोगको कामािरम फङ्छदिफास, ऩोिया य सङ्टिेतभा बवन ङ्झनभािणको काभ चारङ्ट 

अवस्थाभा यहेको छ । बवन ङ्झनभािणका साथै देहामफभोङ्ञजभको कामि अगाङ्झड फढाइएको छ :- 
(क) ङ्झनभािण गङ्टणस्तय ऩयीऺण प्रमोगशारा स्थाऩना 

ङ्झनभािणसॉग सम्फङ्ञन्धत उजङ्टयीहरूको अनङ्टसन्धानभा सहमोग गनि आमोगभा ङ्झनभािण सॊयचना गङ्टणस्तय जाॉच 
कामिङ्जवङ्झध, २०७५ तजङ्टिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । साथै, स्थानीमस्तयभै साविजङ्झनक ङ्झनभािण 
कामिको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गनि आमोग भातहतका कामािरमभा Engineering Lab स्थाऩना गने  
नीङ्झतअनङ्टरूऩ आमोगको कामािरम नेऩारगञ्जभा उक्त प्रमोगशारा (Engineering Lab) स्थाऩना गने कामि 
अगाङ्झड फढाइएको  छ । 

(ि) स्वचाङ्झरत कामािरम सञ्चारन प्रणारी (Office Automation) 
आमोगरे कामािरम सञ्चारनभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग फढाई कभ कागज प्रमोग गदै दीघिकारभा 
कागजयङ्जहत कामिप्रणारीको ऩङ्चयकल्ऩना गयेफभोङ्ञजभ आ.व. २०७५/७६ भा स्वचाङ्झरत कामािरम 
सञ्चारन प्रणारी (Office Automation System) को सफ्टवेमय ङ्झनभािण य हाडिवेमय िङ्चयदको कामि सम्ऩङ्ङ 
बई ऩयीऺण य सङ्टधायको कामि बएको छ । आ.व. २०७६/७७ देङ्ञि Office Automation ऩूणि रूऩभा 
सॊचारनभा ल्माइनछे । 

(ग) आमोगको भोफाइर एङ्ञप्रकेसन य अन्म उऩकयणहरू  
नेऩारी नागङ्चयकरे भ्रद्शाचायको जानकायी स्थरगत रूऩभा तङ्टरुन्त भोफाइरफाटै प्रभाणसङ्जहत आमोगराई 
ङ्छदनसक्ने अवस्था ङ्झसजिना होस ्बङ्ङे उद्देश्मरे २०७५/७६ भा भोफाइर एङ्ञप्रकेसन तमाय गयेको छ । 
उक्त प्रङ्जवङ्झधफाट उजङ्टयीको अनङ्टसन्धानको अवस्था थाहा ऩाउने ङ्जपचयहरू सभावेश गयी अनङ्टसन्धानभा 
सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगराई फढाउन िोङ्ञजएको छ । 

ऩङ्चयच्छेद- ४ 
सॊस्थागत सङ्टदृढीकयणभा आमोगको ङ्जिमाशीरता 
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 ऊजाि सॊकटराई भध्मनजयभा यातदै साङ्झफकको ५०० ङ्जकरोवाट ऺभताको सौमि ऊजाि प्रणारीराई 
मथावत सञ्चारन गङ्चयएको छ । आमोग य ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायीको सङ्टयऺाका राङ्झग कामािरम 
ऩङ्चयसयभा सीसीटीबी र्क्याभेया तथा एक्सये भेङ्झसनको प्रमोग गङ्चयएको छ । आमोग य भातहत कामािरमको 
ङ्झछटोछङ्चयतो सञ्चाय सम्ऩकि का राङ्झग ङ्झबङ्झडमो कन्िेङ्ञन्सङ प्रणारी गङ्चयएको छ ।  

४.२ जनशङ्ञक्त ङ्जवकाससम्फन्धी कामिहरू  
 आमोगभा कामियत जनशङ्ञक्तको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गयी अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनराई अझ ऩङ्चयऩक्व, प्रभाण य 

तथ्मभा आधाङ्चयत फनाउन कभिचायीहरूराई स्वेदश य ङ्जवदेशभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा ताङ्झरभहरू प्रदान गदै आएको  
छ ।  
आमोगका ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीरे आमोगभा कामियत यहॉदा सदाचायी य इभान्दायी प्रदशिन गनङ्टिका साथै 
ङ्जवद्यभान ऐनकानूनको ऩङ्चयऩारना गनङ्टि जरुयी बएकोरे आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा आमोगका ऩदाङ्झधकायी य 
कभिचायीहरूरे ऩारना गनङ्टिऩने आचायसॊङ्जहता २०७६ स्वीकृत गयी रागू गयी अनङ्टगभन गने आन्तङ्चयक सॊमन्र 
ङ्झनभािण गङ्चयएको छ । सो ङ्जवषमराई ताङ्झरभभा सभेत सभावेश गने गङ्चयएको छ । उजङ्टयीहरूको फढ्दो सॊतमा य 
भ्रद्शाचायको नमाॉ प्रवङृ्ञत्तका कायण उत्ऩङ्ङ च ङ्टनौतीको साभना गनि आमोगभा कामियत अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूको 
ऻान, सीऩ य सभग्र कामिसम्ऩादनराई अझ ऩङ्चयस्कृत गनि मस ङ्जकङ्झसभका ताङ्झरभ कामििभहरूरे भद्दत गने 
गयेको छ । 

ताङ्झरका ४.१ 
आङ्झथिक वषि 2०७५/7६ भा आमोगका कभिचायी साभेर बएका स्वदेशी ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण 

ि.सॊ. ताङ्झरभका नाभहरू/ङ्जवषमहरू सञ्चारन अवङ्झध सहबागी सॊतमा 

१. फैंङ्जकङ कसङ्टय तथा सम्ऩङ्ञत्त भूल्माॊकन ७-१२ असोज २०७५ २६ 

२. अनङ्टसन्धानसम्फन्धी आधायबतू अङ्झबभङ्टिीकयण  2४-२६ असोज 207५ ३३ 

३. सूचना ङ्जवद्ऴषेण तथा यङ्गहेात कायफाही  (धनगढी) 1६-2० ऩङ्टस 207५ २१ 

४. िोजभूरक ऩरकाङ्चयतासम्फन्धी  २६-२८ पागङ्टन 207५ २१ 

५. अनङ्टसन्धानसम्फन्धी आधायबतू अङ्झबभङ्टिीकयण  १०-१३ वैशाि 207६ ४१ 

६. अनङ्टसन्धानसम्फन्धी आधायबतू अङ्झबभङ्टिीकयण  1५-1९ वैशाि 207६ ३७ 

७. सङ्ञचवारम व्मवस्थाऩनसम्फन्धी  ३० वैशाि 207६ २६ 

८. बङू्झभ व्मवस्थाऩनसम्फन्धी अनङ्टसन्धान  वैशाि ३१-३ जेठ २०७६  २८ 

९.* अन्तदेशीम अऩयाधफाये सङ्जिमताऩूविक अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनको 
राङ्झग आवश्मक ङ्जवङ्झध/प्रङ्जवङ्झधसम्फन्धी  

६-७ जेठ २०७६ ३ 

१०.* अन्तदेशीम अऩयाधफाये सङ्जिमताऩूविक अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनका 
राङ्झग आवश्मक ङ्जवङ्झध/प्रङ्जवङ्झधसम्फन्धी  

९-१० जेठ २०७६ २ 

११. एङ्झसमा प्माङ्झसङ्जपक सभूहको बङू्झभका ९-१० असाय २०७६ २० 

१२.* एङ्झसमा प्माङ्झसङ्जपक सभूहको ऩायस्ऩङ्चयक भूल्माॊकन तमायीसम्फन्धी  १९-२० असाय २०७६ ५ 

जम्भा : २६३ 
* आमोग फाङ्जहयफाट सॊचारन बएका ताङ्झरभ । 
त्मसैगयी आङ्झथिक वषि 2०७५/७६ भा आमोगका कभिचायीहरू ङ्झभर याद्स तथा अन्तयािङ्जद्सम सॊघ सॊस्थाहरूफाट सञ्चाङ्झरत 
देहामका अध्ममन, ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण, सम्भेरन रगामतका कामििभहरूभा सहबागी बएका छन ्: 
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ताङ्झरका ४.२ 
आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा वैदेङ्ञशक ताङ्झरभभा सहबाङ्झगता 

ि.सॊ. ताङ्झरभ कामििभ अवङ्झध  स्थान सहबागी 
सॊतमा 

१. Senior Executive Certificate Course for Strategic 

Mgmt. of Anti-Corruption Program, MACA 

६-१० अगद्श 2018 भरेङ्झसमा १ 

२. Regional Workshop on International Cooperation in 

Criminal and Financial Investigation, UNODOC, 

Asia Regional Office for South East & the Pacific, 

२४-2६ सेप्टेम्फय 201८ फैंकक, 
थाइल्माण्ड 

४ 

३. Criminal Justice Response to Corruption, JICA ८ अक्टङ्टफय-१६ नोबेम्फय 
201८ 

जाऩान १ 

४. Use of ICT for Evidence-Based Investigation, 

KOICA  

१-१४ नोबेम्फय 201८ दङ्ञऺण कोङ्चयमा १2 

५. Regional Workshop on International Cooperation 

and Financial Investigations and Money 

Laundering, UNODC, Regional Office for South 

Asia 

१2-१4 नोबेम्फय 201८ नमाॉ ङ्छदल्री, 
बायत 

४ 

६. Seminar on Capability of Governance for 

Ministerial Official of Nepal in 2018- Chinese 

Academy of Governance 

१६-२२ नोबेम्फय 201८ चीन २ 

७. Use of ICT for Evidence-Based Investigation, 

KOICA 

1८ अङ्जप्रर-1 भे 201९ दङ्ञऺण कोङ्चयमा १२ 

८. Governance and Anti-Corruption: The Methods 

and Tools behind an Effective Corruption 

Eradication Strategy AIT 

2-११ जून 201९ फैंकक, 
थाइल्माण्ड 

2१ 

९. Regional Workshop on Asset Disclosure and 

Conflict of Interest Rules in South and Southeast 

Asia 

११-1३ जून 201९ फैंकक, 
थाइल्माण्ड 

१ 

१०. Anti-Corruption and Investigation Training 

Program for CIAA Officers 

१८-२७ जून 201९ क्वारारम्ऩङ्टय, 
भरेङ्झसमा 

2१ 

जम्भा : ७९ 

४.३  आमोगको यणनीङ्झतक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तजङ्टिभा 
 आमोगको चारङ्ट सॊस्थागत यणनीङ्झत (सन ् २०१४-२०१९) कामािन्वमनको अङ्ञन्तभ चयणभा बएकोरे नमाॉ 

सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तजङ्टिभा गने कामि आमोगरे सम्ऩङ्ङ गयेको छ । 
प्रबावकायी य ऩङ्चयस्कृत यणनीङ्झत तजङ्टिभा गने उद्देश्मरे ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा आमोगका ऩूवि आमङ्टक्त तथा 
ऩदाङ्झधकायीहरू, प्रधान सम्ऩादक/सम्ऩादक, वङ्चयद्ष ऩरकायरगामतका फौङ्जर्द्क ऺेरका व्मङ्ञक्तत्वहरूसॉग छरपर 
एवभ ् अन्तङ्जिि माऩद्ळात ् यणनीङ्झतक मोजना तमाय गङ्चयएको हो । मस यणनीङ्झतक मोजनाफभोङ्ञजभ आमोगरे 
आगाभी ङ्छदनभा दण्डात्भक, ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक य सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास यणनीङ्झत अॊगीकाय गयी 
भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् कामििभ कामािन्वमन गनेछ । 

४.४  अन्तयािङ्जद्सम सम्भेरन एवभ ्गोद्षीभा सहबाङ्झगता तथा सहकामि 
 ङ्जवद्वव्माऩीकयण य अन्तयािद्सीमकयणका कायण भ्रद्शाचाय अफ एउटा याद्सको सीभा नाघेय अन्तयािङ्जद्सम सयोकायको 

ङ्जवषम फनेको छ । सङ्टशासन प्रवर्द्िन य भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ङ्जवद्व सभङ्टदामको साभूङ्जहक सयोकायको ङ्जवषम बएको 
कङ्ट या भ्रद्शाचायका ङ्जवरुर्द् सॊमङ्टक्त याद्ससॊघरे United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 
ऩाङ्चयत गयेफाट ऩङ्झन ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन्छ । नेऩार उक्त भहासङ्ञन्धको ऩऺ याद्स बइसकेको य हयेक वषि ङ्झडसेम्फय ९ राई 



            237   वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ ऩङ्चयच्छेद-४,  सॊस्थागत सङ्टदृढीकयणभा आमोगको ङ्जिमाशीरता 
 
  

भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को अन्तयािङ्जद्सम ङ्छदवसका रूऩभा भनाउॉदै आएको छ। भहासङ्ञन्धअनङ्टरूऩ नेऩाररे ऐन कानून तजङ्टिभा 
य ऩङ्चयभाजिन गयेय भहासङ्ञन्धको ऩऺयाद्स बएय ङ्जवद्वसाभङ्ट भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गने गयेको प्रङ्झतफर्द्ता ऩूया गनङ्टिऩने 
दाङ्जमत्व ऩङ्झन छ । मही दाङ्जमत्वफभोङ्ञजभ आमोगरे भ्रद्शाचायसम्फन्धी नमाॉ ऐन कानूनको तजङ्टिभा य ङ्जवद्यभान 
कानूनहरूको सॊशोधनका राङ्झग ऩहर गदै आएको छ । अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन य 
आमोगको यणनीङ्झतरे सभेत भ्रद्शाचाय ङ्झनवायणका राङ्झग अन्तयािङ्जद्सम सॊघसॊस्थाहरूसॉग सम्फन्ध य सहकामि ङ्जवस्ताय 
गनि भागिङ्झनदेश गयेफभोङ्ञजभ आमोगरे ङ्जवङ्झबङ्ङ अन्तयािङ्जद्सम सॊघसॊस्था तथा सॊगठनहरूको सदस्मता प्राद्ऱ गने, 
अन्तयािङ्जद्सम पोयभहरूभा अनङ्टबव आदानप्रदान गने, भ्रद्शाचायफाये अन्म देशभा बएका नवीन य असर प्रमासको 
नेऩारी ऩङ्चयवेश सङ्टहाउॉदो अनङ्टकयण गने रगामतका कामि गदै आएको छ। अन्तयािङ्जद्सम सम्फन्ध तथा सहकामिहरू 
अङ्झबवङृ्जर्द् गने सम्फन्धभा आङ्झथिक वषि 20७५/7६ भा आमोगरे देहामफभोङ्ञजभका ऺेरीम तथा अन्तयािङ्जद्सम सबा 
सम्भेरनहरूभा सहबाङ्झगता जनाएको छ :- 
(क) International Anti-Corruption  Conference (IACC), Copenhagen, Denmark 

Transparency International को आमोजनाभा डेनभाकि को कोऩेनहेगनभा सन ्२०१८ अक्टोफय २२ देङ्ञि 
२४ सम्भ सम्ऩङ्ङ International Anti-Corruption Conference (IACC) भा आमोगका तपि फाट भाननीम 
आमङ्टक्त डा. गणेशयाज जोशीरे बाग ङ्झरनङ्टबएको ङ्झथमो । उक्त सम्भेरनभा शाङ्ञन्त य सङ्टयऺाभा भ्रद्शाचायरे 
ऩाने असय य भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् बएका नमाॉ प्रमोगहरूका फाये ङ्जवङ्झबङ्ङ जनस्तयका सॊगठन, फौङ्जर्द्क सॊगठन तथा 
वकारत सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूरे प्रकाश ऩानङ्टिबएको ङ्झथमो ।  

(ि) Fourth Meeting of the World Bank Group’s International Corruption Hunters Alliance 
(ICHA), Copenhagen, Denmark 

 The World Bank Group's International Corruption Hunters Alliance (ICHA) को आमोजनाभा सन ्
२०१८ को अक्टोफय २५ देङ्ञि २६ (८-९ काङ्झतिक २०७५) सम्भ डेनभाकि को याजधानी कोऩेनहेगनभा 
“Coalitions Against Corruption” नायाका साथ सम्ऩङ्ङ Fourth Meeting of the World Bank Group’s 

International Corruption Hunters Alliance (ICHA)  भा World Bank Group तथा Ministry of Foreign 

Affairs of Denmark को ङ्झनभन्रणाभा आमोगका भाननीम आमङ्टक्त डा.गणेशयाज जोशीरे बाग ङ्झरनङ्टबएको 
ङ्झथमो । सम्भेरनभा भ्रद्शाचायङ्जवयोधी सॊघसॊस्थाका प्रभङ्टिहरूको सहबाङ्झगताभा उच्च तहभा वाताि, छरपर 
तथा कङ्ट याकानी हङ्टन ङ्टका साथै Risks in supply chains; Integrity compliance programs; Forensic audit 

techniques; Link between tax evasion and corruption; Asset tracing and recovery; Whistleblower 

mechanisms; and Role of the private sector in combating corruption जस्ता भहत्त्वऩूणि ङ्जवषमहरूभा 
अनङ्टबव तथा ङ्झसकाइ आदानप्रदान बएको ङ्झथमो । 

(ग) Training and Public Integrity Network Meeting on Preventing Corruption in Public 

Procurement, Asthana, Kazakhstan 

कजािस्तानको अस्थानाभा सन ्२०१८ को नोबेम्फय ६-८ सम्भ ADB/OECD Anti-corruption Initiative 

for Asia and the Pacific रे आमोजना गयेको Training and Public Integrity Network Meeting on 

Preventing Corruption in Public Procurement ङ्जवषमक कामििभभा आमोगको तपि फाट भाननीम आमङ्टक्त 
डा.साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङरे बाग ङ्झरनङ्टबएको ङ्झथमो ।एङ्झसमा य प्माङ्झसङ्जपकका कङ्चयफ ५० वटा भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् 
काभ गने ङ्झनकामहरूको सहबाङ्झगता यहेको उक्त कामििभभा भ्रद्शाचाययङ्जहत साविजङ्झनक िङ्चयद, सदाचाय 
ङ्झफथोल्न सक्ने ितयाहरू य भ्रद्शाचाय योक्ने प्रङ्जवङ्झधहरू रगामतका ङ्जवषमभा छरपर बएको ङ्झथमो । 

(घ) आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरूफाट ङ्जवदेशङ्ञस्थत ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाहरूको अवरोकन  
आमोगका कभिचायीहरूको अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन रगामतका ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गनि ङ्जवगतका वषिहरूभा 
जस्तै मस वषि ऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा स्वदेश य ङ्जवदेशभा ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको छ । मस वषि दङ्ञऺण 
कोङ्चयमा, भरेङ्झसमा, थाइल्माण्ड, चीन, बायतरगामतका भङ्टरङ्टकहरूभा वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ सञ्चारन बएका छन।् 
ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाहरूसॉगको ङ्छद्रऩऺीम सम्फन्धराई थऩ सङ्टदृढ फनाई आमोगको आवश्मकता अनङ्टसायको 
ताङ्झरभ प्रदान गने, ताङ्झरभराई थऩ प्रबावकायी फनाउने रगामतका ङ्जवषमभा उच्चस्तयभा छरपरहरू 
बएका छन ् । ताङ्झरभ कामििभको सभाऩन सभायोहको अवसय ऩायेय आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरूफाट 
अवरोकन भ्रभणहरू सम्ऩङ्ङ बएका छन ्। सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ कामििभहरूको प्रबावकाङ्चयता अध्ममन गयी 
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आगाभी ङ्छदनहरूभा आमोगको आवश्मकताफभोङ्ञजभ ताङ्झरभका भोडाङ्झरटी य ङ्जवषमवस्तङ्टहरू ऩङ्चयभाजिन गनि 
तथा कभिचायीराई थऩ उत्प्रङे्चयत एवॊ हौसरा प्रदान गनि उच्चस्तयभा हङ्टने मस प्रकायका भ्रभणहरूरे सहमोग 
ऩङ्टगेको छ । आङ्झथिक वषि ०७५/०७६ भा सम्ऩङ्ङ बएका मस प्रकायका भ्रभणहरू देहामफभोङ्ञजभ यहेका 
छन ्: 

ताङ्झरका ४.५ 
आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरूफाट ङ्जवदेशङ्ञस्थत ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाहरूको अवरोकन 

ि.सॊ. सहबागी हङ्टन ेऩदाङ्झधकायी कामििभ ङ्झभङ्झत भङ्टरङ्टक 
1. भाननीम आमङ्टक्त डा. साङ्जवरी थाऩा 

गङ्टरुङ 

ताङ्झरभ कामििभ 
सभाऩन य अवरोकन 

१०-१२ जून 
२०१९ 

फैंकक, 
थाइल्माण्ड 

2. भाननीम आमङ्टक्त डा. गणेशयाज 
जोशी 

ताङ्झरभ कामििभ 
सभाऩन य अवरोकन 

26-२८ जून 
201९ 

क्वारारम्ऩङ्टय, 
भरेङ्झसमा 

 

(ङ) Seminar on Capability of Governance for Ministerial Officials of Nepal in 2018 

Chinese Academy of Governance रे 201८ को नोबेम्फय १६ देङ्ञि 2२ सम्भ आमोजना गयेको 
Seminar on Capability of Governance for Ministerial Officials of Nepal in 2018 ङ्जवषमक कामििभभा 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगका सहसङ्ञचवद्रम कारीप्रसाद ऩयाजङ्टरी य काङ्ञशयाज दाहारको 
सहबाङ्झगता यहेको उक्त सेङ्झभनायभा अन्म सयकायी कामािरमका प्रङ्झतङ्झनङ्झधसभेत गयी जम्भा ३० जनाको 
सहबाङ्झगता यहेको ङ्झथमो ।  

(च) United Nations Office on Drugs & Crime (UNODC), Regional Office for Southeast Asia and the 

Pacific को वकि सऩहरूभा सहबाङ्झगता 
UNODC, Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, रे २४-२६ सेप्टेम्फय २०१८ भा 
थाइल्माण्डको फैंककभा आमोजना गयेको Regional Workshop on International Cooperation in Criminal 

and Financial Investigation ङ्जवषमक ताङ्झरभभा आमोगफाट ४ जना अङ्झधकृतहरूरे बाग ङ्झरएका ङ्झथए। 
त्मस्तै, सोही ङ्झनकामरे १२-१४ नोबेम्फय २०१८ भा बायतको नमाॉ ङ्छदल्रीभा आमोजना गयेको Regional 

Workshop on International Cooperation in Criminal and Financial Investigations of Corruption 

Crimes and Links to Money Laundering ङ्जवषमक गोद्षीभा आमोगका ४ जना कभिचायीहरूको सहबाङ्झगता 
यहेको ङ्झथमो ।  
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५.१ भ्रद्शाचायजन्म कामिहरू 

 भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को ऩङ्चयच्छेद २ भा उल्रेि बएका ङ्चयसवत ङ्झरने/ङ्छदने, याजस्व च ङ्टहावट/ 
ङ्जहनाङ्झभना गने, नेऩार सयकाय वा साविजङ्झनक सॊस्थाको सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गने, गरत ङ्झरित/अनङ्टवाद तमाय 
गने, झङ्टठा ङ्जववयण ङ्छदने, सयकायी कागज सच्माउने/नोक्सान गने, प्रद्लऩरको गोऩनीमता बॊग गने, ऩयीऺाको 
ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने, आपू वा अरू कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउने वा नेऩार सयकाय वा 
साविजङ्झनक सॊस्थाराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे सयकायी वा साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त गैयकानूनी रूऩभा 
आफ्नो वा अरूको नाभभा दताि गने, झङ्टठा ङ्झफर, बयऩाई फनाई ब ङ्टक्तानी ङ्झरने, अस्वाबाङ्जवक रागत वा भूल्माॊकन 
गने, गङ्टणस्तयहीन वा फढी भूल्म ङ्झतयी कामािरम साभग्री िङ्चयद गने रगामतका कामिहरू याद्ससेवकरे गयेभा 
भ्रद्शाचाय गयेको भाङ्झनन्छ । सोही ऐनको दपा २० अनङ्टसाय साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको याद्ससेवकरे अङ्झभल्दो 
य अस्वाबाङ्जवक उच्च जीवनस्तय माऩन गयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त के कस्तो स्रोतफाट आजिन गयेको हो बङ्ङे कङ्ट या 
ङ्झनजरे प्रभाङ्ञणत गनि नसकेभा गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको भाङ्झनने उल्रेि छ । आङ्झथिक वषि २०७५/७६ 
भा आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीहरू हेदाि उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकृङ्झतका भ्रद्शाचाय भाङ्झनने कामिहरू याद्ससेवकफाट बए 
गयेको बनी उजङ्टयी ऩयेको य ती उजङ्टयीहरू उऩय आमोगफाट अनङ्टसन्धान तहङ्जककात बई भ्रद्शाचाय बए गयेको 
देङ्ञिएको अवस्थाभा ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको छ ।  

५.२ भ्रद्शाचायका कामिगत प्रवङृ्ञत्तहरूको ङ्जवद्ऴषेण 

    आमोगफाट ङ्जवगत चाय वषिभा उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान तहङ्जककातऩङ्झछ ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूको 
सॊतमा िङ्झभकरूऩभा फढ्दै गएको तथ्माॊकरे देिाउॉछ ।आमोगरे आङ्झथिक वषि २०७२।७३ भा १४४, 
२०७३।७४ भा १५४, २०७४।७५ भा १९४ हङ्टॉदै २०७५।७६ भा ३५१ वटा भङ्टद्दा दामय गयेको छ। 
आमोगफाट अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाको सॊतमाभा बएको फढोत्तयीरे भ्रद्शाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तको ङ्झनमन्रणका 
राङ्झग अनङ्टसन्धान तहङ्जककात य अङ्झबमोजनभा आमोगको ङ्जिमाशीरता फढेको तथ्मराई देिाएको छ। 

ङ्ञचर ५.१ 

ङ्जवगत चाय वषिभा भङ्टद्दा दतािको प्रवङृ्ञत्त 

  
 आमोगको ङ्जिमाशीरता य ङ्झनयन्तय प्रमासका फावजङ्टद ऩङ्झन भ्रद्शाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तभा बने अऩेङ्ञऺत ङ्झनमन्रण हङ्टन 

सकेको छैन। भ्रद्शाचायजन्म कामिउऩय आमोगरे अनङ्टसन्धान तहङ्जककात य अङ्झबमोजन गने कामि गङ्चययहेकै बए 
ऩङ्झन नेऩार सयकायका सम्फङ्ञन्धत ऺेरगत ङ्झनकाम य ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरूफाट भ्रद्शाचाय हङ्टन नङ्छदनेतपि  आवश्मक 
नीङ्झतगत, ऩर्द्ङ्झतगत, प्रङ्जवङ्झधगत य प्रवङृ्ञत्तगत सङ्टधायका परदामी प्रमास हङ्टन नसक्दा भ्रद्शाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तहरूभा 
अऩेङ्ञऺत ह्रास आउन सकेको छैन। आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीको ठूरो सॊतमा य आमोगफाट गङ्चयएका अङ्झबभत 

ऩङ्चयच्छेद– ५ 
भ्रद्शाचायजन्म कामिको प्रवङृ्ञत्त ङ्जवद्ऴषेण 
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सवेऺण नङ्झतजारे ऩङ्झन साविजङ्झनक सेवाप्रवाहप्रङ्झत जनताभा यहेको असन्तङ्टङ्जद्श एवॊ भ्रद्शाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तहरूको 
ङ्जवद्यभानता य ङ्झनयन्तयतातपि  इॊङ्झगत गदिछन।् 

 आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा आमोगफाट बएका भ्रद्शाचायजन्म कामिहरूको अनङ्टसन्धान य तत्ऩद्ळात ् ङ्जवशेष 
अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूको ङ्जवद्ऴषेण गदाि कानूनरे ऩाङ्चयबाङ्जषत गयेका भ्रद्शाचायका ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रवङृ्ञत्तहरूको 
ऩङ्टनयावङृ्ञत्त बएको देङ्ञिन्छ। भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐनरे ऩङ्चयबाङ्जषत गयेका ङ्चयसवत ङ्झरने ङ्छदने, याजस्व च ङ्टहावट गने, 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी गने, गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे काभ गने, झङ्टठा 
ङ्जववयण ङ्छदने, गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गनेजस्ता ङ्जवगत वषिहरूभा देङ्ञिएका भ्रद्शाचायका प्रवङृ्ञत्तहरूको 
ऩङ्टनयावङृ्ञत्त आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा ऩङ्झन बएको छ । भङ्टतम रूऩभा साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका व्मङ्ञक्तरे 
गने भ्रद्शाचाय आङ्झथिक रेनदेनसॉग गाॉङ्झसएको ङ्जवषम बएकारे सयकायी ढङ्टकङ्ट टीभा यकभ प्राद्ऱ गने य सयकायी 
कोषफाट िचि गने दङ्टवै अवस्थाभा भ्रद्शाचाय गने प्रवङृ्ञत्त ङ्जवद्यभान छ। मसका साथै साविजङ्झनक सेवा प्रवाहका 
िभभा सेवाग्राहीसॉग ङ्चयसवत ङ्झरने प्रवङृ्ञत्त ऩङ्झन व्माऩक रूऩभा ङ्जवद्यभान छ । सयकायी वा साविजङ्झनक जग्गा 
व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको नाभभा दताि गने प्रवङृ्ञत्तरे गदाि साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झतिभण बएको छ।साविजङ्झनक राबको 
ऩद हाङ्झसर गनिका राङ्झग शैङ्ञऺक मोग्मता वा अन्म कागजातका नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गने य अन्म झङ्टठा ङ्जववयण 
ङ्छदने प्रवङृ्ञत्तसभेत ङ्जवद्यभान यहेको ऩाइन्छ। मसयी साविजङ्झनक आम, साविजङ्झनक िचि, साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त, 
सेवाप्रवाह य साविजङ्झनक सेवाप्रवेशका ङ्जवङ्जवध ऺेरभा ङ्जवङ्झबङ्ङ रूऩ, यॊग य शैरीका भ्रद्शाचायजन्म कामिहरू बए 
गयेको देङ्ञिन्छ।  

 ५.२.१ ङ्चयसवत ङ्झरन ेङ्छदन ेप्रवङृ्ञत्त  

 साविजङ्झनक सेवा प्रवाह गने कभिचायीको सेवाग्राहीप्रङ्झतको व्मवहाय, कामिकङ्ट शरता य ङ्ञजम्भेवायीफोधफाट सयकायी 
सेवा य याज्म सॊमन्रप्रङ्झतको जनताको ङ्जवद्वास ङ्झनधाियण हङ्टने गदिछ। आमोगरे गत वषि गयेको "नेऩारभा भ्रद्शाचाय 
य सङ्टशासनसम्फन्धी अध्ममन, २०७५" तथा आ.व. २०७५।७६ भा गयेको "स्थानीम तहभा हङ्टने 
भ्रद्शाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण, २०७६" रे साविजङ्झनक सेवा प्रवाहको कभजोय अवस्था प्रस्तङ्टत गयेको छ। 
सवेऺणभा अङ्झबव्मक्त केही सेवाग्राहीहरूको धायणा अनङ्टसाय उनीहरूरे सयकायी कामािरमफाट आफ्नो काभ 
सम्ऩङ्ङ गयाउन अङ्झतङ्चयक्त दस्तङ्टय फङ्टझाउनङ्टऩयेको य मसयी ङ्छदइने यकभ सम्फङ्ञन्धत पाॉटवारा कभिचायी, कानून 
व्मवसामी य भध्मस्थकतािफाट रेनदेन हङ्टने गयेको छ । केही सेवाग्राहीहरूको धायणाभा कभिचायीहरूरे 
कामिप्रङ्जिमाराई जङ्जटर फनाउने य सभमभा काभ सम्ऩङ्ङ नगने, काभ ऩन्छाउने य ङ्ञजम्भेवायी ऩारना नगने 
प्रवङृ्ञत्त यहेको छ । मसयी साविजङ्झनक सेवाप्रवाहभा ङ्झनमभानङ्टसाय सेवा प्रदान नगयी उत्तयदाङ्जमत्व ऩन्छाउने, 
ङ्जढरासङ्टस्ती गने य ङ्चयसवत ङ्झरने प्रवङृ्ञत्तको कायणरे सयकायी सेवाप्रङ्झत जनताको ङ्जवद्वास घट्न गएको अवस्था 
छ। 

कामािरमफाट ङ्झनमभानङ्टसाय गङ्चयङ्छदनङ्टऩने दताि, नवीकयण, ङ्झसपाङ्चयस, ङ्झनकासा य ब ङ्टक्तानी जस्ता काभकायफाहीभा 
केही कभिचायीहरूरे सेवाग्राहीसॉग घङ्टस (ङ्चयसवत) ङ्झरएको बङ्ङे उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा उजङ्टयीको व्महोया 
सप्रभाण ऩङ्टङ्जद्श हङ्टन आई आमोगफाट ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दामय गङ्चयएका छन ्। आमोगफाट दामय गङ्चयएका 
घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा कामियत १७४ जना याद्ससेवक कभिचायीका साथै ७ जना 
ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ऩदाङ्झधकायी य अन्म ङ्झफचौङ्झरमा, भङ्झतमाय, घङ्टस ङ्छदने व्मङ्ञक्त २९ जना गयी जम्भा २१० 
जनाराई प्रङ्झतवादी कामभ गङ्चयएको छ। घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरनेभा २/२ जना ङ्जवङ्ञशद्श शे्रणी य सहसङ्ञचव वा सो 
सयहका कभिचायी, १० जना उऩसङ्ञचव वा सो सयह, ३७ जना शािा अङ्झधकृत वा सो सयहका कभिचायी सभेत 
यहेको हङ्टॉदा न्मून सॊतमाभा बए ऩङ्झन घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरन े प्रवङृ्ञत्त उच्चऩदस्थ कभिचायी य ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत 
ऩदाङ्झधकायीहरूभा सभेत यहेको देङ्ञिन्छ। साथै, घङ्टस ङ्छदन िोज्ने व्मङ्ञक्तहरू सभेत यङ्गेहात कायफाहीभा ऩयी 
ङ्झनजहरू ङ्जवरुर्द् भङ्टद्दा दताि गङ्चयएको हङ्टॉदा सभाजभा घङ्टस ङ्छदन िोज्ने प्रवङृ्ञत्तसभेत ङ्जवद्यभान देङ्ञिन्छ। 

घङ्टस ङ्चयसवतको ङ्झफगो यकभ हेदाि घटीभा रु. १५ समदेङ्ञि फढीभा रु. ७६ रािसम्भ यहेको छ, जसभा १ 
रािबन्दा फढी ३० वटा, ५० हजायदेङ्ञि १ रािसम्भ १८ वटा, २५ हजायदेङ्ञि ५० हजायसम्भ ३४ वटा, 
१० हजायदेङ्ञि २५ हजायसम्भ ४५ वटा य १० हजायबन्दा कभ ङ्झफगो बएका भङ्टद्दा २० वटा यहेका छन।् 
मसफाट घङ्टस यकभ ङ्झरने प्रवङृ्ञत्तभा यहेको ङ्जवङ्झबङ्ङता देङ्ञिए ऩङ्झन दङ्टई ङ्झतहाई भङ्टद्दाभा ५० हजायबन्दा कभ ङ्झफगो 
यकभ देङ्ञिन्छ। 
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आमोगफाट उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान गयी अदारतभा दामय गङ्चयएका घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दाहरू हेदाि गहृ प्रशासन, 
सॊघीम भाङ्झभरा य बङू्झभ व्मवस्थासॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाहरू आधाबन्दा फढी छन।् उङ्ञल्रङ्ञित तीनवटा ऺेरऩङ्झछ 
वन, ङ्ञशऺा, बौङ्झतक, ऊजाि, कानून, अथि य उद्योगसॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाहरू फढी देङ्ञिन्छन ्।  

गहृ भन्रारम अन्तगितका भङ्टद्दाहरू सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञन्धत छन ् बने सॊघीम भाङ्झभरासम्फन्धी भङ्टद्दाहरू 
स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत छन।् गहृ प्रशासनसम्फर्द् घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा कामि सहजीकयण, कामि 
अनङ्टभङ्झत, ङ्झभराऩर, नागङ्चयकता वा ङ्झबसासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम यहेका देङ्ञिन्छन।् ङ्जवशेषत: घयामसी वा व्माऩाङ्चयक 
प्रमोजनका राङ्झग नेऩार बायत ङ्झसभानाफाट साभान आमात/ङ्झनमाित गने कामिभा, फारङ्टवारगामत नदीजन्म ऩदाथि 
फेचङ्झफिनभा, व्माऩाय व्मवसामभा, सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा, िाङ्जपक चेङ्जकङभा, 
फहङ्टङ्जववाह, सवायी दङ्टघिटना, रागू औषध, चोयी, तस्कयी जस्ता भङ्टद्दाभा सहजीकयण गङ्चयङ्छदने बनी प्रहयीहरूरे 
जनसाधायणराई दङ्ट:ि हैयानी ङ्छदई घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको ऩाइएको छ। जनताको सङ्टयऺा य सभाजभा अऩयाध 
ङ्झनमन्रणको कामिभा िङ्जटएका याद्ससेवक प्रहयी कभिचायीहरूफाटै नागङ्चयकहरू प्रताङ्झडत हङ्टने अवस्थाको अन्त्मका 
ङ्झनङ्झभत्त प्रहयी नेततृ्व य गहृ प्रशासनफाट ङ्झनगयानी, अनङ्टगभन य ताङ्झरभ रगामतका सभङ्टङ्ञचत उऩाम अवरम्फन 
गङ्चयनङ्ट आवश्मक देङ्ञिन्छ।     

ङ्ञचर ५.२ 

आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दाको ऺरेगत सॊतमा 

 
सॊघीम भाङ्झभरा सम्फर्द् उजङ्टयी हेदाि दताि, ङ्झसपाङ्चयस, ङ्झनकासा य ब ङ्टक्तानीजस्ता ङ्जवषम यहेका छन।् ङ्जवशेषत: 
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको फजेटफाट ङ्झनभािण गङ्चयएका नहय, कङ्ट रो, सडक, कृङ्जष सडक, फाटो, झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर, 
कल्बटि, धभिशारा, शौचारमजस्ता सॊयचनाको भूल्माॊकन गने, कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयङ्छदने, यकभ 
ङ्झनकासा तथा ब ङ्टक्तानी ङ्छदने िभभा घङ्टस यकभ भाग गयेको ऩाइएको छ। मस्तै, िसय उद्योगको दताि ङ्झसपाङ्चयस, 
स्थरगत नाऩजाॉच गयी घयफाटो ङ्झसपाङ्चयस, ङ्जवद्यारम सॊचारन अनङ्टभङ्झत, होटर व्मवसाम दताि, फसाईँसयाई 
प्रभाणऩर, घयनक्साको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य कय ङ्झतने िभभा सभेत ङ्चयसवत भाग गङ्चयएको छ। स्थानीम ङ्झनकामफाट हङ्टने 
ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिको सम्झौता, भूल्माॊकन य ब ङ्टक्तानी गदाि कङ्झभसन वा ङ्चयसवत भाग गने प्रवङृ्ञत्तरे ङ्झनभािणको 
गङ्टणस्तयभा नकायात्भक असयसभेत ऩने हङ्टॉदा मस्ता प्रवङृ्ञत्तउऩय ङ्झनमन्रणका राङ्झग सेवाप्रदामक य सेवाग्राहीको 
नङ्ञजकभा यहेका स्थानीम तहका ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरूरे सङ्टऩयीवेऺण, अनङ्टगभन य ङ्झनमन्रणभा सङ्जिमता 
देिाउनङ्ट जरुयी छ। 

बङू्झभ व्मवस्था ऺेरका ङ्चयसवतसम्फन्धी उजङ्टयी हेदाि अङ्झधकाॊश उजङ्टयीहरू जग्गा नाऩी य दताि गने ङ्जवषमसॉग 
सम्फङ्ञन्धत देङ्ञिन्छन ्। जग्गाको  नाऩजाॉच/येिाॊकन/ङ्जकत्ताकाट/दताि/एकीकयण/हारसाङ्झफक/नाभसायी/अॊशफण्डा 
/रारऩङ्टजाि/ङ्झधतोफन्धक/पङ्ट कङ्ट वा/भोङ्जहमानी कामभजस्ता कामि गयाउॉदा ङ्चयसवत भागेको बङ्ङे उजङ्टयीका आधायभा 
आमोगफाट अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा उजङ्टयीहरू सत्मतथ्मभा आधाङ्चयत यहेको ऩाइएकोरे अनङ्टसन्धानऩद्ळात ङ्जवशेष 
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अदारतभा भङ्टद्दासभेत दामय गङ्चयएको छ। कभजोय कामिऩर्द्ङ्झत य ङ्जपतरो अनङ्टगभन प्रणारीका कायण 
ङ्झफचौङ्झरमाको ङ्झफगङ्झफगी य घङ्टस ङ्चयसवतको व्माऩकतारे बङू्झभप्रशासन ऺेर सभस्माग्रस्त हङ्टन ऩङ्टगेको हङ्टॉदा मस ऺेरभा 
सयरीकृत पायाभ य कामिप्रङ्जिमा, प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग, व्मवङ्ञस्थत अङ्झबरेि तथा दऺ, ऩमािद्ऱ य सदाचायमङ्टक्त 
जनशङ्ञक्त ङ्जवकासको राङ्झग ऩहरकदभी हङ्टन ङ्ट आवश्मक छ।  

वनसॉग सम्फङ्ञन्धत घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा कङ्ट -काठ कटान आदेश, काठको रगत जाॉच, ङ्झनजी जग्गाभा 
रगाई कटान गङ्चयएका रूिहरूभा टाॉचा रगाई छङ्टटऩङ्टजॉ, कटान सहभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस, वन उऩबोक्ता सभूहको 
ङ्जवधान य कामिमोजना दताि ङ्झसपाङ्चयस आङ्छद ङ्छदए फाऩत घङ्टस ङ्झरएका ङ्जवषम देङ्ञिन्छन।् ङ्ञशऺासम्फन्धी भङ्टद्दाहरूभा 
करेज सॊचारन अनङ्टभङ्झत, ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभािणको ब ङ्टक्तानी, ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तजस्ता ङ्जवषम छन ् बने बौङ्झतक 
ङ्झनभािण तथा मातामातका भङ्टद्दा सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर य सवायी दतािसम्फन्धी यहेका छन।् ऊजाि ऺेरभा 
भूरत: ङ्झभटय जडान, कानून य न्माम ऺेरभा म्माद ताभेरी य भङ्टद्दा सहजीकयण, अथिभा प्रऻाऩनऩर य बन्साय 
जाॉचऩास, उद्योगभा उद्योग दताि य श्रभ ऺेरभा श्रभ स्वीकृङ्झत जस्ता ङ्जवषमभा फढी सभस्मा यहेको उजङ्टयी य 
भङ्टद्दाहरूको ङ्जवद्ऴषेणफाट देङ्ञिएको छ । भङ्टरङ्टकभा भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गयी सयर, सहज य ङ्झछटोछङ्चयतो सेवाप्रवाह 
गयी सङ्टशासन कामभ गनि उऩमङ्टिक्त ङ्जवषमभा सम्फङ्ञन्धत भन्रारमरे उऩमङ्टक्त नीङ्झत, प्रङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमाको ऩङ्जहचान 
एवॊ उऩमोग गयी प्रबावकायी आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी अवरम्फन गनङ्टि आवश्मक छ ।  

  ५.२.२ याजस्व च ङ्टहावट गने प्रवङृ्ञत्त  

याजस्व असङ्टरी गयी याज्मकोषभा जम्भा गनङ्टिऩने दाङ्जमत्व बएका कभिचायीफाट नै याजस्व असङ्टरीभा राऩयफाही गयी 
अनङ्टङ्ञचत कय छङ्टट य याजस्व फाऩत उठेको यकभ ङ्जहनाङ्झभना बए गयेको आ.व. २०७५/७६ भा बएको उजङ्टयीको 
अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको हङ्टॉदा याजस्व च ङ्टहावटसम्फन्धी १० वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएको छ, 
जसभा भारऩोत, बन्साय य नाऩी कामािरमका िभश: ६, ३ य १ वटा भङ्टद्दा छन।् मी भङ्टद्दाहरूभा भारऩोत 
कामािरमका १५ जना, बन्साय कामािरमका ९ जना, स्थानीम तहका २ जना, अन्म कामािरमका ५ जना 
कभिचायीका साथै  भङ्झतमाय २१ जना गयी ५२ जनाराई प्रङ्झतवादी फनाइएको छ। मी तथ्माॊकफाट  याजस्व 
च ङ्टहावटसम्फन्धी फढी उजङ्टयी य भङ्टद्दाहरू अथि भन्रारम अन्तगितका बन्साय कामािरम तथा सॊघीम भाङ्झभरा तथा 
साभान्म प्रशासन भन्रारम अन्तगितका भारऩोत कामािरमका कभिचायीङ्जवरुर्द् ऩयेको देङ्ञिन्छ। याजस्वसम्फन्धी 
भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीहरूभा एक/एकजना वडाध्मऺ य उऩसङ्ञचव, ७ जना शािा अङ्झधकृत वा सो सयह, १९ जना 
नामफ सङ्टब्फा वा सो सयह, ३ जना अन्म सहामक/सहमोगीस्तयका कभिचायी य २१ जना भङ्झतमाय यहेको हङ्टॉदा 
प्रत्मऺ रूऩभा याजस्व च ङ्टहावट गने प्रवङृ्ञत्त सहामकस्तयका कभिचायीभा फढी देङ्ञिएको छ।  

ङ्ञचर ५.३ 

आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा याजस्व ङ्जहनाङ्झभनासम्फन्धी भङ्टद्दा य प्रङ्झतवादीको सॊतमा 

 
 

भारऩोत कामािरमका याजस्व च ङ्टहावटसम्फन्धी उजङ्टयी तथा भङ्टद्दाहरूभा याजस्व ङ्झनधाियण गदाि हेनङ्टिऩने वा ऩयीऺण 
गनङ्टिऩने कागजात नहेयी वा ऩयीऺण नगयी, स्थानीम ङ्झनकामको घय/फाटो चायङ्जकल्रा प्रभाङ्ञणतको ङ्झसपाङ्चयस 
रगामतका आवश्मक प्रभाण कागजात सॊकरन नगयी कभ याजस्व ङ्झनधाियण गयेको, जग्गाको भूल्माॊकन पयक 
ऩायी फदङ्झनमतसाथ ङ्झरितभा वास्तङ्जवक भूल्मबन्दा कभ थैरी कामभ गयी कभ याजस्व ङ्झनधाियण गयेको, याजस्व 
यकभ नक्करी यङ्झसदफाट उठाई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ दाङ्ञिरा नगयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको एवॊ कामािरमफाट 
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सॊकरन बएको याजस्व िाईभासेको रगामतका ङ्जवषम यहेका छन।् मस्तै, बन्साय कामािरमका भङ्टद्दाहरूभा 
भूरत: बन्साय प्रऻाऩनऩरभा भारवस्तङ्टको गरत घोषणा गयी वास्तङ्जवक ङ्झतनङ्टिऩने याजस्व नङ्झतयी याजस्व च ङ्टहावट 
गयेको तथा याद्ससेवक कभिचायी, बन्साय एजेण्ट य भारसाभानधनीरगामतरे ङ्झभरेभतोभा नक्करी प्रऻाऩनऩर प्रमोग 
गयी याजस्व छरी तथा च ङ्टहावट गयेको ङ्जवषमहरूसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेका छन ् । मी दङ्टवै ऺेरका प्रवङृ्ञत्तहरू 
भङ्टरङ्टकको अथितन्रका राङ्झग अत्मन्तै घातक हङ्टन।् ङ्जवशेष गयी बन्साय कामािरमभा कभिचायी य व्माऩायी दङ्टफै 
ऩऺराई राब हङ्टने य नेऩार सयकायराई हाङ्झन हङ्टने गयी ङ्झभरेभतोभा गङ्चयने याजस्व च ङ्टहावटराई ङ्झनमन्रण गनिका 
राङ्झग अथि भन्रारमरे प्रबावकायी आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी कामािन्वमनभा ल्माउनङ्टऩने देङ्ञिन्छ। 

  ५.२.३ साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी वा दङ्टरुऩमोग गने प्रवङृ्ञत्त 

