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प्रततवेदनको सायाॊश 

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

गयेको सम्फन्धभा अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे अनसुन्धान य अतबमोजन गने व्मवस्था 
गयेको छ । सॊववधानरे तनर्दवष्ट गयेफभोक्तजभ भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्वन गनव आमोगरे 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी उजयुी तथा 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, तनदेक्तशका, कामवववतध य आचायसॊवहताभा आधारयत बएय गदै आएको 
छ। आमोगरे भ्रष्टाचायववरुर्द् उऩचायात्भक, तनयोधात्भक, प्रवर्द्वनात्भक य सॊस्थागत ऺभता ववकासको 
चायखम्फे यणनीतत अवरम्फन गदै आएको छ ।    

2. आतथवक वषव 2076/77 भा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनव आमोगरे गयेका काभ कायफाहीको वववयण 
सभावेश गयी सॊववधानको धाया २९४ को व्मवस्थाफभोक्तजभ आमोगको तीसौं वावषवक प्रततवेदन ऩेस 
गरयएको छ । साववजतनक ऩद धायण गयेका व्मक्तिरे गयेका भ्रष्टाचायजन्म कामवउऩय प्रायक्तम्बक 
छानतफन एवॊ ववस्ततृ अनसुन्धान गयेऩतछ भ्रष्टाचाय बएको देक्तखएभा ववशषे अदारतभा भदु्दा दामय गने, 
अन्म कायफाही गनुवऩने देक्तखए सम्फक्तन्धत तनकामभा सझुाव रेखी ऩठाउने तथा तथ्महीन य प्रभाणववहीन 
उजयुी ताभेरीभा याख्न े तनणवमहरू बएका छन ् । आमोगफाट ऩनुयावेदन, ऩनुयावरोकन य ववववध 
ववषमसम्फन्धी तनणवमहरू सभेत बएका छन ् । आमोगफाट बएका तनणवमहरूको सायसॊऺेऩ मस 
प्रततवेदनभा याक्तखएको छ । 

3. आतथवक वषव २०७6/७७ भा आमोगभा १4,0१२ य भातहत कामावरमहरूभा १1,140 गयी कुर 
25,152 उजयुीहरू ववतबन्न भाध्मभफाट प्राप्त बएका तथए, जसभध्मे 8,558 उजयुीहरू आतथवक वषव 
२०७5/७6 फाट क्तजम्भेवायी सयेय आएका य १६,594 उजयुीहरू आतथवक वषव २०७6/७7 भा 
थऩ बएका तथए ।  

4. आतथवक वषव २०७6/७7 भा कुर 25,152 उजयुीभध्मे १६,952 उजयुी (६7.4%) पर्छ्यौट 
बएका छन,् जसभध्मे 9,387 उजयुी प्रायक्तम्बक छानतफनफाट ताभेरीभा याक्तखएको छ बने 786 
उजयुी सझुावसवहत ताभेरीभा ऩठाइएको छ । पर्छ्यौट बएका उजयुीहरूभध्मे मस वषव भारै थऩ 
1,143 वटा उजयुीउऩय ववस्ततृ अनसुन्धान गने तनणवम बएको छ बने ५,636 उजयुीउऩय अन्म 
आवश्मक कायफाही बएका छन ्। 

5. आतथवक वषव २०७6/७7 भा कुर १६,952 उजयुी पर्छ्यौट बई फाॉकी यहेका 8,200 उजयुीहरू 
बने आतथवक वषव २०७7/७8 भा सयेका छन ्।   

6. आतथवक वषव २०७6/७7  भा ववतबन्न भन्रारमगत तथा ववषमगत उजयुीहरूको सॊतमा हेदाव सॊघीम 
भातभरा (स्थानीम तह रगामत) सॉग सम्फक्तन्धत उजयुी 30.07 प्रततशत, क्तशऺा ऺेरसॉग सम्फक्तन्धत 
उजयुी १6.36 प्रततशत, बतूभसम्फन्धी उजयुी 8.29 प्रततशत, वन तथा वातावयणसॉग सम्फक्तन्धत 
उजयुी ४.21 प्रततशत, स्वास्थ्म तथा जनसॊतमासॉग सम्फक्तन्धत उजयुी 4.07 प्रततशत, गहृ 
प्रशासनसम्फन्धी उजयुी 3.65 प्रततशत, बौततक ऩूवावधाय तथा मातामाततपव  3.59 प्रततशत, ऊजाव, 
जरस्रोत तथा तसॊचाइतपव  2.66 प्रततशत, अथव भन्रारमतपव  २.17 प्रततशत, नक्करी शैक्तऺक 
प्रभाणऩरसम्फन्धी 7.63 प्रततशत, गैयकानूनी सम्ऩक्ति आजवनसम्फन्धी 6.37 प्रततशत य अन्म 
तनकाम/ऺेरसॉग सम्फक्तन्धत उजयुी १0.94 प्रततशत यहेका छन ्।   

क 



7. आमोगको स्थाऩनाको 30 वषवको इततहासभा आतथवक वषव २०७6/७7  भा सफैबन्दा फढी अथावत ्
441 वटा भदु्दा ववशेष अदारतभा दताव बएका छन,् जसभध्मे  घसु (रयसवत) भा 205, नक्करी 
शैक्तऺक प्रभाण-ऩरतपव  85, साववजतनक सम्ऩक्तिको हातन नोक्सानीतपव  75, गैयकानूनी राबहातनतपव  
36, याजस्व वहनातभनातपव  12,  गैयकानूनी सम्ऩक्ति आजवनतपव  18 य ववववध ववषमका 10 वटा 
भदु्दा यहेका छन ् । उक्तलरक्तखत भदु्दाहरूभा कुर 1,212 जना व्मक्तिराई प्रततवादी फनाई रु. 
२¸५३¸६६¸९८¸२६८।५० तफगो भागदाफी तरइएको छ।  

8. आमोग स्थाऩना बएदेक्तख हारसम्भको अवतधभा आमोगरे जम्भा 2,878 वटा भदु्दा अदारतभा दताव 
गयेको छ । जसअनसुाय  औसतभा प्रततवषव करयफ 96 भदु्दा अदारतभा दामय बएका छन ्। आतथवक 
वषव 2076/77 भा  औसतबन्दा साढे चाय गनुा फढी भदु्दा दामय बएका छन ्।  

9. आ.व. २०७6/७7 भा सेवाग्राहीहरूको घसु रयसवतसम्फन्धी उजयुीका आधायभा आमोगफाट गरयएका 
१81 यङ्गेहात कायफाहीहरूभा ववक्तशष्ट शे्रणीका कभवचायीदेक्तख सहामकस्तयसम्भका 208 जना 
याष्डसेवक कभवचायी, 14 जना तनवावक्तचत एवॊ भनोनीत ऩदातधकायी तथा 55 जना तफचौतरमा तथा 
भततमाय रगामत गयी जम्भा 277 व्मक्तिहरूराई तनमन्रणभा तरई अनसुन्धान एवॊ अतबमोजन 
गरयएको छ ।  