नेऩार सयकाय वा साविजङ्झनक सॊस्थाको फजेट रगामतका साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त राऩयफाही वा फदङ्झनमत गयी 
ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी वा दङ्टरुऩमोग गयेको ङ्जवषमभा आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा आमोगभा ऩयेका 
उजङ्टयीभध्मे अनङ्टसन्धान तहङ्जककातऩद्ळात ्१४२ जनाराई प्रङ्झतवादी फनाई ३९ वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा दामय 
गङ्चयएका छन।् १४२ जना प्रङ्झतवादीहरूभा अङ्झधकृतस्तयका कभिचायी ३६ (प्राङ्जवङ्झधक १३, ङ्ञशऺक १२, 
प्रशासन १० य प्रहयी १), सहामक य सहमोगी स्तयका कभिचायी ४४ (प्राङ्जवङ्झधक १०, ङ्ञशऺक १५ य प्रशासन 
१९), कभिचायी फाहेक ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत रगामतका ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत/ङ्झनमङ्टक्त 
ऩदाङ्झधकायी ४४ य भङ्झतमाय/ङ्जवचौङ्झरमारगामतका अन्म व्मङ्ञक्त १८ जना यहेका छन।् मसयी सयकायी कोषको 
सॊयऺण गने दाङ्जमत्व बएका अङ्झधकृत य सहामक स्तयका कभिचायीहरूफाटै राऩयफाही वा फदङ्झनमत गयी 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी गने प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिनङ्टका साथै अन्म ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत वा ङ्झनमङ्टक्त 
ऩदाङ्झधकायी/कभिचायी य ङ्झनजी सॊस्था वा व्मङ्ञक्तहरूको सभेत ङ्झभरेभतो यहने प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएफाट भ्रद्शाचाय 
ङ्झनमन्रणका राङ्झग सफै ऺेरभा ङ्झनगयानी, अनङ्टगभन य सचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् हङ्टन ङ्ट आवश्मक छ। 

आमोगफाट आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन 
नोक्सानीसम्फन्धी भङ्टद्दाहरूभा सफैबन्दा फढी ङ्जवद्यारमसम्फन्धी १७ वटा य  स्थानीम तहसम्फन्धी ९ वटा यहेका 
छन।् त्मसऩङ्झछ गहृ प्रशासन, वन, जरस्रोत तथा ऊजाि, सॊस्कृङ्झत ऩमिटन ऺेरसॉग सम्फङ्ञन्धत २/२ वटा भङ्टद्दा 
यहेका छन ्बने कृङ्जष, सभाज कल्माण य स्वास्थ्म ऺेरसॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाहरू सभेत यहेका छन।्  

ङ्ञचर ५.५ य ५.६ 

साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानीसम्फन्धी भङ्टद्दा य प्रङ्झतवादीको सॊतमात्भक ङ्जववयण 

  
ङ्जवद्यारमको फजेट वा सम्ऩङ्ञत्तसम्फन्धी भङ्टद्दाहरूभा ऩाठ्यऩङ्टस्तक/ङ्जवऻान साभग्री िङ्चयद, बवन/शौचारम/ङ्जवऻान 
ल्माफ ङ्झनभािण, छारवङृ्ञत्त, तरफबत्ता रगामतका कामिका राङ्झग प्राद्ऱ सयकायी फजेट ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी 
गयेका ङ्जवषमहरू यहेका छन।् ङ्झनभािणका सन्दबिभा वास्तङ्जवक कामिबन्दा फढी कामि बएको देिाई तथा छारवङृ्ञत्त 
ङ्जवतयण वा ऩङ्टस्तक िङ्चयदभा वास्तङ्जवक ङ्जवद्याथॉबन्दा फढी सॊतमा देिाई फढी यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरई ङ्जहनाङ्झभना गने 
प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएको छ। ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺक राभो सभम ङ्जवद्यारमभा हाङ्ञजय नयहेको अवस्थाभा ङ्झनजकै नाभभा 
ब ङ्टक्तानी ङ्झरई गैयकानूनी रूऩभा सट्टा ङ्ञशऺकराई ब ङ्टक्तानी ङ्छदने प्रवङृ्ञत्त सभेत ऩाइन्छ। 

स्थानीम तहका भङ्टद्दाहरूभा नगयऩाङ्झरकाको फजेट ङ्झनजी िाताभा स्थानान्तयण गयी ङ्झनजी सम्ऩङ्ञत्त जोडेको, 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण गदाि आपैं  औॊठाछाऩ रगाई झङ्टठो य ङ्जकते बयऩाई िडा गयी फढी यकभ ब ङ्टक्तानी 
ङ्झरई ङ्जहनाङ्झभना गयेको, गा.ङ्जव.स.को रङ्ञऺत कामििभ सभेतको राङ्झग ङ्झनकासा बएको यकभ फैंकफाट ङ्झनकारी 
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आफ्नो घय व्मवहायभा रगाएको, नक्करी फैंक ग्मायेन्टीका आधायभा भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की ङ्छदएको य 
गाउॉऩाङ्झरकाको चारङ्ट  य ऩङ्टॉजीगत फजेट ङ्जहनाङ्झभना गयेका ङ्जवषमहरू यहेका छन।् मसफाट देशबङ्चय ठूरो सॊतमाभा 
यहेका ङ्जवद्यारम, गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका, वडा कामािरमहरूका सम्फङ्ञन्धत कभिचायीहरूको कामिसम्ऩादनको 
सङ्टऩयीवेऺण अनङ्टगभन, प्रङ्झतवेदन य ऩदृ्षऩोषण ऩर्द्ङ्झत तथा अङ्झबभङ्टिीकयण य ऺभता ङ्जवकासका फायेभा उङ्ञचत ध्मान 
ऩङ्टग्न नसकेको सभेत स्ऩद्श हङ्टन्छ। 

कृङ्जष, वन, स्वास्थ्म, ऊजािरगामतका अन्म ऺेरभा सभेत ङ्जकते कागज फनाई सयकायी यकभ फैंकफाट ङ्झनकारी 
ङ्जहनाङ्झभना गने, सम्ऩङ्ङ नबएको काभको कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन फनाई ब ङ्टक्तानी ङ्झरने, वनका काठ फदङ्झनमतसाथ 
कटान गयी ओसायऩसाय गने य प्रचङ्झरत कानून एवॊ भाऩदण्डङ्जवऩयीत प्रङ्झतस्ऩधाि नगयाई कामािरम साभग्री िङ्चयद 
गने वा सयकायी सम्ऩङ्ञत्त बाडाभा ङ्छदने प्रवङृ्ञत्त यहेको ऩाइन्छ। मसरे सयकायी फजेटको साथसाथै वनऩैदावाय, 
नदीजन्म ऩदाथि य सयकायी घयजग्गा जस्ता साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी य ङ्जहनाङ्झभना योक्न सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको ध्मान जानङ्ट आवश्मक देङ्ञिन्छ। 

 ५.२.४ गैयकानूनी राब ङ्झरई सयकायी/साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि गने प्रवङृ्ञत्त 

बङू्झभ प्रशासनका ऺेरभा भ्रद्शाचाय गयी साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि गङ्चयएको ङ्जवषमभा आमोगभा 
ङ्झनयन्तय उजङ्टयीहरू ऩने गयेका छन।् मस्ता उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान गयी दोषीउऩय कायफाहीका राङ्झग ङ्जवशेष 
अदारतभा भङ्टद्दा दताि गङ्चयए ताऩङ्झन सयकायी जग्गा व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि गने प्रवङृ्ञत्त ङ्झनमन्रण हङ्टन सकेको 
छैन। जग्गाको सयकायी ङ्झनकामभा यहेको दताि से्रस्ताको कागजातराई गैयकानूनी तङ्चयकारे हेयपेय गयी 
साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि गयी जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाि ङ्छदएको ऩाइएको छ। सक्कर जग्गाधनी दताि 
से्रस्ताभा गैयकानूनी तवयरे अऺयहरू थऩी/से्रस्ताको सहीछाऩ य ङ्झभङ्झत भहरभा नक्करी छाऩ रगाई/केयभेट, 

थऩघट य हेयपेय गयी सयकायी सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गयेको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको छ। ङ्जवगतभा वनजॊगर, 
िोरा ङ्जकनाय, िङ्टरा चौय, गौचयनका रूऩभा यहेका साविजङ्झनक/सयकायी जग्गा गैयकानूनी तवयफाट व्मङ्ञक्तका 
नाभभा दताि बई भाङ्झसएफाट सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे साविजङ्झनक जग्गाको सॊयऺणका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरन 
आवश्मक देङ्ञिन्छ । 

आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा आमोगफाट बङू्झभसम्फन्धी उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान तहङ्जककात ऩद्ळात १० वटा भङ्टद्दा 
ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका छन।् मी भङ्टद्दाहरूभा साविजङ्झनक जग्गाराई व्मङ्ञक्तको नाभभा गैयकानूनी रूऩरे 
दताि गयाई फेचङ्झफिन गयेको, साविजङ्झनक जग्गा ङ्जकते कागजात तमाय गयी ङ्झनजी कम्ऩनीराई फेचङ्झफिन गयेको, 
सयकायी कामािरमभा यहेको ङ्झरित कागजात सच्माई जग्गाको नक्करी जग्गाधनी य जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजािसभेत 
िडा गयी गैयकानूनी तङ्चयकारे जग्गाको हक हस्तान्तयण गयेको, व्मङ्ञक्तको जग्गा हारसाङ्झफक गदाि सयकायी 
साविजङ्झनक जग्गा घङ्टसाइि अङ्झनमङ्झभतता बएको, जग्गाको ङ्जकते जग्गाधनी दताि प्रभाणऩङ्टजाि फनाई फेङ्ञजल्रे 
यङ्ञजदे्ससनको गैयकानूनी ङ्झरित तमाय गयेको, व्मङ्ञक्तको जग्गाको ङ्जकत्ता एकीकयण गने नाभभा फढ कामभ गयी 
साॉधभा यहेको सयकायी जग्गाभध्मेफाट घङ्टसाएको, जग्गासम्फन्धी सयकायी कागजात सच्माई (ङ्जकते) गयी भ्रद्शाचाय 
गयेको य सयकायी जग्गा आपन्तका नाभभा फाॉडपाड गयी ङ्झफिी ङ्जवतयणसभेत गयेको बङ्ङे रगामतका ङ्जवषमहरू 
यहेका छन।् ङ्जपल्डफङ्टकभा सयकायी/साविजङ्झनक जङ्झनएको जग्गाको व्मङ्ञक्तका नाभभा नक्करी जग्गाधनी 
प्रभाणऩङ्टजाि फनाई फदङ्झनमतऩूविक अदारतभा भङ्टद्दा हारी उक्त नक्करी प्रभाणऩङ्टजाि ऩेस गयी ङ्झभराऩरका नाभभा 
सयकायी जग्गा हडप्ने प्रवङृ्ञत्त सभेत देङ्ञिनङ्टफाट ब-ूभाङ्जपमाहरूको ङ्झफगङ्झफगी ङ्झनमन्रण गनङ्टि जरुयी देङ्ञिएको छ। 

 ५.२.५ गैयकानूनी राब ङ्झरन ेफदङ्झनमतरे साविजङ्झनक ङ्झनभािण वा िङ्चयदभा अङ्झनमङ्झभतता गने प्रवङृ्ञत्त 

केही याद्ससेवक कभिचायीहरूफाट आपू वा अरू कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउने वा नेऩार सयकाय वा 
साविजङ्झनक सॊस्थाराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे साविजङ्झनक िचि गदाि याज्मको दङ्टरिब आङ्झथिक 
स्रोतको अऩव्मम गयेका दृद्शान्त अनङ्टसन्धानफाट उजागय बएका छन।् ऐन, ङ्झनमभानङ्टसाय टेण्डय आह्वान नगयी 
फजेट िचि गयेको, ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा िङ्चयद गदाि अवरम्फन गनङ्टिऩने कानूनी प्रावधानसभेतको ऩारना नगयी 
सयकायी फजेट व्मम गयेको, स्थानीम दययेटबन्दा अत्मङ्झधक य अस्वाबाङ्जवक रूऩभा फढी भूल्म यािेको, ङ्जकते 
प्रङ्झतवेदन तमाय गयी यकभ अऩव्मम गयेको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिन आएको छ।साथै, कभ ऩङ्चयभाणभा साभान 
िङ्चयद गयी फढी देिाई भ्रद्शाचाय गयेको तथा साभान िङ्चयद गयेको बनी झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयी फजेट 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको देङ्ञिएको छ। ऩयाभशिदाता छनौट गदाि स्वीकृत भूल्माॊकनका आधायहरू ङ्जवऩयीत प्रस्ताव 
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भूल्माॊकन गयी सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको य व्मङ्ञक्तराई राब ऩङ्टर् माएको देङ्ञिएको छ। झङ्टठा ङ्झफर 
बयऩाई, िङ्चयद आदेश य दाङ्ञिरा प्रङ्झतवेदन पायाभ ऩेस गयी ब ङ्टक्तानी ङ्झरए ङ्छदएको सभेत ऩाइएको छ ।  

आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा फाॉके ङ्ञजल्राभा ङ्झनभािण बइयहेको याङ्जद्सम गौयवको ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ आमोजनाको 
भूरनहय बङ्ञत्कएको बङ्ङे तथा फङ्छदिमा जब्दीघाटको फफई ऩङ्टर ङ्झनभािण उद घाटन नहङ्टॉदै बाङ्ञस्सएको बङ्ङे रगामतका 
उजङ्टयी उऩय अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा याङ्जद्सम भहत्वका ठूरा आमोजनाको ङ्झनभािणभा सभेत चयभ राऩयफाही बएको 
देङ्ञिएकोरे दोषीउऩय भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको छ। साथै, स्थानीम सडक, ङ्जवद्यङ्टत राइन, िानेऩानी, बवन रगामतका 
सयकायी सॊयचना ङ्झनभािणभा कामिसम्ऩङ्ङ नगयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गङ्चयएका ङ्जवषमभा सभेत भङ्टद्दा दामय गङ्चयएफाट 
सानादेङ्ञि ठूरा सॊयचना ङ्झनभािणभा भ्रद्शाचाय बए गयेको ऩाइएको छ। 

आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा साविजङ्झनक जग्गा, साविजङ्झनक ङ्झनभािण/िङ्चयद, साविजङ्झनक व्मम रगामतका 
ङ्जवषमभा आपूराई गैयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने कामि गयी बएका भ्रद्शाचायका 
३३ वटा भङ्टद्दाभा जम्भा २५३ जनाराई प्रङ्झतवादी कामभ गङ्चयएको छ। प्रङ्झतवादीहरूभा अङ्झधकृतस्तयका कभिचायी 
९१ जना, सहामक स्तयका कभिचायी ६७ जनाका साथै भङ्झतमाय, ङ्जवचौङ्झरमारगामतका व्मङ्ञक्त ५७ जना एवॊ 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, ङ्झनभािण सङ्झभङ्झतरगामत ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत व्मङ्ञक्तहरू ३८ जना यहेका छन।् प्राम: सफै 
भङ्टद्दाहरूभा याद्ससेवक कभिचायी य अन्म व्मङ्ञक्तहरूको ङ्झभरेभतो यहेको ऩाइनङ्टरे सयकायराई हाङ्झन ऩङ्टर् माई ङ्झनजी 
राब ङ्झरने भनोवङृ्ञत्त सभाजभा सभेत व्माऩक यहेको देङ्ञिन्छ। 

ङ्ञचर ५.७ 

गैयकानूनी राब हाङ्झनसम्फन्धी भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीको सॊतमा 

 
 ५.२.६ झङ्टठा ङ्जववयण (शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर, नागङ्चयकता, ङ्झसपाङ्चयसऩर) ऩेस गने प्रवङृ्ञत्त  

सयकायी नोकयी वा ऩदोङ्ङङ्झत हाङ्झसर गने तथा सयकायी सेवा य सङ्टङ्जवधा प्राद्ऱ गने उद्देश्मरे शैङ्ञऺक मोग्मताको 
नक्करी प्रभाणऩर, झङ्टठा अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर/नागङ्चयकता/ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩरजस्ता कागजात ऩेस गने प्रवङृ्ञत्त 
अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको छ । शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरका आधायभा सेवा प्रवेश हङ्टॉदा मोग्म 
व्मङ्ञक्तको छनौटभा मसरे असय ऩादिछ बने शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरको आधायभा ऩदोङ्ङङ्झत हङ्टॉदा 
मोग्म य सऺभ कभिचायीको भनोफर य कामािरमको कामिसम्ऩादनभा नकायात्भक असय ऩनि जान्छ । मसथि 
शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरको फायेभा अनङ्टसन्धान गयी दोषी देङ्ञिएका उऩय अङ्झबमोजन गने काभ 
आमोगरे तीव्रताका साथ गदै आएको छ। आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा शैङ्ञऺक मोग्मताको झङ्टठा 
प्रभाणऩरसम्फन्धी उजङ्टयीहरू उऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गयी आमोगफाट ८८ वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा 
दामय गङ्चयएका छन।्  

आमोगफाट उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान गयी अदारतभा दामय गङ्चयएका शैङ्ञऺक मोग्मतको झङ्टठा प्रभाणऩरसम्फन्धी ८८ 
वटा भङ्टद्दाहरूभा कामभ गङ्चयएका प्रङ्झतवादीहरू हेदाि ङ्ञशऺक ३९ जना, प्रहयी/सशस्त्र प्रहयी/अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत 
१९ जना, अन्म जङ्टङ्झनमय कभिचायी १८ जना, अङ्झधकृतस्तयका कभिचायी ८ जना य ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत 
ऩदाङ्झधकायी ४ जना यहेका छन।् ङ्ञशऺक य सङ्टयऺाकभॉ फाहेकका अङ्झधकृतस्तय य जङ्टङ्झनमय कभिचायीहरू 
साविजङ्झनक सॊस्थान, फैंक, स्वास्थ्म सॊस्था, ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत, गाउॉऩाङ्झरका, कामािरम, ङ्जवबाग य 
भन्रारमका यहेका छन।् मस्तै, ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ऩदाङ्झधकायीहरूभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य 
नगय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका अध्मऺ छन।्  प्रङ्झतवादीहरूभध्मे ६१ जना ऩङ्टरुष य २७ जना भङ्जहरा यहेफाट शैङ्ञऺक 
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मोग्मताको झङ्टठा प्रभाणऩर ऩेस गनेभा भङ्जहराको सॊतमासभेत उल्रेतम यहेको देङ्ञिन्छ। मसैगयी, नक्करी 
प्रभाणऩरको तह हेदाि सफैबन्दा फढी एस.एर.सी. सयहका ४५ वटा य प्रभाणऩर तहका ३० वटा यहेका छन ्
बने स्नातक ७, स्नातकोत्तय य १० कऺाका १/१ तथा नक्करी नागङ्चयकता, अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर रगामतका 
अन्म झङ्टठा कागजात ४ वटा यहेका छन।् 

ङ्ञचर ५.८ य ५.९ 

झङ्टठा ङ्जववयणसम्फन्धी भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीको ऩेसागत य रैंङ्झगक अनङ्टऩात 

   
नोकयी वा ऩदोङ्ङङ्झतका राङ्झग ऩेस बएका शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरहरूभा सफैबन्दा फढी भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, बायतका ३० वटा य ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा फोडि, ऩटना, 
बायतका १७ वटा यहेका छन।् मसैगयी, ङ्झफहाय ङ्जवद्यारम ऩयीऺा सङ्झभङ्झत, ऩटना, बायत य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, बायतका ८/८ वटा, भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद, उत्तय प्रदेश, ऺेरीम कामािरम, इराहाफाद, 

बायतका ७ वटा, ङ्झफहाय इन्टयङ्झभङ्झडमट ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्, ऩटना, बायतका ३ वटा, इराहावाद ङ्जवद्वङ्जवद्यारम, 

ङ्छदनदमार उऩाध्माम गोयिऩङ्टय ङ्जवश् वङ्जवद्यारम य डा. याभ भनोहय रोङ्जहमा अवध ङ्जवद्वङ्जवद्यारमका २/२ वटा य 
अन्म ९ वटा यहेका छन।् 

उङ्ञल्रङ्ञित तथ्माॊकको ङ्जवद्ऴषेणफाट ङ्ञशऺक य प्रहयी कभिचायीरगामतभा बनाि य ऩदोङ्ङङ्झतका राङ्झग ऩेस गङ्चयन े
उङ्ञल्रङ्ञित शैङ्ञऺक सॊस्थाफाट प्राद्ऱ शैङ्ञऺक प्रभाणऩरहरूको आङ्झधकाङ्चयताफाये सभमभै मङ्जकन गयेय भार कभिचायी 
बनाि य फढङ्टवा गने ऩर्द्ङ्झतको अवरम्फन हङ्टनसकेभा मसफाट मोग्मता प्रणारी य कामिसम्ऩादनस्तयभा सकायात्भक 
प्रबाव ऩने अऩेऺा गनि सङ्जकन्छ ।  

 ५.२.७ गरत ङ्झरित वा प्रङ्झतवेदन ङ्छदन,े कागजात सच्माउन ेवा नोक्सान गने प्रवङृ्ञत्त  

याद्ससेवकरे गरत ङ्झरित तमाय गने, गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने, सयकायी कागजात सच्माउने, नोक्सान गने वा 
रङ्टकाउने कामि कानूनफभोङ्ञजभ भ्रद्शाचायजन्म कसङ्टय बए ऩङ्झन राऩयफाही वा फदङ्झनमत यािी कामिसम्ऩादनका 
ङ्झसरङ्झसराभा मस ङ्जकङ्झसभका कामि गने प्रवङृ्ञत्त साविजङ्झनक ऺेरभा अद्याङ्जऩ ङ्जवद्यभान छन।् आमोगफाट आङ्झथिक वषि 
२०७५।७६ भा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूभध्मे १३ वटा भङ्टद्दाहरू मी ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेका छन।् मस 
ङ्जकङ्झसभका कसङ्टयहरू वैदेङ्ञशक योजगाय, मातामात, कम्ऩनी यङ्ञजद्शाय, भारऩोत, बङू्झभसङ्टधाय, सशस्त्र/प्रहयी कामािरम, 
अस्ऩतार, गाउॉ/नगयऩाङ्झरका य आमोजनाभा कामियत याद्ससेवकफाट बएकोरे दोषीउऩय भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको हो।  

मस ङ्जकङ्झसभका कामिहरूभा सक्कर रेिा से्रस्तारगामतका कागजातहरू आगो रगाई नद्श गयेको, नेऩारीकयणको 
नाभभा सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको गरत ङ्झरित तमाय गयेको, गरत रगत िडा गयी श्रभ स्वीकृङ्झत प्रदान 
गयेको, स्वास्थ्म ऩयीऺण गयी गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदएको, गरत ङ्झरित तमाय गयी कम्ऩनीको हक हस्तान्तयण 
गयेको, सयकायी कागजात सच्माई सवायी दताि गयेको, यकभ ऩचाउने उद्देश्मफाट कागजातहरू रङ्टकाएको, सम्ऩङ्ङ 
नबएको कङ्ट या सम्ऩङ्ङ बएको देिाइि गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदएको, नाऩजाॉच ङ्जपल्डभा बएअनङ्टसायको नगयी 
फदङ्झनमतऩूविक नबए/नगयेका काभ देिाई कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ङ्छदएको, सयकायी कागजात सच्माई नाभसायी 
गयेको, भोहीका अङ्झबरेिहरूभा थऩघट तथा सच्चाउने कामि गयेको, भहत्वऩूणि सयकायी कागजात आपू सरुवा 
बएय अन्मर कामािरभा जाॉदासभेत आपूसॉगै राने य अनङ्झधकृतरूऩभा रङ्टकाउने कामि गयेको तथा सडक 
दङ्टघिटनाको नक्करी चारक िडा गयी गरत अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन तमाय ऩायेको ङ्जवषमहरू यहेका छन।् भाङ्झनसको 
जीउधनसॉग जोङ्झडएका सॊवेदनशीर ङ्जवषमभा सभेत याद्ससेवक कभिचायीरे गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने कामि बएफाट 
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उङ्ञल्रङ्ञित ङ्झनकामका आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी प्रबावकायी फनाउनङ्टऩने तथा सदाचाय प्रवर्द्िनभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने 
आवश्मकता यहेको स्ऩद्श हङ्टन्छ।  

 ५.२.८ ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर/गोऩनीमता बङ्ग गने प्रवङृ्ञत्त  

भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐनको दपा १३ भा प्रद्लऩरको गोऩनीमता बङ्ग गने वा ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने 
कामिराई भ्रद्शाचाय जङ्झनने कामिभा सभावेश गयी कैद सजाम य जङ्चयवाना तोङ्जकएको छ। प्रद्लऩरको गोऩनीमता य 
ङ्झरङ्ञित, भौङ्ञिक वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको वस्तङ्टङ्झनद्श भूल्माॊकनको अबावभा साविजङ्झनक ऺेरभा ङ्झनष्ऩऺता य 
मोग्मता प्रणारी कामभ हङ्टन नसक्ने य सभाजभा नैङ्झतकता य सदाचायको अवस्थासभेत िङ्ञस्कन सक्न े हङ्टॉदा 
उङ्ञल्रङ्ञित कामिहरू कानूनत: फङ्ञजित गङ्चयएको ऩाइन्छ, तथाङ्जऩ मस ङ्जकङ्झसभभा अऩयाधहरू मदाकदा 
अनङ्टसन्धानफाट उजागय हङ्टने गयेका छन।् 

आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा आमोगरे अनङ्टसन्धान गयी ङ्जवशेष अदारतभा दामय गयेका भङ्टद्दाहरूभध्मे ९ वटा 
भङ्टद्दा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवषमहरूसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेका छन।् मी भङ्टद्दाहरूभध्मे ४/४ वटा भङ्टद्दा ङ्ञशऺण सॊस्थाफाट 
ङ्झरइएका ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा य मातामात कामािरमफाट ङ्झरइएका सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक 
ऩयीऺासॉग सम्फङ्ञन्धत छन ् बने एउटा भङ्टद्दा स्थानीम तहभा ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झतिका राङ्झग ङ्झरइएको अन्तवाितािसॉग 
सम्फङ्ञन्धत यहेको छ। ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गयेको ङ्जवषमहरूभा सवायीचारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक 
ऩयीऺाभा अनङ्टत्तीणि य अनङ्टऩङ्ञस्थत बएका ऩयीऺाथॉहरूराइि ऩास गयेको, ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झतिका राङ्झग ङ्झरइएको 
अन्तवाितािभा सपर उम्भेदवायराई वैकङ्ञल्ऩक फनाई ऩङ्चयणाभ पेयफदर गयेको, स्थामी ऩदऩूङ्झतिका राङ्झग बएको 
ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभभा पेयफदर गयेको, र्क्याम्ऩसको ऩयीऺाको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा थऩ रेख्न ेकामि गयी गयाई 
अनङ्टत्तीणि ऩयीऺाथॉराई उत्तीणि गयाएको, ङ्झर.ङ्जव.ङ्जव. ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरमको गोप्म शािाभा कामियत 
कभिचायीसॉग ङ्झभरेभतो गयी अनङ्टङ्ञचत ढॊगरे अॊक थऩाई प्रथभ शे्रणीभा प्रथभ फनाएको बङ्ङे सभेत यहेका छन।् 
प्रद्लऩरको गोऩनीमता बङ्ग गयेको ङ्जवषम SEE ऩयीऺाको प्रद्लऩर अनङ्झधकृत रूऩभा ङ्झनकारी ऩयीऺा हङ्टन ङ्ट अगावै 
साविजङ्झनक गयेको ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेको छ। ऩयीऺाभा ङ्झनष्ऩऺता कामभ गनि नसङ्जकएभा साविजङ्झनक 
ङ्झनकामप्रङ्झतको आस्था य ङ्जवद्वास घट्नङ्टका साथै मङ्टवाङ्जऩॊढीभा थऩ नैयाश्मता सभेत ङ्झसजिना गने हङ्टॉदा मस्ता अनऩेङ्ञऺत 
गङ्झतङ्जवङ्झध हङ्टन नङ्छदन सतकि ता अऩनाउनङ्ट जरुयी देङ्ञिन्छ। 

आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा गरत ङ्झरित तमाय गने, गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने, सयकायी कागजात सच्माउने, 
नोक्सान गने वा रङ्टकाउने, प्रद्लऩरको गोऩनीमता बङ्ग गने वा ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने रगामत ङ्जवङ्जवध 
ङ्जवषमका जम्भा २२ वटा भङ्टद्दाभा अङ्झधकृत कभिचायी ४५ य सहामक कभिचायी ५७ जनाका साथै 
भङ्झतमाय/ङ्झफचौङ्झरमा रगामत अन्म व्मङ्ञक्त ३५ जना सभेत गयी जम्भा १३७ जनाराई प्रङ्झतवादी कामभ गङ्चयएको 
छ। भङ्झतमाय/ङ्झफचौङ्झरमा फाहेकका याद्ससेवक कभिचायीहरू मातामात कामािरम (२८), श्रभ कामािरम (२५), 
ङ्ञशऺण सॊस्था (१५),  सङ्टयऺा ङ्झनकाम (११), भारऩोत/बङू्झभसङ्टधाय कामािरम (१०), गाउॉ/नगयऩाङ्झरका/ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झत (५) य स्वास्थ्म सॊस्था (२) भा कामियत यहेको हङ्टॉदा तत ्तत ्ङ्झनकामको अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन य 
कामिसम्ऩादन प्रणारी प्रबावकायी फनाउनङ्टऩने आवश्मकताफोध बएको छ। 

  ५.२.९ गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गने प्रवङृ्ञत्त  

साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको याद्ससेवकरे साविजङ्झनक ऩदभा फहार बएऩङ्झछ साठी ङ्छदनङ्झबर य त्मसऩङ्झछ हयेक 
आङ्झथिक वषि सभाद्ऱ बएको साठी ङ्छदनङ्झबर आफ्नो सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण ऩेस गनङ्टिऩने कानूनी व्मवस्था यहेको छ। 
मसयी ऩेस गयेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण अङ्झभल्दो य अस्वाबाङ्जवक देङ्ञिन आएभा वा साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको 
ऩदाङ्झधकायीरे अङ्झभल्दो य अस्वाबाङ्जवक उच्च जीवनस्तयमाऩन गयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्तको वैधाङ्झनक स्रोत 
िङ्टराउनङ्टऩने दाङ्जमत्व सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीभा नै यहने व्मवस्था कानूनरे गयेको छ। साविजङ्झनक ऩद धायण 
गयेको व्मङ्ञक्तरे कानून य आचयणङ्जवऩयीतका ङ्जवङ्झबङ्ङ काभ गयी गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको बनी 
आमोगभा उजङ्टयीहरू ऩने गयेको छ। कङ्झतऩम उजङ्टयीहरूको अनङ्टसन्धानफाट साविजङ्झनक ऩदभा यहॉदा ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्जकङ्झसभरे अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरई चरअचर सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको कायणरे सम्फङ्ञन्धत कभिचायी/ऩदाङ्झधकायीरे 
सम्ऩङ्ञत्तको वैधाङ्झनक स्रोत ऩङ्टङ्जद्श गनि नसकेको ऩाइएको हङ्टॉदा ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको छ। 

आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनतपि  दामय गङ्चयएका १२ वटा भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीहरूभा 
अङ्झधकृतस्तयका कभिचायी ७ जना य सहामकस्तयका कभिचायी ४ जना यहेका छन,् जसभध्मे सहसङ्ञचव १ जना, 
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ङ्झसङ्झनमय ङ्झडङ्झबजनर इङ्ञन्जङ्झनमय १ जना, शािा अङ्झधकृत वा सो सयह ५ जना, नामफ सङ्टब्फा वा सोसयह ४ जना 
य अन्म ऩदाङ्झधकायी १ जना छन।् कामािरमगत रूऩभा हेदाि, बन्साय/याजस्वका सफैबन्दा फढी ४ जना, 
मातामात कामािरम, ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जद्सम ङ्जवभानस्थर अध्मागभन कामािरम य साविजङ्झनक सॊस्थानका २/२ जना 
तथा वन य सहयी ङ्जवकास ङ्जवबागका १/१ जना यहेका छन।् बन्साय कामािरमभा कभिचायी य व्माऩायी ऩऺराई 
राब हङ्टने य नेऩार सयकायराई हाङ्झन हङ्टने गयी याद्ससेवक कभिचायी, बन्साय एजेण्ट य भारसाभान धनीरगामतको 
ङ्झभरेभतोभा याजस्व च ङ्टहावट गने प्रवङृ्ञत्त य गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनका भङ्टद्दाहरूभा बन्सायका कभिचायी फढी 
सॊतमाभा प्रङ्झतवादी यहेको फायेभा ङ्जवद्ऴषेण गयी सङ्टधायको ऩहर सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट हङ्टन ङ्टऩने देङ्ञिन्छ। बन्साय 
कामािरमका साथै मातामात य ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जद्सम ङ्जवभानस्थर अध्मागभन कामािरमरगामतका कभिचायीउऩय 
सभेत ङ्झनगयानी य ङ्झनमन्रण प्रणारी प्रबावकायी हङ्टन ङ्टऩने तथ्म मस ङ्जवद्ऴषेणफाट स्ऩद्श हङ्टन्छ।  

 ५.२.१० नीङ्झतगत भ्रद्शाचाय गने प्रवङृ्ञत्त  

 आमोगफाट गयाइएका अध्ममन/सवेऺणहरू "नेऩारभा भ्रद्शाचाय य सङ्टशासनसम्फन्धी अध्ममन, २०७५" तथा 
"स्थानीम तहभा हङ्टने भ्रद्शाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण, २०७६" अनङ्टसाय नेऩारभा नीङ्झतगत भ्रद्शाचाय हङ्टने 
गयेको छ बङ्ङे धायणा सेवाग्राहीहरूभा व्माऩकरूऩभा यहेको ऩाइएको छ। सेवाग्राही सवेऺणअनङ्टसाय उच्चऩदस्थ 
ऩदाङ्झधकायीहरूफाटै फढी नीङ्झतगत भ्रद्शाचाय हङ्टने देङ्ञिएको छ। स्थानीम तहसम्फन्धी सवेऺणभा ३०.३% नीङ्झतगत 
भ्रद्शाचाय हङ्टने गयेको  औॊल्माइएको छ।  

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ भा भङ्ञन्रऩङ्चयषद् वा त्मसको कङ्ट नै सङ्झभङ्झतरे साभूङ्जहकरूऩभा 
गयेको नीङ्झतगत ङ्झनणिम सम्फन्धभा आमोगरे कङ्ट नै कायफाही नगने प्रावधान यहेको छ ।आमोगरे ङ्जवगत वषिका 
वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त भङ्ञन्रऩङ्चयषदभा ऩेस गङ्चयने नीङ्झतगत ङ्झनणिमहरूको स्ऩद्श ऩङ्चयबाषा य व्मातमा गयी नीङ्झतगत 
य प्रशासङ्झनक ङ्झनणिमको सीभा ङ्झनधाियण गनङ्टिऩने सङ्टझाव ङ्छदॊ दै आएको बए ऩङ्झन कामािन्वमन हङ्टन सकेको देङ्ञिॊदैन। 
उच्च ऩदाङ्झधकायीहरूरे भन्रारमफाट गनि सङ्जकने प्रशासङ्झनक य साविजङ्झनक िङ्चयदसम्फन्धी ङ्जवषमराई सभेत 
ङ्झनणिमका राङ्झग भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  भा ऩङ्टर् माई कानूनको बावनाङ्जवऩयीत कामि गने गयेको देङ्ञिन आएको छ ।  

५.३ भ्रद्शाचायको ऩदीम/ऩेसागत प्रवङृ्ञत्तको ङ्जवद्ऴषेण 

 आमोगफाट आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा अदारतभा दामय गङ्चयएका जम्भा ३५१ वटा भङ्टद्दाका ८९४ जना 
प्रङ्झतवादीहरूराई सभग्ररूऩभा हेदाि अङ्झधकृतस्तयका २५६ जना य सहामक/सहमोगीस्तयका ३८४ जना 
कभिचायीहरू यहेका छन।् अन्म फाॉकी प्रङ्झतवादीहरूभा १५९ जना भङ्झतमाय/ङ्जवचौङ्झरमा/घङ्टसदातारगामतका अन्म 
व्मङ्ञक्तहरू य ९५ जना उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत/ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका सदस्मरगामत अन्म 
ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ऩदाङ्झधकायीहरू सभेत यहेको देङ्ञिन्छ।  

 

ताङ्झरका ५.१ 

आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा दामय भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीको सॊतमात्भक ङ्जववयण 

ि.
सॊ. 

भङ्टद्दाको ङ्जकङ्झसभ प्रङ्झतवादीको सॊतमा 
जम्भा अङ्झधकृत 

कभिचायी 
सहामक/ 

सहमोगी कभिचायी 
ङ्झनवािङ्ञचत/
भनोनीत 

भङ्झतमाय/ 
ङ्झफचौङ्झरमा/अन्म 

1.  ङ्चयसवत २१० ५१ १२३ ७ २९ 

2.  नक्करी प्रभाणऩर ८८ १८ ६६ ४ ० 

3.  साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी १४२ ३६ ४४ ४४ १८ 

4.  गैयकानूनी राब हाङ्झन २५३ ९१ ६७ ३८ ५७ 

5.  याजस्व ङ्जहनाङ्झभना ५२ ८ २२ १ २१ 

6.  गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन १२ ७ ४ १ ० 

7.  ङ्जवङ्जवध १३७ ४५ ५८ ० ३४ 

 जम्भा ८९४ २५६ ३८४ ९५ १५९ 
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ङ्ञचर ५.१० 

आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा दामय भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीको सॊतमात्भक ङ्जववयण 

 

मस तथ्माॊकफाट न्मून आम बएका सहामक/सहमोगीस्तयका कभिचायीको सॊतमा सफैबन्दा फढी बए ऩङ्झन 
अङ्झधकृतस्तयका कभिचायीहरूको सॊतमासभेत उल्रेतम बएफाट कभजोय आङ्झथिक अवस्था बएका 
सहामक/सहमोगीस्तयका कभिचायीरे जीवन ङ्झनवािहका िभभा आधायबतू आवश्मकता ऩङ्चयऩूङ्झतिका राङ्झग भार 
भ्रद्शाचाय गदिछन ् बङ्ङे भान्मता िङ्ञण्डत हङ्टन जाने देङ्ञिन्छ। साथै, आमोगफाट हङ्टने भ्रद्शाचायको कायफाहीभा 
सहमोगी/सहामकस्तयका कभिचायीहरू भार ऩदिछन ् बङ्ङे आयोऩसभेत तथ्मभा आधाङ्चयत देङ्ञिॊदैन। साविजङ्झनक 
ऩदाङ्झधकायी/कभिचायी फाहेक ङ्झनजी सॊस्था य व्मङ्ञक्तहरूको सभेत उल्रेतम सॊतमा यहेको हङ्टॉदा भ्रद्शाचाय 
ङ्झनमन्रणका राङ्झग साविजङ्झनक ऺेरको साथसाथै ङ्झनजी ऺेर य साभाङ्ञजक ऺेरभा यहेको भ्रद्श आचयण य 
भनोवङृ्ञत्तभा सङ्टधाय ल्माउने उऩाम सभेत अॊगाल्नङ्ट उऩमङ्टक्त हङ्टने देङ्ञिएको छ। 

ङ्चयसवतजस्तो सेवाग्राहीसॉग प्रत्मऺरूऩभा यकभ रेनदेन हङ्टन े प्रकृङ्झतको भ्रद्शाचायभा सभेत ङ्जवङ्ञशद्श शे्रणीदेङ्ञि 
कामािरम सहमोगीसम्भका कभिचायीहरू उऩय भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको देङ्ञिन्छ। मसरे भ्रद्शाचाय कङ्ट नै ऩद ङ्जवशेष वा 
व्मङ्ञक्तको आवश्मकतासॉग बन्दा ऩङ्झन व्मङ्ञक्तको आचयण, भनोवङृ्ञत्त य अवसयसॉग फढी जोङ्झडएको अनङ्टभान गनि 
सङ्जकन्छ। भ्रद्शाचाय गनि दफाफ ङ्छदने तत्व, भ्रद्शाचाय गनि सङ्जकने अवस्था य भ्रद्शाचाय गने चाहना य ऺभताका 
कायण भ्रद्शाचाय भौराउने हङ्टॉदा सयकायी ङ्झनकामहरूभा भ्रद्शाचाय गनि नङ्झभल्न ेवातावयण य ऩर्द्ङ्झतको ङ्जवकास गनङ्टिका 
साथै सदाचायसम्फन्धी अङ्झबभङ्टिीकयण सभेत हङ्टन ङ्ट जरुयी देङ्ञिन्छ। 

ताङ्झरका ५.२ 

ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीको ऩदीम सॊतमात्भक ङ्जववयण 

 ऩद/शे्रणी प्रङ्झतवादीको सॊतमा 
जम्भा प्रशासन प्राङ्जवङ्झधक प्रहयी ङ्ञशऺक 

ङ्जवङ्ञशद्श २ २    

सहसङ्ञचव वा सो सयह २ १ १   

उऩसङ्ञचव वा सो सयह १० २ ७ १  

शािा अङ्झधकृत वा सो सयह ३७ १२ १९ ६  

नामफ सङ्टब्फा वा सो सयह ५३ २८ २३ २  

िङ्चयदाय वा सो सयह ३२ ११ ११ ७ ३ 

जङ्टङ्झनमय कभिचायी १५  ८ ७  

कामािरम सहमोगी वा सो सयह २३ १३  १०  

कभिचायी प्रङ्झतवादी जम्भा १७४ ६९ ६९ ३३ ३ 

ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ७     

ङ्झफचौङ्झरमा/भङ्झतमाय रगामत अन्म २९     

कङ्ट र जम्भा २१०     
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५.४ भ्रद्शाचायका ऺेरगत प्रवङृ्ञत्तहरूको ङ्जवद्ऴषेण 

 आङ्झथिक वषि २०७५/७६भा आमोगफाट ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूका जम्भा ८९४ जना 
प्रङ्झतवादीहरूराई ऺेरगत रूऩभा ङ्जवबाजन गयी हेदाि ङ्ञशऺा १२६, बङू्झभ प्रशासन ११४, सॊघीम भाङ्झभरा ११३, 
गहृ प्रशासन ८२, बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात ५४, वन ४१, कृङ्जष ३६, श्रभ ३२, अथि २७, ऊजाि २६, 
उद्योग २१, ङ्झसॊचाइ १६, स्वास्थ्म १५, भङ्जहरा सभाज कल्माण १४, सॊस्कृङ्झत ऩमिटन १०, कानून न्माम १०, 
िानेऩानी ८, सञ्चाय ४, सहयी ङ्जवकास/भहारेिा/अङ्ञततमाय २/२ जना यहेका छन।् मसफाट सफैबन्दा फढी 
उजङ्टयी य अङ्झबमोजन हङ्टने ऺेरभा ङ्ञशऺा, बङू्झभ व्मवस्था, सॊघीम भाङ्झभरा, गहृ प्रशासन, बौङ्झतक ऩूवािधाय य 
मातामात यहेको देङ्ञिन्छ। 

ङ्जवगत ऩाॉच आङ्झथिक वषिभा (०७१/७२ देङ्ञि ०७५।७६ सम्भ) आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीहरूको ङ्जवद्ऴषेण गदाि 
सफैबन्दा फढी उजङ्टयी ङ्ञशऺा, सॊघीम भाङ्झभरा, बङू्झभ व्मवस्था, स्वास्थ्म, गहृ प्रशासन य वनजस्ता ऺेरसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमहरूभा यहेको देङ्ञिएको छ । त्मसैगयी याजस्व प्रशासन, साविजङ्झनक ङ्झनभािण य िङ्चयद, साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺाजस्ता ऺेरभा सभेत भ्रद्शाचाय य अङ्झनमङ्झभतता बएको बनी उजङ्टयी ऩयेका छन ्। ङ्जवगतका उजङ्टयीहरूको 
ङ्जवद्ऴषेण गदाि मी ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा हङ्टने भ्रद्शाचायका ऺेरगत प्रवङृ्ञत्तका केही दृद्शान्तहरू देहामफभोङ्ञजभ यहेका छन ्:- 

 ५.४.१  स्थानीम तह 

 उद्योग दताि ङ्झसपाङ्चयस, घयफाटो ङ्झसपाङ्चयस, ङ्जवद्यारम सॊचारन अनङ्टभङ्झत, होटर व्मवसाम दताि, फसाईसयाई प्रभाणऩर, 
घयनक्साको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, आमोजना जाॉचऩास पयपायक, कय ङ्झनधाियण रगामतभा सहमोग गने बनी ङ्चयसवत भाग्न,े 

 एक ङ्झनकामफाट ङ्झनभािण बइसकेकोभा ऩङ्टन: अको ङ्झनकामफाट सभेत सोही काभ बएको बनी दोहोयो यकभ ङ्झरने, 
 नक्करी बयऩाई य ङ्जकते सहीछाऩ फनाई तोङ्जकएको काभै नगयी यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरने, 
 नाता प्रभाणऩर य नाभसायीको ङ्झसपाङ्चयस गदाि कानूनरे तोकेफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा य कामिङ्जवङ्झध अवरम्फन नगने , 
 ङ्जवकास आमोजनाका नाभभा जथाबावी यकभ ङ्जवङ्झनमोजन एवॊ िचि गने, 
 याजस्व च ङ्टहावट वा ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको फजेटफाट ङ्झनभािण गङ्चयएका नहय, कङ्ट रो, सडक, कृङ्जष सडक, फाटो, झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर, 

कल्बटि, शौचारम जस्ता सॊयचनाको गरत भूल्माॊकन गने, कामिसम्ऩङ्ङ नबएकोभा कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयङ्छदने, 
यकभ ङ्झनकासा तथा ब ङ्टक्तानी ङ्छदन,े 

 नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरकाको फजेट ङ्झनजी िाताभा स्थानान्तयण गने, यकभ फैंकफाट ङ्झनकारी घयव्मवहायभा रगाउन,े 
 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण गदाि आपैं  औॊठाछाऩ य ङ्जकते बयऩाई गयी फढी यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरई ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 नक्करी फैंक ग्मायेन्टीका आधायभा भोङ्झफराइजेसन ऩेस्की ङ्छदने ।  

 

 ५.४.२ ङ्ञशऺा: 
 ङ्ञशऺक राभो सभम ङ्जवद्यारमभा हाङ्ञजय नयहेको अवस्थाभा ङ्झनजकै नाभभा तरफ ब ङ्टक्तानी ङ्झरने, 
 ऩयीऺाको प्रद्लऩर अनङ्झधकृत रूऩभा ङ्झनकारी ऩयीऺा हङ्टन ङ्ट अगावै साविजङ्झनक गने, 
 स्थामी ऩदऩूङ्झतिका राङ्झग बएको ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने,  

 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा थऩ रेख्न ेकामि गयी गयाई अनङ्टत्तीणि ऩयीऺाथॉराई उत्तीणि गयाउने,  

 ऩयीऺाथॉको प्राद्ऱाङ्क अनङ्टङ्ञचत ढॊगरे थऩी ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने, 
 शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर/झङ्टठा अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर ऩेस गने,  

 ङ्जवद्यारम बवन/शौचारम/ङ्जवऻान ल्माफ जस्ता ङ्झनभािण कामिभा वास्तङ्जवक कामिबन्दा फढी कामि बएको देिाउने, 
 छारवङृ्ञत्त ङ्जवतयण/ऩङ्टस्तक िङ्चयदभा वास्तङ्जवक ङ्जवद्याथॉबन्दा फढी सॊतमा देिाई फढी यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरई ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 हङ्टॉदै नबएका ङ्जवद्यारमहरूको कागजी येकडि भार िडा गयी अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 ङ्जकते दस्तित वा कागजात तमाय गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गने,  

 स्वीकृङ्झत नङ्झरई अन्म शैङ्ञऺक सॊस्थाभा काभकाज गने गयाउने, 
 भाऩदण्ड ऩूया नगयेका ङ्ञशऺण सॊस्थाहरूराई सम्फन्धन वा स्वीकृङ्झत ङ्छदने 
 करेज सॊचारन अनङ्टभङ्झत, ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभािणको ब ङ्टक्तानी, ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तभा ङ्चयसवत भाग्ने। 

   

  ५.४.३  बङू्झभ व्मवस्था : 
 साविजङ्झनक जग्गाराई व्मङ्ञक्त/ङ्झनजी कम्ऩनीको नाभभा गैयकानूनी रूऩरे दताि गयाई फेचङ्झफिन गने,  

 साविजङ्झनक ऩतॉ/सयकायी जग्गा व्मङ्ञक्तका नाउॉभा घङ्टसाई दताि गने, 
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 ङ्जपल्डफङ्टक/कैङ्जपमत भहरको ङ्जववयण ङ्जवऩयीत सयकायी तथा साविजङ्झनक जग्गा (ऩतॉ, जॊगर, फङ्टट्यान, गङ्टठी) छङ्टट जग्गा 
दतािका नाभभा व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषका नाभभा दताि गने, 