10. ववस्ततृ अनसुन्धानऩतछ आमोगको तनणवमानसुाय सम्फर्द् तनकामहरूराई सझुाव र्दइएको सॊतमा १७३ 
यहेको छ । ववस्ततृ अनसुन्धानऩश्चात ्1२४ उजयुी ताभेरी य ९ वटा उजयुी भलुतफीभा याक्तखएका 
छन ्। 

11. आमोगफाट ववगतभा ववशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आतथवक वषव २०७6/७7  भा 
197 वटा भदु्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ । पैसरा प्राप्त बएका भदु्दाहरूभा 84.8 प्रततशतभा 
भदु्दाहरूभा भ्रष्टाचायजन्म कसयु कामभ बएको छ । आमोगफाट २0 वटा पैसराउऩय ऩनुयावेदन य 
२ वटा पैसराउऩय ऩनुयावरोकन गरयएको छ । 

12. अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (२) फभोक्तजभ 
भ्रष्टाचाय योकथाभ तथा सचेतना अतबवृवर्द्का रातग आमोगरे सञ्चारन गयेका तनयोधात्भक एवॊ 
प्रवर्द्वनात्भक कामवक्रभहरूभध्मे ववद्यारमहरूभा सञ्चारन गरयएका 32 वटा साभदुावमक क्तशऺा 
कामवक्रभहरूभा 2,९76 जना ववद्याथॉ तथा क्तशऺकहरूको सहबातगता यहेको तथमो । आमोग य 
भातहत कामावरमहरूफाट सञ्चातरत 41 वटा अन्तयवक्रमा कामवक्रभहरूभा तनवावक्तचत/भनोनीत 
ऩदातधकायी, याष्डसेवक कभवचायी, सयोकायवारा रगामत 5,527 जना व्मक्तिहरूको सहबातगता यहेको 
तथमो। 

13.  प्रवर्द्वनात्भक कामव अन्तगवत आ.व. २०७६/७७ देक्तख आमोग य नेऩार टेतरतबजनको सहकामवभा 
सशुासन सवार नाभक टेतरतबजन कामवक्रभ साप्तावहक रूऩभा प्रसायण गयी भ्रष्टाचाय य सशुासनका 
सम्फन्धभा नागरयकको बतूभका, कतवव्मका साथै भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग आमोगफाट बएगयेका 
कामवहरूका सम्फन्धभा सूचना प्रवाह गरयएको छ । 

14. आमोगभा कामवयत कभवचायीहरूको अनसुन्धान तथा अतबमोजन ऺभता अतबवृवर्द्का रातग आतथवक वषव 
२०७6/७7 भा सञ्चातरत वैदेक्तशक तातरभ, प्रक्तशऺण रगामतका कामवक्रभहरूभा 97 जना य देश 
तबर आमोगभा य अन्मर सञ्चारन बएका 9 वटा अनसुन्धानात्भक रगामत अन्म तातरभहरूभा 184 
जना कभवचायीहरूको सहबातगता यहेको तथमो ।  

15. आतथवक वषव २०७6/७7 भा आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूभा घसु (रयसवत) तरन े र्दने, साववजतनक 
सम्ऩक्तिको वहनातभना, हातन नोक्सानी वा दरुुऩमोग गने, गैयकानूनी राब तरई सयकायी/साववजतनक 
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जग्गा व्मक्तिको नाभभा दताव गने, गैयकानूनी राब तरन ेफदतनमतरे साववजतनक तनभावण वा खरयदभा 
अतनमतभतता गने, झठुा वववयण (शैक्तऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर, नक्करी अध्माऩन अनभुतत-ऩर, 
नागरयकता, तसपारयसऩर) ऩेस गने, गरत तरखत वा प्रततवेदन र्दने, कागजात सच्माउने वा नोक्सान 
गने, ऩयीऺाको प्रश्नऩरको गोऩनीमता बङ्ग गने, ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गने, गैयकानूनी रूऩभा 
सम्ऩक्ति आजवन गने, याजस्व चहुावट गने, नीततगत तनणवमको आवयणभा व्मक्ति वा सभूहराई राब 
र्दने जस्ता भ्रष्टाचायका प्रवकृ्तिहरू अतधक यहेको देक्तखन्छ ।  

16. ववतबन्न चयणभा आमोगका ऩूवव आमिु तथा ऩदातधकायीहरू, नेऩार सयकायका ऩदातधकायीहरू, 
साभाक्तजक, सञ् चाय तथा फौवर्द्क ऺेरका व्मक्तित्वहरूसॉग छरपर एवभ ् अन्तयवक्रमासभेत गयी 
आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तनभावण गयी कामावन्वमनभा 
लमाइएको छ । मस यणनीततक मोजनाफभोक्तजभ आमोगरे आगाभी र्दनभा दण्डात्भक, तनयोधात्भक, 

प्रवर्द्वनात्भक य सॊस्थागत ऺभता ववकासको चायखम्फे यणनीतत अॊगीकाय गयी भ्रष्टाचायववरुर्द् 
वक्रमाशीर यहनेछ । 

17. तनयोधात्भक कामव अन्तगवत आमोगरे उजयुीहरूको छानतफन, अनसुन्धान य तहवककातका आधायभा 
ववतबन्न ऺेरगत सझुाव र्दॊदै आएको छ । आ.व. 2076/77 भा आमोगरे स्थानीम तहहरूरे 
प्रमोग गयेका नीततगत तथा कानूनी अतधकाय, कामवगत व्मवस्था तथा सञ्चारन बएका रक्तऺत कामवक्रभ 
(क्तशऺा, स्वास्थ्म, ऺभता ववकास), साववजतनक सेवा प्रवाह तथा ऩूवावधाय ववकास तनभावणका कामवहरूसॉग 
सम्फक्तन्धत ववतबन्न ऩऺहरूको अध्ममन गयी ६१ फुॉदे सझुाव र्दएको छ ।त्मसैगयी, नेऩार सयकाय 
कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास भन्रारम य नेऩार उद्योग वाक्तणय म भहासॊघ अन्तगवतको कृवष उद्यभ 
केन्र टेकुको साझेदायीभा साववजतनक तनजी साझेदायीको अवधायणाभा सॊचातरत एक क्तजलरा एक 
उत्ऩादन कामवक्रभको कामावन्वमन अवस्थासम्फन्धी अध्ममन ववश्लषेण गयी सोको प्रबावकारयताका रातग 
१३ फुॉदे सझुाव र्दइएको छ । कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास भन्रारम भातहत प्रधानभन्री कृवष 
आधतुनकीकयण ऩरयमोजनारे आ.व. ०७४/७५ य ०७५/७६ भा रागत सहबातगताभा आधारयत यही 
सॊचारन गयेको शीत बण्डाय गहृसम्फन्धी ववतबन्न फेतथततहरूका सम्फन्धभा १२ फुॉदे सझुाव र्दइएको 
छ । त्मस्तै, आ.व. 2075/76 भा १८४८ वटा रुग्ण ठेक्कासम्फन्धी अध्ममन ववश्लषेण गयी 
सझुावसवहतको प्रततवेदन सम्फक्तन्धत तनकामभा ऩठाएकोभा आ.व. 2076/77 भा सो सझुावको 
प्रबावकायी कामावन्वमन फाये फझु्ने ध्मेमरे रुग्ण ठेक्कासम्फन्धी अध्ममन ववश्लषेण गयी थऩ २७ फुॉदे 
सझुाव र्दइएको तथमो ।  