 व्मङ्ञक्तको जग्गाको ङ्जकत्ता हारसाङ्झफक/एकीकयण गने नाभभा साॉधभा यहेको सयकायी जग्गाभध्मेफाट घङ्टसाउने,  

 सयकायी जग्गा आपन्तका नाभभा फाॉडपाॉड गयी ङ्झफिी ङ्जवतयणसभेत गने, 
 ङ्जपल्डफङ्टकभा सयकायी/साविजङ्झनक जङ्झनएको जग्गाको नक्करी जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाि फनाई भङ्टद्दा हारी ऩेस गयी 

ङ्झभराऩरका नाभभा सयकायी जग्गा हडप्न,े 
 सयकायी ङ्झनकामभा यहेको दताि से्रस्ताको कागजातराई हेयपेय गयी साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि गने,  

 से्रस्ताभा वास्तङ्जवक जग्गाधनीको नाभ थय य अन्म ङ्जववयण सच्माई नक्करी जग्गाधनी कामभ गयी वा हारसाङ्झफक गदाि 
एक व्मङ्ञक्तको जग्गा अको व्मङ्ञक्तको जग्गाभा घङ्टसाई दताि गने, 

 जग्गाको नाऩ नक्सा गदाि, सेवाग्राहीराई नक्सा िेस उऩरब्ध गयाउॉदा ङ्चयसवत ङ्झरने, 
 जग्गाको ङ्जकत्ताकाट/दताि/एकीकयण/हारसाङ्झफक/नाभसायी/अॊशफण्डा/रारऩङ्टजाि/ङ्झधतोफन्धक/पङ्ट कङ्ट वा/भोङ्जहमानी कामभ 

जस्ता कामि गयाउॉदा ङ्जवचौङ्झरमा भापि त वा ङ्झसधै ङ्चयसवत ङ्झरने, 
 याजस्व ङ्झनधाियण गदाि हेन ङ्टिऩने वा ऩयीऺण गनङ्टिऩने कागजात नहेयी, स्थानीम ङ्झनकामको घय/फाटो चायङ्जकल्रा प्रभाङ्ञणतको 

ङ्झसपाङ्चयसरगामतका आवश्मक प्रभाण कागजात सॊकरन नगयी कभ याजस्व ङ्झनधाियण गने,  

 जग्गाको भूल्माॊकन पयक ऩायी ङ्झरितभा वास्तङ्जवक भूल्मबन्दा कभ थैरी कामभ गयी कभ यङ्ञजदे्ससन शङ्टल्क, ऩङ्टॉजीगत 
राबकय ङ्झनधाियण गने,  

 याजस्व यकभ नक्करी यङ्झसदफाट उठाई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ दाङ्ञिरा नगयी ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 अदारतफाट योक्का यहेको जग्गा भोठ नै नङ्झबडाई ऩास गने/ योक्का जग्गा योक्का छैन बनी प्रभाङ्ञणत गने, 
 जग्गाधनी दताि से्रस्ता/भोहीका अङ्झबरेिभा थऩघट तथा सच्माउन ेकामि गने, 
 भहत्वऩूणि सयकायी कागजात अनङ्झधकृतरूऩभा रङ्टकाउन,े 
 जग्गा नाभसायी गदाि ऩारना गनङ्टिऩने कामिङ्जवङ्झध ऩारना नगयी कङ्ट नै अॊङ्ञशमायको हकभा असय ऩने गयी नाभसायी गङ्चयङ्छदने, 
 जग्गाको नक्करी जग्गाधनी य जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजािसभेत िडा गयी गैयकानूनी तङ्चयकारे हकहस्तान्तयण गने,  

 ङ्जकते जग्गाधनी दताि प्रभाण ऩङ्टजाि फनाई फेङ्ञजल्रे यङ्ञजदे्ससनको गैयकानूनी ङ्झरित तमाय गने ।  

 ५.४.४  गहृ प्रशासन : 
 साभान आमात/ङ्झनमाित, व्माऩाय व्मवसाम, फारङ्टवा उत्िनन, भङ्टद्दा भाङ्झभराभा सहजीकयण गङ्चयङ्छदन ेबनी प्रहयी प्रशासनरे 

ङ्चयसवत भाग गने,  

 सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺा ऩास गयाइङ्छदने बनी यकभ ङ्झरन,े  

 सङ्टयऺा ङ्झनकामफाट हङ्टने साविजङ्झनक िङ्चयद कामिभा अङ्झनमङ्झभतता गने, िङ्चयद प्रङ्जिमाको ऩारना नगयी सोझै िङ्चयद गने, 
 प्रहयीरे सञ्चारन गयेका ऩेिोर ऩम्ऩहरूभा अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 सङ्टयऺाको नाउॉभा कानून य प्रङ्जिमा ङ्झभच्ने, 
 नक्करी सेवा प्रदामक िडा गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 दैवीप्रकोऩ उर्द्ायका याहत साभग्री िङ्चयदभा अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 ङ्झबङ्ञजट ङ्झबसा ङ्झरई ङ्जवदेश जान ेनेऩारीहरूराई अध्मागभन अनङ्टभङ्झत ङ्छदॊदा दङ्ट:ि ङ्छदने, 
 अध्मागभन कामािरमफाट घङ्टस (ङ्चयसवत) ङ्झरई मारा अनङ्टभङ्झत ङ्छदन नहङ्टन ेव्मङ्ञक्तहरूराई सभेत अनङ्टभङ्झत उऩरब्ध गयाउने, 
 ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमहरूभा अङ्झनमङ्झभतता गयी नागङ्चयकता ऩाउनङ्ट नऩने व्मङ्ञक्तराई नागङ्चयकता प्रदान गने, 
 सडक दङ्टघिटनाको नक्करी चारक िडा गयी गरत अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन तमाय ऩाने,  

 सक्कर रेिा से्रस्ता रगामतका कागजातहरू नद्श गने । 

 ५.४.५  स्वास्थ्म : 
 आवश्मकता नै नबएका औषधी/स्वास्थ्म उऩकयण साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनका व्मवस्थाङ्जवऩयीत िङ्चयद गने, 
 कागजी रूऩभा ठूरो ऩङ्चयभाणभा िङ्चयद गयेको देिाई स्टोय दाङ्ञिरा गने, 
 वास्तङ्जवक सॊतमाबन्दा फढी सॊतमा देिाई सङ्टत्केयी बत्ताको यकभ दङ्टरुऩमोग गने, 
 कागजी रूऩभा एउटै कामििभ ऩटकऩटक सञ्चारन गयेको देिाई यकभ ङ्झनकासा ङ्झरन,े 
 प्रवर्द्िनात्भक कामििभ सञ्चारन नै नगयी नक्करी ङ्झफरको आधायभा ब ङ्टक्तानी ङ्झरने, 
 स्वास्थ्म सॊस्थाभा सेवाग्राहीहरूको नक्करी अङ्झबरेि िडा गयी ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभभा अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 तोङ्जकएको भाऩदण्ड ऩूया नगयी स्वास्थ्म सॊस्थाहरू सञ्चारन स्वीकृङ्झत प्रदान गने, 
 नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सररे ङ्झनधाियण गयेको भाऩदण्डङ्जवऩयीत भेङ्झडकर य नङ्झसिङ करेजहरू सञ्चारन गने, 
 भेङ्झडकर करेजहरूरे ङ्जवद्याथॉ बनाि गदाि भेङ्चयट ङ्झरस्टभा नऩयेकाराई गने य चको शङ्टल्क ङ्झरन,े 
 सयकायी सॊस्थाभा कभ सभम ङ्छदएय ङ्झनजी स्वास्थ्म सॊस्थाहरूभा कामि गने, 
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 याज्मको तपि फाट ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण गनङ्टिऩने औषधीहरू ङ्झनजी ङ्ञक्रङ्झनकफाट ङ्झफिी गयाउने, 
 स्वास्थ्म सॊस्थाहरूफाट उऩरब्ध गयाउने सेवाको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन नगने 

 जघन्म अऩयाधभा सभेत स्वास्थ्म ऩयीऺण गयी गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने। 

 ५.४.६  वन 

 काठको रगत जाॉच, कटान आदेश, छङ्टटऩङ्टजॉ, वन उऩबोक्ता सभूहको ङ्जवधान य कामिमोजना दताि ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्चयसवत 
ङ्झरने, 

 वनका काठ फदङ्झनमतसाथ कटान गयी ओसायऩसाय गने, 
 वन सम्ऩदाको ङ्जवनाश/चोयी ङ्झनकासीभा सॊरग्नराई सहमोग ऩङ्टर् माई अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरने, 
 वनको भौज्दात य वाङ्जषिक स्वीकामि कटान वास्तङ्जवकताबन्दा फढी देिाई र ङ्टङ्जटऩूणि कामिमोजना तमाय गयी अत्मङ्झधक 

ऩङ्चयभाणभा कटान आदेश ङ्छदने, 
 अङ्झनमङ्झभत रूऩभा कटान गयेका काठको झङ्टठा रगत तमाय गयी स्वीकृत गने गयाउने, 
 साभङ्टदाङ्जमक वन सभूहको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 ङ्झफरुवा उत्ऩादन, ङ्जवतयण तथा वृऺ ायोऩण ताङ्झरभ जस्ता कामििभका झङ्टठा ङ्झफर/बयऩाई फनाई फजेट अऩचरन गने। 

 ५.४.७  याजस्व : 
 याद्ससेवक कभिचायी, बन्साय एजेण्ट य भारसाभान धनी रगामतरे ङ्झभरेभतोभा नक्करी प्रऻाऩनऩर प्रमोग गयी याजस्व 

छरी तथा च ङ्टहावट गने, 
 कभिचायीको ङ्झभरोभतोभा गङ्टणस्तय, ऩङ्चयभाण य भूल्म पयक ऩायी बन्साय जाॉचऩास गने, 

 नक्करी भूल्म अङ्झबवङृ्जर्द् कयको ङ्झफर फनाई भ्रद्शाचाय गने, 
 न्मून ङ्झफजकीकयण गयी  याजस्व छरी एवॊ च ङ्टहावट गने, 
 फैंक बौचय, फैंक ङ्जववयण, भौज्दात जस्ता कागजातहरू ङ्जकते तमाय ऩायी वा ङ्जकते सहीछाऩ गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 कानूनद्राया तोङ्जकएको सभमङ्झबर याजस्व यकभ फैंकभा दाङ्ञिरा नगने, 
 सीङ्झभत वगि वा सभूहराई भार पाइदा ऩङ्टग्न ेगयी कय सहङ्टङ्झरमत वा छङ्टट ङ्छदन,े 
 कयमोग्म कायोफायराई कयको दामयाभा सभावेश नगने नगयाउने, 
 व्मवसाम सञ्चारन गने उद्यभीहरूरे सयकायराई कय छल्ने ङ्झनमतरे व्मावसाङ्जमक कायोफायको दङ्टई ङ्जकङ्झसभको रेिा 

यािी ङ्झतनङ्टि/फङ्टझाउनङ्टऩने याजस्व छरी गने गयाउने, 
 दताि गनङ्टिऩने व्मवसामहरू दताि नगयीकनै सञ्चारन गने गयाउने, 
 बन्साय प्रऻाऩनऩरभा भारवस्तङ्टको गरत घोषणा गयी वास्तङ्जवक ङ्झतनङ्टिऩने याजस्व नङ्झतयी याजस्व च ङ्टहावट गने ।  

 ५.४.८  साविजङ्झनक िङ्चयद तथा ङ्झनभािण : 
 साविजङ्झनक ङ्झनभािण य िङ्चयदसम्फन्धी कामिहरूराई टङ्टिाटङ्टिा गयी सम्ऩङ्ङ गने गयाउने, 
 दयबाउऩर वा फोरऩरफाट िङ्चयद गनङ्टिऩनेभा सोझै फजायफाट िङ्चयद गने गयाउने, 
 रगत इङ्ञस्टभेट मथाथिऩयक नफनाउने, 
 रागत अनङ्टभानबन्दा फढी कफोर गने दयबाउऩर/फोरऩर स्वीकृत गने, 
 अनङ्झधकृत कभिचायीरे दयबाउऩर य फोरऩर स्वीकृत गने, 
 िङ्चयद अनङ्टसाय स्टोय दाङ्ञिरा य ङ्ञजन्सी भारसाभानको अङ्झबरेि दङ्टरुस्त नयाख्न,े 
 कानूनद्राया ङ्झनधािङ्चयत सति य भाऩदण्डङ्जवऩयीत ङ्झनभािण कामि गयाई वा ङ्झनभािण नै नगयाई ब ङ्टक्तानी ङ्झरन ेङ्छदन,े 
 आङ्झथिक वषिको अन्त्मङ्झतय ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ ङ्झसध्माउन फोरऩर फेगय सोझै भारसाभान िङ्चयद गने, 
 मोजना, कामििभ वा ऩङ्चयमोजनाको रागत य सभम फढाई स्रोत साधनको दङ्टरुऩमोग गने, 
 सम्ऩङ्ङ नबएको कङ्ट या सम्ऩङ्ङ बएको देिाइि गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदन,े  

 नाऩजाॉच ङ्जपल्डभा बएअनङ्टसायको नगयी फदङ्झनमतऩूविक नबए/नगयेका काभ देिाई कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ङ्छदन े। 

 ५.४.९  श्रभ तथा वैदेङ्ञशक योजगाय : 
 सेङ्जटङ ङ्झभराई वा सेवाग्राहीराई अनावश्मक दङ्टि ङ्छदई ङ्चयसवत ङ्झरने, 
 काभदायको आवश्मकतासम्फन्धी नक्करी भागऩर/नक्करी कयाय ऩर तमाय गने, 
 वैदेङ्ञशक योजगाय व्मवसामीहरूरे सयकायी कभिचायीसॉग ङ्झभरेभतो गयी वैदेङ्ञशक योजगायीभा जान े व्मङ्ञक्तहरूसॉग 

वास्तङ्जवक रागतबन्दा फढी यकभ उठाउने, 
 अध्मागभन तथा वैदेङ्ञशक योजगाय ङ्जवबागअन्तगितका कामािरमका कभिचायीको ङ्झभरेभतोभा अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरई 

नेऩारीहरूको नागङ्चयकता तथा ऩासऩोटि प्रमोग गयी ङ्जवदेशी नागङ्चयकहरूराई वैदेङ्ञशक योजगायीभा ऩठाउन,े 
 व्मङ्ञक्तगत श्रभ स्वीकृङ्झतको नाभभा अङ्झनमङ्झभत तवयरे स्वीकृङ्झत ङ्छदन,े 
 फदङ्झनमतऩूणि ङ्झनणिमका अङ्झबरेि य कागजातहरू रङ्टकाउने वा नद्श गने, 
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 नेऩारीकयणको नाभभा सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको गरत ङ्झरित तमाय गने,  

 गरत रगत िडा गयी श्रभ स्वीकृङ्झत प्रदान गने। 

 ५.४.१० ङ्जवङ्जवध (कृङ्जष, ऊजाि, सभाज कल्माण, मातामात आङ्छद) : 
 सयकायी कागजात सच्माई सवायी दताि गने, 
 सवायीचारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा अनङ्टत्तीणि य अनङ्टऩङ्ञस्थत बएका ऩयीऺाथॉहरूराइि ऩास गने,  

 नक्करी ङ्जकसानहरूको नाभावरी तथा ऺङ्झतको ङ्जववयण सॊकरन गयी याहत ङ्जवतयण गने,  

 कृङ्जष फीउङ्झफजनको सभङ्टङ्ञचत बण्डायण तथा उऩमोग नगयी साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गने, 
 कृङ्जष तथा ऩशङ्ट प्रसाय सेवाको स्वीकृत कामििभ सम्ऩङ्ङ नगयी वा तोकेको ऩङ्चयणाभबन्दा कभ गयी फजेट ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 कृङ्जष तथा ऩशङ्टफजाय ऩूवािधाय ङ्झनभािणभा कभ काभ गयी फढी ङ्झफर फनाउने, 
 गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई स्वीकृङ्झत ङ्छदॊदा अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 अऩाङ्ग नै नबएका व्मङ्ञक्तहरूराई अऩाङ्गको प्रभाणऩर ङ्छदने, 
 सॊघसॊस्था दताि वा नवीकयणको ङ्झसपाङ्चयस फाऩत प्राद्ऱ यकभ सयकायी िाताभा जम्भा नगयी भ्रद्शाचाय गने, 
 ङ्जवद्यङ्टत ऐन ङ्झनमभङ्जवऩयीत सवेऺण अनङ्टभङ्झत ऩर जायी गने/अनङ्टभङ्झत ऩर सॊशोधन गने, 
 न्मून गङ्टणस्तयका िान्सपभिय जडान गयी नाजामज पाइदा ङ्झरन,े 
 ङ्जवद्यङ्टतीकयण गदाि अङ्झतङ्चयक्त यकभ ङ्झरने, 
 इजाजतऩर ङ्छदॊदा अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 नक्करी हस्ताऺय गयी वा नक्करी ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयी दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ताको यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरने, 
 ङ्झनमभानङ्टसाय ऩाउनेबन्दा फढी सेवा सङ्टङ्जवधा ङ्झरने, 
 गरत ङ्झरित तमाय गयी कम्ऩनीको हक हस्तान्तयण गने। 

५.५ आमोगको स्थाऩनाकारदेङ्ञि हारसम्भ अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूको प्रवङृ्ञत्त ङ्जवद्ऴषेण : 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग स्थाऩना बएऩङ्झछ ङ्जवगत २९ वषिभा आमोगरे ङ्जवङ्झबङ्ङ आयोह अवयोह ऩाय 
गयेको बए ऩङ्झन स्थाऩनाकारदेङ्ञि नै उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गयी अदारतभा भङ्टद्दा दामय गने कामि 
ङ्झनयन्तय रूऩभा गदै आएको छ। स्थाऩनाकारदेङ्ञि ङ्जवङ्झबङ्ङ आङ्झथिक वषिभा आमोगभा यहेका उजङ्टयीको सॊतमा, 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गयी पर्छ्यौट गङ्चयएका उजङ्टयीको सॊतमा य पर्छ्यौट गङ्चयएका उजङ्टयीभध्मे अदारतभा दामय 
गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूको सॊतमा देहामफभोङ्ञजभ यहेको ऩाइन्छ।  
५.५.१. आ.व. २०४८/४९ देङ्ञि २०५८/५९ सम्भ : 
ङ्जव.सॊ. २०४७ सारभा आमोगको स्थाऩना बएदेङ्ञि २०५९ सारसम्भको अवङ्झधभा आमोगफाट सीङ्झभत सॊतमाभा 
भङ्टद्दा अदारतभा दताि बएका छन।् मस अवङ्झधभा सफैबन्दा घटी एउटा भङ्टद्दा आ.व. २०४८।४९ य 
२०५१।५२ भा दताि बएको छ बने सफैबन्दा फढी ४१ भङ्टद्दा आ.व. २०५८।५९ भा दताि बएका छन।्मस 
अवङ्झधभा ङ्जवङ्झबङ्ङ आ.व.भा आमोगभा यहेका उजङ्टयीको सॊतमा सभेत न्मून नै देङ्ञिन्छ। सफैबन्दा फढी २५२२ 
उजङ्टयी आ.व. २०५८/५९ भा यहेको बए ऩङ्झन अङ्झधकाॊश आङ्झथिक वषिभा एक हजायको हायाहायीभा उजङ्टयी 
देङ्ञिन्छ। उजङ्टयीको न्मूनता बए ऩङ्झन पर्छ्यौट य भङ्टद्दा दतािको सॊतमा फढ्न सकेको देङ्ञिॊदैन।   

ताङ्झरका ५.३ 

आ.व. २०४७/४८ देङ्ञि २०५८/५९ सम्भको उजङ्टयी दताि, पर्छ्यौट य भङ्टद्दा दतािको सॊतमा 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

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 
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५.५.२. आ.व. २०५९/६० देङ्ञि २०६८/६९ सम्भ : 
ङ्जव.सॊ. २०५९ सारभा भङ्टरङ्टकभा भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी भहत्वऩूणि कानूनी य सॊस्थागत सङ्टधायका कामि बएको 
हङ्टॉदा मस वषिराई सङ्टशासन प्रवर्द्िन गने ङ्छदशाभा कोशेढङ्टॉगाको रूऩभा ङ्झरन सङ्जकन्छ। २०५९ सार असाय ५ गते 
भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन २०५९ रागू हङ्टन ङ्टका साथै साउन ३० गते अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन 
२०४८ भा दोस्रो सॊशोधन रागू बई भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् प्रबावकायी कानूनी व्मवस्था बएको ऩाइन्छ। साथै, ङ्जवशेष 
अदारत ऐन, २०५९ को व्मवस्थाफभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत २०५९ सार बाि ६ गते ङ्जवशेष अदारतको स्थाऩना बई 
भ्रद्शाचायसम्फन्धी भङ्टद्दाहरूको न्माम ङ्झनरुऩणसम्फन्धी कामि ङ्जवशेष अदारतफाट हङ्टने व्मवस्था बएको ऩाइन्छ। 
उङ्ञल्रङ्ञित सङ्टधाय सभेतका कायणरे आ.व. २०५९।६० देङ्ञि आमोगफाट ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका 
भङ्टद्दाहरूको सॊतमाभा फढोत्तयी बएको देङ्ञिन्छ। भङ्टद्दा दतािको सॊतमाराई हेदाि आङ्झथिक वषि २०५९।६० भा 
सफैबन्दा फढी १४७ भङ्टद्दा दताि बएका छन ्बने मस अवङ्झधभा सफैबन्दा कभ २७ भङ्टद्दा आ.व. २०६६।६७ भा 
दताि बएको ऩाइन्छ। 

ताङ्झरका ५.४ 

आ.व. २०५९/६० देङ्ञि २०६८/६९ सम्भको उजङ्टयी दताि, पर्छ्यौट य भङ्टद्दा दतािको सॊतमा 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 

१. २०५९/६० ३९६६ २४८१ १४७ २. २०६०/६१ ३७३२ ३१८८ १०५ 

३. २०६१/६२ ४७५९ ३७०९ ११३ ४. २०६२/६३ ४३२४ ३३५३ ११४ 

५. २०६३/६४ ३५६४ २९७६ ११५ ६. २०६४/६५ २७३२ २१३५ ६५ 

७. २०६५/६६ ४१४९ 3303 ५० ८. २०६६/६७ ४२९५ ३०६७ २७ 

९. २०६७/६८ ६१४५ ३९०४ ६७ १०. २०६८/६९ ८८३९ ५४६६ १११ 
 

आ.व. २०५९।६० देङ्ञि शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी भङ्टद्दा दताि हङ्टन थारेदेङ्ञि मस अवङ्झधभा 
दताि बएका भङ्टद्दाहरूभध्मे हयेक आ.व. भा शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी भङ्टद्दा सफैबन्दा फढी 
सॊतमाभा यहेका छन।् आ.व.  २०५९।६० भा बने गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनसम्फन्धी भङ्टद्दाहरू ऩङ्झन उल्रेतम 
सॊतमाभा यहेको देङ्ञिन्छ। मस अवङ्झधभा दताि बएका ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमका भङ्टद्दाहरूभा याहदानी, सवायी दताि, बङू्झभ 
प्रशासन, फैंक कजाि ङ्जहनाङ्झभनासम्फन्धी भङ्टद्दाहरू सभेत छन।् आमोग स्थाऩना बएऩङ्झछ ऩङ्जहरोऩटक आ.व. 
२०६०।६१ भा घङ्टस/ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दा दताि बएको देङ्ञिन्छ। 

ताङ्झरका ५.५ 

आ.व. २०५९/६० देङ्ञि २०६८/६९ सम्भका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका भङ्टद्दाको सॊतमा 
वषि गैयकानूनी 

सम्ऩङ्ञत्त 
आजिन 

नक्करी 
शैङ्ञऺक 
प्रभाणऩर 

याजस्व 
ङ्जहनाङ्झभना/ 
च ङ्टहावट 

घङ्टस/ 
ङ्चयसवत 

साविजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्त/बङू्झभको 
हाङ्झन नोक्सानी 

सयकायी 
यकभ 

ङ्जहनाङ्झभना 

ङ्जवङ्जवध जम्भा भङ्टद्दा 
दामय 

२०५९/६० २८ ८१ ० ० ० १८ २० १४७ 
२०६०/६१ १६ ४७ ० ४ ० ० ३८ १०५ 
२०६१/६२ ८ ८५ ३ १ ० ७ १२ ११३ 
२०६२/६३ ९ ६९ ५ ५ ८ ९ ९ ११४ 
२०६३/६४   ९३ ९ ३ १ ० ९ ११५ 
२०६४/६५ १ ५४ ५ २ २ ० १ ६५ 
२०६५/६६ २ ३६ ० २ २ ८ ० ५० 
२०६६/६७ ० १९ ० १ ० ० ७ २७ 
२०६७/६८ ० ४६ ० ९ २ ९ १ ६७ 
२०६८/६९ ० ८६ ० १० ० ११ ४ १११ 
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ङ्ञचर ५.११ 

आ.व. २०५९/६० देङ्ञि २०६८/६९ सम्भका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका भङ्टद्दाको सॊतमा 
 

 

 

५.५.३. आ.व. २०६९/७० देङ्ञि २०७५/७६ सम्भ : 
मस अवङ्झधभा सफैबन्दा घटी ९३ भङ्टद्दा आ.व. २०६९।७० भा दताि बएका छन।् मस आ.व.भा दताि बएका 
जम्भा ९३ भङ्टद्दाभध्मे ६९ भङ्टद्दा शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी यहेका छन।् सफैबन्दा फढी ३५१ 
भङ्टद्दा आ.व. २०७५।७६ भा दताि बएका छन।् सफैबन्दा फढी उजङ्टयी बन ेआ.व. २०७१।७२ भा ऩयेको 
देङ्ञिन्छ। 

ताङ्झरका ५.६ 

आ.व. २०६९/७० देङ्ञि २०७५/७६ सम्भको उजङ्टयी दताि, पर्छ्यौट य भङ्टद्दा दतािको सॊतमा 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
१. २०६९/७० ११२९८ ६६७२ ९३ २. २०७०/७१ २२६०२ १२८९२ 168 
३. २०७१/७२ ३१२१३ २१६४८ ३०३ ४. २०७२/७३ २४६९१ १६६९४ १४४ 
५. २०७३/७४ १९५८० ११८६१ १५४ ६. २०७४/७५ १९४८८ १२४०० १९४ 
७. २०७५।७६ २४०८५ १५५२७ ३५१      
मस अवङ्झधभा दताि बएका भङ्टद्दाहरूभा घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दाहरू िभश: फढ्दै गएको देङ्ञिन्छ य ऩङ्झछल्रा 
आ.व.भा सफैबन्दा फढी भङ्टद्दाहरू घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी यहेका छन।् मसैगयी शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी 
प्रभाणऩरसम्फन्धी भङ्टद्दासभेत उल्रेतम सॊतमाभा यहेका छन।् आ.व. २०७१।७२ भा बने सफैबन्दा फढी १०५ 
भङ्टद्दा साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानीसम्फन्धी यहेका छन।् 

ताङ्झरका ५.७ 

आ.व. २०६९/७० देङ्ञि २०७५/७६ सम्भका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका भङ्टद्दाको सॊतमा 
वषि गैयकानूनी 

सम्ऩङ्ञत्त 
आजिन 

नक्करी 
शैङ्ञऺक 
प्रभाणऩर 

याजस्व 
ङ्जहनाङ्झभना / 
च ङ्टहावट 

घङ्टस/ङ्चयसवत साविजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्तको 

हाङ्झन 
नोक्सानी 

गैयकानूनी 
राब वा 
हानी 

ङ्जवङ्जवध जम्भा भङ्टद्दा 
दामय 

२०६९/७० ० ६९ १ ७ ४ ७ ५ ९३ 
२०७०/७१ २ ८० २ २१ १० ३९ १४ १६८ 
२०७१/७२ २ ९६ ४ ६८ १०५ १८ १० ३०३ 
२०७२/७३ ७ ५२ २ ४६ २३ ११ ३ १४४ 
२०७३/७४ ११ ४० ४ ६४ १८ ११ ६ १५४ 
२०७४/७५ ४ ६४ ५ ९७ १३ ८ ३ १९४ 
२०७५।७६ १२ ८८ १० १४७ ३९ ३३ २२ ३५१ 
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ङ्ञचर ५.१२ 

आ.व. २०६९/७० देङ्ञि २०७५/७६ सम्भका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका भङ्टद्दाको सॊतमा 
 

 

आ.व. २०७५।७६ आमोगको कामिसम्ऩादनको ङ्जहसाफरे भहत्वऩूणि यहेको छ। मस आ.व. भा आमोगको 
इङ्झतहासभा नै सफैबन्दा फढी भङ्टद्दा दताि गने ङ्झनणिम बएका छन।् आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा आमोगफाट 
जम्भा ३५१ भङ्टद्दा अदारतभा दताि गने ङ्झनणिम बई भङ्टद्दा दामय बइसकेका छन।् साथै गत आ.व. भा ङ्झनणिम बई 
दताि हङ्टन फाॉकी ६ भङ्टद्दासभेत मस आ.व.भा दताि बएका छन।् आ.व. २०७५।७६ भा आमोगफाट उजङ्टयीको 
अनङ्टसन्धान बई अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूभा सॊतमात्भक भार नबई गङ्टणात्भक रूऩभा सभेत अङ्झबवङृ्जर्द् 
बएको छ। आमोगरे भ्रद्शाचायका सम्बाव्म सफै ऺेरराई अनङ्टसन्धानको दामयाभा ल्माई भ्रद्शाचायभा सॊरग्न उऩय 
भङ्टद्दा दामय गयेको छ। साविजङ्झनक ङ्झनभािण, िङ्चयद, ऩयाभशि, सेवाप्रवाह, याजस्व, साविजङ्झनक/सयकायी 
जग्गासम्फन्धी ङ्जवङ्जवध ऺेरका भङ्टद्दाहरू ङ्जवशेष अदारतभा दताि बएका छन।् आमोगफाट दामय गङ्चयएका 
भङ्टद्दाहरूभा आमोगकै आमङ्टक्तदेङ्ञि अदारतका कभिचायीसम्भ, ङ्झनभािण व्मवसामीदेङ्ञि जग्गा कायोफायभा सॊरग्न 
व्मङ्ञक्तसम्भ, तत्कारीन साॊसददेङ्ञि बतूऩूवि भन्रीसम्भ य सॊघीमदेङ्ञि स्थानीम तहसम्भका भ्रद्शाचायभा सॊरग्न 
ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीहरू प्रङ्झतवादी यहेका छन।्  
आमोगफाट आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूभा रु. १५००।- देङ्ञि रु. 
२  ,१६,१७,३५,७९३।२१ सम्भ ङ्झफगो भागदाफी ङ्झरइएको छ। मस आ.व.भा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूभध्मे 
सफैबन्दा फढी ङ्झफगो भागदाफी ङ्झरइएका भङ्टद्दाहरूभा ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ आमोजनाभा गङ्टणस्तयहीन ङ्झनभािण गयी बएको 
भ्रद्शाचाय (२  ,१6,1७,35,793।2१), बकृङ्ट टीभण्डऩभा पन ऩाकि का राङ्झग जग्गा बाडाभा ङ्छदॊदा बएको भ्रद्शाचाय 
(31,52,17,675।20), फङ्छदिमाङ्ञस्थत जब्दीिोरा ऩङ्टर ङ्झनभािणभा बएको भ्रद्शाचाय (१९,३२,२५,६९५।-) 
तथा गोऩार िड्का (१८,६६,०५,६२९।23) य श्माभकृष्ण च्वाभङ्ट शे्रद्ष (१४,६१,२४,४७८।८८) प्रङ्झतवादी 
बएका गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन तपि का भङ्टद्दा यहेका छन।् 

५.५.४.  आमोगको स्थाऩनादेङ्ञि हारसम्भको भङ्टद्दा दतािको सभग्र अवस्था : 
आमोग स्थाऩना बएदेङ्ञि हारसम्भको २८ वषिको अवङ्झधभा आमोगरे जम्भा २४३७ भङ्टद्दा अदारतभा दताि 
गयेको देङ्ञिन्छ। जसअनङ्टसाय औसतभा प्रङ्झतवषि कङ्चयफ ८४ भङ्टद्दा अदारतभा दताि बएका छन।् आ.व. 
२०७५।७६ भा औसतबन्दा चाय गङ्टना फढी भङ्टद्दा दताि बएफाट आमोगको सङ्जिमता फढेको देङ्ञिन्छ। 

आमोगफाट स्थाऩनाकारदेङ्ञि हारसम्भ अदारतभा दताि बएका भङ्टद्दाहरूभध्मे ङ्जवषमगत रूऩभा हेदाि सफैबन्दा फढी 
११०5 भङ्टद्दा शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी छन ्बने त्मसऩङ्झछ घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दा ४8७ 
यहेका छन।् गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनसम्फन्धी भङ्टद्दाको जम्भा सॊतमा बने १०2 यहेको छ। 
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ताङ्झरका ५.८ 

आमोग स्थाऩनादेङ्ञि हारसम्भको उजङ्टयी दताि, पर्छ्यौट य भङ्टद्दा दतािको सॊतमा 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

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  जम्भा २४३७ 

 

 

 

 

५.५.५  अदारतफाट पैसरा बएका भङ्टद्दाहरूभा सपरता दय : 
आमोगफाट अदारतभा दताि बएका भङ्टद्दाउऩय अदारतफाट पैसरा हङ्टॉदा ऩूणि वा आॊङ्ञशक रूऩभा आमोगको 
भागदाफीफभोङ्ञजभको पैसरा प्राद्ऱ बएका आधायभा हयेक आ.व.भा सपरता दय (Conviction Rate) ऩचास 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी यहॉदै आएको छ। ङ्जवङ्झबङ्ङ आ.व. भध्मे आ.व. २०६६।६७ भा सफबन्दा कभ ५२.९ 

प्रङ्झतशत सपरता दय यहेको छ बने सफैबन्दा फढी आ.व २०६१।६२ भा ९१.५ प्रङ्झतशत यहेको छ। आ.व 
२०७५।७६ भा बने ८८.24% सपरता हाङ्झसर बएको छ। 

ताङ्झरका ५.९ 

ङ्जवशेष अदारतफाट प्राद्ऱ पैसराभा सपरता दय  
ि.सॊ. वषि पैसरा 

प्राद्ऱ 
सॊतमा 

सपरता 
प्राद्ऱ 
सॊतमा 

सपरता 
प्रङ्झतशत 

ि.सॊ. वषि पैसरा 
प्राद्ऱ 
सॊतमा 

सपरता 
प्राद्ऱ 
सॊतमा 

सपरता 
प्रङ्झतशत 

१. २०५९/६० ५५ ४७ ८५.४५ २. २०६०/६१ १२९ १०९ ८४ 
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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      
ङ्ञचर ५.१४ 

अदारतफाट प्राद्ऱ पैसराभा सपरता दय  

 
 

५.५.६  ऩङ्टनयावेदन/ऩङ्टनयावरोकनको प्रवङृ्ञत्त : 
आमोगरे अदारतभा दामय गयेका भङ्टद्दाहरूभा अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझेको अवस्थाभा ऩङ्टनयावेदन 
गदै आएको छ। साथै, ऩङ्टनयावेदनऩद्ळात बएको पैसराभा ऩङ्टनयावरोकन गने आवश्मकता भहसङ्टस बएभा 
आमोगरे ऩङ्टनयावरोकन सभेत गदै आएको छ। देहामको तथ्माॊकरे केही आ.व. भा फाहेक आमोगफाट उल्रेतम 
सॊतमाभा ऩङ्टनयावेदनको ङ्झनवेदन दताि बएको देिाउॉछ ।  

ताङ्झरका ५.१० 

ऩङ्टनयावेदन य ऩङ्टनयावरोकनको सॊतमा 
ि.सॊ. आ.व. ऩङ्टनयावेदन 

गङ्चयएको 
सॊतमा 

ऩङ्टनयावरोकन 
गङ्चयएको 
सॊतमा 

ि.सॊ. आ.व. ऩङ्टनयावेदन 
गङ्चयएको 
सॊतमा 

ऩङ्टनयावरोक
न गङ्चयएको 
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. कङ्ट र जम्भा ६93 १० 
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ङ्ञचर ५.१५ 

ऩङ्टनयावेदन य ऩङ्टनयावरोकनको सॊतमा 
 

 

 

  

 
 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगभा ऩयेका उजङ्टयी, आमोगफाट बएको अनङ्टसन्धान, अनङ्टसन्धान ऩद्ळात ङ्जवशेष 
अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरू य आमोगफाट गङ्चयएका अवधायणा सवेऺणको अध्ममन ङ्जवद्ऴषेण गदाि 
साविजङ्झनक ऺेरभा भ्रद्शाचायजन्म प्रवङृ्ञत्त दोहोङ्चयइयहेको देङ्ञिएको छ य भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग आमोगफाट 
नेऩार सयकाय य ङ्जवङ्झबङ्ङ साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूराई ङ्छदइएका सङ्टझावहरूको प्रबावकायी कामािन्वमन हङ्टन सकेको 
छैन । भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गयी भङ्टरङ्टकभा सङ्टशासन कामभ गनिका राङ्झग उङ्ञल्रङ्ञित भ्रद्शाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तहरूको 
ङ्जवद्ऴषेण सभेतका आधायभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम, ऩदाङ्झधकायी तथा ङ्झनमाभक य अनङ्टगभन गने ङ्झनकामसभेतफाट 
प्रबावकायी ङ्झनमन्रणात्भक उऩामको अवरम्फन हङ्टन अङ्झत आवश्मक देङ्ञिएको छ । 
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६.१ ऩदृ्षबङू्झभ 
 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे प्रत्मेक वषि आपूरे वषिबङ्चय गयेको काभको ङ्जववयण नेऩारको 

सॊङ्जवधानको धाया २९४ फभोङ्ञजभ वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त सम्भाननीम याद्सऩङ्झतसभऺ ऩेस गदै आएको छ । उक्त 
वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन प्रधानभन्रीभापि त सॊसदसभऺ प्रस्तङ्टत गयी छरपर हङ्टने प्रावधान यहेको छ । वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन 
भापि त आमोगरे सॊङ्जवधानत: आपूराई तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायी य ङ्जवद्यभान ऐन कानूनरे ङ्झनङ्छदिद्श गयेफभोङ्ञजभ 
भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गनि आपूरे वषिबङ्चय गयेका काभहरूको अनङ्टबवफाट भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को कायफाहीभा देङ्ञिएका 
सभस्मा एवॊ च ङ्टनौतीहरू य सभाधानका राङ्झग सङ्टझावहरू वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त प्रस्तङ्टत गदै आएको छ । 
आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरूको कामािन्वमन हङ्टन सकेको िण्डभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग य भ्रद्शाचायजन्म कामि धेयै 
हदसम्भ ङ्झनमन्रण बई सङ्टशासन स्थाऩना गनि भद्दत ऩङ्टग्ने आमोगको ङ्जवद्वास यही आएको छ ।  

६.२  ङ्जवगतका सङ्टझावहरूको कामािन्वमनको अवस्था 
 आङ्झथिक वषि २०७४।७५ को वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन भापि त आमोगरे नेऩार सयकायराई ङ्जवङ्झबङ्ङ ९ वटा शीषिकभा 

७५ वटा सङ्टझावहरू ङ्छदएको ङ्झथमो । उक्त सङ्टझावहरू कामािन्वमन गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूरे आपूरे गयेका 
प्रमासहरूको जानकायी आमोगराई उऩरब्ध गयाएका छन ्। त्मसका अङ्झतङ्चयक्त आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरू 
कामािन्वमन गनि आगाभी ङ्छदनभा गङ्चयने कामिहरूको ङ्जववयणसभेत आमोगराई प्राद्ऱ बएको छ । 

 ङ्जवशेषत: ङ्जवद्यङ्टतीम शासन प्रफर्द्िन गयी साविजङ्झनक सेवाको गङ्टणस्तय वङृ्जर्द् गनि आमोगरे ङ्छदएको सङ्टझावफभोङ्ञजभ 
अङ्झधकाॊश ङ्झनकामहरूरे सेवाग्राहीभैरी Digital Display य CCTV जडान गयी ङ्झनगयानी गने कामि थऩ व्मवङ्ञस्थत 
फनाएको ऩाइमो । मसका साथै सङ्टशासन प्रफर्द्िनभा प्राम: ङ्झनकामहरूरे ई-हाङ्ञजयी य अनराइनभापि त आफ्नो 
ङ्झनकामरे प्रदान गने सेवासङ्टङ्जवधाको फाये जानकायी ङ्छदने व्मवस्था गयेको ऩाइमो । केही ङ्झनकामहरूरे सदाचाय 
प्रोत्साहन गनि सदाचाय अङ्झधकायीसभेत तोकेका छन ्। मस्ता प्रमासहरूफाट साविजङ्झनक प्रशासनभा सङ्टधाय गनि य 
याज्मरे प्रदान गने सेवासङ्टङ्जवधाभा नागङ्चयकको सयर ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत गनि भद्दत ऩङ्टगेको छ । तथाङ्जऩ, गएको वषि 
ङ्छदइएका अङ्झधकाॊश सङ्टझावहरू आॊङ्ञशक रूऩभा भार कामािन्वमन बएको देङ्ञिन्छ । जसराई देहामफभोङ्ञजभ 
प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ :- 

भन्रारम/ङ्झनकाम सङ्टझावको ङ्जवषम सङ्टझाव कामािन्वमनको अवस्था 
अथि भन्रारम कभिचायीहरूको ऩमािद्ऱ 

ऩाङ्चयश्रङ्झभक य न्मामोङ्ञचत 
तरफभान वङृ्जर्द् 

२०७६ श्रावण १ गतेदेङ्ञि रागू हङ्टने गयी 
याजऩरअनॊङ्जकत शे्रणीका राङ्झग २० प्रङ्झतशत य 
याजऩराॊङ्जकत शे्रणीका राङ्झग १८ प्रङ्झतशतरे 
तरफ वङृ्जर्द् बएको ।  

याजस्व च ङ्टहावट योक्न 
प्रबावकायी अनङ्टगभन य 
ङ्झनमन्रण प्रणारी 

बन्साय ङ्जवबागरे अनराइनभापि त अनङ्टगभन गने 
प्रणारी स्थाऩना बएको, केन्िीम अनङ्टगभन टोरी 
गठन बएको ।  

सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन 
भन्रारम 

नेऩार वामङ्टसेवा ङ्झनगभको 
व्मवस्थाऩकीम सङ्टधाय  

नेऩार वामङ्टसेवा ङ्झनगभ सङ्टधाय सङ्टझाव कामिदर 
गठन बई कामि सङ्टरु गयेको । 

बङू्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी 
ङ्झनवायण भन्रारम 

प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग, 
अनराइनफाट सभेत 
ङ्झनवेदन ङ्झरने व्मवस्था  

७८ वटा कामािरमहरूभा अनराइन कायोफाय 
सङ्टरु बइसकेको। अनराइनफाट सभेत ङ्झनवेदन 
ङ्झरन PAM (Public Access Module) नाभक 
ऩोटिर करॊकी य साॉिङ्ट कामािरमहरूभा 
सॊचारनभा ल्माइएको । चारङ्ट आ.व.भा थऩ 

ऩङ्चयच्छेद– ६ 
सङ्टझावहरू 
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४० वटा कामािरमहरूभा सॊचारनभा ल्माइने ।   

ङ्झडङ्ञजटर शासन 
प्रबावकायी रूऩभा रागू  

२० वटा भारऩोत कामािरमहरूको अनङ्टगभन 
भन्रारमफाटै गनि सङ्जकने गयी CCTV Camera 

भन्री य सङ्ञचवको कामिकऺभा जडान गङ्चयएको ।   
गङ्चयफ घयऩङ्चयवायको 
ऩङ्जहचान गयी ऩङ्चयचमऩर 
ङ्जवतयण य गङ्चयफी ङ्झनवायण 

२६ ङ्ञजल्राभा गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान 
कामििभ सम्ऩङ्ङ बई ऩङ्चयचम ऩर ङ्जवतयण कामि 
जायी यहेको।  

उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति 
भन्रारम 

साविजङ्झनक सॊस्थाहरूभा 
रोकसेवा आमोगरे 
तोकेको भाऩदण्डफभोङ्ञजभ 
ऩदऩूङ्झति 

भन्रारम सम्फर्द् साविजङ्झनक ङ्झनकामभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
य भनोनमनका राङ्झग छनौट गदाि अऩनाउनङ्टऩने 
कामिङ्जवङ्झध, २०७५ स्वीकृत बई कामािन्वमनभा 
यहेको ।  

अनङ्टङ्ञचत नापा ङ्झरने य 
उऩबोक्ताराई भायभा 
ऩानेराई कायफाही  

उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन, २०७५ ऩाङ्चयत बएको।  

श्रभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
भन्रारम 

याद्ससॊघीम भहासङ्ञन्ध 
(UNCAC) को कामािन्वमन 

भन्रीस्तयको ङ्झनणिमफाट सदाचाय एकाइ गठन 
गङ्चयएको एवॊ प्रशासन भहाशािा प्रभङ्टिराई 
सदाचाय अङ्झधकृत (Intergrity Officer)  
तोङ्जकएको ।  

सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्रारम 

स्थानीम तहभा 
साविजङ्झनक िङ्चयद य 
वास्तङ्जवक राबग्राही 
सङ्ञम्भङ्झरत उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतको गठन 

गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको साविजङ्झनक िङ्चयद 
ङ्झनमभावरी, २०७५ (नभङ्टना) स्वीकृत गयी 
स्थानीम तहभा ऩठाइएको ।  

कभिचायी सभामोजन तथा 
सॊघीम सॊयचनाभा 
िायेजीभा ऩयेका 
कामािरमहरूको बौङ्झतक 
साभग्री, अङ्झबरेिहरूको 
सॊयऺण य व्मवस्थाऩन  

सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको स्वीकृत दयफन्दी 
१,३७,६१४ भध्मे तीनै तहभा गयी १,००,०३१ 
कभिचायीको सभामोजनको ङ्जववयण प्रस्तङ्टत बएको 
। ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको सॊमोजकत्वभा 
िायेजीभा ऩयेका कामािरमहरूको बौङ्झतक साभग्री 
य भहत्वऩूणि अङ्झबरेिहरूको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा 
हस्तान्तयण । 

ङ्जवद्यङ्टतीम शासन (Digital 

Governance) को 
प्रबावकायी रूऩभा 
सॊचारन 

सातै प्रदेशको भङ्टतमभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको 
कामािरम, ७७ ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको 
कामािरम एवॊ ७५३ स्थानीम तहको वेफसाइट 
ङ्झनभािण गयी सॊचारनभा ल्माइएको ।  

गहृ भन्रारम िायेजीभा ऩयेका 
कामािरमहरूको बौङ्झतक 
साभग्री, अङ्झबरेिहरूको 
सॊयऺण य व्मवस्थाऩन 

िायेजीभा ऩयेका कामािरमहरूको चर अचर 
सम्ऩङ्ञत्त रगामत स्रोतसाधन य अङ्झबरेिहरू 
सम्फङ्ञन्धत प्रदेशका भङ्टतमभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषदको कामािरमहरूराई हस्तान्तयण 
गने ङ्झनणिम बएको।  

भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणको 
नीङ्झतसॉग अन्तयसम्फङ्ञन्धत 
सवारको रूऩभा यहेको 
फढ्दो रैंङ्झगक ङ्जहॊसाका 
घटनाको ङ्झनभूिरीकयण 

भङ्टरङ्टकी अऩयाध (सॊङ्जहता) ऐन,२०७४ य भङ्टरङ्टकी 
देवानी (सॊङ्जहता) ऐन, २०७४ कामािन्वमनभा 
यहेको। प्रहयीभा यहेको भङ्जहरा सेरराई 
सशक्तीकयण गङ्चयएको। 
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याङ्जद्सम मोजना आमोग 
 

ङ्जवकास आमोजना 
व्मवस्थाऩनभा देङ्ञिने 
जङ्जटरता सहजीकयण 

याङ्जद्सम प्राथङ्झभकता प्राद्ऱ आमोजनाहरूको छनौट 
एवॊ कामािन्वमनराई सहज, सभमफर्द् य 
प्रबावकायी फनाउन “याङ्जद्सम प्राथङ्झभकता प्राद्ऱ 
आमोजना ङ्झनधाियण गने भाऩदण्ड, २०७५” 
तजङ्टिभा गयी रागू गङ्चयएको।  

फहङ्टवषॉम आमोजनाभा 
ङ्जवगतको ऩर्द्ङ्झत 
ऩङ्टनयावरोकन गयी स्रोत 
सङ्टङ्झनङ्ञद्ळतता प्रदान गने  

आ.व. २०७५/७६ देङ्ञि नेऩारको सॊङ्जवधान 
फभोङ्ञजभ सॊघीम शासकीम व्मवस्था अनङ्टरूऩ हङ्टने 
गयी य ङ्जवत्तीम सॊघीमता कामािन्वमन गने गयी 
भागिदशिन तमाय गयी वाङ्जषिक ङ्जवकास कामििभ य 
भध्मभकारीन िचि सॊयचना तजङ्टिभा गङ्चयएको ।  
“सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको कामि 
ङ्ञजम्भेवायीभा ऩने ङ्जवकास कामििभ तथा 
आमोजनाको वगॉकयण तथा फाॉडपाॉटसम्फन्धी 
भाऩदण्ड, २०७६ ” य “आमोजनाहरूको 
फहङ्टवषॉम ठेक्कासम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७६” 
स्वीकृत बई कामािन्वमनभा आएको । 

यऺा भन्रारम याद्ससॊघीम भहासङ्ञन्ध 
(UNCAC) रे  औॊल्माए 
अनङ्टसाय सदाचाय प्रफर्द्िन  

“सैङ्झनक आचायसॊङ्जहता सङ्ग्रह, २०७६” रागू 
गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको ।  

साविजङ्झनक िङ्चयदभा हङ्टने 
ङ्झभरेभतो ङ्झनरुत्साहन, 
सम्झौताफभोङ्ञजभ 
कामिसम्ऩङ्ङ 

नेऩारी सेनाभा हङ्टने िङ्चयद प्रङ्जिमाराई ऩायदशॉ, 
ङ्झनमङ्झभत, प्रबावकायी य गङ्टणस्तयीम फनाउन 
आन्तङ्चयक कामिङ्झनमन्रण ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५, 
िङ्चयद प्रङ्जिमाराई व्मवङ्ञस्थत गनेसम्फन्धी 
ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५, बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्झनभािण 
प्रङ्जिमासम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०७६ रगामतका 
ङ्झनदेङ्ञशकाहरू रागू गयी कामािन्वमन बइयहेको ।  

साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरम रागत अनङ्टभान य आङ्झथिक 
प्रस्तावका आधाय एवॊ 
भाऩदण्ड, िङ्चयद प्रङ्जिमा 
य प्रस्ताव 
भूल्माॊकनसम्फन्धी कानून 
वा कामिङ्जवङ्झध 
ङ्झनभािण/ऩङ्चयभाजिन 

िङ्चयद ङ्झनमभावरीको छैठौं सॊशोधनफभोङ्ञजभ 
साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरमरे तमाय 
गयेको फोरऩरसम्फन्धी नभङ्टना कागजातहरूको 
ङ्जवऩयीत नहङ्टने गयी फोरऩरसम्फन्धी 
कागजातहरू तमाय गनङ्टिऩने फाध्मकायी व्मवस्था 
रागू गयी Standerd Biding Document हरूभा 
ऩङ्चयभाजिन गङ्चयएको ।  

ङ्झनभािणसम्फन्धी प्राङ्जवङ्झधक 
स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन, ड्रइङ, 
ङ्झडजाइनको वस्तङ्टऩयक 
भाऩदण्ड य अनङ्टगभन 
कामिङ्जवङ्झध  

अनङ्टगभनसम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञशका तमाय बई रागू 
गङ्चयएको ।  

 

एकै ऩटक फोरऩर 
आह्वान गयी सम्ऩादन 
गनङ्टिऩने काभ टङ्टिा फनाई 
गने प्रवङृ्ञत्त ङ्झनरुत्साहन, 
कानूनी व्मवस्था ङ्जवऩयीत 
िङ्चयद गने उऩय 
कायफाही 

ङ्झनमभावरीभा सॊशोधन गयी स्राईङ्झसङ तथा 
प्माकेङ्ञजङसम्फन्धी सभस्मा सॊफोधन गङ्चयएको । 
साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन य ङ्झनमभावरी तथा 
सम्झौता ङ्जवऩयीत काभ गने ४५ वटा ङ्झनभािण 
व्मवसामी सॊस्थाहरू कारोसूचीभा यािी तीन 
वषिसम्भ िङ्चयद कामि गनि गयाउनफाट योक 
रगाइएको ।  



263  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, २०७५/७६ ऩङ्चयच्छेद-६, सङ्टझावहरू 
  

ङ्जवद्यङ्टतीम िङ्चयद प्रणारीभा 
सङ्टदृढीकयण, 
सम्झौताफभोङ्ञजभ काभ 
नगनेराई अनङ्टगभन गयी 
कायफाही 

गएको आ.व. भा भारै २३०१ साविजङ्झनक 
ङ्झनकाम य ११,१५४ वटा फोरऩरदाता 
कम्ऩनीहरू ङ्जवद्यङ्टतीम िङ्चयद प्रणारीभा दताि 
गङ्चयएको । अध्ममन छानङ्झफन प्रङ्झतवेदन तमाय 
गयी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगसभऺ थऩ अनङ्टसन्धानका राङ्झग रेिी 
ऩठाइएको ।  

भङ्टतमभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको 
कामािरम, प्रदेश नॊ. १ 

कृङ्जष ऺेरको 
व्मावसामीकयण/ङ्जकसान 
य उऩबोक्ताफीच प्रत्मऺ 
ङ्जकनफेचको व्मवस्था  

नीङ्झत, कामििभ य फजेटभापि त व्मावसाङ्जमक 
कृङ्जष, कृङ्जष फजाय व्मवस्थाऩनराई जोड ङ्छदई 
व्मवङ्ञस्थत कृङ्जष फजाय स्थाऩना गङ्चयएको ।  

भङ्टतमभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको 
कामािरम, प्रदेश नॊ. ५ 

नदीजन्म ऩदाथि 
उत्िननभा ङ्झनमन्रण 

नदीजन्म ऩदाथि सॊकरन कामिङ्जवङ्झध २०७५ 
जायी बई कामािन्वमनभा यहेको । 

 आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरू कामािन्वमन गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूफाट बएका प्रमासहरूरे भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गनि 
भद्दत ऩङ्टगेको छ । मङ्झत हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन सङ्टझावहरू ऩूणिरूऩरे कामािन्वमन हङ्टन नसक्नङ्ट एउटा च ङ्टनौतीको ङ्जवषम 
फनेको छ । आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरू ऩूणिरूऩभा कामािन्वमन हङ्टन नसक्नङ्टका ऩछाङ्झड ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणहरू यहेका 
छन ्। भूरत: आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरूको प्राथङ्झभकीकयण नहङ्टनङ्ट य सङ्टधायका राङ्झग ङ्छदइएका सङ्टझावहरूको 
गाम्बीमिता कामािन्वमनभा प्रङ्झतङ्झफङ्ञम्फत नहङ्टनङ्ट हो । मसका साथै, भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणभा सयकायी ङ्झनकामहरूफीच 
सभन्वमको कभी यहेको ऩाइन्छ । प्रणारी ङ्झफथोङ्झरएऩङ्झछ भार सभस्माको सभाधान गनितपि  राग्नङ्ट य सङ्टशासन 
कामभ गनि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे ऩूविङ्जिमाशीरता नदेिाउनङ्ट अको अवयोधका रूऩभा यहेको छ। सदाचायको 
ऩर्द्ङ्झत सॊस्थागत हङ्टन नसक्नङ्ट, सङ्टझाव कामािन्वमनभा अको टड्कायो सभस्माको रूऩभा यहेको छ । अनङ्टगभन य 
भूल्माॊकन ऩर्द्ङ्झत ङ्जपतरो य प्रबावहीन यहनङ्ट ऩङ्झन सङ्टशासन प्रफर्द्िनको अवयोध हो । ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामरे 
प्रबावकायी ङ्झनमभन गनि नसक्नङ्ट फढ्दो फेङ्झथङ्झतको एक प्रभङ्टि कायकको रूऩभा यहेको छ । त्मसैगयी, ङ्झनणिम य 
सङ्टझाव कामािन्वमनभा तदारुकता नहङ्टन ङ्ट भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण नहङ्टनङ्टको कायक तत्व फनेको छ । सदाचाय 
ङ्झफथोङ्झरनङ्टभा असर काभका राङ्झग ऩङ्टयस्काय य गरत काभका राङ्झग दण्ड नहङ्टनङ्ट एवॊ जसो गये ऩङ्झन सभान 
प्रङ्झतपर हङ्टने ऩङ्चयऩाटी ऩङ्झन ङ्ञजम्भेवाय यहेको छ । त्मस्तै, अनङ्टङ्ञचत कामिको छानङ्झफन गने ङ्झनकाम नतोङ्जकनङ्ट 
सङ्टशासन स्थाऩना गने कामिभा प्रभङ्टि अवयोधको रूऩभा यहेको छ ।  

6.३  भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन कामभ गनि आमोगद्राया प्रस्ताङ्जवत सङ्टझावहरू 
 रोकताङ्ञन्रक शासनप्रणारीभा जनअऩेऺा सम्फोधन गनिका राङ्झग सयकायरे नीङ्झत ङ्झनभािण य कामािन्वमन गयी 

सङ्टशासन कामभ गनि आवश्मक हङ्टन्छ । जनउत्तयदामी, ऩायदशॉ य सेवाप्रङ्झत सभङ्जऩित साविजङ्झनक 
ऩदाङ्झधकायीहरूफाट भारै सङ्टशासन कामभ गने कामि सम्बव छ । सङ्टशासनका राङ्झग सयकायी य ङ्झनजी ऺेरभा 
सभेत भ्रद्शाचायप्रङ्झत शून्म सहनशीरता कामभ हङ्टन जरुयी छ । अङ्जहरे नेऩारको शासकीम प्रणारीभा 
फहङ्टआमाङ्झभक स्वरूऩभा भ्रद्शाचाय देङ्ञिएको छ । याजस्व असङ्टरी, साविजङ्झनक िङ्चयद प्रङ्जिमा,  ङ्ञशऺा, स्वास्थ्म य 
जनताका प्रत्मऺ सयोकाय यहने सेवाप्रवाहका ऺेरभा सभेत देङ्ञिएको भ्रद्शाचायका कायण आङ्झथिक ङ्जवकास, ङ्जवकास 
ङ्झनभािण कामि, साविजङ्झनक सेवा प्रवाह, आन्तङ्चयक सङ्टयऺा प्रणारी एवॊ सम्ऩदा सॊयऺण ह्रासोन्भङ्टि हङ्टॉदै गएको छ । 
नीङ्झतगत भ्रद्शाचायरे आङ्झथिक, साभाङ्ञजक ऺेरभा अङ्ञस्थयता य ङ्जवचरन उत्ऩङ्ङ गयाएको छ । भ्रद्शाचायफाट आङ्ञजित 
सम्ऩङ्ञत्तराई साभाङ्ञजक रूऩभा ङ्झनरुत्साहन हङ्टन नसक्नङ्ट, उल्टै प्रङ्झतद्षा प्रदान गनङ्टिजस्ता कायणरे ऩङ्झन भ्रद्शाचायरे 
प्रोत्साहन ऩाएको छ । 

 सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनि सङ्घीम, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सयकायका साथै तीनै तहका सयकाय भातहतका सफै ङ्झनकाम 
एवॊ उक्त ङ्झनकामहरूका सफै ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीहरू ऩूणि ङ्ञजम्भेवाय य जवापदेही फङ्ङङ्ट जरुयी यहेको छ । 
भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनिका राङ्झग आमोगरे सयकायी, गैयसयकायी य ङ्झनजी ऺेर तथा 
नागङ्चयक सभाजरगामत सफैसॉगको सहकामि य सभन्वमको सभेत अऩेऺा गयेको छ । सङ्टशासनङ्झफना भङ्टरङ्टकभा 
ङ्छदगो शाङ्ञन्त, ङ्जवकास य सभङृ्जर्द् सम्बव नहङ्टने हङ्टॉदा भ्रद्शाचायजन्म ङ्जिमाकराऩराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै सदाचाय 
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ऩर्द्ङ्झतको प्रवर्द्िन गयी भ्रद्शाचायभङ्टक्त सभाज स्थाऩना गने दृङ्जद्शरे सङ्टझावहरू ङ्छदइएको छ । आमोगफाट प्रस्ताङ्जवत 
सङ्टझावहरू भूरत: सभाजफाट भ्रद्शाचायराई अस्वीकाय गने सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास गने, भ्रद्शाचाय गने अवसय घटाई 
भ्रद्शाचाय हङ्टन नङ्छदने ऩर्द्ङ्झत स्थाङ्जऩत गने य साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायी एवॊ कभिचायीहरूराई आफ्नो काभप्रङ्झत 
जवापदेही फनाउन े ङ्छदशातपि  रङ्ञऺत छन ्। मसका राङ्झग नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहका 
साथै अन्तङ्झनिकाम य अन्तय तहसॉग सम्फङ्ञन्धत देहामफभोङ्ञजभका सङ्टझावहरू प्रस्तङ्टत गङ्चयएका छन ्। 
६.३.१ नऩेार सयकायराई ङ्छदइएका सङ्टझावहरू : 
(क) प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  को कामािरम : 

1. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग रगामतका सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम तथा ऩदहरूभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने 
ऩदाङ्झधकायीहरू उच्च नैङ्झतक आचयण बएको हङ्टन ङ्टऩने सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था यहेको छ। सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम 
तथा ऩदहरूभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने ऩदाङ्झधकायीहरूको आचयणभा प्रङ्झतङ्झफङ्ञम्वत हङ्टने सदाचाय य कामिसम्ऩादनभा 
रूऩान्तयण हङ्टने सऺभतारे अन्म ङ्झनकाम य सभाजभा सभेत सकायात्भक सन्देश ङ्छदने एवॊ सङ्टशासन य 
सभङृ्जर्द्को रक्ष्मभा सभेत भहत्वऩूणि मोगदान ऩङ्टर् माउने हङ्टॉदा ऩदाङ्झधकायी चमन गदाि सदाचायरगामतका 
भाऩदण्डका आधायभा ङ्झनङ्ञद्ळत कामिङ्जवङ्झधफभोङ्ञजभ गने ऩर्द्ङ्झत फसाल्नका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने। 

2. नेऩाररे भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टक्त याद्ससॊघीम भहासङ्ञन्धको अनङ्टभोदन गयी भहासङ्ञन्धभा बएका धेयै 
प्रावधानहरू कानूनभा सभावेश गङ्चयसकेको छ। भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका प्रमासराई अझै फढी प्रबावकायी 
फनाउनका राङ्झग भहासङ्ञन्धका थऩ केही प्रावधानहरू सभेत सभावेश गयी आमोगरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०७६ तथा भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०७६ को भस्मौदा ऩेस गयेको छ। 
भहासङ्ञन्धको बावनाअनङ्टरूऩ साऺी य ङ्जवशेषऻहरूको सङ्टयऺा, सूचनादाताको सङ्टयऺा तथा स्वाथिको द्रन्द्र 
ङ्झनमन्रणसम्फन्धी कानून ङ्झनभािण गनिसभेत आमोगरे सङ्टझाव ङ्छदॊ दै आएको छ। भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका 
प्रमासराई थऩ प्रबावकायी फनाउन कानून ऩङ्चयभाजिन एवॊ ङ्झनभािणका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने।  

3. भङ्ञन्रऩङ्चयषद् वा त्मसको कङ्ट नै सङ्झभङ्झतफाट साभूङ्जहक रूऩभा गयेको नीङ्झतगत ङ्झनणिम सम्फन्धभा अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात तथा तत्सम्फन्धी कङ्ट नै कायफाही नगने बङ्ङे 
कानूनी व्मवस्था यहेको हङ्टॉदा भन्रारमफाट ङ्झनणिम गनङ्टिऩने साविजङ्झनक िङ्चयदसम्फन्धी ङ्जवषमराई सभेत 
ङ्झनणिमका राङ्झग भङ्ञन्रऩङ्चयषदभा ऩङ्टर् माउने प्रवङृ्ञत्त ऩाइएको छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्त ङ्झनमन्रण गनिका राङ्झग 
भङ्ञन्रऩङ्चयषदभा ऩेस गङ्चयने नीङ्झतगत ङ्झनणिमहरूको स्ऩद्श ऩङ्चयबाषा य व्मातमा एवॊ नीङ्झतगत य प्रशासङ्झनक 
ङ्झनणिमको सीभा ङ्झनधाियण गयी नीङ्झतगत ङ्झनणिमसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध तजङ्टिभा एवॊ कामािन्वमन गने । 

4. साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका ऩदाङ्झधकायी/कभिचायीरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको य हयेक आङ्झथिक वषि सभाद्ऱ बएको 
साठी ङ्छदनङ्झबर सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण बयी ऩेस गनङ्टिऩने व्मवस्था यहेकोभा हयेक वषि सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण बयी 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूभा थन्र्क्याउॉदै जाने ऩङ्चयऩाटीको ङ्जवकास बएको छ। औऩचाङ्चयकताभा सीङ्झभत बएको 
सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण बने ऩङ्चयऩाटीराई सङ्टधाय गयी साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका व्मङ्ञक्तको सम्ऩङ्ञत्तको 
मथाथिऩयक य वास्तङ्जवक अङ्झबरेि याख्न े य उऩमोङ्झगता फढाउने प्रणारी ङ्जवकास गनङ्टि आवश्मक छ। 
आवश्मक कानूनी, प्रङ्जवङ्झधगत तथा सॊस्थागत प्रफन्ध गयी सफ्टवेमय भापि त सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण बने य सोको 
ङ्झडङ्ञजटर अङ्झबरेि अद्यावङ्झधक एवॊ रेिाजोिा हङ्टने व्मवस्था गने।  

5. आमोगरे अनङ्टङ्ञचत कामिसम्फन्धी अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात तथा तत्सम्फन्धी अन्म कायफाही गनिसक्न े
व्मवस्था तत्कारीन सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ भा यहेकोभा 
वतिभान सॊङ्जवधानभा आमोगराई प्रदत्त उक्त ङ्ञजम्भेवायी हटाइएको छ । अनङ्टङ्ञचत कामि य भ्रद्शाचाय एक 
अकािभा अन्मोन्माङ्ञश्रत रूऩभा सम्फङ्ञन्धत यहेको तथा भ्रद्शाचायको ङ्जवषमभा अनङ्टसन्धान गदै जाॉदा अनङ्टङ्ञचत 
कामि देङ्ञिनसक्ने य अनङ्टङ्ञचत कामिको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान गदै जाॉदा भ्रद्शाचाय देङ्ञिनसक्ने ङ्ञस्थङ्झतभा मी 
दङ्टवै ङ्जवषमराई ऩथृकरूऩभा हेनि ङ्झभल्दैन । अनङ्टङ्ञचत कामिराई आमोगको ऺेराङ्झधकायङ्झबर याख्न आवश्मक 
कानूनी व्मवस्था गनि ऩहरकदभी ङ्झरने । 

6. भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टक्त याद्ससॊघीम भहासङ्ञन्धको व्मवस्था अनङ्टरूऩ भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणभा अन्तयािङ्जद्सम 
सहमोग अङ्झबवङृ्जर्द्का राङ्झग हाम्रो भङ्टरङ्टकभा ऩायस्ऩङ्चयक कानूनी सहामता ऐन तथा सङ्टऩ ङ्टदिगी ऐन तजङ्टिभा गयी 
रागू गङ्चयएको बए ताऩङ्झन ऩायस्ऩङ्चयक सहमोगराई अझै प्रबावकायी फनाउनका राङ्झग सम्फर्द् भङ्टरङ्टकसॉग 
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आवश्मक ङ्छद्रऩऺीम सम्झौतासभेत गयी भ्रद्शाचायफाट आजिन गयी ङ्जवदेशभा रङ्टकाएको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जपताि गने 
व्मवस्था ङ्झभराउने ।  

7. ङ्झनजी, सहकायी तथा स्वदेशी/ङ्जवदेशी गैयसयकायी सॊस्थाहरूभा हङ्टने घङ्टसिोयी य यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
रगामतका भ्रद्शाचायजन्म कामिसॉग साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीसभेत जोङ्झडने सम्बावना यहन्छ । तसथि  
सम्ऩङ्ञत्त शङ्टर्द्ीकयण अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग आमोग भातहत यहने व्मवस्था गने । साथै ङ्झनजी तथा सहकायी 
ऺेरको भ्रद्शाचायको ऩङ्चयणाभ सम्फोधन गनि आमोगको ऺभता सङ्टदृढ गयी आमोगरे हेने कानूनी व्मवस्था 
गने ।  

8. सभाज य साविजङ्झनक ऺेरभा बइयहेको सदाचाय य नैङ्झतक आचयणको स्िरनको प्रत्मऺ नकायात्भक 
प्रबाव सङ्टशासनभा ऩदिछ। भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग सयकायी, गैयसयकायी य ङ्झनजी सफै ऺेरभा सॉगसॉगै 
सदाचाय प्रणारीको ङ्जवकासका राङ्झग ऩहर हङ्टनङ्ट आवश्मक छ। भङ्टरङ्टकभा सदाचाय ऩर्द्ङ्झतको ङ्जवकास गनि 
याङ्जद्सम सदाचाय नीङ्झत तमाय गयी रागू गने ।  

9. ङ्जवद्यभान िङ्ञचिरो ङ्झनवािचन प्रणारीका कायण ङ्झनवािचन ऩद्ळात ् भहॉगी फढ्नङ्टका साथै भ्रद्शाचायसभेत 
फढ्नसक्ने तथ्म औॊल्माइएको ऩाइन्छ । भ्रद्शाचाय न्मूनीकयणका राङ्झग िङ्ञचिरो ङ्झनवािचन प्रणारीभा 
ऩङ्टनयावरोकन आवश्मक छ । ङ्झनवािचनका प्रभङ्टि सयोकायवारा सॊस्था याजनीङ्झतक दर एवॊ स्वतन्र 
उम्भेदवायरे प्राद्ऱ गने चन्दा य अन्म आम फैंङ्जकङ प्रणारीफाट भार ङ्झरने व्मवस्था ङ्झभराई आमव्मम 
फैंङ्जकङ प्रणारीसॉग आफर्द् गयी ऩायदङ्ञशिता कामभ गने ।  

(ि) अथि भन्रारम 
10. याद्ससेवक कभिचायी, बन्साय एजेण्ट य भारसाभान धनीको ङ्झभरेभतोभा नक्करी प्रऻाऩनऩर प्रमोग गयी 

तथा बन्साय प्रऻाऩनऩरभा भारवस्तङ्टको गरत घोषणा गयी याजस्व छरी एवॊ च ङ्टहावट गने रगामतका 
भङ्टरङ्टकको अथितन्रका राङ्झग घातक प्रवङृ्ञत्तहरूको ङ्झनमन्रण जरुयी छ। बन्साय कामािरमभा कभिचायी, 
एजेन्ट य व्माऩायीराई राब हङ्टने य नेऩार सयकायराई हाङ्झन हङ्टने गयी ङ्झभरेभतोभा याजस्व च ङ्टहावट गने 
प्रवङृ्ञत्त ङ्झनमन्रण गनिका राङ्झग प्रबावकायी अनङ्टगभन तथा ङ्झनमन्रण प्रणारी अवरम्फन गने ।  

11. सयकायराई ङ्झतनङ्टिऩने कय नङ्झतयी सकेसम्भ छल्न िोज्ने प्रवङृ्ञत्तउऩय ऩूणिरूऩभा ङ्झनमन्रण आवश्मक छ। 
कय प्रणारीभा सङ्टधाय गयी कय छल्नेहरूराई कयको दामयाभा ल्माउनङ्टका साथै सभमभा कय नङ्झतने 
व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाहरूको कय ङ्झभनाहा गने, कय छङ्टट ङ्छदन ेय उऩबोक्ताभाङ्झथ कयबाय थप्दै जाने प्रवङृ्ञत्तराई 
ऩूणिरूऩभा अन्त्म गने व्मवस्था ङ्झभराउन े । कयदातारे ऩूवािदेश भाग गयेको अवस्थाभा कानूनरे 
तोङ्जकएको सभम सीभाङ्झबरै ङ्झनणिम ङ्झरन, सभमभै कय ङ्झनधाियण गनि तथा ङ्झनधािङ्चयत कय याजस्व असङ्टरउऩय 
सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत य सङ्टयङ्ञऺत हङ्टने उऩमङ्टक्त उऩाम अवरम्फन गयी अङ्झग्रभ कायफाही गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

12. भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टक्त याद्ससॊघीम भहासङ्ञन्धको धाया ७ अन्तगित याज्मको आङ्झथिक ङ्जवकासको गङ्झतराई 
ध्मानभा यातदै कभिचायीहरूको ऩमािद्ऱ ऩाङ्चयश्रङ्झभक य न्मामोङ्ञचत तरफभान अङ्झबवङृ्जर्द् गनिभा जोड ङ्छदइएको 
छ। भ्रद्शाचायजन्म कामि ङ्झनमन्रणका राङ्झग कामािरम सहमोगी वा सो सयहको कभिचायीरे सभेत आफ्नो 
ऩङ्चयवायको आधायबतू आवश्मकता ऩङ्चयऩूङ्झति गनिसक्ने गयी मथोङ्ञचत तरफ रगामत आवास, ङ्ञशऺा, 
स्वास्थ्म जस्ता सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था गने य वाङ्जषिक भूल्मवङृ्जर्द्को अनङ्टऩातभा स्वत: अङ्झबवङृ्जर्द् हङ्टने व्मवस्था 
सभेत गने। 

13. गैयसयकायी सॊस्थाहरूका नाभभा प्राद्ऱ हङ्टने ठूरो यकभ याङ्जद्सम फजेट प्रणारीभा आफर्द् हङ्टन नसकेको तथ्म 
औॊल्माइएको छ। मसयी अऩायदशॉ य अनङ्टत्तयदामी रूऩभा गङ्चयने िचिरे भ्रद्शाचायराई फढावा ङ्छदनसक्न े
हङ्टॉदा मस्ता ङ्जवकृङ्झत ङ्झनभूिर गयी थऩ व्मवङ्ञस्थत फनाउन जरुयी छ । अन्तयािङ्जद्सम गैयसयकायी सॊस्थाहरू 
भापि त प्राद्ऱ हङ्टने यकभ याङ्जद्सम फजेट प्रणारीभा आफर्द् गयेय भार िचि गने ऩङ्चयऩाटी फसारी सॊस्थागत 
सङ्टशासन कामभ गने । 

14. आङ्झथिक वषिको अन्त्मङ्झतय यकभान्तय गने, ङ्झनकासा ङ्छदने य हतायहतायभा ठूरो यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदने 
कामिरे भ्रद्शाचाय य अङ्झनमङ्झभतताराई फढावा ङ्छदएको छ। यकभान्तय, ङ्झनकासा य ब ङ्टक्तानीको सीभा य 
भाऩदण्ड ऩङ्टनयावरोकन गयी मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने।  
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15. हयेक आङ्झथिक कायोफायहरूराई फैंङ्जकङ प्रणारीसॉग आफर्द् गयी नगदभा हङ्टने कायोफायराई िभश: 
न्मूनीकयण गदै रैजानङ्ट आवश्मक छ। मस्तो ऩर्द्ङ्झतको ङ्जवकासका राङ्झग फैंक भापि त ङ्झनकासा ङ्छदन ेतथा 
ब ङ्टक्तानी  ङ्झफरहरू कम्प्मङ्टटयाइज्ड गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

(ग) उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति भन्रारम 
16. घयामसी उऩबोग वा ङ्झनभािण कामिभा प्रमोग हङ्टने कङ्झतऩम औद्योङ्झगक उत्ऩादनहरूभा उत्ऩाङ्छदत ङ्झभङ्झत य 

प्रमोग गङ्चयसक्नङ्टऩने ङ्झभङ्झत उल्रेि नहङ्टने, नक्करी टाॉङ्झसएको हङ्टने वा च्माङ्झतएको हङ्टने अवस्थारे उऩबोक्ता 
ठङ्झगनङ्टका साथै ङ्झनभािण कामि कभजोय बई सभङृ्जर्द्भा नकायात्भक प्रबावसभेत ऩयेको छ। कायिानाफाट 
उत्ऩाङ्छदत ङ्झनभािण वा उऩबोग्म साभग्रीहरूभा अङ्झनवामि रूऩभा उत्ऩाङ्छदत ङ्झभङ्झत य प्रमोग गङ्चयसक्नङ्टऩने ङ्झभङ्झत 
रगामतका अन्म आवश्मक स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन य ङ्जववयणहरू याख्न ेव्मवस्था ङ्झभराई अनङ्टगभन सभेत गने। 

17. अस्वाबाङ्जवक भूल्मवङृ्जर्द्, काटेङ्झरङ, कृङ्झरभ अबाव, गङ्टणस्तयहीन वस्तङ्टको ङ्झफिी ङ्जवतयण रगामत फजायभा 
हङ्टने ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका ठगीका ङ्जवरुर्द् कामिताङ्झरकासङ्जहत मोजनाफर्द् रूऩभा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गनङ्टि 
आवश्मक छ । आभ उऩबोक्ताराई सचेत गयाउन,े ङ्झफचौङ्झरमाको चिराई ङ्झनमन्रण गने, अनङ्टगभनका 
आधायभा अनङ्टङ्ञचत नापा ङ्झरने य ठगी गनेराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने व्मवस्था ङ्झभराउने ।  

 (घ) कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाङ्झभरा भन्रारम 
18. प्रदेश सयकायहरूको कामिसम्ऩादनका राङ्झग आवश्मक कानूनहरू ङ्झनभािण गयी सङ्टशासन कामभ गने 

कामिभा सहमोग ऩङ्टर् माउन सॊघीम ङ्झनजाभती सेवा ऐनरगामतका कानून ङ्झनभािण आवश्मक छ। सॊघीम 
शासन प्रणारीको सङ्टदृढीकयणका ङ्छदशाभा कानूनको कभी वा ऐन कानूनहरूको कामािन्वमन एवॊ 
ऩङ्चयऩारनाभा देङ्ञिएका सभस्माहरूको ङ्जवद्ऴषेण गयी याज्मका सफै तहभा सङ्टशासन कामभ गनि आवश्मक 
नमाॉ कानूनको तजङ्टिभा वा ङ्जवद्यभान कानूनभा सभमानङ्टकूर सङ्टधायका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने । 

(ङ) कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊछी ङ्जवकास भन्रारम 
19. कृषकहरूरे आफ्नो उत्ऩादनको उङ्ञचत भूल्म ऩाउन नसकेको, ङ्झफचौङ्झरमाहरूरे अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरएको य 

उऩबोक्ताहरू अत्मङ्झधक भूल्मवङृ्जर्द्को भायभा ऩयेको अवस्थाभा सङ्टधाय ल्माई सङ्टशासनको अनङ्टबङू्झत गयाउन 
जरुयी छ । कृषकराई प्रदान गङ्चयने भर, फीउ, औजाय, अनङ्टदान ङ्जवतयणभा हङ्टने अङ्झनमङ्झभतताराई 
ङ्झनमन्रण एवॊ कृङ्जष ऋणभा ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जर्द् गयी कृङ्जषको व्मावसामीकयणभा सहमोग ऩङ्टर् माउने, 
फजायसम्भको ऩहङ्टॉच सहज फनाउने, ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गने एवॊ  ङ्जकसान य उऩबोक्ताफीच प्रत्मऺ सम्ऩकि  
फढाउने कामिभा ऩहरकदभी ङ्झरन े। 

20. कृषकको प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ऺभता एवॊ कृङ्जष उत्ऩादन वङृ्जर्द् गयी िाद्य ऩोषण सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत गनि 
सयकायफाट उऩरब्ध गयाइएको अनङ्टदान रङ्ञऺत वगिभा ऩङ्टग्न नसकेको, एकैप्रकायको व्मवसाम, वस्तङ्ट य 
सेवाभा भन्रारम भातहतका कामािरमहरूफाट तथा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट प्रदान गङ्चयन े
अनङ्टदानको ङ्जहस्सा (प्रङ्झतशत) पयक यहेको, मी ङ्झनकामहरूफाट एकै व्मङ्ञक्त/सभूह/सहकायीरे दोहोयो 
तेहोयो अनङ्टदान ङ्झरएको, कामििभ सॊचारनभा आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता सभेत बएको य कामििभ 
अऩेङ्ञऺतरूऩभा प्रबावकायी हङ्टन नसकेको अवस्था ङ्जवद्यभान छ । सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट प्रदान 
गङ्चयने अनङ्टदान कामििभभा कृङ्जष व्मवसामको प्राथङ्झभकीकयण गयेय अनङ्टदान ङ्छदने, कामिङ्जवङ्झध य अनङ्टदान 
ङ्जहस्साभा एकरूऩता कामभ गने, अनङ्टदानग्राहीको अङ्झबरेि अद्यावङ्झधक एवॊ तहगत सभन्वम कामभ गयी 
दोहोयो तेहोयो अनङ्टदान योक्ने, प्रङ्जिमा सयरीकयण गयी ऩायदङ्ञशिता कामभ गने, प्रबावकायी अनङ्टगभन गयी 
अङ्झनमङ्झभतताभा सॊरग्न कभिचायी एवॊ अनङ्टदानग्राहीहरूराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने, कृषक 
वगॉकयण गयी बौचय प्रणारीभापि त ्ब ङ्टक्तानी ङ्छदने रगामतका सम्बाव्म सङ्टधायका उऩाम अवरम्फन गयी 
कृङ्जष अनङ्टदानराई प्रबावकायी फनाउने ।   

21. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्रारम य भातहतका ङ्झनकामहरूफाट कृङ्जष ङ्जवकास कामििभ 
कामािन्वमनका राङ्झग तमाय गङ्चयएका कामिङ्जवङ्झधहरूका व्मवस्थाहरू अव्मावहाङ्चयक एवॊ एक अकािभा 
फाङ्ञझएको ऩाइएको, नेऩार सयकाय वा वैदेङ्ञशक सहमोगभा सञ्चाङ्झरत आमोजनाहरू तथा प्रदेश य 
स्थानीम तहहरूफाट सञ्चाङ्झरत एकै प्रकायको कामििभहरूभा ऩङ्झन कामिङ्जवङ्झधभा पयक पयक व्मवस्था 
यहेको, आफ्नो अनङ्टकूरताको राङ्झग ऩटक ऩटक कामिङ्जवङ्झध ऩङ्चयभाजिन गने ऩङ्चयऩाटीसभेत यहेको छ । 
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मसफाट कामििभ कामािन्वमनभा कङ्छठनाइ उत्ऩङ्ङ हङ्टनङ्टको साथै सयकायी स्रोत साधनहरूको दङ्टरुऩमोग हङ्टने 
सम्बावना देङ्ञिएकोरे ङ्जवद्यभान कामिङ्जवङ्झध एवॊ ङ्झनदेङ्ञशकाहरूभा एकरूऩता कामभ गने ।  

22. कृङ्जष उत्ऩादनका प्रभङ्टि साभग्रीहरू भध्मेका यासामङ्झनक भर य उङ्ङत फीउ उऩरब्ध गयाउन सयकायरे 
वषैङ्जऩच्छे कयोडौँ रुऩैमाॉ अनङ्टदान ङ्छदए ताऩङ्झन ङ्जकसानहरूरे गङ्टणस्तयमङ्टक्त साभग्री उङ्ञचत सभम, ऩङ्चयभाण य 
तोङ्जकएको सयकायी भूल्मभा प्राद्ऱ गनि नसकेको देङ्ञिॊदा भर य फीउको  सहज आऩूङ्झतिका राङ्झग 
ऩहरकदभी ङ्झरने ।  

23. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी भन्रारम य भातहतका ङ्झनकामहरू तथा नेऩार सयकाय वा वैदेङ्ञशक सहमोगभा 
सॊचाङ्झरत कृङ्जष आमोजनाहरूभा सभन्वमको अबावभा कामििभहरूभा दोहोयोऩना सभेत देङ्ञिएको छ । 
उदाहयणका राङ्झग, शीत बण्डाय गहृ ङ्झनभािणभा कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊछी भन्रारम भापि त कृङ्जष ङ्जवबाग, 
प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना, प्रदेशका कृङ्जष, बङू्झभ व्मवस्था सहकायी भन्रारम, वैङ्छदशक 
सहमोगभा सञ्चाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजनाहरू य स्थानीम तहफाट ऩङ्झन सम्बाव्मता अध्ममन य सभन्वम ङ्झफना 
शीत बण्डाय गहृ ङ्झनभािण गने ऩङ्चयऩाटी देङ्ञिएको छ । मसयी सम्बाव्मता अध्ममन य सभन्वमङ्झफना 
ङ्झनङ्झभित शीत बण्डाय गहृहरू ऩमािद्ऱ कच्चा ऩदाथिको अबावभा सॊचारन रागत फढ्न गई उद्योग फन्द हङ्टने 
अवस्था यहेकारे ठूरा आमोजना ङ्झनभािण गदाि सकबय सफै ङ्झनकामहरूको सभन्वमभा कामििभहरूभा 
एकरूऩता कामभ गनि सके ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन य कामििभको प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवङृ्जर्द् हङ्टने हङ्टॉदा मस्ता 
कामििभ सॊचारन गदाि सभन्वम गयी कामििभ नदोहोङ्चयने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

24. साविजङ्झनक ङ्झनकामरे नेऩार सयकायफाट प्राद्ऱ फजेट िचि गदाि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन तथा ङ्झनमभावरी 
ऩारना गनङ्टिऩने व्मवस्था यहेकोभा कृषकराई अनङ्टदानभा उऩरब्ध हङ्टने वस्तङ्ट तथा सेवा िङ्चयद प्रङ्जिमाका 
सम्फन्धभा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा स्ऩद्श व्मवस्था छैन । मसयी साविजङ्झनक िङ्चयद 
ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा स्ऩद्श व्मवस्थाको अबावभा सयकायी तथा गैयसयकायी ङ्झनकामहरूरे आफ्नो 
अनङ्टकूर हङ्टने गयी सयकायी यकभ अनङ्टदानको रूऩभा दङ्टरुऩमोग गयेको ऩाइएको छ । उदाहयणको राङ्झग, 
प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजनारे ऐन कानूनङ्झफना शीत बण्डायण गहृ ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्झनजी 
उद्यभीराई कङ्चयफ चौध कयोड अनङ्टदान उऩरब्ध गयाएको य कृङ्जष भन्रारमरे एक ङ्ञजल्रा एक उत्ऩादन 
कामििभ अन्तगित कृङ्जष उद्यभ केन्िराई उद्योग िोल्न कयोडौं रुऩैमाॉ अनङ्टदान ङ्छदएको ऩाइएको छ । 
मसयी याज्मफाट उठाइएको कयको यकभ ङ्झनजी उद्यभीराई अनङ्टदानभा उऩरब्ध गयाउॉदा कङ्ट न ऐनराई 
आधाय भानेय ङ्छदइएको हो य त्मस फाऩत याज्मरे वा ङ्जकसानरे के सङ्टङ्झफधा ऩाउने हो, सो स्ऩद्श नबएको 
देङ्ञिएकोरे अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउन े प्रङ्जिमा सम्फन्धभा स्ऩद्श कानूनी व्मवस्था गनिका राङ्झग 
ऩहरकदभी ङ्झरने  । 

25. नेऩार सयकायफाट वा नेऩार सयकायसॉगको सहकामिभा दात ृ ङ्झनकामफाट सञ्चाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ 
आमोजनाहरूको अवङ्झध सभाद्ऱ बएऩङ्झछ ती आमोजनाफाट सञ्चाङ्झरत कामििभहरूको ङ्झनयन्तयता  ङ्छदन 
नसक्दा आमोजनाफाट प्राद्ऱ उऩरङ्ञब्धहरू िेय जाने देङ्ञिएकोरे ङ्जवगतभा प्राद्ऱ उऩरङ्ञब्धहरूराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदन नेऩार सयकायकै कामािरमहरूफाट त्मस्ता कामििभ सञ्चारन गने व्मवस्था ङ्झभराउने ।  

(च) गहृ भन्रारम 
26. सभाजभा हङ्टने आऩयाङ्झधक कामिहरू य ठगी ङ्झनमन्रण गयी शाङ्ञन्त सङ्टयऺा य सङ्टशासनको अनङ्टबङू्झत गयाउन 

नेऩार प्रहयीको बङू्झभका अझै प्रबावकायी फनाउन आवश्मक छ। सङ्टयऺाकभॉको व्मवसाङ्जमकता, 
अनङ्टसन्धान कङ्ट शरता य भनोफर फढाउन आवश्मक नीङ्झतगत तथा प्रङ्जवङ्झधगत सङ्टधाय य ऺभता 
अङ्झबवङृ्जर्द्को व्मवस्था एवॊ अनङ्टङ्ञचत याजनीङ्झतक हस्तऺेऩको अन्त्म गयी सरुवा, फढङ्टवाका वस्तङ्टगत 
भाऩदण्ड फनाई ङ्झनष्ऩऺरूऩभा रागू गने । साथै, सभङ्टदामको ङ्झनकट सम्ऩकि भा यही काभ गने प्रहयी 
कभिचायीको कतिव्मऩयामणता य सत्मङ्झनद्षाका आधायभा नागङ्चयकको सभग्र याज्मप्रङ्झतको ङ्जवद्वास ङ्झनभािण 
गने हङ्टॉदा प्रहयी कभिचायीराई ङ्छदइने आधायबतू ताङ्झरभभा सदाचायसम्फन्धी ङ्जवषमवस्तङ्टसभेत सभावेश गने। 

27. सङ्टयऺाकभॉको कल्माण गने उद्देश्मरे सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूरे सञ्चारन गयेका कल्माण कोषभा फसेङ्झन यकभ 
फढ्दै गएको बए ऩङ्झन कोषरे कल्माणकायी कामिराई बन्दा नापा आजिनका दृङ्जद्शरे व्मावसाङ्जमक 
कामिराई केन्िङ्झफन्दङ्टभा यािी ङ्जिमाकराऩ सञ्चारन गने प्रवङृ्ञत्त ङ्जवकास हङ्टॉदै गएको छ। सङ्टयऺा 
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ङ्झनकामका कल्माण कोषराई कल्माणकायी कामिभा नै केङ्ञन्ित हङ्टने गयी काभ गनि य मसभा हङ्टनसक्न े
अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्रण गनि कामिङ्जवङ्झध ऩङ्चयभाजिन सभेत गयी आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउने। 

28. ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जद्सम ङ्जवभानस्थरभा सङ्टन तस्कयीरगामतका भ्रद्शाचाय य अङ्झनमङ्झभतताका घटनाहरू 
ऩूणिरूऩभा ङ्झनमन्रण गयी सङ्टयऺा प्रफन्धभा सभस्मा नहोस ्बङ्ङेतपि  ध्मान जानङ्ट आवश्मक छ । सङ्टयऺा 
चेकजाॉचराई प्रबावकायी फनाउन अत्माधङ्टङ्झनक उऩकयण य प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग तथा सङ्टयऺाकभॉ य 
कभिचायीको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनरगामत आवश्मक सङ्टधायको प्रफन्ध ङ्झभराउने । 

29. भ्रद्शाचायको योकथाभका राङ्झग बन्साय जाॉचभा िटाइएका सङ्टयऺाकभॉहरू य घङ्टभ ङ्टवा प्रहयीहरू नै 
भ्रद्शाचायजन्म कामिभा सॊरग्न देङ्ञिने गयेको हङ्टॉदा मस्ता प्रवङृ्ञत्तराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनि आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
प्रणारी च ङ्टस्त य प्रबावकायी फनाउने । 

(छ) बङू्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्रारम 
30. काठभाडौं उऩत्मकारगामतका भङ्टरङ्टकका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा साविजङ्झनक/सयकायी जग्गा भाङ्झसॊदै गएको वा 

अङ्झतिभण हङ्टॉदै गएको हङ्टॉदा सयकायी/साविजङ्झनक जग्गाको सॊयऺण गनङ्टि जरुयी छ । जग्गा हारसाङ्झफक 
गदाि साविजङ्झनक जग्गासभेत घङ्टसाइि हारसाङ्झफक गने, सयकायी/ऩतॉ/ऐरानी/गङ्टठी जग्गा व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषको 
नाभभा दताि कामभ गनेजस्ता भ्रद्शाचायजन्म प्रवङृ्ञत्त दोहोङ्चयइयहेका छन ्। मस्ता प्रवङृ्ञत्तराई ऩूणि रूऩभा 
ङ्झनमन्रण गयी अनङ्झधकृत अव्मवङ्ञस्थत फसोफासको फायेभा छानङ्झफन सभेत गयी साविजङ्झनक य सयकायी 
जग्गाको सॊयऺणको व्मवस्था ङ्झभराउने ।   

31. बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरमहरूफाट गरत ङ्झसपाङ्चयस गने, याजस्व कभ ङ्झनधाियण गने य याजस्व 
ङ्जहनाङ्झभना गने प्रवङृ्ञत्तहरू दोहोङ्चयइयहेका छन।् जग्गाको ङ्जकत्ताअनङ्टसायको नक्सा हेयी फाटो, कङ्ट रो आङ्छद 
यहे नयहेको हेयी सजिङ्झभन गयेय फाटोको प्रकृङ्झत छङ्टट्टमाई पयक नऩने गयी ङ्झसपाङ्चयस गने व्मवस्था 
ङ्झभराउन।े याजस्व च ङ्टहावट तथा ङ्जहनाङ्झभना हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग सोही ङ्छदन याजस्व दाङ्ञिरा गने तथा 
याजस्वको मङ्जकन सफ्टवेमयभापि त हङ्टने प्रणारी स्थाङ्जऩत गने। 

32. कभजोय ऩूवािधाय एवॊ कामिऩर्द्ङ्झत य ङ्जपतरो अनङ्टगभन प्रणारीका कायण बङू्झभ प्रशासन ऺेरभा ङ्चयसवत 
ङ्झरने प्रवङृ्ञत्त अत्मङ्झधक छ । ऩायदङ्ञशिताका राङ्झग प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गयी अनराइन प्रणारी रागू 
गङ्चयएका स्भाटि भारऩोत कामािरमभा सभेत एक वा अको फहानाभा सेवाग्राहीराई दङ्ट:ि य हैयानी ङ्छदने 
कामि योङ्जकएको छैन । भारऩोत एवॊ नाऩी कामािरमफाट सेवा ङ्झरॊदा रेिाऩढी व्मवसामी वा 
भध्मस्थकताि भापि त सभेत भ्रद्शाचाय हङ्टने गयेको अध्ममनरे देिाएको छ। मस्ता प्रवङृ्ञत्तको ङ्झनमन्रणका 
राङ्झग सयरीकृत पायाभ य कामिप्रङ्जिमाको अवरम्फनका साथै दऺ य ऩमािद्ऱ कभिचायी िटाई कभिचायी य 
भध्मस्थकतािका कामिउऩय अनङ्टगभन ङ्झनमन्रण गयी ऩायदङ्ञशिता य जवापदेङ्जहता अङ्झबवङृ्जर्द् गने व्मवस्था 
ङ्झभराउन े। अनराइन प्रणारी रागू बएका कामािरमभा इन्टयनेट, सबिय, ङ्जवद्यङ्टतरगामतका ऩूवािधायको 
व्मवस्था गनङ्टिका साथै सबिय सङ्टयऺाको ङ्ञजम्भेवायी तोकी ताङ्झरभ सभेत प्रदान गने य अनङ्टशासनहीन 
कभिचायीउऩय ङ्झनगयानी यािी हदैसम्भको ङ्जवबागीम कायफाही गने व्मवस्था ङ्झभराउने।   

33. भारऩोत, नाऩीजस्ता कामािरमहरूभा ङ्जवद्यभान अङ्झबरेि सच्माउने य झङ्टठा से्रस्ता तमाय गयी जग्गा 
ङ्जकनफेच गने जस्ता ङ्जवकृङ्ञत्त ङ्झनमन्रण गनिका राङ्झग कामािरमभा यहेका ङ्जपल्डफङ्टक, नक्सा, भोठसभेतका 
से्रस्ता कागजातहरूको अङ्झबरेिको सङ्टयऺाभा ध्मान ङ्छदनङ्ट जरुयी छ । अङ्झबरेि सङ्टयऺाका राङ्झग 
ङ्ञजम्भेवायी तोक्ने, कम्प्मङ्टटयभा आधाङ्चयत प्रङ्जवङ्झधको भाध्मभफाट ऩङ्झन अङ्झबरेि सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेय ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन गने व्मवस्था ङ्झभराउने ।   

34. गङ्चयफी न्मूनीकयण गनिका राङ्झग गङ्चयफी ङ्झनवायणका रङ्ञऺत कामििभ प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गनङ्टि 
आवश्मक छ । गङ्चयफ घयऩङ्चयवायको ऩङ्जहचान एवॊ गङ्चयफराई ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयण गयी ङ्ञशऺा, ताङ्झरभ, 
आमआजिन य योजगायीभा वास्तङ्जवक गङ्चयफ वगिको ऩहङ्टॉच कामभ गने िारका कामििभहरू अन्म 
भन्रारमहरूको सहकामिभा सञ्चारन गने । 