18. आमोगको कामवसम्ऩादनभा तनमतभत सधुाय गनुव, आमोगका कभवचायीहरूको व्मावसावमक दऺता य 
कौशरता वृवर्द् गयी अनसुन्धान य अतबमोजन अझ चसु्त य वस्ततुनष्ठ फनाउॉदै जान,ु भ्रष्टाचाय तनमन्रण 
य सशुासन प्रवर्द्वनभा उच्च बतूभका तनवावह गयी जनभानसभा आफ्नो गरयभा कामभ याख्न ु एवॊ 
भ्रष्टाचायववरुर्द् सम्फर्द् सफै तह य ऺेरको प्रततफर्द्ता हातसर गरययहन ुआमोगका साभ ुभतुम चनुौतीका 
रूऩभा यहेका छन ्।  

19. ववद्यभान चनुौतीहरूको साभना गनव आमोगरे तनमतभत रूऩभा आफ्नो कामवसम्ऩादनराई थऩ ऩरयष्कृत 
फनाउॉदै रगेको छ । फढ्दो उजयुीको सॊतमा य नमाॉ शैरीभा हनुे भ्रष्टाचायको अनसुन्धान गनव साइफय 
पयेक्तन्सक लमाफ, इक्तितनमरयङ लमाफ, ऩोतरग्राप ऩयीऺण य अवपस अटोभेसनजस्ता प्रववतधहरू प्रमोगभा 
लमाइएको छ । आमोगको बौततक ऩूवावधाय ववकास, सॊस्थागत सधुाय य जनशक्तिको ऺभता ववकास 
जस्ता कामवराई आमोगरे जोड र्दएको छ ।   
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20. भ्रष्टाचायजन्म कामवको उजयुीउऩय गरयने अनसुन्धान य अतबमोजनको दण्डात्भक कामवरे भार भ्रष्टाचाय 
तनमन्रण नहनुे हुॉदा भ्रष्टाचाय हनैु नर्दने तनयोधात्भक कामवहरू य भ्रष्टाचायववरुर्द् सचेतना पैराउने 
प्रवर्द्वनात्भक कामवहरूराई आमोगरे तनयन्तयता र्दएको छ ।  

21. भ्रष्टाचाय तनमन्रण एउटा फहआुमातभक य सहकामावत्भक ववषम हो । भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन 
प्रवर्द्वन गने कामवभा आमोगराई ववतबन्न सयकायी तनकाम, याजनीततक दर, तनजी ऺेर, नागरयक 
सभाज, सञ् चाय भाध्मभ रगामत सफैको सहमोग अऩरयहामव छ । वषवबरयको आफ्नो काभ कायफाही य 
भ्रष्टाचायको प्रवृक्ति ववश्लषेणको आधायभा आमोगरे भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग ववतबन्न सझुावहरू 
प्रततवेदनभापव त नेऩार सयकायराई र्दएको छ । नऩेार सयकायका सम्फक्तन्धत तनकामहरूरे मस 
प्रततवेदनभा उलरेख गरयएका सझुावहरूराई गम्बीयताऩूववक कामावन्वमन गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा 
सघाउ ऩरु् माउने छन ्बने्न आमोगरे ववश्वास तरएको छ ।  

22. भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्वन गनव अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे भहत्त्वऩूणव बतूभका 
तनवावह गदै आएको छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा उलरेखनीम कामव गनवसके भार याय म य शासन 
व्मवस्थाप्रतत नागरयकको आस्था, ववश् वास य अऩनत्व फढ्नेछ बने्न आमोगको ववश् वास यहेको छ। 
भ्रष्टाचायववरुर्द् याय म य सभाजका हयेक अॊग य सदस्मको साथ अऩरयहामव बएकारे भ्रष्टाचायववरुर्द् 
सम्ऩूणव साववजतनक ऺेर, तनजी ऺेर, नागरयक सभाज, जनसभदुाम तथा सयोकायवाराहरूभा आमोग 
सहमोग, सभन्वम य सहकामवका रातग आग्रह गदवछ ।  
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१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ : 
 ङ्जव.सॊ. २०४७ सार भाघ २८ गते अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको ङ्जवङ्झधवत स्थाऩना बएको ङ्झथमो । 

तत्कारीन नेऩार अङ्झधयाज्मको सॊङ्जवधान¸ २०४७ को बाग १२ धाया ९७ भा आमोगको गठन तथा धाया ९८ 
भा आमोगको काभ¸ कतिव्म य अङ्झधकायसम्फन्धी व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ आमोगरे कङ्ट नै साविजङ्झनक ऩद धायण 
गयेको व्मङ्ञिरे अनङ्टङ्ञचत कामि वा भ्रष्टाचाय गयी अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग गयेको सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ 
अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात गनि वा गयाउन सक्ने̧  अनङ्टसन्धान य तहङ्जककातफाट अनङ्टङ्ञचत कामि गयेको देङ्ञिएभा 
सचेत गयाउन वा ङ्जवबागीम वा अन्म आवश्मक कायफाहीका राङ्झग अङ्ञततमायवारासभऺ रेिी ऩठाउन सक्ने य 
कानूनफभोङ्ञजभ भ्रष्टाचाय भाङ्झनने कङ्ट नै काभ गयेको देङ्ञिएभा त्मस्तो व्मङ्ञि य सो अऩयाधभा सॊरग्न अन्म 
व्मङ्ञिहरूउऩय अङ्झधकाय प्राप्त अदारतभा भङ्टद्दा दामय गनि वा गयाउन सक्ने 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 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन 
प्रवर्द्िन गने कामिभा ङ्जिमाशीर यह् मो। ङ्जवद्यभान नेऩारको सॊङ्जवधानरे बन े आमोगको काभ कायफाहीराई 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा भारै केङ्ञन्ित गयेको हङ्टॉदा सॊङ्जवधानको भभिअनङ्टसाय दण्डात्भक¸ ङ्झनयोधात्भक¸ प्रवर्द्िनात्भक य 
सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकासको यणनीङ्झतहरूराई अॊगीकाय गयी आमोगरे कामिसम्ऩादन गदै आएको 
छ।स्थाऩनाकारदेङ्ञि नै सॊवैधाङ्झनक व्मवस्थाअनङ्टरूऩ आमोगफाट वषिबङ्चय सम्ऩादन गङ्चयएका काभकायफाहीहरूको 
वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी सम्भाननीम याष्डऩङ्झतज्मूसभऺ 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 व्मङ्ञिरे “भ्रष्टाचाय” गयी अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग गयेको 
सम्फन्धभा आमोगरे कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गयी अङ्झधकाय प्राप्त अदारतभा भङ्टद्दा दामय गनि सक्न ेव्मवस्था 
यहेको छ । त्मसैगयी सॊङ्जवधानको धाया २९३ भा सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामको काभकायफाहीको अनङ्टगभन सॊसदीम 
सङ्झभङ्झतफाट हङ्टने व्मवस्था यहेको छ बन े धाया २९४ भा आमोगको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन याष्डऩङ्झत सभऺ 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 आमङ्टि य अन्म चाय जना 