35. नेऩारको सॊङ्जवधानरे साविजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकायी ऺेरको सहबाङ्झगताभा सभरृ्द् अथितन्रको ङ्जवकास गने 
आङ्झथिक उद्देश्म ङ्झरएअनङ्टरूऩ सहकायी ऺेरका बङू्झभका प्रबावकायी हङ्टन ङ्ट जरुयी छ। गैयकानूनी रूऩभा 
आजिन गयेको सम्ऩङ्ञत्त सहकायी सॊस्थाहरूभा जम्भा गने प्रवङृ्ञत्त फढ्दै गएकोरे त्मसको एकीकृत य सहज 
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ऩहङ्टॉचमोग्म अङ्झबरेि हङ्टनङ्ट सभेत आवश्मक बएको छ। सहकायी ऺेरका ङ्जवकृङ्झत ङ्झनमन्रण गनि आवश्मक 
कानूनी सङ्टधाय, प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग सभेतफाट सहकायी सॊस्थाहरूको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन य 
प्रबावकायी अनङ्टगभन गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

(ज) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेद्ष नागङ्चयक भन्रारम 
36. गैयसयकायी सॊस्थाहरूका नाभभा ङ्झसजिना बएका अऩायदशॉ य अनङ्टत्तयदामी ङ्जिमाकराऩरे भ्रद्शाचायराई 

फढावा ङ्छदएको हङ्टॉदा मस्ता ङ्जवकृङ्झत ङ्झनभूिर गनङ्टि जरुयी छ । गैयसयकायी सॊस्थाको प्रबावकायी ङ्झनमभन य 
अनङ्टगभनका राङ्झग सॊस्थाको उद्देश्म, कामिप्रणारी य रगानीको स्रोत स्ऩद्श गयेय भार स्वीकृङ्झत ङ्छदने 
व्मवस्था ङ्झभराउने ।  

37. भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका नीङ्झतसॉग अन्तयसम्फङ्ञन्धत सवारका रूऩभा यहेको रैंङ्झगक ङ्जहॊसाका घटनाराई 
ङ्झनभूिर ऩानि सङ्जकएको छैन। मसका राङ्झग सयकायी, गैयसयकायी य साभङ्टदाङ्जमक ऺेरको सभन्वमात्भक 
सङ्जिमता फढाउनङ्ट  आवश्मक छ । रैङ्जङ्गकभैरी नीङ्झत य कामििभराई कामािन्वमन गनि कामिमोजना 
फनाई अन्म ङ्झनकामसॉग आवश्मक सभन्वम गयी अङ्झबमानका रूऩभा सञ्चारन गने । 

(झ) वन तथा वातावयण भन्रारम 
38. याङ्जद्सम वनको सॊयऺण य सङ्टयऺा गने ङ्ञजम्भेवायी बएका कभिचायी सभेतको सॊरग्नताभा काठ तथा 

जङ्झडफङ्टटी तस्कयी बएका घटना मदाकदा उजागय हङ्टने गयेका छन।् याङ्जद्सम वनफाट काठ तस्कयी गने 
प्रवङृ्ञत्त ङ्झनमन्रण गनि सघन एवॊ प्रबावकायी अनङ्टगभन गयी अङ्झनमङ्झभतता गनेराई कायफाहीको दामयाभा 
ल्माउने। 

39. साभङ्टदाङ्जमक वनको सॊयऺण एवॊ उऩमोगभा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहको ङ्जिमाशीरता यहॉदै 
आएको बए ताऩङ्झन काभकायफाही ऩायदशॉ नहङ्टने य ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जिमाकराऩहरू गदाि सभूहको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभनासभेत हङ्टने गयेका दृद्शान्तहरू ऩाइएकारे सदस्महरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गदै काभ कायफाही 
ऩायदशॉ य व्मवङ्ञस्थत फनाउन नीङ्झतगत तथा व्मवस्थाऩकीम सङ्टधायका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने। 

(ञ) ङ्ञशऺा, ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारम 
40. भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टक्त याद्ससॊघीम भहासङ्ञन्धको धाया १३ अन्तगित ङ्जवद्वङ्जवद्यारम एवॊ ङ्जवद्यारमस्तयीम 

ऩाठ्यिभरगामतका साविजङ्झनक ङ्ञशऺा कामििभभा भ्रद्शाचायप्रङ्झत असङ्जहष्णङ्टता ऩैदा गने ङ्जवषमवस्तङ्ट 
सभावेश गनिभा जोड ङ्छदनङ्टऩने उल्रेि छ । भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण, सङ्टशासन य सदाचायसम्फन्धी ङ्जवषमवस्तङ्ट 
ऩाठ्यिभभा सभावेश गयी ऩठनऩाठन गनि सङ्जकएभा दऺ तथा असर नागङ्चयक फङ्ङ सहमोग ऩङ्टग्ने हङ्टॉदा 
मसतपि  ऩहरकदभी ङ्झरने । सदाचाङ्चयता य भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणको ङ्जवषमराई ङ्ञशऺण सॊस्थाहरूरे 
वादङ्जववाद, वकृ्तत्वकरा, कङ्जवता, ङ्ञचरकराजस्ता शैङ्ञऺक ङ्जिमाकराऩका रूऩभा सभावेश गने। 

41. सयकायी ङ्ञशऺण सॊस्थाहरूभा मोग्म ङ्ञशऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त अऩङ्चयहामि बए ऩङ्झन ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदाि कानून 
ङ्जवऩयीत नातागोताका भान्छे बनाि गयेको, सट्टा ङ्ञशऺक यािेको, ङ्ञशऺक देशफाङ्जहय यहेको वा ङ्झफदाभा 
फसेको अवङ्झधको तरफबत्ता ब ङ्टक्तानी गयेको बङ्ङेरगामतका उजङ्टयीहरू ऩने गयेका छन।्शैङ्ञऺक 
मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त वा फढङ्टवा बएका ङ्ञशऺकहरू ङ्जवरुर्द् आमोगरे भङ्टद्दा दामय 
गदै आएको छ। ङ्ञशऺणसॊस्थाहरूभा मोग्म ङ्ञशऺकको भहत्वराई ध्मानभा यािी मोग्मता प्रणारीका 
आधायभा प्रङ्झतस्ऩधाि गयाएय मोग्म ङ्ञशऺक भार बनाि गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

42. सेवाग्राहीहरूको फढी चाऩ हङ्टने कामािरमहरूभा ङ्झफचौङ्झरमाहरूको अनऩेङ्ञऺत कामि ङ्झनमन्रण गयी ठगी य 
भ्रद्शाचाय न्मून गनि ङ्जवद्यभान फेयोजगायीको सभस्मा सभाधानका राङ्झग ङ्ञशऺा, सीऩ य ऺभता फढाउन े
कामििभराई योजगायीसॉग आफर्द् गनि जरुयी छ ।नमाॉ ङ्ञशऺण सॊस्था वा ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाहरूराई 
सम्फन्धन प्रदान गदाि भङ्टरङ्टकङ्झबर आवश्मक जनशङ्ञक्तको भाग य आऩूङ्झतिफीच सन्तङ्टरनभा मोगदान 
ऩङ्टर् माउन ेसॊस्थाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने व्मवस्था गने। 

(ट) श्रभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्रारम 
43. वैदेङ्ञशक योजगायका राङ्झग स्वीकृङ्झत ङ्झरने सेवाग्राहीहरूरे झञ्झट व्महोनङ्टिऩयेको तथा दरारहरू भापि त 

अङ्झतङ्चयक्त यकभ फङ्टझाउनङ्टऩयेको अवस्थाभा अऩेङ्ञऺत सङ्टधाय आउन सकेको छैन।  वैदेङ्ञशक योजगाय 
कामािरमहरूभा सेवा प्रवाहको ऩङ्चयऩाटी व्मवङ्ञस्थत य ऩायदशॉ फनाउन वैदेङ्ञशक योजगाय ङ्जवबागको 
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आन्तङ्चयक कामिसञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशकाको ऩङ्चयऩारना गयी कामि प्रणारीभा तत्कार सङ्टधाय ल्माउने व्मवस्था 
ङ्झभराउन े। 

44. वैदेङ्ञशक योजगायका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ भङ्टरङ्टकहरूभा जाने नेऩारी जनशङ्ञक्तको योजगायी य तरफबत्ताको 
प्रत्माबङू्झत एवॊ उनीहरूको सङ्टयऺाको प्रफन्ध गयी वैदेङ्ञशक योजगायीराई व्मवङ्ञस्थत य भमािङ्छदत फनाउन 
जरुयी छ । वैदेङ्ञशक योजगायीका ऺेरभा हङ्टने ठगी य भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गयी वैदेङ्ञशक योजगाय ऐनको 
भभि य बावना अनङ्टरूऩ वैदेङ्ञशक योजगायीराई सङ्टयङ्ञऺत, व्मवङ्ञस्थत य भमािङ्छदत फनाउन नेऩारी श्रङ्झभकका 
प्रभङ्टि योजगाय गन्तव्मका रूऩभा यहेका भङ्टरङ्टकहरूसॉग सयकायी स्तयभा ङ्छद्रऩऺीम सम्झौता गनि 
ऩहरकदभी ङ्झरने । 

45. फेयोजगायीका कायण मङ्टवाहरू भ्रद्शाचाय य अऩयाङ्झधक ङ्जिमाकराऩभा सॊरग्न हङ्टनसक्ने हङ्टॉदा ङ्जवद्यभान 
फेयोजगायीको सभस्मा सभाधानका राङ्झग प्रबावकायी य ऩङ्चयणाभभङ्टिी कामििभको आवश्मकता छ । 
प्रधानभन्री योजगाय कामििभभापि त फेयोजगायीको सभस्मा सभाधान गनि गङ्चयएको ऩहर सकायात्भक बए 
ऩङ्झन कामििभ कामािन्वमनभा अङ्झनमङ्झभतता देङ्ञिएकारे मस्ता फेङ्झथङ्झत हटाई ऩमािद्ऱ तमायीसङ्जहत 
कामििभको प्रबावकायी कामािन्वमन गने ।  

(ठ) सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्रारम 
46. सभाजका व्माद्ऱ गरत भनोवङृ्झत य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामका कभिचायीको भ्रद्श प्रवङृ्ञत्तका कायण ऩङ्टयाताङ्ञत्वक य 

साॊस्कृङ्झतक भहत्वका भठ, भङ्ञन्दय, ऩाटी, ऩौवा, धाया, ङ्जहटी, ऩोियीरगामतका स्थर तथा सम्ऩदाहरू 
अङ्झतिभणको चऩेटाभा ऩयी कङ्झतऩम सम्ऩदाहरू रोऩसभेत बएका छन ् । मस्ता सम्ऩदाहरूको 
सॊयऺणका राङ्झग सम्ऩदाहरूको एकीकृत अङ्झबरेि याख्न े य सम्ऩदा यहेको स्थरभा सॊङ्ञऺद्ऱ जानकायी 
सफैरे देख्न ेगयी याख्न ेव्मवस्था ङ्झभराउने । 

47. याङ्जद्सम ध्वजाफाहकका रूऩभा यहेको नेऩार वामङ्टसेवा ङ्झनगभका व्मवस्थाऩकीम कभजोयी य 
अङ्झनमङ्झभतताहरू ऩूणिरूऩभा अन्त्म गयी प्रबावकायी सञ्चारन गनङ्टि जरुयी छ। ङ्झनगभको व्मवस्थाऩकीम 
सङ्टधाय गयी गङ्टणस्तयीम सेवाका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने । 

 (ड) सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम 
48. कामािरम ङ्झभरान य कभिचायी सभामोजनऩद्ळात ऩङ्झन केही कामािरमहरूको तारङ्टक ङ्झनकाम ऩङ्चयवतिन, 

कभिचायीको छोटो सभमभा सरुवा य अङ्झबरेि अव्मवङ्ञस्थत हङ्टॉदा भ्रद्शाचायजन्म कामिको अनङ्टसन्धानका 
राङ्झग भाङ्झगएको ङ्जववयण प्राद्ऱ गनि कङ्छठनाइ ऩयेको छ । ऩङ्टनसंयचना गङ्चयएका कामािरमहरूको अङ्झबरेि 
व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउन ऩहरकदभी ङ्झरने, साथै ङ्जवङ्ञशद्शता, सेवा प्रवाहजस्ता ऩऺहरूराई 
दृङ्जद्शगत गयी सॊघीम सयकायअन्तगित यहने गयी ऩङ्टनसंयचना गङ्चयएका कामािरम एवॊ जनशङ्ञक्तको 
ऩङ्टनयावरोकन गयी मथाथिऩयक फनाउने । 

49. जनताको अऩेऺाअनङ्टरूऩ स्थानीम तहभा सङ्टशासनको अनङ्टबङू्झत गयाउन ङ्ञजम्भेवाय य उत्तयदामी बई 
याजस्वका ङ्जकङ्झसभ य दय, ऩदाङ्झधकायीको सवायी सङ्टङ्जवधा, तरफ बत्ता य कभिचायी बनाि सभेतका ङ्जवषम 
सम्फन्धभा सन्तङ्टङ्झरत ङ्झनणिम ङ्झरनङ्ट आवश्मक छ । मी ङ्जवषमभा स्थानीम य प्रदेश सयकायभा देङ्ञिएका 
अन्मोर य असहजता हटाई कामि प्रबावकायी फनाउन ऩूवािधाय ङ्जवकास एवॊ ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द्सम्फन्धी 
कामिभा सहजीकयण गने ।    

50. भ्रद्शाचायजन्म कामिभा कभिचायीहरूको सॊरग्नता ङ्झनरुत्साङ्जहत गनि साविजङ्झनक प्रशासनभाङ्झथको अनङ्टङ्ञचत 
याजनीङ्झतकयण य याजनीङ्झतको आडभा हङ्टने प्रशासङ्झनक अकभिण्मता ङ्झनमन्रण जरुयी छ । तोङ्जकएका 
आचयण उल्रॊघन गने कभिचायीभाङ्झथ ङ्जवबागीम सजाम गने, कभिचायीहरूको ऩदस्थाऩन य सरुवाका 
अनङ्टभानमोग्म भाऩदण्ड फनाई ङ्झनङ्ञद्ळत भाऩदण्डका आधायभा गने तथा िेड मङ्टङ्झनमनका ऩदाङ्झधकायीहरूको 
आचायसॊङ्जहता तमाय गयी रागू गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

51. ङ्ञजल्राङ्झबरका स्थानीम तहभा देङ्ञिएका ङ्जवङ्जवधता, अन्मोर य असहजता न्मूनीकयण गयी सङ्टशासन प्रवर्द्िन 
गने कामिभा तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतफाट रूऩान्तङ्चयत ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे भहत्वऩूणि 
सभन्वमात्भक बङू्झभका िेल्न सक्ने हङ्टॉदा सङ्झभङ्झतको प्रबावकाङ्चयताका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने। स्थानीम 
तहरे प्रदान गयेको सेवाको गङ्टणस्तय य प्रङ्जिमाको फायेभा सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 
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52. कभिचायीहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण तथा सदाचायप्रङ्झत अङ्झबभङ्टिीकयण गनि नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण 
प्रङ्झतद्षान रगामत ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाफाट सञ्चारन हङ्टन े सेवाप्रवेश तथा सेवाकारीन ताङ्झरभ 
कामििभहरूभा भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण, सदाचाय य सङ्टशासनसम्फन्धी ङ्जवषमवस्तङ्ट सभावेश गयी ताङ्झरभ ङ्छदने 
व्मवस्था गने।  

(ढ) सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध भन्रारम 
53. साविजङ्झनक सेवाप्रवाहभा नागङ्चयकको ऩहङ्टॉचराई सयर य सहज फनाउनङ्टका साथै साविजङ्झनक ङ्झनकामभा 

ऩायदङ्ञशिता य उत्तयदाङ्जमत्व कामभ गयी भ्रद्शाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तभा ङ्झनमन्रणका राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झधको 
उऩमोग फढाउने प्रमास बइयहेका छन।् मसयी अनराइनफाट सेवाप्रवाह य अङ्झबरेि व्मवस्थाऩनको 
कामि गदाि मस्ता प्रणारीको सङ्टयऺाको ऩमािद्ऱ व्मवस्था हङ्टन ङ्ट आवश्मक छ । साविजङ्झनक ङ्झनकामका 
वेफसाइट, सबिय, सफ्टवेमयरगामत सभग्र अनराइन प्रणारीको सङ्टयऺाको मथोङ्ञचत व्मवस्था बए नबएको 
फायेभा ऩयीऺण गयी तत्सम्फन्धी सङ्टयऺाको प्रफन्ध गनि गयाउनका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने। 

54. साभाङ्ञजक सञ्जारभा ङ्झछटोछङ्चयतो रूऩभा प्रवाह गङ्चयएका तथ्मऩयक सभाचायफाट जनताराई भ्रद्शाचायजन्म 
गङ्झतङ्जवङ्झधका फायेभा जानकायी प्राद्ऱ गनिभा ठूरो सहमोग ऩङ्टगेको छ। तय साभाङ्ञजक सञ्जार भापि त 
साविजङ्झनक ङ्झनकाम य ऩदाङ्झधकायीको फायेभा पैराइने अपवाह, झङ्टठा प्रचाय य गरत साभग्रीरे सभाजभा 
अनावश्मक भ्रभ य नकायात्भक सन्देश पैङ्झरन गई सदाचाय य सङ्टशासन कामभ गने ङ्झनकाम तथा 
ऩदाङ्झधकायीको भनोफरसभेत घटाएको छ।साभाङ्ञजक सञ्जारका नकायात्भक प्रबावराई ङ्झनमन्रण गनिका 
राङ्झग अपवाह, झङ्टठा प्रचाय य गरत साभग्रीहरू याख्न नऩाइने य त्मस्तो गने व्मङ्ञक्तराई कानूनी 
कायफाहीको दामयाभा ल्माउने व्मवस्था ङ्झभराउने।  

(ण)  बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात/सहयी ङ्जवकास/िानऩेानी/ऊजाि, जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ भन्रारम/साविजङ्झनक 
िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरमरगामतका साविजङ्झनक ङ्जवकास ङ्झनभािणसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरू  

55. ङ्जवकास आमोजनाको जानकायी ऩाएऩङ्झछ आमोजना कामािन्वमन स्थरभा जग्गा िङ्चयद गयी वास्तङ्जवक 
भूल्मबन्दा धेयै गङ्टणा भङ्टआब्जा भाग गने य अवयोध गने प्रवङृ्ञत्तरे आमोजनाको रागत तथा सभम फढाउन े
हङ्टॉदा मस्ता प्रवङृ्ञत्तको ङ्झनमन्रण आवश्मक छ । केही सीङ्झभत व्मङ्ञक्तको गरत प्रवङृ्ञत्तफाट सभङ्टदाम य 
याद्सको उङ्ङङ्झतभा ऩने नकायात्भक प्रबाव योक्न आमोजना कामािन्वमनका राङ्झग ऩमािद्ऱ ऩूवितमायी य 
ऩूवािधायहरूको उङ्ञचत प्रवन्ध गयी मस्ता कामिभा योक रगाउने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

56. आवश्मक नऩने वा त ङ्टरनात्भक रूऩभा कभ भहत्वका ङ्झनभािण कामिहरू तथा भारसाभानहरूको िङ्चयद 
वाङ्जषिक कामििभ सॊशोधन गयेय सभेत गयी फजेट ङ्झसध्माउने प्रवङृ्ञत्त अद्याङ्जऩ यहेको छ। मस्ता प्रवङृ्ञत्तभा 
सङ्टधायका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत भन्रारमरे ङ्झनधािङ्चयत प्राथङ्झभकताका आधायभा ऺेरगत आमोजना फैंक 
(Project Bank)  तमाय गने, ऩमािद्ऱ तमायीका साथ कामिमोजना य ङ्ञजम्भेवायीसङ्जहत वाङ्जषिक कामििभ य 
िङ्चयद गङ्टरुमोजना तमाय गने य सॊशोधन गनङ्टिऩदाि स्ऩद्श ऩङ्टष्ट्याईंफाट भार गने एवॊ प्रत्मेक िङ्चयदको 
Need Assessment गयी साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनङ्झनमभ फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया गयेऩङ्झछ भार िङ्चयद गने।  

57. साविजङ्झनक ङ्झनकामरे ङ्जवत्तीम, बौङ्झतक य प्राङ्जवङ्झधक स्रोतसाधनको तमायीङ्झफना िङ्चयद कायफाही सङ्टरु गनि 
नहङ्टने कानूनी प्रावधान कडाइका साथ ऩारना गनङ्टि गयाउनङ्ट जरुयी छ। ऩूवािधाय ङ्जवकास गदाि ऩमािद्ऱ 
तमायी ङ्झफना हतायभा ठेक्का गने प्रवङृ्ञत्तरे ङ्झनभािण व्मवसामीरे ऩेश्की ङ्झरने य ऩेश्की यकभ अन्मर प्रमोग 
गने तथा काभ गनि नऩाइएको बनी हजािना दाफी गने तय नागङ्चयकरे सास्ती बोग्नङ्टऩने अवस्था छ। 
स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन, मोजना, नक्सा, ङ्झडजाइन, ङ्जवशेष आवश्मकतारगामतका ङ्जववयण तमाय नै नगयी िङ्चयद 
प्रङ्जिमा सङ्टरु गने वा तमाय बएकोभा सभेत आॊङ्ञशकरूऩभा वा गरत ङ्जववयण तमाय गने, ङ्जवस्ततृ 
इङ्ञन्जङ्जमङ्चयङ सवेऺण य ङ्झडजाइनका राङ्झग ङ्जवऻहरूरे ङ्छदएको सङ्टझावभा ध्मान नङ्छदने वा ङ्जवऻरे उङ्ञचत सेवा 
प्रदान नगने, उऩमङ्टक्त ङ्जवऻङ्झफना नै कामािरमभा उऩरब्ध कभिचायी वा ऩमािद्ऱ दऺता नबएका व्मङ्ञक्तफाट 
प्राङ्जवङ्झधक स्ऩेङ्झसङ्जपकेसनरगामत भारसाभान िङ्चयदसॉग सम्फङ्ञन्धत कागजातहरू तमाय गने जस्ता 
कायणहरूरे गम्बीय सभस्माहरू ङ्झसजिना हङ्टन ेगयेको छ। मस्ता प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग मोजना तमायीभा 
ऩमािद्ऱ स्रोत, साधन य सभम ऩङ्चयचारन गने, कङ्ट नै ऩङ्झन मोजनाको कामािन्वमन चयण सङ्टरु हङ्टन ङ्टअङ्ञघ 
वस्तङ्टगत आधायभा मोजनाको रेिाजोिा (Project Appraisal) य ङ्झनभािणस्थरको उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत 
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गने, सम्फङ्ञन्धत ऺेरको प्राङ्जवङ्झधकफाट काभकाज गयाउने, गरत कागजातहरूको कायण िङ्चयद कामि य 
कामािन्वमन प्रबाङ्जवत बएभा ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायी य ऩयाभशिदाताराई जवापदेही फनाउने तथा 
बौगोङ्झरक/बगूङ्झबिक ङ्जवद्ऴषेण, जग्गा प्राङ्झद्ऱ, EIA/IEE, Site Clearance, DPR, Utility Shifting Relocation 

रगामतका सफै कामि ऩूया गयेय भार फोरऩर प्रकाशन गने व्मवस्थाको कडाइका साथ ऩारना गने। 
58. भहत्वऩूणि बौङ्झतक ङ्झनभािण ऺेर सम्फर्द् आवश्मक भाऩदण्ड, स्टाण्डडि स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन, नम्सि, ङ्झनभािण 

ङ्झनदेङ्ञशकाहरूको अबाव वा अऩमािद्ऱताको कायणरे प्रङ्झतपरमङ्टक्त, प्रबावकायी य गङ्टणस्तयीम सॊयचनाहरू 
ङ्झनभािणभा च ङ्टनौती यहेको छ। मसभा सङ्टधायका राङ्झग देशबयका सफै साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूरे कामािन्वमन 
गने गयी फदङ्झरॊदो प्रङ्जवङ्झध अनङ्टकूरको Comprehensive Norms, सफै िारे ङ्झनभािण कामि य 
भारसाभानहरूको स्टाण्डडि स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन, साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन/ङ्झनमभ अनङ्टकूरको ऺेरगत साविजङ्झनक 
ङ्झनभािण ङ्झनदेङ्ञशका तथा सफै ङ्जकङ्झसभको ङ्झनभािण सॊयचना अनङ्टसायको भाऩदण्डहरू तमाय गयी कामािन्वमनभा 
ल्माउने। ऺेरगत िङ्चयद आवश्मकता ऩूया गनि EPC, DOB, PPP/BOOT तथा Framework Contract 

का राङ्झग  ङ्झनदेङ्ञशका तमाय गयी  रागू गने। 
59. सफै साविजङ्झनक ङ्झनकामरे एकरूऩताका साथ कामािन्वमन गने ङ्जकङ्झसभको ऩयाभशि सेवा िङ्चयदसम्फन्धी 

भाऩदण्डहरू नबएको, ऩयाभशि सेवाको नम्सि ज्मादै अऩमािद्ऱ यहेको य ङ्जवऻहरूको दययेट ङ्झनधाियण गने 
आधायहरू स्ऩद्श नबएको हङ्टॉदा ऩयाभशि सेवाको रागत अनङ्टभान तमायी, ऩयाभशिदाता छनौट प्रङ्जिमा तथा 
सो को कामािन्वमनभा एकरूऩता य प्रबावकाङ्चयता कामभ हङ्टन सकेको छैन। मसभा सङ्टधायका राङ्झग 
नभङ्टना कामिऺ ेरगत सतिहरू (TOR) तमाय गने, देशबयका सफै ङ्झनकामहरूरे कामािन्वमन गने गयी 
ऩयाभशि सेवाको Comprehensive Norms तमाय गयी कामािन्वमन गने तथा ङ्जवऻहरूको ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
दययेट तमाय गयी प्रत्मेक आङ्झथिक वषिभा अद्यावङ्झधक गने व्मवस्था ङ्झभराउने।  

60. रङ्टङ्जटऩूणि ऩयाभशि (रङ्टङ्जटऩूणि ङ्झडजाइन, गरत सङ्टऩयीवेऺण तथा रागत अनङ्टभान) भा ऩयाभशिदाता ङ्ञजम्भेवाय 
य जवापदेही फनाउन नसक्दा याज्मरे ठूरो हाङ्झन नोक्सानी व्महोनङ्टिऩयेको हङ्टॉदा ऩयाभशिदाताराई 
जवापदेही फनाउन ङ्झनजसॉग गङ्चयने सम्झौताका सतिहरूभा नै र ङ्टङ्जटका आधायभा हङ्टने कायफाहीसभेत 
उल्रेि गने। 

61. मोजनाको ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन/ङ्झडजाइन प्रङ्झतवेदन (DPR/Design Report) तमायङ्झफनै रागत 
अनङ्टभान तमाय गने, उक्त रागतभा ङ्झडजाइन ऩङ्टनयावरोकन (Design Review)को राङ्झग यकभ छङ्टट्याउने, 
दोहोयो यकभ िचि गयी ङ्झडजाइन ऩङ्टनयावरोकन गने, ङ्झडजाइन ऩङ्टनयावरोकन ऩद्ळात बेङ्चयएसन गने य  
अत्मङ्झधक सभम एवॊ िचि थऩ गने प्रवङृ्ञत्त फढ्दो छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग गरत ङ्जवस्ततृ 
ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन तमाय गने ऩयाभशिदाता वा ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीराई जवापदेही फनाउने, जसरे 
सेवा प्रदान गयेको हो सोही सॊस्था वा ङ्जवऻराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउने य ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत एवॊ कायण ऩयेको 
अवस्थाभा फाहेक ङ्झडजाइन ऩङ्टनयावरोकनभा यकभ िचि गनि नऩाउने व्मवस्था गयी कामािन्वमन गने। 

62. ङ्झनभािणस्थर सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत नबई िङ्चयद कामि अगाङ्झड फढाउन नऩाउन े साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन तथा 
ङ्झनमभावरीको प्रावधानङ्जवऩयीत जग्गा िङ्चयद सम्ऩङ्ङ नगयी वा ङ्झनभािणस्थर व्मवस्था नबई िङ्चयद 
व्मवस्थाऩन गने, गयाउन े य ऩङ्झछ अदारतफाट ङ्झनभािणस्थरको योक्का बएको कायण देिाई म्माद थऩ, 
बेङ्चयएसन य थऩ यकभको दाफी गने प्रवङृ्ञत्तरे सयकायी हाङ्झन नोक्सानी बइयहेको देङ्ञिन्छ। मस्तो 
प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग ङ्झनभािणस्थरको व्मवस्था नबई गङ्चयएको ठेक्का सम्झौताफाट थऩ दाङ्जमत्व ङ्झसजिना 
बएभा साविजङ्झनक ङ्झनकामको प्रभङ्टिराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउने तथा जग्गा प्राङ्झद्ऱ, वातावयणीम प्रबावको 
अध्ममन, रूि काट्ने, याङ्जद्सम ङ्झनकङ्ट ञ्जङ्झबर काभ गने स्वीकृङ्झत य अन्म ङ्झनकामफाट ङ्झनङ्झभित सॊयचनाहरू 
हटाउने/साने सभेतका कामिहरू (Utility Shifting) सम्ऩङ्ङ गयी मोजना तमायी चयणका कामिहरू ऩूया 
बइसकेऩङ्झछ भार ङ्झनभािण व्मवसामीसॉग िङ्चयद सम्झौता गने व्मवस्थाको ऩारना गने गयाउने। 

63. साविजङ्झनक िङ्चयदभा स्राइङ्झसङ य प्माकेङ्ञजङ गने स्ऩद्श कानूनी भाऩदण्ड नबएकोरे साविजङ्झनक 
ङ्झनकामहरूरे ङ्झफना भाऩदण्ड आपूिङ्टसी स्राइङ्झसङ य प्माकेङ्ञजङ गने गयेको देङ्ञिन्छ। एउटै ङ्झनकामरे 
सभेत कङ्ट नै भाऩदण्ड नअऩनाई ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजनाहरूभा पयक पयक तङ्चयकारे स्राइङ्झसङ य प्माकेङ्ञजङ गने 
गयेको ऩाइएको छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग काभको प्रकृङ्झत, आवश्मक प्रङ्जवङ्झध, स्थानीम ङ्झनभािण 
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साभग्रीको उऩरब्धता य स्थान ङ्जवशेषको आधायभा स्राइङ्झसङ य प्माकेङ्ञजङको स्ऩद्श य अनङ्टभानमोग्म 
भाऩदण्ड फनाई िङ्चयद गङ्टरुमोजनाभा सभावेश गयी कामािन्वमन गने तथा ङ्जवकास ङ्झनभािणका प्रत्मेक 
ङ्झनकामको प्माकेङ्ञजङ भाऩदण्ड तमाय गयी कामािन्वमन गने। 

64. ङ्जवगत केही वषिहरूको ठेक्का व्मवस्थाऩनको प्रवङृ्ञत्त हेदाि केही ङ्झनभािण व्मवसामीहरूरे आफ्नो ऺभताबन्दा 
फढीको सॊतमाभा ठेक्का ङ्झरने, ठेक्काको काभ सभमभै सम्ऩङ्ङ नगने तय ङ्झतनरे नै नमाॉ ठेक्काहरू  ओगटन े
प्रवङृ्ञत्त फढेको अवस्थारे गदाि ऩूवािधायको ङ्झनभािणभा ङ्जढराइ हङ्टन गई याज्मराई ठूरो साभाङ्ञजक य 
आङ्झथिक ऺङ्झत हङ्टन गएको छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग ङ्झनभािण व्मवसामीको ऺभता, साधन य 
स्रोतसभेतको योद्शय एवॊ सफ्टवेमय ङ्झनभािण गयी अङ्झबरेिीकयण गने, ऺभता भूल्माॊकनको स्ऩद्श भाऩदण्ड 
फनाउने, ठेक्का कामािन्वमन गने ऺभताराई फोरऩर भूल्माॊकनको भङ्टतम आधाय फनाउने, "Works at 

Hand" अङ्झनवामि रूऩभा  Bid Document भा उल्रेि गने य Verification गदाि अन्मथा बेङ्जटए ङ्झनजको 
फोरऩर अस्वीकाय गयी कायफाही गने व्मवस्था गने। साथै, Bid Capacity  य Works at Hand to Date 

गणना गनि Passbook य त्मसराई E-GP System को अॊग फनाउने, साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन 
कामािरमरे ङ्जवगत १० वषिङ्झबर य हार सॊचारनभा यहेका सम्ऩूणि ठेक्काहरूको डाटाफेस सॊकरन गयी E-

GP System भा Update गने य E-GP राई Contract Implementation Monitoring य  Public Finance 

System Module को रूऩभा ङ्जवकास गने।  
65. साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनको दपा १२३ फभोङ्ञजभ साविजङ्झनक ङ्झनकामरे उङ्ञचत ठानेको जङ्टनसङ्टकै काभभा 

ऩङ्झन ऩूवि-मोग्मता ङ्झनधाियण गयी िङ्चयद कायफाही गनिसक्ने व्मवस्थारे प्रङ्झतस्ऩधािराई सीङ्झभत वा सॊकङ्ट ङ्ञचत 
फनाएको य ङ्जवङ्झधको दङ्टरुऩमोग बएको हङ्टॉदा साविजङ्झनक ङ्झनकामरे स्वङ्जववेकभा ऩूवि मोग्मता (PQ)  
ङ्झनधाियण गनिसक्ने प्रावधान हटाई साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरमरे जङ्जटर य ठूरा बनी ऩङ्चयबाङ्जषत 
गयेका ङ्झनभािण कामिराई भार ऩूवि-मोग्मताको भाऩदण्ड ङ्झनधाियण गयी िङ्चयद गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

66. केही साविजङ्झनक ङ्झनकामभा स्वीकृत वाङ्जषिक कामििभङ्झबरको कामिहरू अङ्ञन्तभ सभमसम्भ नगयी ऩिेय 
फस्ने य अङ्ञन्तभ सभमभा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनको दपा ६६ को दङ्टरुऩमोग गयी ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत नबए 
ताऩङ्झन ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत देिाई सोझै िङ्चयद गने वा मोजनाको सभग्र कामिराई टङ्टिा गयी िङ्चयद गने 
प्रवङृ्ञत्त यहेको छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत कामभ गने सम्फन्धभा साविजङ्झनक 
िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरमरे वस्तङ्टऩयक भाऩदण्ड तमाय गयी ऐनको दपा ६६ फभोङ्ञजभ िङ्चयद गने। 

67. तङ्टरनात्भकरूऩभा कभ प्रचरनभा यहेको ङ्झनभािण कामिहरू, नमाॉ ङ्जकङ्झसभका ङ्झनभािण कामि, भारसाभान 
आऩूङ्झति गने कामिहरू रगामतभा कङ्ट नै वा सीङ्झभत व्मवसामीहरूराई पाइदा ऩङ्टग्ने गयी स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन 
तमाय गयी ठेक्का व्मवस्थाऩन गने कामिफाट सीङ्झभत व्मवसामी भार प्रङ्झतस्ऩधािभा आउन सक्ने अवस्था 
ङ्झसजिना हङ्टने गयेको छ। मसभा सङ्टधायका राङ्झग तङ्टरनात्भक रूऩभा कभ प्रचरनभा यहेको ङ्झनभािण 
कामिहरू, नमाॉ ङ्जकङ्झसभका ङ्झनभािण कामि, भारसाभान आऩूङ्झति गने कामिहरूको स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन तमाय गयी 
साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरमभा ऩठाउनङ्टऩने य उक्त कामािरमरे स्ऩेङ्झसङ्जपकेसनराई स्वीकृत 
ङ्छदएऩङ्झछ कामािन्वमन गने व्मवस्था ङ्झभराउने।   

68. साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन तथा ङ्झनमभावरीरे साविजङ्झनक ङ्झनकामरे ङ्झनभािण व्मवसामी, ऩयाभशिदाता य 
सप्रामिसहरूको मोग्मताको आधायहरू तोक्नसक्ने अङ्झधकाय ङ्छदए ताऩङ्झन साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन 
कामािरमरे तमाय गयेको नभङ्टना प्रस्ताव कागजातहरूभा मोग्मताको आधायहरूको सीभा तोङ्जकएको 
ऩाइन्छ। साविजङ्झनक ङ्झनकामरे मस्तो सीभाको गरत व्मातमा गने, ङ्झनभािण कामि, ऩयाभशि य भारसाभान 
आऩूङ्झतिभा कङ्ट नै व्मवसामीराई ङ्झभल्ने गयी मोग्मताका आधायहरू तमाय गने गङ्चयएको ऩाइन्छ। जसफाट 
अङ्झधकाॊश व्मवसामीहरूरे मोग्मता ऩूया गनि नसक्दा प्रङ्झतस्ऩधाि सॊकङ्ट ङ्ञचत बएको अवस्था छ। मस्तो 
प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग साविजङ्झनक ङ्झनकामरे मोग्मताका आधायहरू तम गदाि अङ्झनवामि रूऩभा 
साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरमफाट जायी नभङ्टना कागजातहरू अनङ्टसाय गने, कङ्ट नै नमाॉ ङ्जकङ्झसभका 
ङ्झनभािण कामि, ऩयाभशि सेवा य भारसाभान आऩूङ्झतिभा मोग्मताका आधायहरू याख्नङ्टऩयेभा 
सयोकायवाराहरूसॉग छरपर चराई साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरमको स्वीकृङ्झतभा भार याख्न।े 
साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरमरे फहङ्टवषॉम ठेक्काहरूका राङ्झग मोग्मताका आधायहरू ङ्झनभािण गने। 
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69. एउटै प्रकृङ्झतको ठेक्काभा ऩङ्झन पयक पयक ठेक्का सभम ङ्छदइने, ठेक्का अवङ्झध थोयै बए ऩङ्टग्ने अवस्थाको 
काभभा ऩङ्झन फढी सभम ङ्छदने, त ङ्टरनात्भक रूऩभा फढी सभम राग्ने कामिराई ठेक्काभा कभ सभम ङ्छदने 
कायणरे ङ्जवङ्झबङ्ङ सभस्मा देङ्ञिएका छन।् मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग काभको प्रकृङ्झत, ऩङ्चयभाण य 
स्थान, ज्माभी तथा भेङ्झसनयीको उऩरब्धता, कामििभको उद्देश्म रगामतका आधायभा ठेक्काको अवङ्झध 
ङ्झनधाियण गनि ऺेरगत ठेक्का अवङ्झध ङ्झनधाियण ङ्झनदेङ्ञशका फनाई रागू गने। 

70. साविजङ्झनक ङ्झनभािणको ऺेरभा केही ठूरा ङ्झनभािण व्मवसामीहरूरे भ्माई नभ्माई काभको ङ्ञजम्भा ऩाई 
अघोङ्जषत ङ्झसङ्ञन्डकेट फङ्ङारे याज्मराई ठूरो हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टगेको छ बने साना ङ्झनभािण व्मवसामीहरूरे 
अवसय नऩाउॉदा उनीहरूको ऩेसागत उङ्ङमनभा नकायात्भक प्रबाव ऩयेको छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका 
राङ्झग ङ्झनभािण व्मवसामीरे कहाॉ कहाॉ के कस्तो काभ ङ्झरइयहेका छन ्बङ्ङे आधायभा सूचकाॊक यािी 
ठेक्का कामािन्वमन गने ऺभता नऩङ्टग्ने ङ्झनभािण व्मवसामी प्राङ्जवङ्झधक प्रस्तावभै असपर हङ्टने व्मवस्था गने । 

71. भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की यकभ ङ्झरई ङ्झनभािण व्मवसामीहरू राभो सभमसम्भ काभ नगने य उक्त यकभराई 
अन्मर िचि गने प्रवङृ्ञत्तरे गदाि याज्मराई ठूरो हाङ्झन नोक्सानी बएको छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका 
राङ्झग साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन सॊशोधन गयी ऩेश्कीराई दङ्टई ङ्जकस्ताभा ऩङ्जहरो ङ्जकस्ताऩङ्झछ दोस्रो ङ्जकस्ता 
ठेक्काको प्रगङ्झतका आधायभा उऩरब्ध गयाउन भाऩदण्ड फनाई कामािन्वमन गने। 

72. ङ्झनभािण व्मवसामीको मोग्मता य अनङ्टबवका आधायभा फोरऩर भूल्माॊकन बई न्मूनतभ भूल्माॊङ्जकत सायबतू 
रूऩभा प्रबावग्राही फोरऩर स्वीकृत हङ्टने तय कामािन्वमन चयणभा ठेक्का सम्झौता गयेको ठेकेदायरे 
मोग्मता य अनङ्टबव नै नबएका ठेकेदायराई अनौऩचाङ्चयक रूऩभा ठेक्का फेच्ने प्रवङृ्ञत्तफाट ठेक्का सम्झौता 
अनङ्टसायको दऺ जनशङ्ञक्त, साभग्री तथा उऩकयण भेङ्झसनयी ङ्झनभािणस्थरभा उऩरब्ध नहङ्टने य सभमभा 
ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ नहङ्टने अवस्था छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग साविजङ्झनक ङ्झनकामरे सव-
कन्िमाक्टको प्रावधान नबएका ठेक्का सम्झौताका ङ्झनभािण व्मवसामीराई सङ्टरुभै जानकायी गयाउने, ठेक्का 
सम्झौता कामािन्वमनको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने य ठेक्का सम्झौताभा उल्रेि बएका जनशङ्ञक्त/भेङ्झसनयी 
स्वीकृत कामिताङ्झरकाफभोङ्ञजभ ङ्झनभािणस्थरभा ऩङ्चयचारनको सङ्टङ्झनङ्ञद्ळतता गने। 

73. साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा सवेऺण, ङ्झडजाइन तथा रागत अनङ्टभानको सभमभा मङ्जकन गनि 
नसङ्जकएका तय ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ गनि नबई नहङ्टन ेआइटभहरूराई भार बेङ्चयएसन गने व्मवस्था छ। 
तय ऩमािद्ऱ तमायीङ्झफना ठेक्का व्मवस्थाऩनको फित ङ्झडजाइन ऩङ्टनयावरोकन गने प्रावधान याख्न,े ऩङ्झछ रागत 
सॊशोधन गयी ठूरो भाराभा बेङ्चयएसन गने, दय अॊक फढी बएको आइटभभा ऩङ्चयभाण थऩ य दय अॊक 
घटी बएको आइटभभा ऩङ्चयभाण घटाई/हटाई वा अनावश्मक नमाॉ आइटभ य दययेट तोकी बेङ्चयएसन 
गने प्रवङृ्ञत्तसभेत ङ्जवद्यभान छ।अस्वाबाङ्जवक तङ्चयका तथा भाराभा बेङ्चयएसन हङ्टन नङ्छदन आमोजना तमायीभा 
ऩमािद्ऱ स्रोत, साधन य सभम उऩरब्ध गयाउने, ऩूविअनङ्टभान गनि सङ्जकने आइटभको बेङ्चयएसन गने एवॊ 
याज्मराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउने गयी बेङ्चयएसन गने ऩदाङ्झधकायीराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउने, बेङ्चयएसनको 
वस्तङ्टऩयक भाऩदण्ड फनाउने, बेङ्चयएसन स्वीकृत गनि ङ्झभल्ने सीभासम्भको ङ्झनभािण कामिहरू रागत 
अनङ्टभानको अनङ्टऩातभा स्वीकृत फोरऩर प्रस्तावको अॊक कामभ गने य बेङ्चयएसनसङ्जहतको अॊक रागत 
अनङ्टभानको अॊक फनाउने व्मवस्था गने। 

74. कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झनभािण कामिको सम्ऩङ्ङ गनङ्टिऩने सभमावङ्झध सङ्टरुभा हच ङ्टवाको बयभा तम गयी ऩङ्झछ ऩटक ऩटक 
म्माद थऩ गने य ङ्झनभािण व्मवसामीको राऩयफाहीको कायण सभमभै ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ नहङ्टॉदा ऩङ्झन ऩूवि 
ङ्झनधािङ्चयत ऺङ्झतऩूङ्झति Liquidated Damage असङ्टर नगने प्रवङृ्ञत्त फढेको छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग  
ङ्झनभािण कामिको सम्ऩङ्ङ गनङ्टिऩने सभमावङ्झध वैऻाङ्झनक आधायभा तम गने भाऩदण्ड फनाउने, म्माद थऩ 
गनङ्टिऩने वस्तङ्टगत/ऺेरगत ठेक्का अवङ्झध ङ्झनधाियण ङ्झनदेङ्ञशकाको आधाय तम गयेय भार म्माद थऩ गने य ऩूवि 
ङ्झनधािङ्चयत ऺङ्झतऩूङ्झति यकभ प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ ङ्झरने। 

75. ङ्जवगतभा कङ्झतऩम ङ्झनभािण व्मवसामीहरूरे जानीजानी भूल्म सभामोजनका सूरहरूभा प्रमोग हङ्टने 
सूचकाॊकहरू नबयी िारी याख्न ेय ऩङ्झछ भूल्म सभामोजनको फित ङ्झनधाियण गयी ब ङ्टक्तानी ङ्झरने गयेको वा 
सूचकाॊकहरू थाहा नऩाउने गयी ऩङ्झछ थऩ गने कामि गयी सयकायी यकभको दङ्टरुऩमोग गङ्चयएको, भूल्म 
सभामोजनका सूर य सूचकाॊक आपूिङ्टशी पयक पयक याख्न े गङ्चयएको य एकरूऩता नदेङ्ञिएको य 
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सूचकाॊकहरूराई गरत व्मातमा गयी, गरत गणनाको ङ्जवङ्झधफाट फढी यकभ भूल्म सभामोजनफाट 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदने गयेको अवस्था देङ्ञिएको छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग १२ भङ्जहनाबन्दा फढी 
अवङ्झधको िङ्चयद सम्झौताको राङ्झग भूल्म सभामोजनसम्फन्धी भागिदशिन तमाय गयी कामािन्वमन गने। 

76. साविजङ्झनक ङ्झनकाम य ङ्झनभािण व्मवसामीफीच बएका अङ्झधकाॊश ङ्जववादहरूभा प्रभङ्टिरे सभमभै ङ्झनभािण 
व्मवसामीको दाफी वा जानकायी ऩरको जवाप नङ्छदने, सभमभा ङ्जववाद सभाधान सॊमन्र वा अदारतभा 
जवाप ऩेस नगने वा उऩङ्ञस्थत नहङ्टनरेगामतका कायणफाट ङ्जववाद सभाधान सॊमन्र वा अदारतफाट 
ङ्झनभािण व्मवसामीहरूको ऩऺभा पैसरा बई याज्मरे ङ्झनकै ऺङ्झत यकभ व्महोनङ्टिऩयेको अवस्था छ।मस्तो 
प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग साविजङ्झनक ङ्झनकामका ङ्जवबागीम प्रभङ्टि/आमोजना प्रभङ्टिको राऩयफाहीको कायण 
ङ्झसङ्ञजित हङ्टने ऺङ्झतको ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनजरे नै ङ्झरनङ्टऩने कानूनी व्मवस्था गयी कामािन्वमन गने। 

77. िङ्चयद सम्झौताका सतिहरू ऩारना नगयेभा सम्झौता अन्त्म गने कामिभा आमोजना व्मवस्थाऩकरगामत 
साविजङ्झनक ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीहरू उदासीन हङ्टॉदा अको ऩऺ हावी बई अङ्झधकाॊश ङ्झनभािण कामि तथा 
भारसाभान कभसर गङ्टणस्तयका हङ्टन ङ्टका साथै ठेक्का व्मवस्थाऩनभा ऩेश्की, ऩूवि ङ्झनधािङ्चयत ऺङ्झतऩूङ्झति, म्माद 
थऩ, ङ्झफभा, भूल्म सभामोजन य र ङ्टङ्जट सच्माउन ेअवङ्झधजस्ता भहत्वऩूणि प्रावधानभा चयभ राऩयफाही तथा 
अयाजकता उत्ऩङ्ङ हङ्टने गयेको छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन/ङ्झनमभभा 
बएका प्रावधान कडाइका साथ ऩारना गने, हयेक ठेक्का सम्झौताको ठेक्का व्मवस्थाऩन मोजना फनाई 
प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन गने, आमोजना व्मवस्थाऩकराई जवापदेही फनाउने, ङ्झनभािणको गङ्टणस्तय 
भाऩन गनि गङ्टणस्तयीम प्रमोगशाराको व्मवस्था तथा Quality Assurance Plan य Schedule of Contract 

Management ठेक्का सम्झौताभा यािी सोका आधायभा अनङ्टगभन य भूल्माॊकन गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 
78. रङ्टङ्जट सच्माउने अवङ्झधको सङ्टरु सभमभा र ङ्टङ्जट नसच्माउन ेय र ङ्टङ्जटमङ्टक्त ङ्झनभािण कामि स्वीकाय गने प्रवङृ्ञत्तरे 

ङ्झनभािण कामिहरू गङ्टणस्तयमङ्टक्त नबई जीवनोऩमोगी सभम अगावै ऺङ्झतग्रस्त बई भभित कामि गनङ्टिऩने 
अवस्था ङ्जवद्यभान यहेको छ। मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग औसत ङ्ञजवनोऩमोगी सभम ङ्झनर्क्यौर गयी 
सोको आधायभा र ङ्टङ्जट सच्माउन ेअवङ्झध २ देङ्ञि ५ वषिको फनाउने, ङ्झनभािण कामि स्वीकाय गदािको फित 
र ङ्टङ्जटमङ्टक्त ङ्झनभािण कामि स्वीकाय गनि योक रगाउने, सॊयचनाको सॊचारनको सभमभा कङ्ट नै र ङ्टङ्जट देङ्ञिएभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनभािण व्मवसामीरे सच्माउनङ्टऩने गयी साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनभा सङ्टधाय गने, कामिस्वीकाय 
प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टिअङ्ञघ केकस्तो प्रकृङ्झतको काभराई Outstanding Work को रूऩभा याख्न सङ्जकने 
ङ्जवषमभा भाऩदण्ड फनाउने य भूर काभराई नै Outstanding Work भा यािी कामि स्वीकाय गने 
ऩदाङ्झधकायीराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउने व्मवस्था गने। 

(त) स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारम 
79. स्वास्थ्म ऺेरभा सङ्टशासन कामभ गनि आधायबतू स्वास्थ्म सेवा सविसङ्टरब हङ्टन ङ्ट आवश्मक  

छ । मसका राङ्झग सयकायी अस्ऩतारहरूको गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्छद्ब गनङ्टि जरुयी छ बने ङ्झनजी स्वास्थ्म 
सेवाभा ऩहङ्टॉच फढाउनङ्ट आवश्मक छ । स्वास्थ्म ऺेरराई नापाभूरक व्मवसामका रूऩभा नबई 
सेवाभङ्टिी ऺेरभा रूऩान्तयण गनि ऩहर गने । 

80. स्वास्थ्म ऺेरभा भागबन्दा फढी औषधी उऩकयण िङ्चयद गने, ङ्झनशङ्टल्क औषधी आऩूङ्झति, बण्डायण य 
ङ्जवतयणको सभङ्टङ्ञचत प्रफन्ध नगने, म्माद नाघेका औषधी याख्नरेगामतका अङ्झनमङ्झभतताहरू ङ्झनमन्रण गनि 
जरुयी देङ्ञिन्छ । मस्ता अङ्झनमङ्झभतता य भ्रद्शाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनिका राङ्झग 
अङ्झनमङ्झभतताभा सॊरग्न कभिचायीराई कायफाही गने व्मवस्था ङ्झभराउने । जीवनका राङ्झग अत्मावश्मक 
औषधीभा ङ्झरइने अनङ्टङ्ञचत नापाराई ङ्झनमन्रण गनि नीङ्झत य भाऩदण्ड फनाई रागू गने । 

81. ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्ञशऺा अध्ममनभा ङ्जवद्याथॉ छनौट, शङ्टल्क ङ्झनधाियण य आधायबतू भाऩदण्डको ऩङ्चयऩारनाका 
राङ्झग ङ्छदइएका सङ्टझावको कामािन्वमन हङ्टनसकेको देङ्ञिॊदैन । मोग्मता प्रणारीका आधायभा ङ्जवद्याथॉ 
छनौट तथा आधायबतू सेवा सङ्टङ्जवधासम्फन्धी भाऩदण्डको ऩारना बए नबएको ङ्जवषमभा अनङ्टगभन गयी 
दोषीउऩय कायफाही गने प्रबावकायी व्मवस्था ङ्झभराउने । 
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६.३.२ प्रदेश सयकायराई ङ्छदइएका सङ्टझावहरू 
82. सङ्टशासन, सदाचाय य शासकीम सङ्टधायका राङ्झग प्रदेश ३ रे भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को ऩाॉचवषे यणनीङ्झत तजङ्टिभा 

गयेय सकायात्भक थारनी गयेको छ । त्मस्तै, कणािरी प्रदेशराई ङ्झडङ्ञजटर प्रदेश फनाउने बनी प्रदेश 
सयकायरे घोषणा गयेको छ। हयेक प्रदेशङ्झबर प्रायम्ब गङ्चयएका असर अभ्मासको ङ्जवद्यङ्टतीम अङ्झबरेि 
वेफसाइटभा यािी एक अकािफाट ङ्झसक्ने ऩर्द्ङ्झतको ङ्जवकास गङ्चयएभा सङ्टशासन य सदाचाय अङ्झबवङृ्जर्द्भा 
सहमोग ऩङ्टग्ने देङ्ञिन्छ। एक अकािफाट असर अभ्मासको अनङ्टशयण गयी प्रदेश-प्रदेश, प्रदेश य स्थानीम 
तह तथा स्थानीम तह-स्थानीम तहफीचको कामिऩर्द्ङ्झतराई सयर य ऩङ्चयणाभभङ्टिी फनाउन ऩहरकदभी 
ङ्झरने । प्रदेश सभन्वम ऩङ्चयषदको बङू्झभका प्रबावकायी फनाउने । 

83. भ्रद्शाचायको उच्च जोङ्ञिभ बएका कामािरमको जोङ्ञिभ भूल्माॊकन तमाय गयी त्मस्ता कामािरमभा भ्रद्शाचाय 
य अङ्झनमङ्झभतता हङ्टन नङ्छदन ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन, आचायसॊङ्जहता य प्रवर्द्िनात्भक कामििभ रगामतका अन्म 
आवश्मक उऩाम अवरम्फनभा जोड ङ्छदने। 

84. प्रदेश सबाफाट ङ्जवङ्झनमोजन हङ्टने ङ्झनवािचन ऺेर ऩूवािधाय ङ्जवकास कामििभ (साॊसद ङ्जवकास कोष) तथा 
प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्रारमरे ङ्झनकासा गने अनङ्टदान तथा स्थानीम तहभा जाने ङ्जवत्तीम सभानीकयण, 
सशतिरगामतका अनङ्टदान कामािन्वमनभा वस्तङ्टऩयक कामिङ्जवङ्झधहरू तजङ्टिभा गयी सभन्माङ्जमक, सभताभूरक, 
य कामिङ्जवङ्झधरे भागिङ्झनदेश गयेफभोङ्ञजभ कामािन्वमन हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराउने। रङ्ञऺत कामििभहरूको 
कामािन्वमन गदाि सम्फङ्ञन्धत रङ्ञऺत वगिका सयोकायवाराहरूराई सङ्टसूङ्ञचत गयाई उद्देश्म हाङ्झसर हङ्टने गयी 
कामािन्वमन गने। 

85. नदीजन्म ऩदाथि तथा तारतरैमा य िहये िोरा छेउछाउको ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवारगामतका प्राकृङ्झतक 
स्रोत साधनको अनङ्टभङ्झत प्राद्ऱबन्दा फढी ऩङ्चयभाणभा कानूनी कामिङ्जवङ्झधको ऩङ्चयऩारना नगयी उत्िनन 
बएको अवस्था यहेको ऩाइएकोरे उत्िनन गदाि प्राकृङ्झतक सम्ऩदा तथा ऩमािवयणको सॊयऺण य सम्वर्द्िन 
हङ्टने गयी व्मवस्थाऩन गनि आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउने। साथै, नदीजन्म ऩदाथि उत्िनन गदाि 
अऩनाउनङ्टऩने वातावयणीम ऩयीऺण तथा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम भूल्माॊकनराई वातावयणभैरी य ङ्छदगो 
ङ्जवकास रक्ष्महरू अनङ्टकूर फनाउन आवश्मक कानून/कामिङ्जवङ्झध तजङ्टिभा तथा कामािन्वमन गने। 

86. स्थानीम तहरे याजस्व फाॉडपाॉड गने प्राकृङ्झतक स्रोतको योमल्टीसभेतको व्मवस्थाऩन प्रबावकायी बए 
नबएको, भ्रद्शाचायजन्म कामि बए नबएको अनङ्टगभन गयी उङ्ञचत ङ्जहस्सा स्थानीम तहको कोष तथा प्रदेश 
सॊङ्ञचत कोषभा जम्भा हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

87. प्रदेश अन्तयगतका मातामात तथा सवायी कामािरम एवॊ अस्ऩतारजस्ता ङ्झनकामभा ङ्झफचौङ्झरमाहरूको 
बङू्झभका न्मूनीकयण गयी कामािरमफाट प्रवाह गङ्चयने साविजङ्झनक सेवाराई सयर सहज य ङ्झछटो छङ्चयतो 
फनाउन ङ्जवद्यङ्टतीम शासनभा जोड ङ्छदई भोफाइर एप्स य अनराइन प्रणारीको ङ्जवकास गयी अनराइनफाटै 
सवायी कय, याजस्व ङ्झतनिसक्ने तथा सेवा प्राद्ऱ गने व्मवस्था ङ्झभराउन ऩहरकदभी ङ्झरने।  

88. आङ्झथिक वषिको अन्त्मभा गङ्चयने फजेट ङ्झनकासा, यकभान्तय, स्रोतान्तय जस्ता कामिरे भ्रद्शाचायजन्म 
प्रवङृ्ञत्तराई फढावा ङ्छदनसक्ने बएकोरे साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूको िङ्चयद मोजना, िङ्चयद गङ्टरुमोजना, 
कामििभ कामािन्वमन कामिताङ्झरकाहरू स्वीकृत गयी कामािन्वमनको व्मवस्था ङ्झभराउने। 

89. बङू्झभ व्मवस्थाऩन य जग्गाको अङ्झबरेिसम्फन्धी कामि प्रदेश सयकायको एकर अङ्झधकाय तथा बङू्झभ नीङ्झत 
य कानूनभा सॊघ य प्रदेशको साझा अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत गङ्चयएफभोङ्ञजभ साविजङ्झनक तथा सयकायी जग्गाको 
अङ्झबरेि तमाय गने, अङ्झतिभण हङ्टन नङ्छदने य सॊयऺणका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था गने। 

90. प्रदेशङ्झबरको याङ्जद्सम वन व्मवस्थाऩनको अङ्झधकाय प्रदेश सयकायभा यहेको तथा ङ्झडङ्झबजन वन तथा सव 
ङ्झडङ्झबजन वन कामािरमहरू प्रदेश सयकायको भातहतभा यहेकारे वनऺेरको अङ्झतिभण हङ्टन नङ्छदन,े 
काठको तस्कयी हङ्टन नङ्छदने य ढराऩढाको नाभभा हङ्चयमा रूि काट्ने प्रवङृ्ञत्त ङ्झनमन्रण गनि वन 
कामािरमहरूराई थऩ उत्तयदामी फनाउने य साभङ्टदाङ्जमक वनहरूभा ङ्झनमभन प्रबावकायी फनाउने। वन 
ऺेरसॉग जोङ्झडएको ऩतॉ जग्गा गैयकानूनी रूऩभा अङ्झतिभण य बोग गने प्रवङृ्ञत्तराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गयी वन 
ङ्झसभानाको ऩतॉ जग्गाको सॊयऺण गने।  
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91. कानूनभा व्मवस्था नबई कङ्ट नै ऩदभा कभिचायी बनाि गयी सयकायी फजेटफाट ब ङ्टक्तानी ङ्छदने कामि फन्द 
गनङ्टिऩदिछ। नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२७ फभोङ्ञजभ गाउॉ तथा नगय सबाका सदस्महरूरे ऩाउने 
सङ्टङ्जवधा, कभिचायी य कामािरमसम्फन्धी व्मवस्था प्रदेश कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टने व्मवस्था यहेकोरे सो 
सम्फन्धभा कानूनभा स्ऩद्श व्मवस्था गने।  

92. नेऩारको सन्दबिभा प्रदेश सयकाय नौरो अभ्मास बएको हङ्टॉदा सविप्रथभ कानूनको तजङ्टिभा हङ्टन ङ्ट आवश्मक 
बएकोरे कानूनहरूको ङ्झनभािण बइयहेको छ। कानून ङ्झनभािण गदाि शीघ्रता, र ङ्टङ्जट न्मूनीकयण य 
ऩङ्चयऩक्वताका राङ्झग सम्फर्द् ऩदाङ्झधकायी एवॊ कभिचायीहरूराई प्रङ्ञशऺण प्रदान गयी ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गने 
व्मवस्था गने। प्रदेश सयकायरे प्रदेश सयकाय सॊचारनसम्फन्धी कानूनहरूराई भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणभैरी 
फनाउन।े 

93. प्रदेश सयकाय य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफीचको सहकामि फङ्झरमो फनाई प्रदेश तहभा 
भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गनि सूचना, जानकायी य कागजात आदानप्रदान, ङ्झनयोधात्भक/प्रवर्द्िनात्भक कामििभ 
सञ्चारन एवॊ अन्म आवश्मक सम्ऩकि  एवभ ्सभन्वम गनिका राङ्झग प्रदेश सयकायका हयेक भन्रारमभा 
सम्ऩकि  व्मङ्ञक्त तोक्ने व्मवस्था गने। प्रदेश भातहतका ङ्झनकामहरूराई आमोगभा ऩने उजङ्टयीहरूको  
अनङ्टसन्धानसम्फन्धी काभभा तत्कार सम्फोधन गयी सहमोग गनि ङ्ञजम्भेवाय फनाउने। 

94. भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टक्त याद्ससॊघीम भहासङ्ञन्धको धाया ७ अन्तगित ङ्झनजाभती कभिचायीहरू य उऩमङ्टक्त 
बएसम्भ अन्म साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका व्मङ्ञक्तहरूको बनाि वा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदाि सऺभता, ऩायदङ्ञशिता य 
वस्तङ्टगत आधायहरू जस्तै: मोग्मता, सभन्माम य आङ्ञजित ऺभताका ङ्झसर्द्ान्तहरूभा आधाङ्चयत यहेय गनङ्टिऩने 
उल्रेि छ। प्रदेश य स्थानीम तह सभेतभा कभिचायी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तभा अङ्झनमङ्झभतता बएका उजङ्टयीहरू फढ्दै 
गएका छन।् मथाशीघ्र प्रदेश रोकसेवा आमोग गठन गयी ङ्झनष्ऩऺ रूऩभा मोग्म कभिचायी ङ्झनमङ्टक्त गने 
व्मवस्था ङ्झभराउने। 

95. प्रदेश तथा स्थानीम सयकायको फजेटफाट सञ्चारन बएका कामििभभा सभेत आङ्झथिक वषिको अन्त्मभा 
कामािदेश ङ्छदने, यकभान्तय गने, हतायहतायभा कामि सम्ऩङ्ङ गयी फजेट ङ्झनकासा एवॊ िचि गने प्रवङृ्ञत्त 
देङ्ञिएकोरे मसफाट भ्रद्शाचाय, अङ्झनमङ्झभतता य कभ गङ्टणस्तयमङ्टक्त काभरे प्रश्रम ऩाएको छ। फजेट 
कामािन्वमनको प्रबावकाङ्चयताका राङ्झग आङ्झथिक वषिको ऩूवािर्द्िभै कामि अगाङ्झड फढाउने गयी िङ्चयद मोजना 
एवॊ कामिताङ्झरका फनाउन रगाउन,े कामािन्वमनका चयणभा सभम, रागत य गङ्टणस्तय कामभ बए 
नबएको ङ्जवषमभा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउने रगामतका उऩाम 
अवरम्फन गयी फजेटको सदङ्टऩमोगको प्रफन्ध ङ्झभराउनेतपि  ऩहरकदभी ङ्झरने। 

96. साविजङ्झनक ऺेरभा हङ्टने भ्रद्शाचायजन्म कामिभा कभिचायीहरू सभेत सॊरग्न यहेको, ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीरे 
कानूनफभोङ्ञजभ गनि नङ्झभल्ने कामि गनि वा कानूनफभोङ्ञजभ गनि ङ्झभल्ने काभ नगनि दफाफ ङ्छदने,  कङ्ट नै 
गल्ती बएको जानकायीभा आएभा कभिचायी नै कायफाहीको बाङ्झगदाय हङ्टने बएकारे आपूरे ङ्झनणिम वा 
हस्ताऺय नगने तय काभ गनि दफाफ ङ्छदने, आफ्नो अनङ्टकूरको कभिचायी नबए सरुवा गने, कभिचायी य 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको ङ्झभरेभतोभा तोङ्जकएको गङ्टणस्तय नबएको कामिराई गङ्टणस्तय बएको बनी ब ङ्टक्तानी ङ्झरन े
ङ्छदने जस्ता गङ्टनासा तथा उजङ्टयीहरू प्राद्ऱ हङ्टने गयेका छन।् कभिचायी य ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीफीच सहकामि 
तथा सभन्वम कामभ गने य गैयकानूनी दफाफ ङ्छदनेजस्ता प्रवङृ्ञत्तराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनि कभिचायी य 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे ऩारना गनङ्टिऩने आचयणगत सतिहरूसभेत कानूनभा व्मवस्था गयी कामािन्वमन गने।  

97. याज्मको ऩङ्टनसंयचना हङ्टॉदा िायेज बएका कामािरमका बवनरगामतका बौङ्झतक स्रोतसाधनको उऩमोगको 
सङ्टङ्झनङ्ञद्ळतता हङ्टन ङ्ट आवश्मक छ । कामािरम िायेजीको कायणरे िारी बई उऩमोगभा नयहेका 
प्रदेशङ्झबरका बवनरगामतका स्रोतसाधन य साभग्रीहरूको सङ्टयऺा, अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन य उऩमोगको 
राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने। 

98. आमोजना वा कामििभभा दोहोयो फजेट ङ्जवङ्झनमोजन हङ्टॉदा एउटै काभका राङ्झग दङ्टईटा ङ्झनकामफाट ब ङ्टक्तानी 
बई अङ्झनमङ्झभतता हङ्टनसक्ने हङ्टॉदा स्थानीम, प्रदेश य सॊघीम सयकायको फीचभा प्रबावकायी सभन्वम हङ्टनङ्ट 
जरुयी छ। प्रदेश सभन्वम ऩङ्चयषदको बङू्झभका सङ्टदृढ गयी प्रदेश सयकायरे स्थानीम तहका साथै सॊघीम 
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सयकायसॉग सभन्वमकायी बङू्झभका ङ्झनवािह गयी कामििभ तजङ्टिभा य कामािन्वमन प्रबावकायी फनाउन े
व्मवस्था ङ्झभराउने। 

99. साविजङ्झनक ङ्झनभािण तथा िङ्चयद प्रणारीभा स्वच्छता, प्रङ्झतस्ऩधाि, ङ्झभतव्मङ्जमता य अऩेङ्ञऺत गङ्टणस्तय कामभ 
हङ्टने गयी प्रबावकायी फनाउन सॊघीम सयकायराई ङ्छदइएका साविजङ्झनक िङ्चयदसम्फन्धी सङ्टझावहरू कानूनभा 
व्मवस्थासभेत गयी कामािन्वमन गने।  

100. मातामात कामािरमहरूभा राइसेन्स प्राङ्झद्ऱका राङ्झग अनराइन आवेदन पायाभ बनङ्टिऩने व्मवस्था बएकोभा 
सबियको ऺभताको कायण सभमभै सेवाग्राहीरे पायाभ बनि नसकेको य पायाभ बनिसभेत ङ्जवचौङ्झरमाको 
बय ऩनङ्टिऩने अवस्था देङ्ञिएकोरे सबियको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् तथा अनङ्टगभनसभेतको प्रबावकायी व्मवस्था 
गयी जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩङ्झन अनराइन पायभ बनि सङ्जकने व्मवस्था ङ्झभराउने । 

६.३.३ स्थानीम तहराई ङ्छदइएका सङ्टझावहरू 
101. आमोगभा दताि बएका उजङ्टयीहरूभध्मे स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत उजङ्टयीहरू सफैबन्दा फढी सॊतमाभा य 

फढ्दो िभभा यहेका छन।् स्थानीम तहभा प्रबावकायी सेवाप्रवाह गयी सङ्टशासन कामभ गनिका राङ्झग 
ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीहरूको कामिप्रणारी य व्मवहायभा सङ्टधाय ल्माउनङ्ट जरुयी छ। स्थानीम तहका  
जनगङ्टनासो, अङ्झनमङ्झभतता य भ्रद्शाचाय न्मूनीकयण गयी जनअऩेऺा ऩूया गनि सेवाप्रवाहभा ङ्झनष्ऩऺता य 
ऩायदङ्ञशिता कामभ गने उऩामहरू अवरम्फन गने । 

102. स्थानीमस्तयका ङ्जवकास ङ्झनभािणजस्ता कामि उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभापि त गयाउन सङ्जकन ेव्मवस्था साविजङ्झनक 
िङ्चयद ऐनभा गङ्चयए अनङ्टरूऩ स्थानीम तहभा दङ्टई रािबन्दा फढी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत यहेका छन।् तथाङ्जऩ 
अङ्झधकाॊश सङ्झभङ्झतहरू ऩटकेरूऩभा गठन बई सञ्चारनभा यहेको य एकीकृत अङ्झबरेि नयहेको अवस्था 
हङ्टन ङ्टका साथै कानूनको बावनाङ्जवऩयीत ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिहरू सञ्चारन गनिका राङ्झग गङ्छठत उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतका नाभभा आफ्ना भान्छेराई ठेक्का ङ्छदने, ङ्झनभािण व्मवसामीफाट काभ गयाउने, डोजयजस्ता बायी 
उऩकयण प्रमोग गने, ऩायदङ्ञशिता य जवापदेङ्जहताभा ध्मान नङ्छदने ङ्जवकृङ्झतसभेत यहेफाट अङ्झनमङ्झभतता य 
भ्रद्शाचाय फढेको छ । साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनको भभिअनङ्टरूऩ वास्तङ्जवक उऩबोक्ता यहेको सङ्झभङ्झतको 
गठन, कानूनको ऩङ्चयऩारना तथा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभापि त गङ्चयने कामिको गङ्टणस्तयीमता, ङ्छदगोऩना य 
साविजङ्झनक ङ्जवत्तीम स्रोतको अत्मङ्टत्तभ उऩमोगको सङ्टङ्झनङ्ञद्ळतता गने व्मवस्था स्थानीम तहरे ङ्झभराउने । 

103. भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टक्त याद्ससॊघीम भहासङ्ञन्धको धाया १३ अन्तगित ङ्जवद्यारमस्तयीम 
ऩाठ्यिभरगामतका साविजङ्झनक ङ्ञशऺा कामििभभा भ्रद्शाचायप्रङ्झत असङ्जहष्णङ्टता ऩैदा गने ङ्जवषमवस्तङ्ट 
सभावेश गनिभा जोड ङ्छदनङ्टऩने उल्रेि छ । सभाजभा सदाचायभूरक सॊस्कृङ्झत ङ्जवकास गनि ऩङ्चयवतिनको 
सङ्टरुवात आधायबतू ङ्ञशऺाफाटै हङ्टन ङ्टऩने हङ्टॉदा भ्रद्शाचाय य अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्रण, सङ्टशासन य 
सदाचायसम्फन्धी ङ्जवषमवस्तङ्ट भाध्मङ्झभक तहसम्भको ऩाठ्यिभभा सभावेश गने व्मवस्था ङ्झभराउने । 

104. स्थानीम तहभा सङ्टशासनको अवयोधका रूऩभा अङ्झबरेि तथा रेिा प्रणारी व्मवङ्ञस्थत नहङ्टनङ्ट य स्थरगत 
ङ्झनयीऺण य अनङ्टगभन प्रबावकायी नहङ्टन ङ्टजस्ता सभस्माहरू यहेको देङ्ञिन्छ । जसका कायण साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा बत्ताको ङ्जवतयण तथा अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन प्रबावकायी नहङ्टॉदा दङ्टरुऩमोग य भ्रद्शाचायसभेत हङ्टने 
गयेको छ । भतृ्मङ्टदताि, ऩ ङ्टन: ङ्जववाह दताि नगयाउनङ्ट, भतृ्मङ्ट बइसकेका य ऩङ्टन: ङ्जववाह गयेका एकर 
भङ्जहराको नाभभा िचि रेख्नङ्ट जस्ता सभस्माहरू देङ्ञिएका छन ्। मसका राङ्झग जनताको सभीऩभा यहेका 
स्थानीम सयकायरे अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन, रेिा व्मवस्थाऩन, आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी य अनङ्टगभन 
प्रणारी प्रबावकायी फनाउने व्मवस्था ङ्झभराउने । साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताको दङ्टरुऩमोग हङ्टन नङ्छदन 
ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सेवाग्राहीको अङ्झबरेि अद्यावङ्झधक य रगत कट्टा गने व्मवस्था गयी वास्तङ्जवक 
सेवाग्राहीको फैंक िाताभा नै उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गने।  

105. ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺातपि  ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तभा अङ्झनमङ्झभतता गयी आफ्नो भान्छे बनाि गने, ङ्जवद्यारमको आमव्मम 
साविजङ्झनक नगने, ङ्जवद्यारमको ङ्जवत्तीम कायोफाय फैंक भापि त नगने, फयफङ्टझायथ नगनेजस्ता ठूरो सॊतमाभा 
उजङ्टयी आमोगभा ऩने गयेका छन ्। सॊघीमताभा ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाको व्मवस्थाऩनको ङ्ञजम्भेवायी स्थानीम 
तहभा गएको हङ्टॉदा स्थानीम स्तयफाटै घनीबतू अनङ्टगभन गयी ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाभा गङ्टणस्तयीमता, ऩायदङ्ञशिता, 
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ङ्झनष्ऩऺता य जवापदेङ्जहताको ङ्जवकास गनङ्टि जरुयी छ । मसका राङ्झग हयेक स्थानीम तहरे ङ्जवद्यारम 
सङ्टधाय कामिमोजना तमाय गयी कामािन्वमनभा ल्माउने । 

106. गैयसयकायी सॊस्थाहरूका नाभभा ङ्झसजिना बएका अऩायदशॉ य अनङ्टत्तयदामी ङ्जिमाकराऩरे भ्रद्शाचायराई 
फढावा ङ्छदएको हङ्टॉदा मस्ता ङ्जवकृङ्झत ङ्झनभूिर गयी व्मवङ्ञस्थत फनाउन प्रबावकायी ङ्झनमभन य अनङ्टगभन हङ्टन 
जरुयी छ । याज्मको ऩङ्टनसंयचना ऩद्ळात गैयसयकायी सॊस्थाको ऩङ्चयचारन य अनङ्टगभनसम्फन्धी अङ्झधकाय 
स्थानीम तहभा सभेत यहेको हङ्टॉदा स्थानीम तहफाट प्रबावकायी अनङ्टगभन गने व्मवस्था ङ्झभराउने । 

107. उऩबोक्ताको ङ्जहतको सॊयऺणराई सॊङ्जवधानभा भौङ्झरक हकका रूऩभा याङ्ञिएको छ बने कानूनरे 
उऩबोक्ताराई नकायात्भक असय ऩने गयी अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरने कामिराई दण्डनीम फनाएको छ । तथाङ्जऩ 
उऩबोक्ता अङ्झधकाय सॊयऺणको अवस्था कभजोय यहेकोरे फजायभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका ठगी हङ्टने गयेका 
छन।् स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन स्थानीम तहको ङ्ञजम्भेवायीभा सभेत ऩने बएकोरे मस्ता प्रवङृ्ञत्तका 
ङ्जवरुर्द् कामिताङ्झरकासङ्जहत मोजनाफर्द्रूऩभा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गनि स्थानीम सयकायरे ऩहर गने ।  

108. नदी तथा िोराफाट अङ्झनमङ्ञन्रत रूऩभा फारङ्टवा तथा ङ्झगट्टी जस्ता नदीजन्म ऩदाथि उत्िनन गयी 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको दङ्टरुऩमोग गने य वातावयण ङ्जवनाश गने कामि ङ्झनमन्रण गनङ्टि जरुयी छ । 
अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झफना वा नवीकयण नगयाई फारङ्टवा िानीफाट फारङ्टवा ङ्ञझक्ने य योमल्टी/याजस्व नफङ्टझाउन े
जस्ता प्रवङृ्ञत्तउऩय सभेत ङ्झनमन्रण आवश्मक छ । ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवाजस्ता नदीजन्म ऩदाथि एवभ ्
साधायण ङ्झनभािणभङ्टिी िङ्झनज ऩदाथिको उत्िननफाट सभमावङ्झधङ्झबर याजस्व प्राद्ऱ गने य सोको व्मवङ्ञस्थत 
अङ्झबरेि याख्नरेगामत आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउने । 

109. सॊयऺणको कभीका कायण ङ्जवद्व सम्ऩदा सूचीभा सूचीकृत स्थर य बवनका साथै ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक 
भठ, भङ्ञन्दय, धाया, ऩोियी, अङ्झतिभणको चऩेटाभा ऩयेका तथा कङ्झतऩम सम्ऩदाहरू जीणि, ऺङ्झतग्रस्त य 
रोऩ हङ्टने अवस्थाभा यहेका छन ्। जीवन्त इङ्झतहास, कराकौशर य सॊस्कृङ्झतराई जोगाउन मस्ता स्थर 
य बवनहरूको सॊयऺण य सम्बाय गने कामिभा ऩहरकदभी गने ।  

110. सहकायी ऺेररे योजगायी, गाहिस्थ्म उत्ऩादन, भङ्जहरा सशक्तीकयण, प्रजाताङ्ञन्रक अभ्मास, उत्ऩादन य 
फजाय ङ्जवस्तायभा मोगदान ऩङ्टर् माई अथितन्रभा भहत्वऩूणि बङू्झभका िेल्न सक्दछ । सहकायी ऺेरभा 
देङ्ञिएका ङ्जवङ्झबङ्ङ सभस्माका कायण अऩेऺाफभोङ्ञजभ सहकायी ऺेरको ङ्जवकास हङ्टन सकेको छैन ।आफ्नो 
ऺेराङ्झधकायङ्झबरका सहकायी सॊस्थाहरूराई सहकायीको भभि य बावना अनङ्टरूऩ सञ्चारनका राङ्झग 
प्रबावकायी अनङ्टगभन तथा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारीको ङ्जवकास गनेतपि  सम्फङ्ञन्धत 
गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकारे ऩहर गने ।  

111. आफ्नो ऺेरङ्झबर जर तथा स्थर प्रदूषणको ङ्झनमन्रण एवॊ पोहयभैराको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गयी 
सङ्टशासन प्रवद्बिन गनि पोहोयको वगॉकयण, उऩमोग तथा ङ्जवसजिनका स्थानीमस्तयभा उऩमङ्टक्त ङ्जवकल्ऩको 
िोजी तथा कामािन्वमनरगामतका कामिभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम सयकायरे ऩहर गने।  

112. काठभाडौं उऩत्मका रगामतका भहानगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका तथा तयाईका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरका सयकायी/साविजङ्झनक जग्गाभा अनङ्झधकृत रूऩभा फसे/फसाइएका अव्मवङ्ञस्थत फस्ती य 
सङ्टकङ्ट म्फासी सभस्माको सभाधान आवश्मक छ । आफ्नो ऺरेङ्झबर अनङ्झधकृत अव्मवङ्ञस्थत फसोफासको 
व्मवस्थाऩन गने तथा साविजङ्झनक जग्गाको सॊयऺण गने कामिभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे सभेत 
ऩहरकदभी ङ्झरने । 

113. भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका नीङ्झतसॉग अन्तयसम्फङ्ञन्धत सवारका रूऩभा यहेको फढ्दो रैंङ्झगक ङ्जहॊसाका 
घटनाराई ङ्झनभूिर ऩानि गैयसयकायी य साभङ्टदाङ्जमक ऺेरसॉग सभेत सभन्वम गयी सङ्जिमता फढाउनङ्ट  
आवश्मक छ । मसका राङ्झग स्थानीम तहरे रैङ्जङ्गकभैरी नीङ्झत य कामििभ फनाई कामिमोजनासङ्जहत 
कामािन्वमन गने । 

114. स्थानीम तहरे असाय १० गतेसम्भभा आगाभी आङ्झथिक वषिको नीङ्झत तथा कामििभ य फजेट ऩेस गनङ्टिऩने 
य असाय भसान्तङ्झबरै ऩाङ्चयत गङ्चयसक्नङ्टऩने व्मवस्था कानूनरे गयेको बए ताऩङ्झन केही स्थानीम तहहरूरे 
सभमभैं फजेट ऩाङ्चयत गयाउन नसकेको हङ्टॉदा स्रोत य साधनको साभङ्जमक ऩङ्चयचारन गयी सङ्टशासन, 
ऩायदङ्ञशिता य जवापदेङ्जहता कामभ गनिभा सभस्मा देङ्ञिएको छ । कानूनी व्मवस्थाको कामािन्वमन ङ्झफना 
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सॊिभणकारको नाभभा अयाजकताको ऩदृ्षऩोषण हङ्टन गई सङ्टशासन य भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण हङ्टन नसक्ने हङ्टॉदा 
आवश्मक ङ्जवऻता एवॊ भानवीम तथा बौङ्झतक स्रोतसाधनको प्रफन्ध गयी कानूनरे तोकेको सभमङ्झबरै 
फजेट ऩाङ्चयत गयेय भार िचि गने ऩङ्चयऩाटी सफै स्थानीम तहरे फसाउने। 

115. स्थानीम तहङ्झबरको साविजङ्झनक तथा सयकायी जग्गाको सॊयऺण गने दाङ्जमत्व सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको 
हङ्टने हङ्टॉदा सयकायी जग्गा व्मङ्ञक्तको नाभभा दताि बए/नबएको िोजङ्झफन गयी जग्गाको सॊयऺण गने तथा 
सयकायी जग्गा अङ्झतिभण गने, दताि गने य हडप्ने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाङ्जवरुर्द् कायफाही गने।  

116. स्थानीम तहभा कानूनङ्जवऩयीतका ऩद यािी ङ्झफना प्रङ्झतस्ऩधाि आपन्तराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदएको बङ्ङे उजङ्टयी ऩने 
गयेका छन।् स्थानीम तहभा गङ्चयने ङ्झनमङ्टङ्ञक्त कानूनफभोङ्ञजभ भार गने य त्मस्तो ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग 
उम्भेदवाय छनौट गदाि अन्तवाितािसभेतका ऩयीऺाका सम्ऩूणि चयणहरूभा रोकसेवा आमोगरे तोकेको 
भाऩदण्डफभोङ्ञजभ गने गयाउने व्मवस्था ङ्झभराउने ।  

117. स्थानीमस्तयभा सभाज य जनताका आवश्मकताको सम्फोधन गयी सङ्टशासनको अनङ्टबङू्झत गयाउन याजस्व य 
प्रशासङ्झनक िचि (सवायी साधन, तरफ बत्ता आङ्छद) सम्फन्धी सन्तङ्टङ्झरत ङ्झनणिम गने एवॊ ङ्ञजम्भेवाय य 
उत्तयदामी बई कतिव्म ऩारना य अङ्झधकायको प्रमोग गने ऩङ्चयऩाटीको सॊस्थागत ङ्जवकास हङ्टन ङ्ट आवश्मक  

छ । मस ङ्छदशाभा आवश्मकतानङ्टसायका ताङ्झरभ कामििभसभेत सञ्चारन गयी ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीको 
ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गने ।  

118. भ्रद्शाचायजन्म कामिको अनङ्टसन्धानका राङ्झग आमोग वा आमोगको कामािरमफाट साङ्झफकका गाउॉ ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतभा यहेका कागजातहरू भाग हङ्टॉदा स्थानीम तहरे साङ्झफकको कामािरमफाट प्राद्ऱ नबएको कायण 
देिाई उऩरब्ध गयाउन नसङ्जकएको बनी रेिी आउने गयेको सन्दबिभा साङ्झफकका कागजातहरूको 
सङ्टयऺा य अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन गनङ्टि जरुयी देङ्ञिएको छ। आगाभी ङ्छदनभा सफै स्थानीम तहरे सम्ऩूणि 
अङ्झबरेि, कागजात दङ्टरुस्त एवभ ्अद्यावङ्झधक यािी भाग गङ्चयएका ङ्जववयण कागजात उऩरब्ध गयाउन े
व्मवस्था गने । ङ्जवद्यारमका अङ्झबरेि अद्यावङ्झधक य व्मवङ्ञस्थत रूऩभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा सभेत 
याख्न ेव्मवस्था ङ्झभराउने। 

119. स्थानीम तहको केही ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ऩदाङ्झधकायीरे आङ्झथिक वषि सभाद्ऱ बएको साठी ङ्छदनङ्झबर सम्ऩङ्ञत्त 
ङ्जववयण बयेय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा नऩठाएको वा म्माद नाघेऩङ्झछ ऩठाएको बनी प्रङ्झतवेदन सतकि ता 
केन्िफाट प्राद्ऱ बएको छ । सफै स्थाङ्झनम तहरे ङ्झनङ्छदिद्श सभमावङ्झधङ्झबरै सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण बने/बयाउने 
व्मवस्था ङ्झभराई सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण व्मवङ्ञस्थत फनाउने । 

120. साविजङ्झनक ङ्झनभािण तथा िङ्चयद प्रणारीभा स्वच्छता, प्रङ्झतस्ऩधाि, ङ्झभतव्मङ्जमता य अऩेङ्ञऺत गङ्टणस्तय कामभ 
हङ्टने गयी प्रबावकायी फनाउन सॊघीम सयकायराई ङ्छदइएका साविजङ्झनक िङ्चयदसम्फन्धी सङ्टझावहरू कानूनभा 
व्मवस्थासभेत गयी कामािन्वमन गने। 
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७.१ भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को यणनीङ्झत य कामिङ्छदशा  
 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गने स्वतन्र सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामका रूऩभा स्थाऩना बई 

स्ऩद्श यणनीङ्झत य कामिङ्छदशा अवरम्फन गयी ङ्जिमाशीर यहॉदै आएको छ । आमोगको भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को यणनीङ्झत य 
कामिङ्छदशा भूरत: नेऩारको सॊङ्जवधान य कानूनरे सङ्टम्ऩेको अङ्झधकाय य ङ्ञजम्भेवायीफाट ङ्झनदेङ्ञशत छ । सॊङ्जवधानको 
बाग २१, धाया २३९ रे साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे भ्रद्शाचाय गयी अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग गयेको 
सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गयी अङ्झधकाय प्राद्ऱ अदारतभा भङ्टद्दा दामय गने ङ्ञजम्भेवायी आमोगराई 
सङ्टम्ऩेको छ । सॊङ्जवधानभा याज्मका नीङ्झतअन्तगित धाया ५१ट (३) भा सभेत याजनीङ्झतक, प्रशासङ्झनक, न्माङ्जमक, 

साभाङ्ञजक रगामत सफै ऺेरको भ्रद्शाचाय य अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्रणका राङ्झग प्रबावकायी उऩाम अवरम्फन गने बनी 
उल्रेि बएको छ । अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ रे आमोगको काभ, कतिव्म, अङ्झधकाय य 
कामिङ्जवङ्झधको सम्फन्धभा स्ऩद्श व्मवस्था गयी आमोगराई भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य 
दण्डात्भक कामि गने ङ्ञजम्भेवायी प्रदान गयेको छ । आवङ्झधक मोजनारे सफै भ्रद्शाचायजन्म काभकायफाही अऩयाध 
हङ्टने कानूनी व्मवस्था गयी कानूनको कामािन्वमनफाट भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् शून्म सहनशीरताको नीङ्झत अवरम्फन गने, 

भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टक्त याद्ससॊघीम भहासङ्ञन्धको कामािन्वमन गदै ङ्झनवायणात्भक उऩाम अवरम्फन गयी भ्रद्शाचाय 
ङ्झनमन्रण गने, भ्रद्शाचाय ङ्झनवायणका राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक सहामता य सूचना आदानप्रदानसम्फन्धी भहासङ्ञन्धको 
व्मवस्थाराई मथासम्बव कामािन्वमन गने यणनीङ्झतहरू ङ्झरएको छ । 

 भ्रद्शाचायजन्म ङ्जिमाकराऩफाट भङ्टरङ्टकको सभङ्टङ्ङङ्झत, साभाङ्ञजक सद्बाव, सदाचाय य सङ्टशासनभा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩने 
भार नबई भ्रद्शाचायफाट आङ्ञजित सम्ऩङ्ञत्तको सॊगङ्छठत अऩयाधभा दङ्टरुऩमोग हङ्टनसक्ने य मसरे अन्तयािङ्जद्सम शाङ्ञन्त 
सङ्टयऺाभा सभेत िरर ऩङ्टर् माउन सक्ने बएकारे ङ्जवद्वव्माऩी रूऩभै भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को सशक्त यणनीङ्झत य कामिङ्छदशा 
अवरम्फन गने कङ्ट याभा जोड ङ्छदइॉदै आएको छ । नेऩार सयकायरे सन ् २०११ भा अनङ्टभोदन गयेको 
भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टक्त याद्ससॊघीम भहासङ्ञन्धका प्रावधानहरू सभेटेय भहासङ्ञन्धको कामािन्वमनसम्फन्धी याङ्जद्सम 
कामिमोजना २०६९ तजङ्टिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको छ, जसभा भ्रद्शाचाय हङ्टन नङ्छदन प्रबावकायी अभ्मासहरूको 
ङ्जवकास य प्रवर्द्िन गने, भ्रद्शाचाय हङ्टनसक्ने सम्बाव्म ङ्झनकाम य स्थानहरूको ऩङ्जहचान गयी उच्चतभ ङ्झनगयानी गने 
तथा साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीहरूभा सदाचाय, इभान्दाङ्चयता य ङ्ञजम्भेवायीको बावना ङ्जवकास गनि आचायसॊङ्जहता ङ्जवकास 
य ऩङ्चयभाजिन गयी कामािन्वमन गने ङ्जवषमभा जोड ङ्छदइएको छ । मस कामिमोजनाभा भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको बङू्झभका य ङ्ञजम्भेवायीराई सभेत उल्रेि गङ्चयएको छ । मसथि, सॊङ्जवधान, 

कानून, नीङ्झत य यणनीङ्झतको साथै मससम्फन्धी अन्तयािङ्जद्सम भहासङ्ञन्धसभेतराई भनन गयी आमोगरे भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को 
कामिङ्छदशा अवरम्फन गयी कामािन्वमन गदै आएको छ । 

७.२ आमोगरे आङ्झथिक वषि २०७५।७६ भा अवरम्फन गयेको कामिङ्छदशाको कामािन्वमन 

आङ्झथिक वषि २०७४।७५  को वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त आमोगरे साविजङ्झनक गयेको कामिङ्छदशाराई अवरम्फन 
गयी इभान्दाङ्चयताऩूविक कामािन्वमन गने प्रमास गङ्चयएको छ । आमोगरे अनङ्टसन्धान, तहङ्जककात य अङ्झबमोजनका 
कामिराई ङ्जवद्वसनीम य प्राभाङ्ञणक फनाउनङ्टऩने आवश्मकता भहसङ्टस गयी गत वषिको कामिङ्छदशा तम गयेको ङ्झथमो । 
साथै, नीङ्झतगत, सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण, भानवीम सॊसाधन य कामिशैरीगत सङ्टधायसम्फन्धी कामिङ्छदशा सभेत ङ्झनधाियण 
गयी कामािन्वमनभा रङ्झगएकोभा धेयै हदसम्भ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध प्राद्ऱ बएको छ । सॊऺेऩभा, गत वषिको कामिङ्छदशा 
य प्रगङ्झत देहामफभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ : 
 
 
 
 

ऩङ्चयच्छेद- ७ 
आमोगको यणनीङ्झतक मोजना  
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ताङ्झरका ७.१ 

आङ्झथिक वषि २०७५।७६को कामिङ्छदशाको कामािन्वमनको अवस्था 
ि.
सॊ. 