आमङ्टिहरू यहनेछन ् । प्रभङ्टि आमङ्टिरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको अध्मऺ बई काभ 
गनेछ ।  

(२) याष्डऩङ्झतरे सॊवैधाङ्झनक ऩङ्चयषदको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रभङ्टि आमङ्टि य आमङ्टिको ङ्झनमङ्टङ्ञि गनेछ ।  
(३) प्रभङ्टि आमङ्टि य आमङ्टिको ऩदावङ्झध ङ्झनमङ्टङ्ञिको ङ्झभङ्झतरे छ वषिको हङ्टनेछ ।  
(४) उऩधाया (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा प्रभङ्टि आमङ्टि वा आमङ्टिको 

ऩद ङ्चयि हङ्टनेछ :- 
 (क) ङ्झनजरे याष्डऩङ्झतसभऺ ङ्झरङ्ञित याजीनाभा ङ्छदएभा¸  
 (ि) ङ्झनजको उभेय ऩैसठ्ठी वषि ऩूया बएभा¸  
 (ग) ङ्झनजका ङ्जवरुर्द् धाया १०१ फभोङ्ञजभ भहाङ्झबमोगको प्रस्ताव ऩाङ्चयत बएभा¸  

(घ) शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अस्वस्थताको कायण सेवाभा यही कामि सम्ऩादन गनि असभथि यहेको बनी 
सॊवैधाङ्झनक ऩङ्चयषदको ङ्झसपाङ्चयसभा याष्डऩङ्झतरे ऩदभङ्टि गयेभा¸  

ऩङ्चयच्छेद– १ 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको ऩङ्चयचम  
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 (ङ) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा ।  
(५) उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि प्रभङ्टि आमङ्टि तथा आमङ्टिको ऩङ्टन् ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टनसक्ने छैन ।  
 तय आमङ्टिराई प्रभङ्टि आमङ्टिको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि गनि सङ्जकनछे य त्मस्तो आमङ्टि प्रभङ्टि आमङ्टिको ऩदभा 

ङ्झनमङ्टि बएभा ङ्झनजको ऩदावङ्झध गणना गदाि आमङ्टि बएको अवङ्झधराई सभेत जोडी गणना गङ्चयनछे ।  
(६) देहामको मोग्मता बएको व्मङ्ञि अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको प्रभङ्टि आमङ्टि वा आमङ्टिको 

ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग मोग्म हङ्टनेछ :- 
(क) भान्मताप्राप्त ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट स्नातक उऩाङ्झध प्राप्त गयेको¸  
(ि) ङ्झनमङ्टङ्ञि 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 प्राप्त गयेको¸  
(घ) ऩैतारीस वषि उभेय ऩूया बएको¸ य  
(ङ) उच्च नैङ्झतक चङ्चयर बएको ।  

(७) प्रभङ्टि आमङ्टि य आमङ्टिको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सेवाका सति सॊघीम कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । प्रभङ्टि आमङ्टि य 
आमङ्टि 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 आमङ्टि वा आमङ्टि बइसकेको व्मङ्ञि अन्म सयकायी सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञिका 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 ङ्झनमङ्टि 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 व्मङ्ञिरे भ्रष्टाचाय 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 ऩदभङ्टि हङ्टने व्मङ्ञि¸ न्माम ऩङ्चयषदफाट ऩदभङ्टि हङ्टने 

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

(३) उऩधाया (१) वा (२) फभोङ्ञजभ बएको अनङ्टसन्धानफाट साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको कङ्ट नै व्मङ्ञिरे 
कानूनफभोङ्ञजभ भ्रष्टाचाय भाङ्झनने कङ्ट नै काभ गयेको देङ्ञिएभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे 
त्मस्तो व्मङ्ञि य सो अऩयाधभा सॊरग्न अन्म व्मङ्ञिउऩय कानूनफभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त अदारतभा भङ्टद्दा 
दामय गनि वा गयाउन सक्नेछ ।   

(४) उऩधाया (१) वा (२) फभोङ्ञजभ बएको अनङ्टसन्धानफाट साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञिको 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 ।  

(५) अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे अनङ्टसन्धान गने वा भङ्टद्दा चराउन ेआफ्नो काभ¸ कतिव्म य 
अङ्झधकायभध्मे कङ्ट नै काभ¸ कतिव्म य अङ्झधकाय प्रभङ्टि आमङ्टि¸ कङ्ट नै आमङ्टि वा नेऩार सयकायको 
अङ्झधकृत कभिचायीराई तोङ्जकएको सतिको अधीनभा यही प्रमोग तथा ऩारन गने गयी प्रत्मामोजन गनि 
सक्नेछ ।  
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(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 याङ्जष्डम 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 

याष्डऩङ्झतसभऺ ऩेस गनेछ य याष्डऩङ्झतरे 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 कानूनद्वाया प्रदत्त अङ्झधकायहरू : 
१.३.1 आमोगको काभसॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टतम कानूनहरू : 

 आमोगका काभ¸ कतिव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभका कानूनद्वाया व्मवङ्ञस्थत गङ्चयएका छन ्:  
 नेऩारको सॊङ्जवधान¸ 
 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ २०४8¸  
 भ्रष्टाचाय 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 कानूनद्वाया प्रदत्त अङ्झधकायहरू 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगऐन¸ २०४८ अनङ्टसाय साविजङ्झनक ऩदधायण गयेको कङ्ट नै व्मङ्ञिरे 
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 : 
 भ्रष्टाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको कङ्ट नै व्मङ्ञिरे कङ्ट नै प्रभाण रोऩ वा नष्ट गनि सक्न ेवा आमोगको 

काभकायफाहीभा फाधा व्मवधान वा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩानि सक्ने ऩमािप्त कायण बएभा आमोगरे ङ्झनजराई 
प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ थङ्टनङ्टवा ऩङ्टजॉ ङ्छदई थङ्टनाभा याख्न े। 

 कङ्ट नै कामािरम वा कङ्ट नै व्मङ्ञिको साथभा यहेको सम्फर्द् ङ्झभङ्झसर वा प्रभाणको ङ्झरित ऩेस गनि आदेश  
ङ्छदने ।  

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोगको आयोङ्जऩत वा सम्फर्द् तथ्महरूको जानकायी बएको व्मङ्ञिराई उऩङ्ञस्थत गयाई 
सोधऩङ्टछ गने¸ फमान ङ्झरने वा आवश्मकताअनङ्टसाय फन्द सवार जायी गने ।  

 फमान ङ्झरइसकेऩङ्झछ िोजेको फित हाङ्ञजय हङ्टने कागज गयाई छाड्ने वा ताङ्चयिभा याख्न े। 
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 भ्रष्टाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको व्मङ्ञि 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 व्मङ्ञिराई ऩदफाट ङ्झनरम्फन गनि नेऩार सयकाय वा सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई रेिी ऩठाउने ।  

 भ्रष्टाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको व्मङ्ञि 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 व्मङ्ञिराई रेिी ऩठाएकोभा वा कङ्ट नै व्मङ्ञिराई उऩङ्ञस्थत हङ्टन आदेश 
ङ्छदएकोभा सो फभोङ्ञजभ नगने ऩदाङ्झधकायीउऩय 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 ।  

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

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

 अङ्झबमङ्टिराई आमोगको स्वीकृङ्झतङ्झफना कङ्ट नै स्थान छोड्न नऩाउने गयी वा कङ्ट नै स्थानभा जान नऩाउन े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 व्मङ्ञिरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग गयेभा कानूनफभोङ्ञजभ 
अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात गने¸ भङ्टद्दा चराउने तथा तत्सम्फन्धी अन्म कामिको अङ्झतङ्चयि 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 । 

 भ्रष्टाचायराई ङ्झनमन्रण गने उद्दशे्मरे प्रवर्द्िनात्भक एवॊ ङ्झनयोधात्भक कामिहरू गने¸ 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गने उद्देश्मरे स्थाङ्जऩत याङ्जष्डम तथा अन्तयािङ्जष्डम सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम¸ आऩसी सहमोग 
य सम्फन्ध सङ्टदृढ गने । 

 आवश्मकतानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको ङ्जवशेषऻ वा ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सेवा प्राप्त गने ।  
१.४ छानङ्झफन तथा अनङ्टसन्धान प्रङ्जिमा : 

भ्रष्टाचायको सम्फन्धभा कसैको उजङ्टयी वा अन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप्त जानकायीको आधायभा आमोगरे छानङ्झफन¸ 

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

व्मवस्था छ । 

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

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

 

ङ्ञचर नॊ. १.१ 

छानङ्झफन तथा अनङ्टसन्धान प्रङ्जिमा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन उऩय आमोगको फैठकभा  
छरपर एवॊ ङ्झनणिम  

अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतद्वाया कागज प्रभाण सॊकरन 
एवॊ अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन तमाय  

प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
बएको हङ्टनसक्ने देङ्ञिएभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत 

तोकी ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान  

उजङ्टयीउऩय प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन  

उजङ्टयीको वगॉकयण (Screening)  

उजङ्टयी दताि  

अनङ्टसन्धानफाट भ्रष्टाचाय बएको देङ्ञिएभा सॊरग्न 
व्मङ्ञिउऩय 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 

प्रभाङ्ञणत नहङ्टने उजङ्टयी 
ताभेरीभा यािी रगत 

कट्टा  

ङ्जवशेष अदारतफाट बएको पैसराउऩय ङ्ञचत्त 
नफङ्टझेभा ऩङ्टनयावेदनको ङ्झनवेदन दताि 

 

भङ्टल्तफी  

ऩङ्टनयावेदनउऩयको पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा 
ऩङ्टनयावरोकनको ङ्झनवेदन दताि 

 

ऩूणिता ऩयीऺण 
तथा ङ्झसपाङ्चयस 
सङ्झभङ्झत 

ङ्झनणिम तथा 
आयोऩऩर भस्मौदा 
ऩयीऺण सङ्झभङ्झत 
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१.४.१ उजङ्टयी छानङ्झफन व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट सङ्झभङ्झत (Screening Committee) को काभ/कतिव्म : 
आमोग वा अन्तगितका कामािरमभा प्राप्त 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 प्राप्त 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 व्मङ्ञिफाहेक अन्म 

व्मङ्ञिरे ङ्छदएको उजङ्टयी¸ 
(ग) हदम्माद नाघेका उजङ्टयी¸ 
(घ) आमोगको ऺेराङ्झधकाय य कामिऺ ेरभा नऩयेका उजङ्टयी¸ 
(ङ) प्रथभ दृङ्जष्टभै तथ्ममङ्टि 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 उऩमङ्टि देङ्ञिएका उजङ्टयी¸ 
(ञ) आमोगफाट नै कायफाही प्रङ्जिमा अङ्ञघ फढाउन उऩमङ्टि देङ्ञिएका उजङ्टयी । 

 उजङ्टयी छानङ्झफन सङ्झभङ्झतरे आमोगभा प्राप्त हङ्टने उजङ्टयीहरूको देहामफभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट गने गयेको 
छ :- 
(क) प्राप्त बएका उजङ्टयीहरूको भन्रारम।ङ्झनकामगत ङ्जववयण एकभङ्टष्ट रूऩभा तमाय गने¸ 

(ि) ताभेरीभा याख्नङ्टऩने देङ्ञिएका एकभङ्टष्ट उजङ्टयी सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम हेने आमङ्टिहरूसभऺ 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 ङ्झसपाङ्चयससङ्जहत ङ्झनणिमाथि ऩेस गने य ङ्झनणिम कामािन्वमनका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम य आमोगको कामािरमभा ऩठाउने । 

१.४.२  प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनको प्रङ्जिमा  : 
आमोगसभऺ ऩयेका कङ्ट नै ऩङ्झन उजङ्टयी ङ्झनवेदन वा आमोग स्वमॊरे प्राप्त गयेको जानकायीउऩय 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)  गोरभटोर एवॊ तथ्ममङ्टि 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 ।उजङ्टयीभा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवषमवस्तङ्टको गाम्बीमिता उजङ्टयीको प्रकृङ्झत 
य प्राप्त सूचनाहरूको आधायभा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन नगयी आमोगरे एकैऩटक ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान ऩङ्झन गनि 
सक्दछ। 