कामिङ्छदशागत 
ऺरे 

अवरम्फन गङ्चयएको कामिङ्छदशा प्राद्ऱ उऩरङ्ञब्ध 

१ अनङ्टसन्धान य 
अङ्झबमोजन  

 प्रभाणभा आधाङ्चयत अनङ्टसन्धान 
ऩर्द्ङ्झतको ङ्जवकास गने, 

 अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी 
कामिङ्जवङ्झधहरू ङ्झनभािण तथा 
कामािन्वमन गने, 

 अनङ्टसन्धानभा आधङ्टङ्झनक वैऻाङ्झनक 
प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग फढाउने, 

 अङ्झबमोजनभा ङ्झनष्ऩऺता, एकरुऩता य 
प्रबावकाङ्चयता ल्माउने , 

 अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूको अनङ्टसन्धान 
ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गने । 

 स्थानीम तहभा भ्रद्शाचाय य सङ्टशासनको अवस्थासम्फन्धी 
अध्ममन सवेऺण, २०७६ सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको, 

 भ्रद्शाचायसॉग सम्फङ्ञन्धत भहत्वऩूणि नङ्ञजयहरूको सायसॊऺेऩ 
प्रकाशन गङ्चयएको, 

 ङ्जवशेष ङ्झनगयानी तथा ि ङ्टत कायफाहीसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध, 
२०७५ रागू गङ्चयएको, 

 ङ्झनभािण सॊयचना गङ्टणस्तय जाॉच कामिङ्जवङ्झध, २०७६ तमाय 
गयी रागू गङ्चयएको, 

 आमोगको भोफाइर एङ्ञप्रकेशन तमाय गङ्चयएको, 
  अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूराई ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ 
ङ्छदइएको। 

२ ङ्झनयोधात्भक 
तथा 
प्रवर्द्िनात्भक  

 ङ्झनयोधात्भक कामििभहरू सञ्चारन 
गयी भ्रद्शाचाय योकथाभ गने, 

 प्रवर्द्िनात्भक कामििभहरू भापि त 
सचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् गने। 

 १३ वटा ङ्ञजल्राभा भ्रद्शाचाय ङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी 
सॊस्था (Citizen Jury) गठन गङ्चयएको, 

 भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् अन्तङ्जिि मा तथा अङ्झबभङ्टिीकयण 
कामििभहरू सञ्चारन गङ्चयएको,  

 ङ्ञशऺण सॊस्थाहरूभा भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्का कामििभहरू 
सञ्चारन गङ्चयएको, 

 ङ्ञशऺण सॊस्थाका ङ्जवद्याथॉहरूराई रङ्ञऺत गयी भ्रद्शाचाय 
ङ्झनमन्रण ङ्जवषमभा कङ्जवता तथा वकृ्तत्वकरा प्रङ्झतमोङ्झगता 
सञ्चारन गङ्चयएको, 

  फङ्टरेङ्जटन, प्रसे ङ्जवऻङ्झद्ऱ, इभेर, वेबसाइट, पेसफङ्टकका 
साथै  ट्वीटय, बाइफय य मङ्टट्यङ्टफफाट आमोगसम्भको 
ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जर्द् गङ्चयएको। 

३ सॊस्थागत 
सङ्टदृढीकयण  

 ऩङ्टनसंयचना गङ्चयएका कामािरमहरूको 
सङ्टदृढीकयण गने, 

 स्वचाङ्झरत कामािरम सञ्चारन 
प्रणारीको ङ्जवकास गने, 

 कामिसम्ऩादन व्मवस्थाऩन प्रणारीराई 
प्रबावकायी फनाउने, 

 प्रबावकायी सॊस्थागत स्भयण य 
अङ्झबरेि व्मवस्थाऩनभा जोड ङ्छदने, 

 ऩाॉचवटा भातहत कामािरमको बवन ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ 
बैसकेको य तीनवटा कामािरमको बवन ङ्झनभािण 
बइयहेको, 

 भातहत कामािरमहरूराई अनङ्टसन्धानसम्फन्धी उऩकयण 
तथा साभग्री उऩरब्ध गयाइएको,  

 स्वचाङ्झरत कामािरम सञ्चारन प्रणारी (Office 

Automation System) को  ङ्जवकास गङ्चयएको, 
 

४ भानव 
सॊसाधन 
ङ्जवकास  

 सदाचायमङ्टक्त कभिचायीहरूराई 
आमोगभा ल्माउन ऩहर गने, 

 कभिचायीहरूको मोग्मता, ऺभता य 
अनङ्टबवका आधायभा काभभा 
रगाउन,े 

 जङ्जटर प्रकृङ्झतका उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान 
साभूङ्जहक टोरीभापि त गने, 

 उच्च कामिसम्ऩादन गने 

 अनङ्टसन्धानसम्फन्धी आधायबतू तथा ङ्जवङ्ञशद्शीकृत ताङ्झरभ 
सञ्चारन गङ्चयएको, 

 वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ, गोद्षी, अध्ममन, अवरोकन भ्रभण 
आङ्छदभा कभिचायीहरूराई सहबागी गयाइएको,  

 उच्च कामिसम्ऩादनस्तय य अनङ्टसन्धान ऺभता बएका 
कभिचायीहरूराई ऩङ्टयस्कृत गङ्चयएको, 

 जङ्जटर प्रकृङ्झतका अनङ्टसन्धान साभूङ्जहक टोरीभापि त 
गङ्चयएको। 
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कभिचायीहरूराई ऩङ्टयस्कृत गने, 

 कभिचायीहरूको ताङ्झरभको व्मवस्था 
गने। 

५ कामिशैरी 
सङ्टधाय  

 अनङ्टसन्धानको गोऩङ्झनमता कामभ याख्न,े 

 ऩूवािग्रह नयािी तथ्म य प्रभाणका 
आधायभा अनङ्टसन्धान गने, 

 आमोगको आन्तङ्चयक सङ्टदृढीकयण 
भापि त दफाफ य प्रबावभङ्टक्त 
अनङ्टसन्धान गने । 

 आमोगका ऩदाङ्झधकायी एवॊ कभिचायीहरूको आचायसॊङ्जहता, 
२०७६ स्वीकृत गयी रागू गङ्चयएको, 

 अनङ्टसन्धानको गोऩनीमता कामभ याख्न ेऩर्द्ङ्झत कामभ 
गङ्चयएको । 

 
७.३ आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना तजङ्टिभा य अन्म कामििभसम्फन्धी आगाभी कामिङ्छदशा 

आमोगरे अगाङ्झड फढाएका नीङ्झतगत, कामिङ्जवङ्झधगत य प्रङ्जवङ्झधगत सङ्टधायका कामिहरूराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदई आगाभी 
ङ्छदनभा अझै प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन गनिका राङ्झग आमोगफाट सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६।७७-
२०८०।८१) तजङ्टिभा गङ्चयएको छ । आमोगरे तजङ्टिभा गयेको सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजनाउऩय साविजङ्झनक 
ङ्झनकाम, सयोकायवारा तथा ङ्जवऻ सभूहको ऩदृ्षऩोषण प्राद्ऱ गयी अङ्ञन्तभ रुऩ ङ्छदई कामािन्वमनभा ल्माइनेछ । उक्त 
यणनीङ्झतक मोजनाभा भ्रद्शाचायभङ्टक्त य सदाचायमङ्टक्त सभाज ङ्झनभािणको दङ्टयदृङ्जद्श यािी याङ्जद्सम ङ्जवकास य साविजङ्झनक 
सेवाभा जनताको सयर तथा सहज ऩहङ्टॉच हङ्टने गयी भ्रद्शाचाय न्मूनीकयण गने रक्ष्म प्राङ्झद्ऱका राङ्झग आवश्मक 
यणनीङ्झत, नीङ्झत, कामिनीङ्झत, कामििभ/ङ्जिमाकराऩ तथा सूचकहरू ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ ।  
यणनीङ्झतक मोजनाभा भूरत: प्रबावकायी अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन, प्रवर्द्िनात्भक य ङ्झनयोधात्भक कामििभ तथा  
सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकासको ङ्जवङ्झधभापि त भ्रद्शाचाय न्मूनीकयणभा जोड ङ्छदइनछे । उऩचायात्भक यणनीङ्झततपि  
भ्रद्शाचायजन्म कामिको प्रबावकायी ऩङ्जहचान, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनभा जोड ङ्छदइनेछ बने आमोगको सॊस्थागत 
ऺभता ङ्जवकास यणनीङ्झतका रुऩभा सॊस्थागत सङ्टशासनको सङ्टदृढीकयण य ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द्को कामिराई अगाङ्झड 
फढाइनेछ । कानङ्टनी य सॊगठनात्भक सॊयचनाको सङ्टदृढीकयण एवॊ ऩङ्चयचारन गदैं भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणभा सम्फर्द् सफै 
ऩऺहरूराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउने कामिराई ङ्झनयोधात्भक यणनीङ्झतका रुऩभा तथा सयोकायवारा ऩऺहरूका फीचभा 
चेतना, सभन्वम, सञ्जार य ऐर्क्यफर्द्ता अङ्झबवङृ्जर्द् गने कामिराई प्रवर्द्िनात्भक यणनीङ्झतका रुऩभा आत्भसात गयी 
कामािन्वमनभा ल्माइनेछ ।  
आमोगको अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन कामिराई वस्तङ्टङ्झनद्ष, ङ्जवद्वसनीम एवॊ प्रबावकायी फनाउनका राङ्झग आधङ्टङ्झनक 
प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, भ्रद्शाचाय ङ्झनगयानी प्रणारीको ङ्जवकास, भ्रद्शाचायसॉग सम्फङ्ञन्धत सफै ङ्जकङ्झसभका सूचना व्मवस्थाऩन 
तथा इन्टेङ्झरजेन्स सॊमन्रको सङ्टदृढीकयण य भ्रद्शाचायसम्फन्धी उजङ्टयीहरूको प्राथङ्झभकीकयणभा जोड ङ्छदइनेछ । 
उजङ्टयीहरूको छानङ्झफन य अनङ्टसन्धान कामिराई सऺभ फनाउन य भ्रद्शाचायजन्म कामिको 
छानङ्झफन÷अनङ्टसन्धानसम्फन्धी दस्तावेजको सङ्टयऺा तथा अङ्झबरेिीकयणको राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा अन्म प्रङ्जवङ्झधको 
सभङ्टङ्ञचत प्रमोग गङ्चयनेछ । अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनभा ङ्झनष्ऩऺता, प्रबावकाङ्चयता य एकरुऩताका राङ्झग अदारतका 
नङ्ञजयको ङ्जवद्ऴषेणका साथै अध्ममन अनङ्टसन्धान कामि अगाङ्झड फढाइनेछ । भ्रद्शाचायका सम्बाव्म ऺेर ऩङ्जहचान एवॊ 
ङ्जवकास आमोजनाहरूको कामि सम्ऩादनको अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान गयी भ्रद्शाचायजन्म कामिको योकथाभका 
उऩामहरू अवरम्फनभा जोड ङ्छदइनेछ । आमोगका कामािरमहरूफीच सूचना सञ्जारीकयण, आमोगको वेफसाइटभा 
सूचनादाता य उजङ्टयीकतािको ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जर्द् तथा आमोग य भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणसम्वर्द् ङ्झनकामहरूफीच सूचना 
सञ्जारको ङ्जवकासभा जोड ङ्छदइनेछ । आमोगको उजङ्टयी छानङ्झफन य वगॉकयणका आधाय तथा भाऩदण्ड तमाय गयी 
उजङ्टयी उऩय ङ्झनङ्ञद्ळत अवङ्झधङ्झबर अनङ्टसन्धान गदै उच्च जोङ्ञिभमङ्टक्त य ठूरा भ्रद्शाचायजन्म कामिहरूराई प्राथङ्झभकताभा 
यािी अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गङ्चयनेछ । 

भ्रद्शाचायको योकथाभ नै भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणको सफैबन्दा उऩमङ्टक्त उऩाम बएको य उक्त कामिभा सम्फर्द् साविजङ्झनक 
ङ्झनकामहरूको भहत्वऩूणि बङू्झभका यहने हङ्टॉदा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूसॉग सभन्वम, साझेदायी तथा सहकामिभा जोड ङ्छदई 
सम्फर्द् ङ्झनकामहरूराई भ्रद्शाचाय न्मूनीकयणका उऩामहरू अवरम्फन गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । भ्रद्शाचाय 
ङ्झनमन्रणसम्फन्धी कानूनी सङ्टधाय, भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को याङ्जद्सम यणनीङ्झत तथा कामिमोजना ऩङ्चयभाजिन, सदाचाय नीङ्झत 
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तजङ्टिभा य कामािन्वमन एवॊ साविजङ्झनक सेवा प्रवाहसम्फन्धी ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीहरूको आचायसॊङ्जहताको तजङ्टिभा य 
कामािन्वमनभा जोड ङ्छदइनेछ । साथै, साविजङ्झनक सेवाप्रवाह, साविजङ्झनक ङ्झनभािणका ठेक्का तथा िचि प्रङ्जिमारगामत 

प्रशासकीम ङ्जवङ्झध तथा आवङ्झधक÷वाङ्जषिक मोजना तजङ्टिभा तथा कामािन्वमन प्रङ्जिमाभा सङ्टधायका राङ्झग ऩहरकदभी 
ङ्झरइनेछ । भ्रद्शाचायको जोङ्ञिभऩूणि ऺेर ऩङ्जहचान गयी भ्रद्शाचाय सम्बाव्म आमोजना तथा कामािरमहरूभा ङ्झनगयानी 
गने कामि अगाङ्झड फढाइनेछ । भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणभा प्रबावकाङ्चयता हाङ्झसर गनिका राङ्झग अन्तयािङ्जद्सम सम्फन्ध 
ङ्जवस्ताय गनि सॊजारीकयण य साझेदायी प्रवर्द्िन गयी नवीनतभ ऻान य सीऩ तथा असर अभ्मासहरूको अवरम्फन 
गङ्चयनेछ ।  
भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺको सहबाङ्झगता य प्रङ्झतवर्द्ता अङ्झबवङृ्जर्द् गनि आवश्मक बएकोरे सम्फर्द् ऩऺको  
अङ्झबभङ्टिीकयणका साथै ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारा य सम्फर्द् ऩऺफीच सॊजारको ङ्जवकासभा जोड ङ्छदइनेछ । 
भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द् जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् गयी भ्रद्शाचायप्रङ्झत असङ्जहष्णङ्ट प्रवङृ्ञत्तराई सशक्त फनाउन तथा सदाचायमङ्टक्त 
व्मवहाय य कामिप्रणारी आत्भसात गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । मसका राङ्झग सूचना ङ्ञशऺा तथा सञ्चाय साभग्रीको 
तमायी य ङ्जवतयण गने, उऩरब्ध प्रचायप्रसायका भाध्मभहरूको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग गने तथा साभाङ्ञजक अङ्झबमान 
सॊचारन गने कामिभा थऩ प्रबावकाङ्चयता ल्माइनेछ ।    
आमोगको सॊस्थागत सङ्टदृढीकयणतपि  कभ कागजमङ्टक्त शासकीम प्रणारी रागू गनि स्वचाङ्झरत कामािरम सञ्चारन 
प्रणारी कामािन्वमन, ङ्झडङ्ञजटर उऩकयणको प्रबावकायी प्रमोग, सॊगठनात्भक सॊयचनाराई सभमानङ्टकूर सङ्टदृढीकयण, 
सूचना तथा अङ्झबरेि प्रणारी सङ्टदृढीकयण बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास, जनशङ्ञक्तको ऺभता ङ्जवकास एवॊ अनङ्टगभन, 

भूल्माॊकन य प्रङ्झतवेदन प्रणारी सङ्टदृढीकयणभा जोड ङ्छदइनेछ । साथै, आमोगको कानूनी तथा सॊस्थागत दामया 
पयाङ्जकरो फनाई प्रबावकायीरुऩभा भ्रद्शाचाय न्मूनीकयण गनि ऩहरकदभी ङ्झरइनेछ । भ्रद्शाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टक्त 
याद्ससङ्घीम भहासङ्ञन्धरे व्मवस्था गयेका अवसय तथा दाङ्जमत्व ङ्झनवािह गनि याङ्जद्सम कानङ्टनराई सभसाभङ्जमक 
ऩङ्चयभाजिनसङ्जहत कामािन्वमनभा ल्माउन ऩहर गङ्चयनेछ । 

आमोगका उल्रेङ्ञित कामिङ्छदशाको कामािन्वमनको ङ्झसरङ्झसराभा कानूनी सङ्टधाय, ऩूवािधाय ङ्जवकास, ऺभता ङ्जवकास, 
कामिप्रङ्जिमाभा सङ्टधाय, सञ्चाय तथा अध्ममन/अनङ्टसन्धानभूरक कामििभ/ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 
कानूनी सङ्टधायतपि  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन य भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन ऩङ्चयभाजिनका साथै 
आवश्मक कामिङ्जवङ्झधहरूको तजङ्टिभा य ऩङ्चयभाजिन गङ्चयनेछ । ऩूवािधाय ङ्जवकासतपि  ङ्झनभािणाङ्झधन कामािरम बवनहरूको 
ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ गनङ्टिका साथै इङ्ञञ्जङ्झनङ्चयङ ल्माफ य थङ्टनङ्टवा घय तथा फमान कऺ ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । ऺभता 
ङ्जवकासतपि  अङ्झबभङ्टिीकयण, ङ्जवङ्ञशङ्जद्शकृत ताङ्झरभ, वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ य अन्तयािङ्जद्सम सबा सम्भेरनभा सहबाङ्झगताभा 
जोड ङ्छदइनेछ । कामिप्रङ्जिमाभा सङ्टधायका राङ्झग एकीकृत अङ्झबरेि प्रणारी य स्वचाङ्झरत कामािरम सञ्चारन 
प्रणारीको स्थाऩनाभा जोड ङ्छदइनेछ । प्रबावकायी सञ्चायतपि  डकङ्ट भेन्िी/श्रव्म दृश्म साभग्री ङ्झनभािण य प्रसाय, 
टेङ्झरङ्झबजन कामििभ तथा सूचना सम्प्रषेणका कामििभ कामािन्वमन गङ्चयनेछ । अध्ममन/अनङ्टसन्धानतपि  
अदारतफाट बएका भ्रद्शाचायसम्फन्धी पैसराको ङ्जवद्ऴषेण, भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणभा असहज कानङ्टनको ङ्जवद्ऴषेण, 
भ्रद्शाचायको जोङ्ञिभ ङ्जवद्ऴषेण, सङ्टशासन ऩयीऺण एवॊ  सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जद्श सवेऺण रगामतका अध्ममन/अनङ्टसन्धानका 
कामि अगाङ्झड फढाइनेछ । 
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आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट सम्ऩादन बएका 
प्रवद्बिनात्भक, ङ्झनयोधात्भक, दण्डात्भक य ऺभता ङ्जवकाससम्फन्धी कामिहरूको सभङ्जद्शगत ङ्जववयणको सायसॊऺेऩ मस 
उनन्तीसौं वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनङ्झबर सभावेश गङ्चयएको छ । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा आमोगफाट गङ्चयएको ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानफाट 
आमोगको इङ्झतहासभा नै सफैबन्दा फढी तीन सम एकाउङ्ङ वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा दामय गने कामिभा आमोगराई 
सपरता ङ्झभरेको छ, जङ्टन आमोगको अथक प्रमास, ङ्झनयन्तय सङ्टधाय य ङ्जिमाशीरताफाट प्राद्ऱ बएको हो । आमोगफाट 
दामय गङ्चयएका हयेक भङ्टद्दाहरूको ङ्जववयणका साथै ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानऩङ्झछ आमोगको फैठकफाट बएका सङ्टझाव, ताभेरी, 
भङ्टल्तफी, ऩङ्टनयावेदन य ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमसम्फन्धी ङ्झनणिमहरूको सॊङ्ञऺद्ऱ ङ्जववयणफाट आमोगको कामिसम्ऩादनको ङ्ञचरण 
प्रङ्झतवेदनभा बएको छ । प्रङ्झतवेदनभा भ्रद्शाचायजन्म कामिसम्फन्धी तथ्माॊक य प्रवङृ्ञत्तहरूको ङ्जवद्ऴषेण गयी नेऩार सयकायका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहहरूफाट गङ्चयनङ्टऩने सङ्टधायात्भक उऩामहरू सभेत प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 
आमोगका आफ्ना गङ्झतङ्जवङ्झधहरू सॊस्थागत यणनीङ्झत य ङ्झनधािङ्चयत कामिङ्जवङ्झधफाट ङ्झनदेङ्ञशत बई सम्ऩादन गने कङ्ट याभा जोड ङ्छदई 
आमोगरे तमाय गयेको आगाभी यणनीङ्झतक मोजनासभेत प्रस्तङ्टत प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गङ्चयएको छ, जसफाट आगाभी ङ्छदनभा 
भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रणका प्रमास अझै प्रबावकायी हङ्टने ङ्जवद्वास आमोगरे ङ्झरएको छ ।  

सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामको गङ्चयभाराई ध्मानभा यािी स्वतन्र य ङ्झनष्ऩऺ कामिसम्ऩादन नै आमोगको अबीद्श हो । 
कामिसम्ऩादनका ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाप्रङ्झत आग्रह य ऩूवािग्रह नयािी तटस्थ य ङ्झनष्ऩऺ रूऩभा कामिसम्ऩादन 
गने दृढता आमोगरे ङ्झरएको छ । आमोगका काभकायफाहीहरूराई स्वतन्र, ङ्झनष्ऩऺ य प्रबावकायीरूऩभा सम्ऩादन गनिका 
राङ्झग आमोगरे भहत्वऩूणि नीङ्झत, आचायसॊङ्जहता य कामिङ्जवङ्झधहरू ङ्झनभािण गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ । साभूङ्जहक कामि, 
सहबाङ्झगताभूरक कामिशैरी एवॊ आचायसॊङ्जहता, नीङ्झत य कामिङ्जवङ्झधहरूको ऩङ्चयऩारनासभेतफाट वस्तङ्टऩयक अनङ्टसन्धान य 
अङ्झबमोजन गने ऩर्द्ङ्झत सॊस्थागत गङ्चयएको हङ्टॉदा काभकायफाहीभा ङ्झनष्ऩऺता, तटस्थता य एकरूऩता कामभ हङ्टने कङ्ट याभा 
आमोग ङ्जवद्वस्त छ। मी सभग्र प्रमासहरूफाट आगाभी ङ्छदनभा आमोगका काभकायफाहीहरू अझै प्रबावकायी हङ्टने अऩेऺा 
आमोगरे गयेको छ। 

आमोगको नीङ्झत, प्रङ्जवङ्झध, ऺभता य भनोवङृ्ञत्तका ऺेरभा सङ्टधाय गयी भूर कामिङ्ञजम्भेवायीका रूऩभा यहेको भ्रद्शाचायजन्म 
कामिको अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनराई वैऻाङ्झनक, वस्तङ्टङ्झनद्ष य ङ्जवद्वसनीम फनाउन आमोग ङ्झनयन्तय ङ्जिमाशीर छ । 
आन्तङ्चयक रूऩभा आवश्मक नीङ्झतगत तथा कानूनी सङ्टधाय, प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य सङ्टदृढीकयण, कभिचायीको ऻान य सीऩभा 
अङ्झबवङृ्जर्द् एवॊ कामिशैरी य भनोवङृ्ञत्त सङ्टधायभा आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजनारे सभेत जोड ङ्छदएको छ । 
ङ्छदनानङ्टङ्छदन भ्रष् टाचायका नमाॉ नमाॉ प्रवङृ्ञत्त य आमाभहरूको ङ्जवकास बइयहेको सन्दबिभा त्मस्ता प्रवङृ्ञत्तहरूको कङ्ट शर 
अनङ्टसन्धान गयी दोषीराई कानूनी दामयाभा ल्माउनका राङ्झग कभिचायीहरूको ऺभता य भनोफर अङ्झबवङृ्जर्द् गने ङ्छदशाभा 
आमोग अग्रसय यहेको छ। मसका राङ्झग स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी ताङ्झरभभा सहबागी गयाई असर अभ्मासहरूको 
आन्तङ्चयकीकयणभा सभेत आमोगरे जोड ङ्छदएको छ । मस ङ्झसरङ्झसराभा आमोगका काभकायफाहीहरूराई अनऩेङ्ञऺत दफाफ 
य प्रबावफाट भङ्टक्त यािी अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन कामि अगाङ्झड फढाउने दृढता आमोगरे ङ्झरएको छ ।  

भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण गयी भङ्टरङ्टकभा सङ्टशासन य सभङृ्जर्द् हाङ्झसर गने आमोगको प्रमासभा सम्ऩूणि साविजङ्झनक ङ्झनकामहरू य 
सयोकायवाराको सहमोग य सदबाव अत्मन्तै भहत्वऩूणि यहेको हङ्टॉदा सफैको सङ्जिमता य सहमोगको अऩेऺासभेत आमोगरे 
यािेको छ । आमोगको एकर प्रमासफाट भार भ्रद्शाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन हाङ्झसर हङ्टन सक्दैन । सफै साविजङ्झनक 
ङ्झनकाम य सयोकायवाराको दृढताफाट भ्रद्शाचायभाङ्झथ ङ्झनभिभ प्रहाय जरुयी छ । आमोगका ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक 
कामिहरू मसै ङ्छदशातपि  रङ्ञऺत छन ् । सॊङ्जवधान य कानूनको ऩङ्चयऩारना तथा सङ्टशासनसम्फन्धी याज्मका नीङ्झत य 
प्राथङ्झभकताको कामािन्वमनभा प्रङ्झतफर्द् यहॉदै आमोग सफै साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायी, सयोकायवारा, प्रफङ्टर्द् वगि, सञ्चायकभॉ य 
जनसभङ्टदामको सहमोगभा सङ्टशासन य सदाचाय कामिव्मवहाय य जीवनशैरीभा रूऩान्तयण हङ्टनेभा ङ्जवद्वस्त यहेको छ।  

ऩङ्चयच्छेद– ८ 
उऩसॊहाय 
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प्रहरी महाशाखा 

अनसुन्धान महाशाखा नं. 
५ 
 

अनसुन्धान महाशाखा नं. 
१ 

अनसुन्धान महाशाखा नं. 
२ 
 

अनसुन्धान महाशाखा नं. 
३ 
 

अनसुन्धान महाशाखा नं. 
४ 
 

प्राविधधक ऩरीऺण िथा 
मूलयांकन महाशाखा 

सम्ऩख्ि अनसुन्धान िथा 
मूलयांकन महाशाखा 

सूचना संकऱन िथा 
विश्लषेण इकाई 

मदु्दा ऩनुरािेदन िथा 
फहस ऩैरिी महाशाखा 

ऐन धनयम ऩरामशश िथा धनणशय 

सख्चि 

धडख्िटऱ परेख्न्सक 
शाखा 

मानि संसाधन शाखा आन्िररक व्यिस्थाऩन 
शाखा 

नीधि योिना शाखा 

मानि संसाधन िथा 
व्यिस्थाऩन महाशाखा 

आर्थिक प्रशासन 

शाखा 

नीधि, योिना िथा अन्िराशविय सम्फन्ध 
महाशाखा 

सूचना प्रविधध शाखा 

आयकु्त आयकु्त 

प्रमखु आयकु्त 

आयकु्त आयकु्त 

आयोगको कायाशऱय  १. इटहरी, २. फर्दशिास, ३. 
हेटौडा, ४. ऩोखरा, ५. सखेुि, ६. फटुिऱ, ७. कञ्चनऩरु 

र ८. फटुिऱको सम्ऩकश  कायाशऱय, नेऩाऱगञ्ज 

अनसूुची-१ 

कायाशन्ियन महाशाखा 
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अनुसूची- २

ii

अचततयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगको स्वीकृत दरबन्दी
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श्रण

ी

अप्राववधिकतर्ा प्राववधिकतर्ा अप्राववधिकतर्ा प्राववधिकतर्ा

जम्मा
(क)

प्रहरीतर्ा

सहसचिव 
वा सो सरह

उपसचिव 
वा सो सरह

शाखा 
अधिकृत वा 
सो सरह
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आ.व. 2075।76 सारको फजेट व्मवस्था

ननकासा खचच
ननकासा 
भध्मे

ननकासा नगरयएको दवैु

1 क. फ.शी.नॊ. 2060013 (नेऩार सयकाय)
ख. फ.शी.नॊ. 2060113 (नेऩार सयकाय) 640,303,982.66 518132040.32 518132040.32 122171942.34 122171942.34
ग. फ.शी.नॊ. 2061013 (नेऩार सयकाय) 5,200,000.00 3,472,891.00 3472891.00 1727109.00 1727109.00
घ. अथच फजेट (नेऩार सयकाय) 0.00
चार ुफजेट जम्भा 645503982.66 521604931.32 521604931.32 0.00 123899051.34 123899051.34
2. ऩुॉजीगत खचच फ.शी.नॊ. 2061014 (नेऩार सयकाय) 280005000.00 190968242.27 190968242.27 89036757.73 89036757.73
ऩुॉजीगत फजेट जम्भा 280005000.00 190968242.27 190968242.27 0.00 89036757.73 89036757.73
3. ऩुॉजीगत य चार ुखचचसभेत जम्भा 925508982.66 712573173.59 712573173.59 0.00 212935809.07 212935809.07
1. याजस्वतपच

9554062.90
जम्भा याजस्व 9554062.90

आ.व. 2074।75 को धयौटी तपच
1. केन्द्रतपच  तथा अन्द्तयगतका 10 कामाचरमहरूको धयौटी
   आ.व. 2074।75 का रानग जजम्भेवायी सयेको धयौटी 53287391.28
   2074 श्रावणदेजख 2075 आषाढ भसान्द्तसम्भको जम्भा धयौटी 23616019.71
   2074 श्रावणदेजख 2075 आषाढ भसान्द्तसम्भको फपताच धयौटी 21803963.03
 2075 आषाढ भसान्द्तसम्भको फाॉकी धयौटी 55099447.96

1.1 केन्द्रीम कामाचरमतपच  प्रशासननक दस्तयु, न्द्माफमक दस्तयु, दण्ड जरयवाना य जपत, प्रशासननक दण्ड जरयवाना जपत, सयकायी साभान नफक्रीको आम 

iii

अजततमाय दरुुऩमोग अनसुन्द्धान आमोग

टॊगार, काठभाडौं

वाफषचक फवननमोजन (थऩ सभेत) फजेट

खचच फाॉकी

अनसूुची -3 
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बौ.ऩू.तथा मातामात 249 203 38 47 3 28 72 15
वन तथा वा. 88 76 2 27 3 5 38 1 12
प्रदेश बौ.ऩू.फव.(बौ. ऩू. 
तथा मा. भ. भात्र) 224 211 8 34 0 102 63 4 13

प्रदेश 
उद्योग,ऩमचटन,वन तथा 
वा. (वन वातावयण 
भात्र)

259 244 5 45 1 69 118 6 15

प्रधानभन्द्त्री तथा  
भजन्द्त्रऩरयषद् को कामाचरम

45 40 1 9 0 3 4 23 5

भतुम भन्द्त्रीको 
कामाचरम

3 3 0 3 0 0 0 0 0

868 777 54 165 7 207 295 49 45
अथच 487 360 7 102 5 27 215 4 127
बनूभ व्मवस्था, सहकायी 
तथा गरयफी ननवायण 1296 839 36 215 19 176 322 71 457

प्रदेश आनथचक भानभरा 
तथा मोजना

0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रदेश बनूभ व्मवस्था 
कृफष तथा सहकायी 
(कृफष तथा ऩशऩुॊछी 
फवकास वाहेक )

0 0 0 0 0 0 0 0 0

याफष्डम मोजना आमोग 4 4 0 2 0 0 2 0 0
ऩययाष्ड 17 14 0 2 0 0 12 0 3
भहारेखा ननमन्द्त्रक 
कामाचरम

15 15 0 11 0 1 3 0 0

1819 1232 43 332 24 204 554 75 587

आनथचक वषच २०७५/७६ भा आमोग य आमोग भातहत कामाचरमहरूभा ऩयेका कुर उजयुीहरूभध्मे प्रायजम्बक अनसुन्द्धानफाट फवस्ततृ अनसुन्द्धानभा गएको, 
ताभेरी बएको, आमोगको भहाशाखा/कामाचरमभा छाननफनका रानग प्रफेषत गरयएको, फवनबन्द् न कायफाहीका रानग रेखी ऩठाएको, अन्द्म उजयुीभा गानबएको य 
आगाभी आनथचक वषचभा जजम्भेवायी सयेको फववयण :

भह
ाश
ाख

ा

१

भहाशाखा 2 को जम्भा

                                                          अनसूुची- ४ (क)
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गहृ 613 581 9 139 4 47 362 20 32

कृफष तथा ऩशऩुॊछी 
फवकास 230 177 11 39 4 28 64 31 53

स्वास््म तथा जनसॊतमा 605 475 13 132 10 57 206 57 130
प्रदेश आन्द्तरयक भानभरा 
तथा कानून 0 0 0 0 0 0 0 0 0

यऺा 26 26 0 2 0 0 24 0 0

प्रदेश बनूभ व्मवस्था 
कृफष तथा सहकायी 
(कृफष तथा ऩशऩुॊछी 

25 21 1 3 0 1 14 2 4

प्रदेश साभाजजक फवकास 
(स्वास््म भात्र) 6 6 0 3 0 2 1 0 0

1505 1286 34 318 18 135 671 110 219

सॊचाय तथा सूचना 
प्रफवनध

223 180 8 64 6 6 64 32 43

सॊघीम भानभरा तथा 
साभान्द्म प्रशासन

27 18 1 11 1 2 2 1 9

स्थानीम तह (सॊघीम 
भानभरा)

2596 2365 34 835 49 732 687 28 231

सॊवैधाननक अॊगहरू 
(अ.द.ुअ.आ. वाहेक)

23 21 1 8 0 1 8 3 2

नेऩार ट्रष्टको कामाचरम
3 1 0 0 1 0 0 0 2

याष्डऩनतको कामाचरम 0 0 0 0 0 0 0 0 0

उऩ-याष्डऩनतको 
कामाचरम 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2872 2585 44 918 57 741 761 64 287भहाशाखा 4 को जम्भा

भहाशाखा 3 को जम्भा

3
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ऊजाच,जरस्रोत तथा 
नसॉचाइ 353 295 20 102 5 54 101 13 58

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा

128 120 0 49 5 5 60 1 8

प्रदेश बौनतक ऩूवाचधाय 
फवकास (नसॉचाइ भात्र)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

भफहरा फारफानरका तथा 
जेष्ठ नागरयक 150 140 4 49 9 2 70 6 10

प्रदेश साभाजजक फवकास 
(जशऺा स्वास््म फाहेक)

1 1 0 0 0 0 1 0 0

सावचजननक खरयद 
अनगुभन कामाचरम 10 8 0 5 0 0 2 1 2

642 564 24 205 19 61 234 21 78

6
सम्ऩनत अनसुन्द्धान तथा 
भूलमाॊकन भहाशाखा

1834 1044 57 843 0 3 23 118 790

1834 1044 57 843 0 3 23 118 790

खानेऩानी 219 145 2 44 5 21 53 17 74
सहयी फवकास 171 113 15 37 6 14 22 22 58
प्रदेश बौनतक ऩूवाचधाय 
फवकास (खानेऩानी य 
सहयी फवकास भात्र)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

390 258 17 81 11 35 75 39 132
प्राफवनधक ऩयीऺण तथा 
भूलमाॊकन भहाशाखाको जम्भा

5

v i

सम्ऩजि अनसुन्द्धान तथा 
भूलमाॊकन भहाशाखाको जम्भा

भहाशाखा 5 को जम्भा
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प्रदेश साभाजजक 
फवकास(जशऺा भात्र)

4 4 0 1 0 0 3 0 0

कानून, न्द्माम तथा 
सॊसदीम भानभरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0

जशऺा,फवऻान तथा  प्रफवनध 605 520 7 230 8 30 209 36 85

स्थानीम तह (जशऺा) 960 877 6 354 14 179 320 4 83

प्रदेश आन्द्तरयक भानभरा 
तथा कानून(न्द्माम कानून 
सम्फजन्द्धत भात्र)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

मवुा तथा खेरकुद 
भन्द्त्रारम 69 48 0 17 4 4 23 0 21

1638 1449 13 602 26 213 555 40 189

सॊस्कृनत ऩमचटन तथा 
नागरयक उड्ड्यन

225 173 7 67 8 13 63 15 52

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूनतच 260 222 4 85 2 19 104 8 38

याफष्डम ऩनुननचभाचण 
प्रानधकयण 72 50 0 11 0 0 37 2 22

प्रदेश उद्योग, ऩमचटन, 
वन तथा वातावयण 
(ऩमचटन,उद्योग,वाजणज्म य 
आऩूनतच भात्र)

6 5 0 1 0 0 4 0 1

भहान्द्मामानधवक्ताको 
कामाचरम (प्रदेश सभेत)

2 2 0 1 0 0 1 0 0

565 452 11 165 10 32 209 25 113
ऐन ननमभ ऩयाभशच तथा ननणचम 
कामाचन्द्वमन भहाशाखाको जम्भा

v ii

भदु्दा ऩनुयावेदन तथा फहस 
ऩैयवी भहाशाखाको जम्भा

9
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10
शैजऺक प्रभाणऩत्र 

छाननफन
2038 536 57 340 0 0 30 109 1502

2038 536 57 340 0 0 30 109 1502

11
आमोगको भातहत 
कामाचरम, इटहयी 1786 921 63 369 57 162 86 184 865

12
आमोगको भातहत 
कामाचरम, फर्दचफास 2094 792 58 427 42 41 13 211 1302

13
आमोगको भातहत 
कामाचरम, हेटौंडा 1100 771 136 124 29 158 123 201 329

14
आमोगको भातहत 
कामाचरम, ऩोखया 832 545 45 129 73 95 159 44 287

15
आमोगको भातहत 
कामाचरम, फटुवर 1320 837 54 431 113 33 64 142 483

16
सम्ऩकच  कामाचरम, 
नेऩारगञ् ज 542 316 42 131 30 29 8 76 226

17
आमोगको भातहत 
कामाचरम, सखेुत 963 552 66 194 44 19 3 226 411

18
आमोगको भातहत 
कामाचरम, कॊ चनऩयु 1277 610 63 273 30 12 93 139 667

24085 15527 881 6047 590 2180 3956 1873 8512

v ii i

कुर जम्भा

शैजऺक प्रभाणऩत्र छाननफनको 
जम्भा
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1 बौनतक ऩूवाचधाय तथा मातामात भन्द्त्रारम 260 137 17 53 6.00 20 14 27 52.7 249 203 38 47 3 28 72 15 81.5 509 340 55 100 9 48 86 42 66.8
2 वन तथा वातावयण भन्द्त्रारम 109 75 6 33 3.00 6 16 11 68.8 88 76 2 27 3 5 38 1 86.4 197 151 8 60 6 11 54 12 76.6

3
प्रदेश बौनतक ऩूवाचधाय फवकास भन्द्त्रारम (बौनतक 
ऩूवाचधाय तथा मातामात भन्द्त्रारम भात्र)

91 46 4 22 5.00 2 5 8 50.5 224 211 8 34 0 102 63 4 94.2 315 257 12 56 5 104 68 12 81.6

4
प्रदेश उद्योग,ऩमचटन,वन तथा वातावयण भन्द्त्रारम 
(वन वातावयण भात्र)

652 367 63 139 22.00 13 19 111 56.3 259 244 5 45 1 69 118 6 94.2 911 611 68 184 23 82 137 117 67.1

5 प्रधानभन्द्त्री तथा  भजन्द्त्रऩरयषद् को कामाचरम 0 0 0 0 0.00 0 0 0 - 45 40 1 9 0 3 4 23 88.9 45 40 1 9 0 3 4 23 88.9
6 भतुमभन्द्त्रीको कामाचरम 3 1 0 1 0 0 0 0 33.3 3 3 0 3 0 0 0 0 100 6 4 0 4 0 0 0 0 66.7
7 अथच भन्द्त्रारम 73 58 7 22 1 5 17 6 79.5 487 360 7 102 5 27 215 4 73.9 560 418 14 124 6 32 232 10 74.6
8 बनूभ व्मवस्था,सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्द्त्रारम 712 424 54 153 27 20 87 83 59.6 1296 839 36 215 19 176 322 71 64.7 2008 1263 90 368 46 196 409 154 62.9
9 प्रदेश आनथचक भानभरा तथा मोजना भन्द्त्रारम 7 4 0 0 0 1 3 0 57.1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 0 0 0 1 3 0 57.1

10
प्रदेश बनूभ व्मवस्था कृफष तथा सहकायी भन्द्त्रारम 
(कृफष तथा ऩशऩुॊछी फवकासफाहेक )

35 18 1 7 2 0 7 1 51.4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 35 18 1 7 2 0 7 1 51.4

11 याफष्डम मोजना आमोग 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 4 0 2 0 0 2 0 100 4 4 0 2 0 0 2 0 100
12 ऩययाष्ड भन्द्त्रारम 2 2 0 1 1 0 0 0 100 17 14 0 2 0 0 12 0 82.4 19 16 0 3 1 0 12 0 84.2
13 भहारेखा ननमन्द्त्रक कामाचरम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 15 0 11 0 1 3 0 100 15 15 0 11 0 1 3 0 100
14 गहृ भन्द्त्रारम 239 197 20 99 14 4 53 7 82.4 613 581 9 139 4 47 362 20 94.8 852 778 29 238 18 51 415 27 91.3
15 कृफष तथा ऩशऩुॊछी फवकास भन्द्त्रारम 109 67 9 22 2 4 8 22 61.5 230 177 11 39 4 28 64 31 77 339 244 20 61 6 32 72 53 72
16 स्वास््म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारम 161 105 8 43 13 3 8 30 65.2 605 475 13 132 10 57 206 57 78.5 766 580 21 175 23 60 214 87 75.7
17 प्रदेश आन्द्तरयक भानभरा तथा कानून भन्द्त्रारम 5 3 0 2 0 0 1 0 60.0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 0 2 0 0 1 0 60
18 यऺा भन्द्त्रारम 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 26 26 0 2 0 0 24 0 100 28 26 0 2 0 0 24 0 92.9

19
प्रदेश बनूभ व्मवस्था कृफष तथा सहकायी भन्द्त्रारम 
(कृफष तथा ऩशऩुॊछी फवकास भात्र)

72 46 6 29 3 2 0 6 63.9 25 21 1 3 0 1 14 2 84 97 67 7 32 3 3 14 8 69.1

20 प्रदेश साभाजजक फवकास भन्द्त्रारम (स्वास््म भात्र) 186 124 8 47 20 9 22 18 66.7 6 6 0 3 0 2 1 0 100 192 130 8 50 20 11 23 18 67.7
21 सॊचाय तथा सूचना प्रफवनध भन्द्त्रारम 33 19 0 6 3 1 3 6 57.6 223 180 8 64 6 6 64 32 80.7 256 199 8 70 9 7 67 38 77.7
22 सॊघीम भानभरा तथा साभान्द्म प्रशासन भन्द्त्रारम 410 275 29 53 35 88 45 25 67.1 27 18 1 11 1 2 2 1 66.7 437 293 30 64 36 90 47 26 67
23 स्थानीम तह (सॊघीम भानभरा) 3439 1695 164 688 118 187 56 482 49.3 2596 2365 34 835 49 732 687 28 91.1 6035 4060 198 1523 167 919 743 510 67.3
24 सॊवैधाननक अॊगहरू (अ.द.ुअ.आ. फाहेक) 2 2 1 0 1 0 0 0 100 23 21 1 8 0 1 8 3 91.3 25 23 2 8 1 1 8 3 92
25 नेऩार ट्रष्टको कामाचरम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 1 0 0 0 33.3 3 1 0 0 1 0 0 0 33.3
26 याष्डऩनतको कामाचरम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
27 उऩ-याष्डऩनतको कामाचरम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
28 ऊजाच,जरस्रोत तथा नसॉचाइ भन्द्त्रारम 197 103 5 54 6 13 13 12 52.3 353 295 20 102 5 54 101 13 83.6 550 398 25 156 11 67 114 25 72.4
29 श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्द्त्रारम 13 3 1 1 0 0 1 0 23.1 128 120 0 49 5 5 60 1 93.8 141 123 1 50 5 5 61 1 87.2

30
प्रदेश बौनतक ऩूवाचधाय फवकास भन्द्त्रारम (नसॉचाइ 
भात्र)

82 44 5 23 4 5 3 4 53.7 0 0 0 0 0 0 0 0 - 82 44 5 23 4 5 3 4 53.7

31 भफहरा, फारफानरका तथा जेष्ठ नागरयक भन्द्त्रारम 8 6 0 1 0 2 2 1 75.0 150 140 4 49 9 2 70 6 93.3 158 146 4 50 9 4 72 7 92.4

32
प्रदेश साभाजजक फवकास भन्द्त्रारम (जशऺा स्वास््म 
फाहेक)

6 4 0 2 0 0 2 0 66.7 1 1 0 0 0 0 1 0 100 7 5 0 2 0 0 3 0 71.4

33 सावचजननक खरयद अनगुभन कामाचरम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 8 0 5 0 0 2 1 80 10 8 0 5 0 0 2 1 80
34 सम्ऩनत अनसुन्द्धान तथा भूलमाॊकन भहाशाखा 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1834 1044 57 843 0 3 23 118 56.9 1834 1044 57 843 0 3 23 118 56.9

जम्भा 
पछमौट 
सॊतमा

आ.व. २०७५/७६ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाचरमहरूभा दताच बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको भन्द्त्रारमगत/ननकामगत फववयण
                                                                                                                                                               अनसूुची- ४ (ख)
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जम्भा 
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सॊतमा
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सॊतमा
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सम्फजन्द्धत भन्द्त्रारम
जम्भा 
पछमौट
 सॊतमा
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पछमौट 
सॊतमा

क्र.सॊ.
जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

जम्भा 
पछमौट 
सॊतमा

पछमौटभध्मे
भहाशाखाहरूको जम्भा
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आमोगको कुर जम्भा
पछमौटभध्मे

जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

सम्फजन्द्धत भन्द्त्रारम
जम्भा 
पछमौट
 सॊतमा

पछमौटभध्मे
भातहतका कामाचरमको जम्भा

प
र्छ्य

ौट
 प्र

नत
शत

प
र्छ्य

ौट
 प्र

नत
शत

35 खानेऩानी भन्द्त्रारम 61 25 2 10 1 0 4 8 41.0 219 145 2 44 5 21 53 17 66.2 280 170 4 54 6 21 57 25 60.7
36 सहयी फवकास भन्द्त्रारम 51 25 3 13 2 0 4 3 49.0 171 113 15 37 6 14 22 22 66.1 222 138 18 50 8 14 26 25 62.2

37
प्रदेश बौनतक ऩूवाचधाय फवकास भन्द्त्रारम (खनेऩानी य 
सहयी फवकास भात्र) 141 64 8 26 2 7 4 17 45.4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 141 64 8 26 2 7 4 17 45.4

38 प्रदेश साभाजजक फवकास भन्द्त्रारम (जशऺा भात्र) 113 68 3 36 6 1 9 13 60.2 4 4 0 1 0 0 3 0 100 117 72 3 37 6 1 12 13 61.5

39 कानून, न्द्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्द्त्रारम 7 7 1 5 0 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 7 1 5 0 1 0 0 100

40 जशऺा, फवऻान तथा  प्रफवनध भन्द्त्रारम  537 318 26 117 26 26 44 79 59.2 605 520 7 230 8 30 209 36 86 1142 838 33 347 34 56 253 115 73.4
41 स्थानीम तह (जशऺा) 1865 871 65 322 84 113 63 224 46.7 960 877 6 354 14 179 320 4 91.4 2825 1748 71 676 98 292 383 228 61.9

42
प्रदेश आन्द्तरयक भानभरा तथा कानून भन्द्त्रारम 
(न्द्माम कानून सम्फजन्द्धत भात्र) 5 4 1 1 2 0 0 0 80.0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 4 1 1 2 0 0 0 80

43 मवुा तथा खेरकुद भन्द्त्रारम 26 8 0 3 1 2 1 1 30.8 69 48 0 17 4 4 23 0 69.6 95 56 0 20 5 6 24 1 58.9

44 सस्कृनत, ऩमचटन तथा नागरयक उड्ड्यन भन्द्त्रारम 37 22 0 9 3 0 5 5 59.5 225 173 7 67 8 13 63 15 76.9 262 195 7 76 11 13 68 20 74.4

45 उद्योग,वाजणज्म तथा आऩूनतच भन्द्त्रारम 79 49 8 17 2 2 11 9 62.0 260 222 4 85 2 19 104 8 85.4 339 271 12 102 4 21 115 17 79.9
46 याफष्डम ऩनुननचभाचण प्रानधकयण 3 2 1 0 0 0 1 0 66.7 72 50 0 11 0 0 37 2 69.4 75 52 1 11 0 0 38 2 69.3

47 प्रदेश उद्योग, ऩमचटन, वन तथा वातावयण भन्द्त्रारम 
(ऩमचटन,उद्योग,वाजणज्म य आऩूनतच भन्द्त्रारम भात्र)

29 14 1 10 0 1 2 0 48.3 6 5 0 1 0 0 4 0 83.3 35 19 1 11 0 1 6 0 54.3

48 भहान्द्मामानधवक्ताको कामाचरम(प्रदेश सभेत) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 0 0 1 0 100 2 2 0 1 0 0 1 0 100

49 शैजऺक प्रभाणऩत्र 16 15 0 2 0 10 0 3 93.8 2038 536 57 340 0 0 30 109 26.3 2054 551 57 342 0 10 30 112 26.8
50 अन्द्म 36 27 0 6 3 1 16 1 75.0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 36 27 0 6 3 1 16 1 75

9914 5344 527 2078 418 549 549 1223 53.9 14171 10183 354 3969 172 1631 3407 650 71.9 24085 15527 881 6047 590 2180 3956 1873 64.5

x

कुर जम्भा



१
बौनतक ऩूवाचधाय तथा मातामात 
भन्द्त्रारम

110 363 36 399 509 64 236 40 276 340 55 100 9 48 86 42 340 46 123 0 169 66.8

२ वन तथा वातावयण भन्द्त्रारम 34 143 20 163 197 21 98 32 130 151 8 60 6 11 54 12 151 13 33 0 46 76.6

३
प्रदेश बौनतक ऩूवाचधाय फवकास 
भन्द्त्रारम (बौनतक ऩूवाचधाय 
तथा मातामात भन्द्त्रारम भात्र)

51 235 29 264 315 26 206 25 231 257 12 56 5 104 68 12 257 25 33 0 58 81.6

४
प्रदेश उद्योग,ऩमचटन,वन तथा 
वातावयण भन्द्त्रारम (वन 
वातावयण भात्र)

236 603 72 675 911 121 414 76 490 611 68 184 23 82 137 117 611 114 185 1 300 67.1

५
प्रधानभन्द्त्री तथा  
भजन्द्त्रऩरयषद् को कामाचरम

22 22 1 23 45 18 20 2 22 40 1 9 0 3 4 23 40 4 1 0 5 88.9

६ भतुमभन्द्त्रीको कामाचरम 0 4 2 6 6 0 3 1 4 4 0 4 0 0 0 0 4 0 2 0 2 66.7
७ अथच भन्द्त्रारम 130 389 41 430 560 37 341 40 381 418 14 124 6 32 232 10 418 93 47 2 142 74.6

८
बनूभ व्मवस्था,सहकायी तथा 
गरयफी ननवायण भन्द्त्रारम

538 1310 160 1470 2008 155 953 155 1108 1263 90 368 46 196 409 154 1263 375 359 11 745 62.9

९
प्रदेश आनथचक भानभरा तथा 
मोजना भन्द्त्रारम

0 4 3 7 7 0 1 3 4 4 0 0 0 1 3 0 4 0 3 0 3 57.1

१०
प्रदेश बनूभ ब्मवस्था कृफष तथा 
सहकायी भन्द्त्रारम (कृफष तथा 
ऩशऩुॊछी फवकासफाहेक )

11 21 3 24 35 3 13 2 15 18 1 7 2 0 7 1 18 8 9 0 17 51.4
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आ.व. २०७५/७६ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाचरमहरूभा एकभषु्ट दताच बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको भन्द्त्रारमगत/ननकामगत फववयण
                                                                                                       अनसूुची - ४(ग)

आ.व. २०७५/०७६ अजततमाय दरुुऩमोग अनसुन्द्धान आमोग पायाभ नॊ. १
आमोगको वाफषचक प्रगनत
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११ याफष्डम मोजना आमोग 0 3 1 4 4 0 3 1 4 4 0 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 100
१२ ऩययाष्ड भन्द्त्रारम 0 17 2 19 19 0 13 3 16 16 0 3 1 0 12 0 16 0 3 0 3 84.2
१३ भहारेखा ननमन्द्त्रक कामाचरम 0 11 4 15 15 0 11 4 15 15 0 11 0 1 3 0 15 0 0 0 0 100
१४ गहृ भन्द्त्रारम 101 678 73 751 852 68 613 97 710 778 29 238 18 51 415 27 778 31 41 2 74 91.3

१५
कृफष तथा ऩशऩुॊछी फवकास 
भन्द्त्रारम

114 200 25 225 339 79 145 20 165 244 20 61 6 32 72 53 244 34 60 1 95 72.0

१६
स्वास््म तथा जनसॊतमा 
भन्द्त्रारम

178 534 54 588 766 72 446 62 508 580 21 175 23 60 214 87 580 106 80 0 186 75.7

१७
प्रदेश आन्द्तरयक भानभरा तथा 
कानून भन्द्त्रारम

2 3 0 3 5 1 2 0 2 3 0 2 0 0 1 0 3 1 1 0 2 60.0

१८ यऺा भन्द्त्रारम 0 25 3 28 28 0 23 3 26 26 0 2 0 0 24 0 26 0 2 0 2 92.9

१९
प्रदेश बनूभ ब्मवस्था कृफष तथा 
सहकायी भन्द्त्रारम (कृफष तथा 
ऩशऩुॊछी फवकास भात्र)