१.४.३ ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानको प्रङ्जिमा  : 
प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान गनङ्टिऩने वा ङ्झसधै ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान गनङ्टिऩने देङ्ञिएभा अनङ्टसन्धान 
अङ्झधकृत ङ्झनमङ्टि गङ्चयन्छ । अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे प्रभङ्टि आमङ्टि य सम्फङ्ञन्धत आमङ्टिको प्रत्मऺ येिदेि य 
ङ्झनदेशनभा अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात गदिछ । उजङ्टयीभा आयोङ्जऩत ङ्जवषमहरूका फायेभा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरूको 
फमान वा ङ्झरङ्ञित जवाप ङ्झरने¸ ङ्झनजङ्जवरुर्द्का प्रभाणहरू सॊकरन गने¸ अनङ्टसन्धानका िभभा आयोङ्जऩत व्मङ्ञिराई 
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 आमङ्टिसभऺ ऩेस गने व्मवस्था यहेको छ । मसयी ऩेस बएको प्रङ्झतवेदन 
आमोगभा ऩेस हङ्टन ङ्टऩूवि सम्फङ्ञन्धत आमङ्टिफाट थऩ प्रभाण सॊकरन वा अनङ्टसन्धान गनङ्टिऩने बए सो सभेत गनि रगाई 
आमोगभा ऩेस गनि आदेश हङ्टन सक्दछ । मसयी ऩेस बएको प्रङ्झतवेदन आमोगभा छरपर गयी कसङ्टयको भारा¸  
ङ्जवषमको गाम्बीमिता¸ प्रकृङ्झत एवॊ सॊकङ्झरत प्रभाणको प्राभाङ्ञणकतासभेतराई दृङ्जष्टगत 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 ।  

१.५ आमोगको आन्तङ्चयक कामिङ्जवबाजन¸  फैठक य ङ्झनणिम : 
हार आमोगभा कामिवाहक प्रभङ्टि आमङ्टि य एक जना आमङ्टि गयी दङ्टईजना ऩदाङ्झधकायीहरू कामियत बएको 
अवस्था छ । आमोगभा हार कामियत ऩदाङ्झधकायीहरूको नाभावरी देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ । 

ताङ्झरका १.२ 

ऩदाङ्झधकायीहरूको नाभावरी 
ि.सॊ. ऩद नाभ ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झभङ्झत 
१. 

कामिवाहक प्रभङ्टि 
आमङ्टि 

डा. गणेशयाज जोशी 
आमङ्टि :                    २०७१।१२।१९ 

कामिवाहक प्रभङ्टि आमङ्टि : २०७७।५।२९ 

 
२. आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ आमङ्टि :                     २०७१।१२।१९                                

 

आमोगभा कामियत प्रभङ्टि आमङ्टि य आमङ्टिहरूफीचको कामिङ्जवबाजन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ 
२०४८ को दपा २२ फभोङ्ञजभ प्रभङ्टि आमङ्टिरे तोक्ने य ङ्झनणिम प्रङ्जिमाको हकभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभावरी¸ २०५९ य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग कामिङ्जवङ्झध¸ २०७३ फनाई 
ङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयएको छ । आमोगका आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झधहरू आमोगको फैठकफाट ङ्झनणिम गयी व्मवङ्ञस्थत गङ्चयएका 
छन ् । आमोगभा ऩेस हङ्टन आएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी उजङ्टयीका सम्फन्धभा आवश्मक छानङ्झफन¸ अनङ्टसन्धान य 
तहङ्जककातका राङ्झग आमङ्टिहरूका फीचभा सॊमङ्टिरूऩभा ङ्झनणिम हङ्टन े व्मवस्था छ । आमोगको भहाशािा वा 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे अनङ्टसन्धान कामि सम्ऩङ्ङ गयी सङ्ञचवभापि त सम्फङ्ञन्धत आमङ्टिसभऺ ऩेस गयेको कङ्ट नै 
ङ्जवषमभा सम्फङ्ञन्धत आमङ्टिफाट आमोगभा ऩेस गने आदेश बएका ङ्जवषमहरू वा अन्म नीङ्झतगत ङ्झनणिम हङ्टन ङ्टऩने 
ङ्जवषमहरूको कामिसूची प्रभङ्टि आमङ्टिको ङ्झनदेशनभा सङ्ञचवफाट तम गङ्चयन्छ । मसयी कामिसूची तमाय बएऩङ्झछ 
ङ्जवषमको गाम्बीमिता¸ जङ्जटरता य शीघ्र ङ्झनणिमको आवश्मकताराई दृङ्जष्टगत गयी प्रभङ्टि आमङ्टिको ङ्झनदेशनअनङ्टसाय 



8 
 

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ ऩङ्चयच्छेद-१¸ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
 
  

कङ्ट नै ऩङ्झन सभमभा आमोगको फैठक फसी ङ्झनणिम हङ्टने व्मवस्था यहेको छ । भातहत कामािरमहरूको 
काभकायफाहीको अनङ्टगभन प्रमोजनका राङ्झग सभेत प्रभङ्टि आमङ्टिफाट आमङ्टिहरूफीच कामिङ्जवबाजन गयी व्मवङ्ञस्थत 
गङ्चयएको छ ।  

१.६  सॊस्थागत सॊयचना : 
नेऩारको सॊङ्जवधानरे ङ्छदएको बङू्झभका ङ्झनवािह गनिका राङ्झग आमोगको सॊगठन सॊयचना¸ दयफन्दी तथा कभिचायीको 
व्मवस्थाऩनसङ्जहतको सॊस्थागत सॊयचनाको व्मवस्था गङ्चयएको छ । आमोगको सङ्ञचवारमको प्रभङ्टिभा नेऩार 
सयकायको याजऩराॊङ्जकत ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीको सङ्ञचव यहने व्मवस्था यहेको छ । भङ्टरङ्टकभा सॊघीम स्वरूऩ कामभ 
बएसॉगै सॊघीम ढाॉचाअनङ्टरूऩ स्थानीमस्तयभा आमोगको उऩङ्ञस्थङ्झत थऩ सङ्टदृढ फनाउन तथा फढ्दो उजङ्टयीको 
अनङ्टऩातराई सभेत ङ्जवचाय गयी आमोगको सॊयचनाभा सभम सभमभा ऩङ्टनयावरोकन हङ्टॉदै आएकोभा ऩङ्झछल्रो ऩटक  
नेऩार सयकाय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्) को ङ्झभङ्झत २०७७।१।८ को ङ्झनणिमरे स्वीकृत नमाॉ सॊगठन सॊयचना कामािन्वमनभा 
यहेको छ । स्वीकृत नमाॉ सॊगठन सॊयचनाफभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग¸ टॊगार¸ भातहत यहने 
गयी सात प्रदेशभा १/१ वटा कामािरम यहेका छन ् बने आमोगको कामािरम फङ्टटवरको सम्ऩकि  कामािरम 
नेऩारगन्जभा यहेको छ । त्मस्तै¸ नमाॉ सॊगठन सॊयचनाफभोङ्ञजभ आमोग य भातहतका ८ वटा कामािरमहरूभा 
ङ्झनजाभती सेवा, प्रहयी सेवा य अन्म सेवाका गयी जम्भा 990 जना कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ । 
जसअनङ्टसाय आमोगको टॊगारङ्ञस्थत कामािरमभा १२ वटा भहाशािाहरू यहेका य ङ्झनजाभती य प्रहयी गयी जम्भा 
512 जना ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा¸ सभूह य शे्रणीका कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ बने आमोगका भातहत 
कामािरमहरूको जम्भा दयफन्दी ४78 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 
५१२  