28 56 13 69 97 17 39 11 50 67 7 32 3 3 14 8 67 10 19 1 30 69.1

२०
प्रदेश साभाजजक फवकास 
भन्द्त्रारम (स्वास््म भात्र)

66 120 6 126 192 36 78 16 94 130 8 50 20 11 23 18 130 30 32 0 62 67.7

२१
सॊचाय तथा सूचना प्रफवनध 
भन्द्त्रारम

58 181 17 198 256 38 128 33 161 199 8 70 9 7 67 38 199 20 37 0 57 77.7

२२
सॊघीम भानभरा तथा साभान्द्म 
प्रशासन भन्द्त्रारम

164 251 22 273 437 114 138 41 179 293 30 64 36 90 47 26 293 50 94 0 144 67.0

२३ स्थानीम तह (सॊघीम भानभरा) 1087 4344 604 4948 6035 541 2924 595 3519 4060 198 1523 167 919 743 510 4060 545 1429 1 1975 67.3

२४
सॊवैधाननक अॊगहरू 
(अ.द.ुअ.आ. फाहेक)

2 21 2 23 25 1 21 1 22 23 2 8 1 1 8 3 23 1 1 0 2 92.0

२५ नेऩार ट्रष्टको कामाचरम 1 2 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 33.3
२६ याष्डऩनतको कामाचरम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
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२७ उऩ-याष्डऩनतको कामाचरम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

२८
ऊजाच,जरस्रोत तथा नसॉचाइ 
भन्द्त्रारम

128 358 64 422 550 61 278 59 337 398 25 156 11 67 114 25 398 67 85 0 152 72.4

२९
श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक 
सयुऺा भन्द्त्रारम

26 100 15 115 141 18 94 11 105 123 1 50 5 5 61 1 123 8 10 0 18 87.2

३०
प्रदेश बौनतक ऩूवाचधाय फवकास 
भन्द्त्रारम (नसॉचाइ भात्र)

26 47 9 56 82 14 26 4 30 44 5 23 4 5 3 4 44 12 26 0 38 53.7

३१
भफहरा फारफानरका तथा जेष्ठ 
नागरयक भन्द्त्रारम

24 118 16 134 158 19 112 15 127 146 4 50 9 4 72 7 146 5 7 0 12 92.4

३२
प्रदेश साभाजजक फवकास 
भन्द्त्रारम (जशऺा स्वास््म 
फाहेक)

0 7 0 7 7 0 5 0 5 5 0 2 0 0 3 0 5 0 2 0 2 71.4

३३
सावचजननक खरयद अनगुभन 
कामाचरम

0 10 0 10 10 0 8 0 8 8 0 5 0 0 2 1 8 0 2 0 2 80.0

३४
सम्ऩजि अनसुन्द्धान तथा 
भूलमाॊकन भहाशाखा

1014 708 112 820 1834 461 475 108 583 1044 57 843 0 3 23 118 1044 553 237 0 790 56.9

३५ खानेऩानी भन्द्त्रारम 57 192 31 223 280 19 126 25 151 170 4 54 6 21 57 25 167 38 72 0 110 60.7
३६ सहयी फवकास भन्द्त्रारम 79 121 22 143 222 33 82 23 105 138 18 50 8 14 26 25 141 46 38 0 84 62.2

३७
प्रदेश बौनतक ऩूवाचधाय फवकास 
भन्द्त्रारम (खनेऩानी य सहयी 
फवकास भात्र)

43 83 15 98 141 17 39 8 47 64 8 26 2 7 4 17 64 26 51 0 77 45.4

३८
प्रदेश साभाजजक फवकास 
भन्द्त्रारम (जशऺा भात्र)

60 46 11 57 117 29 37 6 43 72 3 37 6 1 12 13 72 31 14 0 45 61.5
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३९
कानून, न्द्माम तथा सॊसदीम 
भानभरा भन्द्त्रारम

0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 1 5 0 1 0 0 7 0 0 0 0 100

४०
जशऺा, फवऻान तथा  प्रफवनध 
भन्द्त्रारम

218 851 73 924 1142 102 646 90 736 838 33 347 34 56 253 115 838 113 188 3 304 73.4

४१ स्थानीम तह (जशऺा) 791 1804 230 2034 2825 333 1200 215 1415 1748 71 676 98 292 383 228 1748 458 619 0 1077 61.9

४२
प्रदेश आन्द्तरयक भानभरा तथा 
कानून भन्द्त्रारम (न्द्माम कानून 
सम्फजन्द्धत भात्र)

0 4 1 5 5 0 4 0 4 4 1 1 2 0 0 0 4 0 1 0 1 80.0

४३ मवुा तथा खेरकुद भन्द्त्रारम 35 57 3 60 95 10 42 4 46 56 0 20 5 6 24 1 56 25 14 0 39 58.9

४४
सॊस्कृनत, ऩमचटन तथा नागरयक 
उड्ड्यन भन्द्त्रारम

59 185 18 203 262 34 140 21 161 195 7 76 11 13 68 20 195 24 42 1 67 74.4

४५ उद्योग,वाजणज्म तथा आऩूनतच 43 267 29 296 339 20 217 34 251 271 12 102 4 21 115 17 271 20 45 3 68 79.9

४६ याफष्डम ऩनुननचभाचण प्रानधकयण 0 70 5 75 75 0 47 5 52 52 1 11 0 0 38 2 52 0 23 0 23 69.3

४७

प्रदेश उद्योग, ऩमचटन वन तथा 
वातावयण भन्द्त्रारम 
(ऩमचटन,उद्योग,वाजणज्म य 
आऩूनतच भन्द्त्रारम भात्र)

6 20 9 29 35 4 8 7 15 19 1 11 0 1 6 0 19 2 14 0 16 54.3

४८
भहान्द्मामानधवक्ताको 
कामाचरम(प्रदेश सभेत)

1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 100

४९ शैजऺक प्रभाणऩत्र 1540 445 69 514 2054 315 205 31 236 551 57 342 0 10 30 112 551 1225 278 0 1503 26.8
५० अन्द्म 5 28 3 31 36 3 21 3 24 27 0 6 3 1 16 1 27 2 7 0 9 75.0

7088 15069 1928 16997 24085 2906 10689 1932 12621 15527 881 6047 590 2180 3956 1873 15527 4161 4371 26 8558 64.47जम्भा

x iv



क्र.सॊ. प्रदेश  गत वषचको उजयुी चार ुवषचको उजयुी  जम्भा उजयुी सॊतमा  जम्भा पर्छ्यौट सॊतमा पर्छ्यौट प्रनतशत

1 1 436 1693 2129 1328 62.38

2 2 1181 3997 5178 3265 63.06

3 3 1099 3997 5096 3878 76.10

4 गण्डकी 345 1118 1463 1126 76.97

5 5 612 2020 2632 1887 71.69

6 कणाचरी 219 1045 1264 819 64.79

7 सदुयुऩजश् चभ 572 1210 1782 1081 60.66

4464 15080 19544 13384 68.48

2624 1917 4541 2143 47.19

7088 16997 24085 15527 64.47

x v

*नोट् सम्ऩजि अनसुन्द्धान तथा भूलमाॊकन भहाशाखा, भदु्दा ऩनुयावेदन तथा फहस ऩैयवी भहाशाखा (फवश् वफवद्यारम तथा केन्द्रीम ननकाम तपच को) य 
शैजऺक प्रभाणऩत्र छाननफनतपच का त्माॊकहरूराई प्रदेशगतभा छुट्याउन नसफकएको।

                                                अनसूुची- ४ (घ)
आ.व. २०७५/७६ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाचरमहरूभा दताच बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको प्रदेशगत फववयण :

प्रदेश जम्भा

*प्रदेश नखरेुको

कुर जम्भा



क्र.सॊ. प्रदेश जजलरा
जजलरा 
कोड

गत वषचको 
उजयुी

चार ुवषचको 
उजयुी

जम्भा उजयुी
जम्भा पर्छ्यौट 

सॊतमा
पर्छ्यौट 
प्रनतशत

१ 1 ताप्रेजङु 101 16 39 55 40 72.73
२ 1 सॊखवुासबा 102 26 86 112 64 57.14
३ 1 सोरखुमु्फु 103 10 47 57 40 70.18
४ 1 ओखरढुङ्गा 104 12 54 66 50 75.76
५ 1 खोटाङ 105 17 90 107 63 58.88
६ 1 बोजऩयु 106 17 88 105 59 56.19
७ 1 धनकुटा 107 9 74 83 52 62.65
८ 1 तेह्रथभु 108 14 52 66 38 57.58
९ 1 ऩाॉचथय 109 3 53 56 43 76.79
१० 1 इराभ 110 20 92 112 71 63.39
११ 1 झाऩा 111 69 168 237 133 56.12
१२ 1 भोयङ 112 72 352 424 280 66.04
१३ 1 सनुसयी 113 117 397 514 302 58.75
१४ 1 उदमऩयु 114 34 101 135 91 67.41
१५ 2 सप्तयी 201 146 491 637 426 66.88
१६ 2 नसयहा 202 126 597 723 470 65.01
१७ 2 धनषुा 203 194 592 786 405 51.53
१८ 2 भहोियी 204 159 393 552 268 48.55
१९ 2 सराचही 205 183 425 608 329 54.11
२० 2 यौतहट 206 144 748 892 650 72.87
२१ 2 फाया 207 124 362 486 326 67.08
२२ 2 ऩसाच 208 105 389 494 392 79.35
२३ 3 दोरखा 301 12 56 68 51 75.00
२४ 3 नसन्द्धऩुालचोक 302 12 95 107 87 81.31
२५ 3 यसवुा 303 5 27 32 24 75.00
२६ 3 धार्दङ 304 20 73 93 55 59.14
२७ 3 नवुाकोट 305 18 76 94 78 82.98
२८ 3 काठभाडौँ 306 825 2604 3429 2624 76.52
२९ 3 बक्तऩयु 307 28 114 142 115 80.99
३० 3 रनरतऩयु 308 59 230 289 227 78.55
३१ 3 काभ्रऩेराञ्चोक 309 22 131 153 113 73.86
३२ 3 याभेछाऩ 310 14 98 112 88 78.57

                                    अनसूुची- ४ (ङ)
आ.व. २०७५/७६ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाचरमहरूभा दताच बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको जजलरागत 
फववयण :

x v i



क्र.सॊ. प्रदेश जजलरा
जजलरा 
कोड

गत वषचको 
उजयुी

चार ुवषचको 
उजयुी

जम्भा उजयुी
जम्भा पर्छ्यौट 

सॊतमा
पर्छ्यौट 
प्रनतशत

३३ 3 नसन्द्धरुी 311 29 117 146 94 64.38
३४ 3 भकवानऩयु 312 26 230 256 187 73.05
३५ 3 जचतवन 313 29 146 175 136 77.71
३६ गण्डकी गोयखा 401 11 79 90 75 83.33
३७ गण्डकी भनाङ 402 0 2 2 1 50.00
३८ गण्डकी भसु्ताङ 403 3 15 18 12 66.67
३९ गण्डकी म्माग्दी 404 18 42 60 42 70.00
४० गण्डकी कास्की 405 161 468 629 513 81.56
४१ गण्डकी रभजङु 406 18 57 75 60 80.00
४२ गण्डकी तनहुॉ 407 27 99 126 88 69.84

४३ गण्डकी
नवरऩयासी 
(फ.सू.ऩूवच)

408 34 133 167 135 80.84

४४ गण्डकी स्माङजा 409 18 75 93 58 62.37
४५ गण्डकी ऩवचत 410 30 102 132 94 71.21
४६ गण्डकी फागरङु 411 25 46 71 48 67.61
४७ 5 रुकुभ ऩूवच 501 13 38 51 41 80.39
४८ 5 योलऩा 502 15 63 78 54 69.23
४९ 5 प्मूठान 503 8 34 42 34 80.95
५० 5 गलुभी 504 33 72 105 70 66.67
५१ 5 अघाचखाॉची 505 33 177 210 169 80.48
५२ 5 ऩालऩा 506 21 99 120 87 72.50

५३ 5
नवरऩयासी 
(फ.स.ुऩजिभ)

507 69 178 247 175 70.85

५४ 5 रुऩन्द्देही 508 148 509 657 476 72.45
५५ 5 कफऩरवस्तु 509 92 235 327 235 71.87
५६ 5 दाङ 510 53 170 223 148 66.37
५७ 5 फाॉके 511 79 333 412 292 70.87
५८ 5 फर्दचमा 512 50 114 164 110 67.07
५९ कणाचरी डोलऩा 601 10 36 46 26 56.52
६० कणाचरी भगु ु 602 14 110 124 98 79.03
६१ कणाचरी हमु्रा 603 27 57 84 39 46.43
६२ कणाचरी जमु्रा 604 18 99 117 75 64.10
६३ कणाचरी कानरकोट 605 33 87 120 72 60.00
६४ कणाचरी दैरेख 606 26 175 201 130 64.68
६५ कणाचरी जाजयकोट 607 45 106 151 80 52.98

x v i i



क्र.सॊ. प्रदेश जजलरा
जजलरा 
कोड

गत वषचको 
उजयुी

चार ुवषचको 
उजयुी

जम्भा उजयुी
जम्भा पर्छ्यौट 

सॊतमा
पर्छ्यौट 
प्रनतशत

६६ कणाचरी रुकुभ ऩजिभ 608 10 66 76 45 59.21
६७ कणाचरी सलमान 609 9 100 109 79 72.48
६८ कणाचरी सखेुत 610 27 209 236 175 74.15
६९ सदूुय ऩजश् चभ फाजयुा 701 10 36 46 25 54.35
७० सदूुय ऩजश् चभ फझाङ 702 50 87 137 67 48.91
७१ सदूुय ऩजश् चभ दाच ुचरा 703 29 84 113 67 59.29
७२ सदूुय ऩजश् चभ फैतडी 704 87 116 203 80 39.41
७३ सदूुय ऩजश् चभ डॉडेरधयुा 705 54 87 141 86 60.99
७४ सदूुय ऩजश् चभ डोटी 706 27 75 102 74 72.55
७५ सदूुय ऩजश् चभ अछाभ 707 40 75 115 74 64.35
७६ सदूुय ऩजश् चभ कैरारी 708 167 376 543 336 61.88
७७ सदूुय ऩजश् चभ कञ्चनऩयु 709 106 272 378 268 70.90

4464 15080 19544 13384 68.481
2624 1917 4541 2143 47.192
7088 16997 24085 15527 64.468

x v i i i

जम्भा

कुर जम्भा
जजलरा नछुफटएको



क्र.सॊ. भन्द्त्रारम/ननकाम
झठुा 
शैजऺक 
प्रभाणऩत्र

सावचजननक 
सम् ऩजिको 

हानन नोक्सानी

घसु/ 
रयसवत

गैय 
कानूनी 
राब वा 
हानन 

ऩरु् माएको

गैय 
कानूनी 
सम् ऩजि 
आजचन

याजस्व 
चहुावट

फवफवध जम्भा

1
प्रधानभन्द्त्री तथा  
भजन्द्त्रऩरयषद् को कामाचरम

0 3 0 0 2 1 1 7

2
बौनतक ऩूवाचधाय तथा मातामात 
भन्द्त्रारम

0 1 1 1 2 0 7 12

3 वन तथा वातावयण भन्द्त्रारम 0 1 0 0 3 0 1 5

4
प्रदेश बौनतक ऩूवाचधाय फवकास 
भन्द्त्रारम

0 1 11 1 2 0 8 23

5
प्रदेश उद्योग,ऩमचटन,वन तथा 
वातावयण भन्द्त्रारम

0 8 10 8 0 0 4 30

6 अथच भन्द्त्रारम 2 0 5 2 5 2 4 20

7
बनूभ व्मवस्था,सहकायी तथा 
गरयफी ननवायण भन्द्त्रारम

0 9 23 12 2 9 7 62

8
प्रदेश बनूभ व्मवस्था कृफष तथा 
सहकायी भन्द्त्रारम

0 2 0 3 0 0 0 5

9 ऩययाष्ड भन्द्त्रारम 0 1 0 1 0 0 0 2
10 गहृ भन्द्त्रारम 19 4 32 1 9 0 7 72

11
कृफष तथा ऩशऩॊछी फवकास 
भन्द्त्रारम

0 2 2 3 1 0 2 10

12
स्वास््म तथा जनसॊतमा 
भन्द्त्रारम

8 2 2 7 2 0 6 27

13
प्रदेश साभाजजक फवकास 
भन्द्त्रारम

0 1 1 0 0 0 2

14
सॊचाय तथा सूचना प्रफवनध 
भन्द्त्रारम

0 1 0 1 0 0 1 3

15
सॊघीम भानभरा तथा साभान्द्म 
प्रशासन भन्द्त्रारम

0 0 0 1 2 0 2 5

16 स्थानीम तह (सॊघीम भानभरा) 8 16 22 19 4 0 18 87

आ.व. २०७५/७६ भा फवस्ततृ अनसुन्द्धान सम्ऩन्द् न बएका उजयुीहरूको भन्द्त्रारमगत/ननकामगत फववयण :

                                          अनसूुची - ५

x ix



क्र.सॊ. भन्द्त्रारम/ननकाम
झठुा 
शैजऺक 
प्रभाणऩत्र

सावचजननक 
सम् ऩजिको 

हानन नोक्सानी

घसु/ 
रयसवत

गैय 
कानूनी 
राब वा 
हानन 

ऩरु् माएको

गैय 
कानूनी 
सम् ऩजि 
आजचन

याजस्व 
चहुावट

फवफवध जम्भा

17 सॊवैधाननक अॊगहरू 0 0 2 0 0 0 0 2

18
ऊजाच,जरस्रोत तथा नसॉचाइ 
भन्द्त्रारम

2 2 6 2 4 0 6 22

19
श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक 
सयुऺा भन्द्त्रारम

0 0 2 0 0 0 2 4

20
भफहरा फारफानरका तथा जेष्ठ 
नागरयक भन्द्त्रारम

2 0 0 0 0 0 0 2

21 खानेऩानी भन्द्त्रारम 2 0 0 2 0 0 2 6
22 सहयी फवकास भन्द्त्रारम 0 0 0 0 0 0 1 1

23
कानून, न्द्माम तथा सॊसदीम 
भानभरा भन्द्त्रारम

0 1 5 0 1 0 1 8

24
जशऺा, फवऻान तथा प्रफवनध 
भन्द्त्रारम

7 1 4 4 9 0 11 36

25 स्थानीम तह (जशऺा) 45 26 6 16 0 0 12 105
26 मवुा तथा खेरकुद भन्द्त्रारम 1 1 0 0 0 0 3 5

27
सस्कृनत ऩमचटन तथा नागरयक 
उड्ड्यन भन्द्त्रारम

0 2 0 2 0 0 6 10

28 उद्योग,वाजणज्म तथा आऩूनतच 2 0 5 5 4 0 6 22
29 याफष्डम ऩनुननचभाचण प्रानधकयण 0 0 1 0 0 0 1 2

30 भहान्द्मामानधवक्ताको कामाचरम 0 0 2 0 0 0 0 2

31 अन्द्म 0 0 7 0 0 0 16 23
98 85 149 91 52 12 135 622कुर जम्भा

x x



क्र.सॊ. प्रदेश जजलरा जम्भा उजयुी सॊतमा पर्छ्यौट सॊतमा फाॉकी उजयुी पर्छ्यौट प्रनतशत
1 1 ताप्रेजङु 2 0 2 0.00
2 1 सॊखवुासबा 23 13 10 56.52
3 1 सोरखुमु्फु 14 6 8 42.86
4 1 ओखरढुॊगा 9 6 3 66.67
5 1 खोटाङ 15 2 13 13.33
6 1 बोजऩयु 11 3 8 27.27
7 1 ऩाॉचथय 7 2 5 28.57
8 3 दोरखा 8 0 8 0.00
9 3 यसवुा 18 0 18 0.00
10 3 याभेछाऩ 31 0 31 0.00
11 गण्डकी गोयखा 13 6 7 46.15
12 गण्डकी भनाङ 0 0 0 -
13 गण्डकी भसु्ताङ 0 0 0 -
14 गण्डकी रभजङु 8 4 4 50.00
15 5 रुकुभ ऩूवच 0 0 0 -
16 5 योलऩा 8 0 8 0.00
17 5 प्मठुान 3 0 3 0.00
18 5 गलुभी 1 1 0 100.00
19 5 अघाचखाॉची 23 10 13 43.48
20 कणाचरी डोलऩा 0 0 0 -
21 कणाचरी भगु ु 10 3 7 30.00
22 कणाचरी हमु्रा 18 11 7 61.11
23 कणाचरी जमु्रा 19 15 4 78.95
24 कणाचरी कानरकोट 17 5 12 29.41
25 कणाचरी जाजयकोट 2 1 1 50.00
26 कणाचरी रुकुभ ऩजिभ 0 0 0 -
27 कणाचरी सलमान 10 9 1 90.00
28 सदूुय ऩजिभ फाजयुा 2 0 2 0.00
29 सदूुय ऩजिभ फझाङ 0 0 0 -
30 सदूुय ऩजिभ दाच ुचरा 4 2 2 50.00
31 सदूुय ऩजिभ फैतडी 0 0 0 -
32 सदूुय ऩजिभ डोटी 3 2 1 66.67
33 सदूुय ऩजिभ अछाभ 6 6 0 100.00

285 107 178 37.54

                                    अनसूुची-६

कूर जम्भा

अजततमाय दरुुऩमोग अनसुन्द्धान आमोगको प्रत् मामोजजत अनधकायको प्रमोग गने जजलरा प्रशासन कामाचरमहरूफाट   
आ.व. २०७५/७६ भा कायफाही बएका उजयुीहरूको सॊतमात्भक फववयण :

x x i



आ.व. २०७५/७६ भा आमोगका भहाशाखाका आधायभा उजयुी सॊतमा

आ.व.२०७५/७६ भा आमोगका भातहत कामाचरमका आधायभा उजयुी सॊतमा

                                            अनसूुची - 7

                                            अनसूुची - 8

x x i i
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आ.व. २०७५/७६ भा प्रायजम्बक छाननफनफाट बएका कायफाहीको फववयण

प्रदेशअनसुाय उजयुीको सॊतमा
                                           अनसूुची - 9

                                            अनसूुची - 10

x x i i i
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नसधै ताभेरी 
सझुाव सफहत ताभेरी 
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फवगत ५ वषचभा कुर उजयुी पर्छ्यौटको प्रवजृि

फवनबन्द् न आनथचक वषचभा उजयुी दताच य पर्छ्यौटको प्रवजृि

                                           अनसूुची - 11

                                            अनसूुची - 12

x x iv
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आ.व. २०७५/७६ भा आमोगफाट ननणचम बई फवशेष अदारतभा दामय बएका फवनबन्द् न                   
   प्रकृनतका भदु्दाहरूको सॊतमा

आ.व. २०७५/७६ भा आमोगफाट ननणचम बएका फवनबन्द् न प्रकृनतका भदु्दाहरूभा                        
भागदाफी नरइएको नफगोको प्रनतशत

                                             अनसूुची - 13

                                            अनसूुची - 14

x x v

147 

88 

39 

12 

33 

10 22 

घसु (रयसवत) 

झठुा शैजऺक प्रभाणऩत्र 

सावचजननक सम्ऩजिको हानन 
नोक्सानी 
गैयकानूनी सम्ऩजि आजचन 

0.5% 
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69.5% 

4% 

घसु (रयसवत) 

सावचजननक सम्ऩजिको हानन नोक्सानी 

गैयकानूनी सम्ऩजि आजचन 

गैयकानूनी राब वा हानन ऩरु् माएको 

याजस्व चहुावट 



                                            अनसूुची - 15

                                            अनसूुची - 16

फवशेष अदारतफाट पैसरा बएका भ्रष् टाचायसम्फन्द्धी भदु्दाहरूभा सपरताको प्रनतशत

आ.व. २०७५/७६ भा फवस्ततृ अनसुन्द्धानफाट बएका कायफाहीको सॊतमा

x x v i
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फवगत ५ फषचको घसु (रयसवत) सम्फन्द्धी भदु्दाको प्रवनृत

फवगत ५ वषचको घसु (रयसवत) सम्फन्द्धी भदु्दाको प्रवजृि

फवगत ५ वषचभा नक् करी शैजऺक मोग्मतासम्फन्द्धी भदु्दाको फववयण

x x v i i

                                            अनसूुची - 17

                                             अनसूुची - 18
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क्र.सॊ. भन्द्त्रारम/ननकाम
भदु्दा दामय 

गने
सझुाव

रेखी 
ऩठाएको

ताभेरी भलुतफी अन्द्म जम्भा

1
प्रधानभन्द्त्री तथा  भजन्द्त्रऩरयषद् को 
कामाचरम

3 0 1 3 0 0 7

2 बौनतक ऩूवाचधाय तथा मातामात भन्द्त्रारम 5 6 0 2 0 0 13

3 वन तथा वातावयण भन्द्त्रारम 2 0 0 3 0 0 5

4 प्रदेश बौनतक ऩूवाचधाय फवकास भन्द्त्रारम 18 5 4 1 0 0 28

5
प्रदेश उद्योग,ऩमचटन,वन तथा वातावयण 
भन्द्त्रारम

15 6 0 8 1 0 30

6 अथच भन्द्त्रारम 13 2 1 6 0 0 22

7
बनूभ व्मवस्था,सहकायी तथा गरयफी 
ननवायण भन्द्त्रारम

42 6 7 10 3 0 68

8
प्रदेश बनूभ व्मवस्था कृफष तथा सहकायी 
भन्द्त्रारम

3 0 0 2 0 0 5

9 ऩययाष्ड भन्द्त्रारम 0 1 0 1 0 0 2
10 गहृ भन्द्त्रारम 57 5 2 10 0 0 74
11 कृफष तथा ऩशऩुॊछी फवकास भन्द्त्रारम 4 2 1 4 0 0 11
12 स्वास््म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारम 10 4 1 12 0 0 27
13 प्रदेश साभाजजक फवकास भन्द्त्रारम 1 0 0 1 0 0 2
14 सॊचाय तथा सूचना प्रफवनध भन्द्त्रारम 2 0 0 0 0 1 3

15
सॊघीम भानभरा तथा साभान्द्म प्रशासन 
भन्द्त्रारम

1 1 1 2 0 0 5

16 स्थानीम तह (सॊघीम भानभरा) 47 24 3 14 2 0 90
17 सॊवैधाननक अॊगहरू 2 0 0 0 0 0 2
18 ऊजाच,जरस्रोत तथा नसॉचाइ भन्द्त्रारम 13 1 0 8 0 0 22

19
श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा 
भन्द्त्रारम

3 0 0 1 0 0 4

20
भफहरा, फारफानरका तथा जेष्ठ नागरयक 
भन्द्त्रारम

2 0 0 0 0 0 2

21 खानेऩानी भन्द्त्रारम 3 0 0 3 0 0 6
22 सहयी फवकास भन्द्त्रारम 0 0 0 1 0 0 1

                                    अनसूुची - १9
आ.व. २०७५/७६ भा फवस्ततृ अनसुन्द्धानफाट फवनबन्द् न कायफाही बएका आमोगका ननणचमहरूको भन्द्त्रारमगत/ननकामगत 

फववयण

x x v i i i



क्र.सॊ. भन्द्त्रारम/ननकाम
भदु्दा दामय 

गने
सझुाव

रेखी 
ऩठाएको

ताभेरी भलुतफी अन्द्म जम्भा

23
कानून न्द्माम तथा सॊसदीम भानभरा 
भन्द्त्रारम

6 0 2 1 0 1 10

24 जशऺा, फवऻान तथा प्रफवनध भन्द्त्रारम 11 10 5 14 1 0 41
25 स्थानीम तह (जशऺा) 66 23 4 14 1 1 109
26 मवुा तथा खेरकुद भन्द्त्रारम 0 1 0 4 0 0 5

27
सॊस्कृनत, ऩमचटन तथा नागरयक उड्डमन 
भन्द्त्रारम

2 2 0 5 1 0 10

28 उद्योग,वाजणज्म तथा आऩूनतच 10 5 0 6 1 0 22
29 याफष्डम ऩनुननचभाचण प्रानधकयण 1 1 0 0 0 0 2
30 भहान्द्मामानधवक्ताको कामाचरम 2 0 0 0 0 0 2
31 अन्द्म 7 0 14 1 0 1 23

351 105 46 137 10 4 653कुर जम्भा

x x ix
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अनसूुची -२० 

 

स्थानीम तहभा हनु ेभ्रष्टाचायसम्फन्धी अध्ममन/सरे्वऺण, २०७६ फाट प्राप्त ननष्कर्ष तथा सझुार्व 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका रानग ऩयाभर्षदाता भापष त स्थानीम तहभा हनुे भ्रष्टाचायसम्फन्धी 
अध्ममन/सरे्वऺण गरयएको जसभा सातर्वटै प्रदेर्का हहभार, ऩहाड य तयाईका ख्जल्रा सभेट्ने गयी १५ ख्जल्राका 
३,००० उत्तयदाताहरूफाट नभख्ित तथमाॊक सॊकरन गरयएको (गणुात्भक य ऩरयभाणात्भक) हर्वनधभापष त १५ छरपर 
सभूहभा केख्न्ित (Focus Group Discussion), ४५ प्रभखु जानकायसॉग अन्तर्वाषताष (Key Informant Interview) य १५ 
र्वटा केस स्टोयी (Case Story) भापष त गणुात्भक सूचना सॊकरन गरयएको नथमो ।  

अध्ममन/सरे्वऺणको ननष्कर्ष : 
१. ४६.7% सहबागी उत्तयदाताहरूका अनसुाय स्थानीम तहभा मोजना छनौट/ननभाषणको क्रभभा सफैबन्दा फढी भ्रष्टाचाय 

हनुे गयेको छ । मोजना र्ाखाभा मोजना तजुषभा य छनौटदेख्ख नरएय कामाषन्र्वमनको चयणसम्भ नभरेभतोभा मोजना 
फन्ने गयेको छ ।  

२. स्थानीम तहभा भ्रष्टाचाय फढेको/घटेको सर्वारभा, २७% उत्तयदाताहरूरे भ्रष्टाचाय फढेको, २८% रे भ्रष्टाचायको 
ख्स्थनत उस्तै यहेको, २५% रे भ्रष्टाचाय घटेको य २०% रे थाहा नबएको फताएका छन ्।  

३. भ्रष्टाचायका रानग भतुम ख्जम्भेर्वाय व्मख्िको रूऩभा ३४.1% रे स्थानीम तहको नेततृ्र्वराई, ३२.9% रे अन्म 
कभषचायी, ३२.1% रे इख्न्जननमय/सर्व- ओबयनसमय, ३०.4% रे कामषकायी अनधकृतराई ठहयाएका छन ्।(एकबन्दा 
फढी हर्वकल्ऩ योज्न ऩाइने बएकोरे प्रनतर्त १०० बन्दा फढी बएको ।)  

४. भ्रष्टाचायको प्रकायसम्फन्धी प्रश्नभा ५५.३% रे व्मख्िगत नगद भ्रष्टाचाय हनुे गयेको, ५५.२% रे 
प्रणारीगत/सॊस्थागत भ्रष्टाचाय हनुे गयेको य ३०.३% रे नीनतगत भ्रष्टाचाय हनुे गयेको  औॊल्माएका छन ्। (एकबन्दा 
फढी हर्वकल्ऩ योज्न ऩाइने बएकोरे प्रनतर्त १०० बन्दा फढी बएको ।)  

५. स्थानीम तहभा भ्रष्टाचाय फढ्नकुो कायक तत्र्वभा ७१.5% सहबागीहरूरे भ्रष्टाचायीराई कायफाही नबएय, ३७.२% रे 
याजनीनतक सॊयऺण बएय, ३६.8% रे चनुार्वभा धेयै खचष राग्ने हनुारे खचष उठाउन भ्रष्टाचाय फढेको ख्जहकय गयेका  
छन ्। (एकबन्दा फढी हर्वकल्ऩ योज्न ऩाइने बएकोरे प्रनतर्त १०० बन्दा फढी बएको ।)  

६. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाये ८४% सहबागी अर्वगत बएको देख्खमो बने १६% सहबागी आमोगफाये 
अननबऻ यहेको देख्खन्छ ।  

७. सहबागीहरूभध्मे ५८.6% रे आगाभी ददनभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे भ्रष्टाचाय ननमन्रण गनषसक्छ 
बन्ने हर्वश्वास व्मि गये बने, १७.5% रे हर्वश्वास छैन बन्ने ख्जहकय गयेका छन ्। त्मस्तै, २३.9% रे तटस्थ याम 
व्मि गयेका छन ्।  

८. स्थानीम तहभा भ्रष्टाचाय देखे र्वा बोगेऩनछ ५७.३% रे केही ऩनन नगयेको ख्जहकय गये बने, १६.6% रे बनेको 
भानेको/बने फभोख्जभ यकभ नतयेको फताए । त्मस्तै, १७.9% रे कामाषरम प्रभखुसॉग गनुासो गयेको, ८.3% रे 
झगडा गयेको, ७.0% रे बनसनु गयेय कुया नभराउन खोजेको फताएका छन ्।  

९. ऩेन्सनको बयभा ऩरयर्वाय चराउने उत्तयदाताहरू (४२.9%) रे त्मसयी भाग बएको यकभ नतयेको कुया व्मि गये 
बने, येनभट्यान्सभा आख्ित ३१.3% रे, उद्योग/व्माऩायभा सॊरग्न १९.5% रे, जानगय (सयकायी/ननजी) भतुम स्रोत 
हनुे १८.४% रे, िनभक/ज्मारादायी ७.7% रे य कृहर् भतुम ऩेसा हनुे ७.१% रे उि यकभ नतयेको कुया व्मि 
गयेका छन ्।  
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अध्ममन/सरे्वऺणफाट प्राप्त सझुार्वहरू : 
१. सम्ऩख्त्त हर्वर्वयण र्वाहर्षक रूऩभा अद्यार्वनधक गने भार नबई ननमनभत रूऩभा सूचना प्रहर्वनधभा आधारयत प्रणारी फनाई 

स्र्वत: रेखाजोखा हनुे व्मर्वस्था कामभ गरयनऩुछष ।  

२. एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा भानथ जनतसकैु बए ऩनन आठदेख्ख दस र्वर्षसम्भ कैद गने व्मर्वस्थारे धेयै यकभको भ्रष्टाचाय 
गनष प्रोत्साहन गयेजस्तो देख्खन गएकोरे भ्रष्टाचायको यकभको अनऩुातको आधायभा दण्ड/सजामको व्मर्वस्था गनुष 
भनानसफ देख्खन्छ ।  

३. सयुाकीरे ददएको सूचना सही सानफत बएय कसयु स्थाहऩत गनष भद्दत ऩगुेको अर्वस्थाभा त्मस्ता व्मख्िराई हौसरा 
ददनका रानग ऩयुस्कायको व्मर्वस्था गनेतपष  हर्वचाय गनष सहकन्छ । फेनाभी उजयुीको हकभा ती उजयुीहरूराई एक 
नबन्न फास्केटभा याखी Intelligence फाट थऩ ऩहुष्ट गयी अध्ममन अगानड फढाउन उऩमिु हनु्छ।  

४. सार्वषजननक खरयद ननमभार्वरीभा एक कयोड रुऩैमाॉसम्भको रागत अनभुान बएको ननभाषण कामष र्वा सो सम्फन्धी सेर्वा 
सोही स्थानभा फसोफास गने फानसन्दा य त्मस्तो सेर्वा उऩबोग गने सभदुाम भार यहेको उऩबोिा सनभनत र्वा 
राबग्राही सभदुामफाट हनुे व्मर्वस्था बएको बए ऩनन त्मस्ता उऩबोिा सनभनतको १ कयोडसम्भको यकभ उऩमोग 
गनषसक्ने ऺभता हर्वकास बए/नबएको तपष  हर्वचाय नऩगुेको देख्खन्छ । अत: यकभ उऩमोग गनषसक्ने ऺभता 
अनबर्वहृि गनुषऩदषछ ।  
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अनसूुची  -२१ 
 

ननभाषण  कामषको  ठेक्का  व्मर्वस्थाऩनको  अर्वस्था  अध्ममन  तथा  हर्वश् रेर्ण, २०७५ 

 

हर्वर्म प्ररे्वर् 

ऩूर्वाषधाय हर्वकास मोजनाहरूभा नेऩार सयकायका हर्वनबन् न भन्रारम एर्वॊ हर्वबागफाट अयफ  रुऩैमाॉका ठेक्का सम्झौता बइष 
कामाषन्र्वमन हुॉदै आइयहेको छ। तय, ठेक्का सम्झौता कामाषन्र्वमनको हारसम्भको ख्स्थनतराइष हेने हो बने ऩूर्वाषधाय ननभाषणका 
रानग याज्मरे गयेको रगानीको प्रनतपर सन्तोर्जनक रूऩभा हानसर बएको देख्खॊदैन। ठेक्का सम्झौता कामाषन्र्वमनको 
अर्वस्था अध्ममन गने, ठेक्का सम्झौताको व्मर्वस्थाऩनभा देख्खएका सभस्माहरू ऩहहचान गने य ठेक्का सम्झौता कामाषन्र्वमन 
गने सॊस्था एर्वॊ अनधकायीराई ख्जम्भेर्वाय फनाई सभमभा नै ठेक्का सम्झौता अनसुायको ननतजा प्रानप्तका रानग नीनतगत सधुाय 
गनष नेऩार सयकायराई सझुार्व ददने उद्देश्मरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे हर्वगतभा सञ्चारन बएका रुग्ण 
ठेक्का सम्झौताहरूका फायेभा सम्फख्न्धत भन्रारम/हर्वबागफाट हर्वर्वयणका आधायभा मो हर्वश्लरे्ण तमाय ऩायेको छ।  

भन्रारमगत हर्वश्लरे्ण तथा देख्खएका सभस्माहरू : 

हर्वनबन्न ऩूर्वाषधाय हर्वकासका आमोजनाहरू कामाषन्र्वमन गने भतुम ७ र्वटा हर्वर्मगत भन्रारमहरू अन्तगषत सञ्चारन बएका 
रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूको अर्वस्था देहामफभोख्जभको तानरकाफाट देख्न सहकन्छ :  

क्र .सॊ.  हर्वबाग/प्रानधकयण/कम्ऩनी भन्रारम २०७५ भॊनसय 
भसान्तसम्भ 

सम्ऩन्न नबएका 
ठेक्का सम्झौता 

जम्भा रुग्ण ठेक्का 
सम्झौताको यकभ 

(रु.) 

म्माद थऩ नबएका 
य सम्ऩन्नसभेत 
नबएका ठेक्का 

सम्झौता 

१. सडक हर्वबाग  बौनतक ऩूर्वाषधाय 
तथा मातामात 

९०६ २० अफष ७६ 
कयोड 

६२३ 
(६८.७६%) 

२. सहयी हर्वकास तथा बर्वन 
ननभाषण हर्वबाग 

सहयी हर्वकास ४४२ ६ अफष ३० कयोड १७१ (३८.६%) 

३. जरस्रोत तथा नसॊचाइ 
हर्वबाग 

ऊजाष, जरस्रोत 
तथा नसॊचाइ 

२३५ १८ अफष ६६ 
कयोड 

९४ (४०%) 

४. नेऩार हर्वद्यतु प्रानधकयण ऊजाष, जरस्रोत 
तथा नसॊचाइ 

९१ ३८ अफष ४३ 
कयोड 

४५ (४९.४५%) 

५. नागरयक उड्डमन प्रानधकयण सॊस्कृनत, ऩमषटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 

३७ ७ अफष २७ कयोड ६ (१६.२१%) 
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६. नेऩार टेनरकभ सञ्चाय तथा 
सूचना प्रहर्वनध  

२३ १५ अफष ४६ 
कयोड 

८ (३४.७८%) 

७. स्थानीम ऩूर्वाषधाय हर्वबाग सॊघीम भानभरा 
तथा साभान्म 
प्रर्ासन 
भन्रारम 

९७ ६ अफष ६० कयोड ७५ (७७.३२%) 

८. खानेऩानी तथा ढर ननकास 
हर्वबाग 

खानेऩानी  १७ ३ अफष ९० कयोड १० (५९%) 

 

सफै ऺरेभा देख्खएका सभान प्रकृनतका सभस्माहरू य हर्वश् रेर्ण 

ऩूर्वाषधाय हर्वकाससॉग सम्फख्न्धत 7 र्वटा भन्रारमअन्तषगतका 8 र्वटा ननकामहरूरे उऩरब्ध गयाएको कागजात/हर्वर्वयण 
अध्ममन गयी हेदाष रु.118 अफषका 1,848 र्वटा ठेक्का सम्झौताहरू सरुु सम्झौता अर्वनधनबर सम्ऩन् न बएको देख्खएन, 

जसभध्मे १०३२ र्वटा (55.84%) ठेक्का सम्झौताहरूको म्माद थऩ बएको ऩनन देख्खएन। ठेक्का सम्झौताऩश्चात ्
ठेकेदायरे ठेक्का सम्झौता यकभको 20% सम्भ ऩेश्की नरने हुॉदा भानथ उल्रेख बएका ठेक्का सम्झौताभा रु.24 अफष जनत 
ऩेश्कीको रूऩभा नेऩार सयकायको यकभ ठेकेदायको नाभभा गएको देख्खन्छ। म्माद थऩ नबएको कायणरे कानूनीरूऩभा 
मी सम्झौताहरू ननयन्तय बएको देख्खएन, तसथष ठेक्का सम्झौताहरूको ऩेश्कीका रानग सम्फख्न्धत ननकामका नाभभा जायी 
गरयएको रु.२३ अफषबन्दा फढीको अनग्रभ बिुानी जभानत (Advance Payment Guarantee) को म्मादसभेत सहकएको 
स्ऩष् ट देख्खन आउॉछ। त्मस्तै, ठेक्का सम्झौताको अनबन् न अ्गकको रूऩभा यहने ठेक्का सम्झौता यकभको कम्तीभा 5% रे हनु 
आउने कामष सम्ऩादन जभानत (Performance Security) फाऩतको रु.६ अफष जनत यकभ म्माद थऩ नबएको कायणरे 
जोख्खभभा यहेको देख्खन्छ ।  

सभस्माहरू 

१.ठेक्का सम्झौता कामाषन्र्वमन गने ननकामहरूरे ननभाषण व्मर्वसामी राभो सभमसम्भ हयाएको र्वा सम्ऩकष भा छैनन ् बन् न े
गयेको ऩाइन्छ। मद्यहऩ, ठेक्का सम्झौताका सतषनाभाभा Fundamental Breach of Contract अन्तगषतका प्रार्वधान 
इभान्दायीका साथ ऩारना गयेभा मो सभस्माको सभाधान हनुे देख्खन्छ। उदाहयण स्र्वरूऩ, Breach of Contract  को 
एक प्रार्वधानअनसुाय ठेकेदायरे आमोजना व्मर्वस्थाऩकरे स्र्वीकृत गयेको कामषमोजना फेगय रगाताय 30 ददनबन्दा 
फढी काभ गयेको छैन बने त्मो Fundamental Breach of Contract  हनु्छ।  

2. खरयदको ऩूर्वष तमायी नफना नै ननभाषण कामषको खरयद सम्झौता गयेको कायणरे धेयै नै ठेक्काहरू अरऩर ऩयेको 
देख्खमो। एउटै ठेक्का सम्झौता कामाषन्र्वमन गनष हर्वनबन् न कायण देखाई कामाषरमरे ८ ऩटकसम्भ म्माद थऩ गनुषरे 
मही राऩयफाही देखाउॉछ ।  

३. ठेक्काको म्माद थऩ गदाष म्माद थऩ गनष भनानसफ कायणहरू सहहत ऩषु्ट्याइॉ गनुषऩने हनु्छ। के कायणरे हढरा हनु 
गएको छ, सो फायेभा सम्फख्न्धत कामाषरमरे Delay Analysis  गयेको हनुऩुदषछ। नेऩार हर्वद्यतु प्रानधकयणरे एउटा 
भहत्र्वऩूणष ठेक्का सम्झौताको ठेक्का अर्वनध साढे दइुष र्वर्ष ददएकोभा कामाषरमरे उि अर्वनध सहकएऩनछ सोको दइुष गणुा 
अथाषत 5 र्वर्ष म्माद थऩ गयेको सम्भ ऩाइमो। 2 र्वर्ष 6 भहहनाभा सम्ऩन् न गने उद्देश्मरे गरयएका ठेक्का सम्झौता 7 
र्वर्ष 6 भहहनाभा ऩनन सम्ऩन् न बएको देख्खएन। 

४. सार्वषजननक ननभाषणका ठेक्का सम्झौताका सतषहरूभा सभमको ऩारना (Time Control), गणुस्तय ननमन्रण (Quality 

Control), खचष ननमन्रण (Cost Control) य सम्झौताको अन्त (Finishing the Contract) का सम्फन्धभा स्ऩष्ट सतषहरू 
हुॉदाहुॉदै ऩनन दरैु्व ऩऺरे सतषनाभा इभान्दारयका साथ ऩारना गयेको देख्खएन।  
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५.  9-10 र्वर्ष अख्घदेख्ख क्रभागत देख्खएका ठेक्का सम्झौताहरू ननख्ष् क्रम जस्तै यहेकोभा सो सम्ऩन् न गने तथा कानूनी 
हहसाफरे टुॊग्माउनतपष  ठोस ऩहर बएको देख्खएन।  

६. कनतऩम ठेक्का सम्झौताभा प्रगनत नहनुकुो भतुम कायणभा एउटा ननकामरे अको ननकामराइष सभन्र्वम गनुषको सट्टा दोर् 
रगाएय ऩख्न्छन खोजेको देख्खमो। 

७. रुग्ण ठेक्का सम्झौताको तरुनाभा ऩूर्वष ननधाषरयत ऺनतऩूनतष (Liquidated Damage) रगाएका ठेक्का सम्झौताहरू अत्मन्त 
न्मून देख्खमो। 

८. ठेक्का सम्झौता बएऩनछ सम्फख्न्धत कामाषरमरे सभमभै फजेट उऩरब्ध गयाउने, ठेक्काको अनगुभन तथा सऩुयीरे्वऺण, 

सभमको ऩारना, गणुस्तय य खचषको ननमन्रण गनेजस्ता बनूभका ननर्वाषह नगयी चयभ राऩयफाही बएको देख्खन्छ। 
सम्फख्न्धत भन्रारमरे सभेत अनगुभन गने य ख्जम्भेर्वायी फहन गने गयेको देख्खएन।  

९. ठेक्का सम्झौता बएऩनछ सम्फख्न्धत ठेकेदायरे ऩेश्की स्र्वरूऩ भोनफराइजेसनका रानग ठेक्काको 20% सम्भ यकभ 
नरएका हनु्छन ् तय सम्झौताअनसुायको काभभा खचष नगयी अनधकाॊर् ठेकेदायरे सो ऩेश्की आपूराइष पाइदा हनुे 
काभभा प्रमोग गयेको देख्खएको छ। 

आमोगको अऩेऺा 

भानथ उख्ल्रख्खत अर्वस्था दोहोरयन नददन हर्वकास फजेट तथा कामषक्रभको प्रबार्वकायी कामाषन्र्वमनका रानग ठेक्का सम्झौता 
व्मर्वस्थाऩनसॉग सम्फख्न्धत सफै भन्रारम/हर्वबाग एर्वॊ कामाषरमराइष ऩूणषरूऩभा ख्जम्भेर्वाय फनाउन जरुयी छ। कुनै एउटा 
ननकामको प्रमासरे भार हारको ऩरयख्स्थनतभा सधुाय हनुे अर्वस्था देख्खॊदैन। ठेक्का सम्झौताका सतषनाभा कडाइका साथ 
रागू गने य अनरु्ासन कामभ गने कामषभा अथष भन्रारम, याहिम मोजना आमोग, सार्वषजननक खरयद अनगुभन कामाषरम य 
सम्फख्न्धत भन्रारमराइष ऩूणष ख्जम्भेर्वाय तथा जर्वापदेही फनाउन नेऩार सयकायरे तत्कारै आर्वश्मक ऩहर गनष अऩरयहामष 
देख्खएको छ।  

मस अनतरयि, सभमभा कामष सम्ऩादन गनष ननभाषण व्मर्वसामीको आनथषक, भानर्व सॊसाधन, प्राहर्वनधक तथा बौनतक ऺभताको 
ऩऺराई भूल्माॊकनको आधाय फनाउन,े म्माद थऩ तथा बेरयएसनको र्वस्तऩुयक भाऩदण्ड य हर्वनध ननभाषण गने जस्ता सभग्र 
ऩऺ सभेटी सार्वषजननक खरयद ऐन य ननमभार्वरीभा सभम साऩेऺ ऩरयभाजषन गदै रान सके भार रुग्ण ठेक्का सम्झौताको 
हारको अर्वस्थाभा सधुाय ल्माउन सहकन्छ। 