2.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम¸ इटहयी 

६५ ताप्रेजङ्टङ¸ ऩाॉचथय¸ इराभ¸ सॊिङ्टवासबा¸ तेह्रथङ्टभ¸ 
धनकङ्ट टा¸ बोजऩङ्टय¸ िोटाङ¸ सोरङ्टिङ्टम्फङ्̧ट  ओिरढङ्टॊगा¸ 
झाऩा¸ भोयङ¸ सङ्टनसयी¸ सप्तयी 

3.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम¸ फङ्छदिफास 

६६ ङ्झसयाहा¸ धनङ्टषा¸ भहोत्तयी¸ सरािही¸ यौतहट¸ ङ्झसन्धङ्टरी¸ 
उदमऩङ्टय 

4.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम¸ हेटौंडा 

६५ दोरिा¸ याभेछाऩ¸ काभ्रे̧  ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक¸ नङ्टवाकोट¸ 
यसङ्टवा¸ धाङ्छदङ¸ ङ्ञचतवन¸ भकवानऩङ्टय¸ फाया¸ ऩसाि 

5.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम¸ ऩोिया 

६३ गोयिा¸ रभजङ्टङ¸ तनहङ्टॉ¸ कास्की¸ भनाङ¸ भङ्टस्ताङ¸ 
ऩवित¸ स्माङ्जा¸ म्माग्दी¸ फाग्रङ्टङ 

6.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम¸ फङ्टटवर 

५५ नवरऩयासी (फदिघाट सङ्टस्ता ऩूवॉ¸ नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता ऩङ्ञश्चभ)¸ रुऩन्देही¸ कङ्जऩरवस्तङ्̧ट  
ऩाल्ऩा¸ अघाििाॉची¸ गङ्टल्भी¸ रुकङ्ट भ (ऩूवॉ बाग)¸ योल्ऩा¸ 
प्मङ्टठान 

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

४० दाङ¸ फाॉके¸ फङ्छदिमा 

8.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम¸ सङ्टिेत 

६१ रुकङ्ट भ (ऩङ्ञश्चभ बाग)¸ डोल्ऩा¸ जङ्टम्रा¸ भङ्टगङ्̧ट  हङ्टम्रा¸ 
काङ्झरकोट¸ जाजयकोट¸ दैरेि¸ सङ्टिेत¸ सल्मान 

9.  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम¸ भहेन्िनगय 

६३ फाजङ्टया¸ फझाङ¸ डोटी¸ अछाभ¸ दाच ङ्टिरा¸ फैतडी¸ 
डडेल्धङ्टया¸ कञ्चनऩङ्टय¸ कैरारी 

 जम्भा ९९०  
आमोगको हार ङ्जवद्यभान सॊगठनात्भक सॊयचना अनङ्टसूची-१ भा तथा कभिचायीहरूको स्वीकृत दयफन्दी ङ्जववयण 
अनङ्टसूची- २ भा उल्रेि गङ्चयएको छ । 
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१.७ 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 ३३ वटा 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 

प्रदेश नॊ. १ ताप्रेजङ्टङ¸ ऩाॉचथय¸ सॊिङ्टवासबा¸ बोजऩङ्टय¸ सोरङ्टिङ्टम्फङ्̧ट  ओिरढङ्टॊगा¸ िोटाङ ७ 

फाग्भती यसङ्टवा¸ दोरिा¸ याभेछाऩ ३ 

गण्डकी गोयिा¸ रभजङ्टङ¸ भनाङ¸ भङ्टस्ताङ ४ 

रङ्टङ्ञम्फनी रुकङ्ट भ (ऩूवॉ बाग)¸ योल्ऩा¸ गङ्टल्भी¸ अघाििाॉची¸ प्मूठान ५ 

कणािरी जाजयकोट¸ काङ्झरकोट¸ हङ्टम्रा¸ जङ्टम्रा¸ भङ्टगङ्̧ट  डोल्ऩा¸ सल्मान¸ रुकङ्ट भ (ऩङ्ञश्चभ बाग) ८ 

सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ दाच ङ्टिरा¸ फैतडी¸ फझाङ¸ फाजङ्टया¸ अछाभ¸ डोटी ६ 

 जम्भा ३३ 

 प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय प्रमोग गदाि प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीहरूरे ऩारना गनङ्टिऩने सतिहरू : 
१. नेऩारको सॊङ्जवधान¸ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸२०४८¸ भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन¸२०५९¸ 

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

२. अङ्झनमङ्झभतता य भ्रष्टाचायका 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 व्मङ्ञि वा ङ्झनजसॉग सॊरग्न अन्म व्मङ्ञिहरूराई 
यङ्गेहात प्रिाउ गनङ्टिऩने बएभा आमोग वा आमोगका सम्फङ्ञन्धत कामािरम प्रभङ्टिराई गोप्म रूऩभा त ङ्टरुन्त 
िफय गयी ङ्झनकासा बएअनङ्टसाय गनङ्टिऩने¸ 

५. प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनको ङ्झसरङ्झसराभा उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत आवश्मक कागजऩर भाग गनि वा ङ्ञझकाउन 
सक्ने य उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत बौङ्झतक ङ्ञचजवस्तङ्टहरू ङ्झनमन्रणभा ङ्झरनङ्टऩने बएभा वा आयोङ्जऩत व्मङ्ञिसॉग 
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¸ 

(िष्टव्म: 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।२६ को नेऩार याजऩर¸ बाग ४ भा प्रकाङ्ञशत मस 
आमोगको अङ्झधकाय प्रत्मामोजनसम्फन्धी सूचना िायेज गङ्चयएको छ।) 
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 ङ्झभङ्झत २०७४।३।२६ भा प्रकाङ्ञशत आमोगको सूचनाफभोङ्ञजभ तीसवटा ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीराई 
अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गङ्चयएकोभा तत्कारीन रुकङ्ट भ ङ्ञजल्रा दङ्टईवटा ङ्ञजल्राभा ङ्जवबि बई एउटा ङ्ञजल्रा थङ्जऩनङ्टका 
साथै हारको अङ्झधकाय प्रत्मामोजनभा यसङ्टवा य डोटी थऩ बएअनङ्टरूऩ अङ्झधकाय प्रत्मामोजन बएको ङ्ञजल्राको 
सॊतमा ३३ ऩङ्टगेको छ। 

१.८ आमोग य अन्म ङ्झनकामफीचको कामिसम्फन्ध : 
भङ्टरङ्टकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन कामभ गनिका राङ्झग सॊवैधाङ्झनक तथा कानूनी व्मवस्थाफभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झनकामहरूरे प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺरूऩभा अन्तयसम्फङ्ञन्धत बई कामिसम्ऩादन गदै आएका छन ् । भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणका राङ्झग अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगसॉग ङ्झनकटतभ कामिसम्फन्ध यहेका ङ्झनकामहरूभा ङ्जवशेष 
अदारत¸ ङ्जवशेष सयकायी वङ्जकरको कामािरम¸ सवोच्च अदारत¸ याज्म व्मवस्था तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झत¸ याङ्जष्डम 
सतकि ता केन्ि¸ प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरम प्रभङ्टि रूऩभा यहेका छन ्। साथै¸ सङ् घीम सयकाय 
य प्रदेश सयकायका भन्रारमहरू¸ याङ्जष्डम ङ्जकताफिाना (ङ्झनजाभती)¸ याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग¸ सम्ऩङ्ञत्त 
शङ्टर्द्ीकयण अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग¸ नेऩार याष्ड फैंक¸ ङ्जवत्तीम जानकायी इकाइ¸ नेऩार प्रहयीरगामतका ङ्झनकामहरूसॉग 
सभेत आमोगफाट कामिसम्ऩादनका ङ्झसरङ्झसराभा ऩराचाय य ङ्जववयण आदानप्रदान हङ्टने गयेको छ । 

आमोगफाट बएको अनङ्टसन्धानफाट कङ्ट नै साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञिरे भ्रष्टाचाय गयेको देङ्ञिएभा मस्तो 
व्मङ्ञि वा सो कामिभा सॊरग्न अन्म व्मङ्ञिउऩय अङ्झधकायप्राप्त अदारतभा भङ्टद्दा दामय गनिसक्न ेव्मवस्था नेऩारको 
सॊङ्जवधानभा छ । सो व्मवस्थाफभोङ्ञजभ आमोगरे उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान गयी भ्रष्टाचायजन्म 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 । 
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 भ्रष्टाचाय 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 । 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐनभा बएको व्मवस्थाअनङ्टसाय याङ्जष्डम सतकि ता केन्िरे साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञिरे 
हयेक आ.व. सभाप्त बएको साठी ङ्छदनङ्झबर आफ्नो सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण बयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा फङ्टझाए/नफङ्टझाएको 
ङ्जवषमभा अनङ्टगभन गयी प्रङ्झतवेदन आमोगभा ऩठाउने गयेको छ । प्राप्त प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि बएका सम्ऩङ्ञत्त 
ङ्जववयण नफङ्टझाउने साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका व्मङ्ञिहरूराई कानूनफभोङ्ञजभ आमोगफाट जङ्चयवाना हङ्टॉदै आएको 
छ । 
आमोगफाट साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञिरे गयेको भ्रष्टाचायजन्म कामिको अनङ्टसन्धानका ङ्झसरङ्झसराभा 
नेऩार सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूफाट आवश्मक जानकायी तथा ङ्जववयण प्राप्त हङ्टने गयेको छ । आमोगको 
भागअनङ्टसाय नेऩार सयकायका भन्रारमहरू¸ ङ्झनजाभती ङ्जकताफिाना¸ याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग¸ सम्ऩङ्ञत्त 
शङ्टर्द्ीकयण अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग¸ नेऩार याष्ड फैंकरगामतका अङ्झबरेि य ङ्जववयण यहने ङ्झनकामहरूफाट आवश्मक 
ङ्जववयण आमोगराई प्राप्त 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¸ ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ सम्ऩङ्ञत्त शङ्टर्द्ीकयण अनङ्टसन्धान 
ङ्जवबाग¸ याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग¸ नेऩार प्रहयीरगामत अन्म ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरू यहेका छन ्।  
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रभङ्टि सयोकायवारा ङ्झनकाम¸ कामिऺ ेर तथा आमोगसॉगको कामिसम्फन्ध 
देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ:- 
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ताङ्झरका १.४ 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग आमोग य अन्म ङ्झनकामको बङू्झभका तथा कामिसम्फन्ध 

सॊस्थाको नाभ भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा बङू्झभका कामिसम्फन्ध 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग 

साविजङ्झनक ऩदधायण गयेका व्मङ्ञिरे गयेको 
भ्रष्टाचायजन्म कामिउऩय अनङ्टसन्धान/अङ्झबमोजन 
य ङ्झनयोधात्भक/प्रवर्द्िनात्भक कामि सॊचारन । 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका प्रमासभा ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झनकामहरूसॉग सभन्वम य सहकामिका साथै 
सूचना¸ सङ्टझाव य ऩषृ्ठऩोषण आदानप्रदान । 

अदारत भ्रष्टाचायजन्म भङ्टद्दाको न्माङ्जमक ङ्झनरुऩण ।  आमोगफाट दामय बएका भ्रष्टाचायका भङ्टद्दाहरूको 
सङ्टन ङ्टवाइ गयी पैसरा । 

सॊघीम सॊसद य 
सॊसदीम सङ्झभङ्झत  

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग आवश्मक कानून 
ङ्झनभािण तथा ऩङ्चयभाजिन। 
आमोगको काभ कायफाहीको अनङ्टगभन, सङ्टझाव 
प्रदान 

भ्रष्टाचायसम्फन्धी अनङ्टसन्धान गनि आमोगभा 
ङ्झसपाङ्चयस¸ याज्म व्मवस्था तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झत 
भापि त अनङ्टगभन । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम 

भङ्टरङ्टकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवर्द्िन 
कामिको प्रभङ्टि ङ्ञजम्भेवायी फहन¸ मस ऺेरभा 
ङ्जिमाशीर ङ्झनकामहरूफीच सभन्वम । 

आमोगको कामि वातावयणराई अनङ्टकूर फनाउन 
सहमोग य सभन्वम । 

भहारेिा ऩयीऺकको 
कामािरम 

सयकायी कामािरम य सयकायी स्वाङ्झभत्व बएका 
सॊस्थाहरूको रेिाऩयीऺण । 

रेिाऩयीऺणफाट उजागय बएका भ्रष्टाचायजन्म 
कामिउऩय आमोगफाट अनङ्टसन्धान¸ सहकामि ।  

भहान्मामाङ्झधविाको 
कामािरम 

नेऩार सयकायको हक¸ ङ्जहत य सयोकाय बएका 
भङ्टद्दाभा नेऩार सयकायको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व । 

आमोगरे ङ्जवशेष अदारतभा दामय गयेको भङ्टद्दाभा 
आमोगको तपि फाट भङ्टद्दाको प्रङ्झतयऺा । 

गहृ भन्रारम। 
भातहत ङ्झनकाम 

भङ्टरङ्टकभा शाङ्ञन्त सङ्टयऺा य सदाचाय प्रवर्द्िन¸ 
नेऩार प्रहयीभापि त ङ्जकते¸ ठगीरगामत अन्म 
अऩयाध अनङ्टसन्धान । 

आमोगफाट ३३ ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा 
अङ्झधकायीराई उजङ्टयीको प्रायङ्ञम्बक 
छानङ्झफनसम्फन्धी अङ्झधकाय प्रत्मामोजन । 

याङ्जष्डम सतकि ता केन्ि भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग सूचना सॊकरन¸ 
अनङ्टगभन¸ प्राङ्जवङ्झधक ऩयीऺण । 

सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन आमोगभा 
प्रषेण य आमोगफाट सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण बयी 
नफङ्टझाउनेउऩय कानूनफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना । 

याजस्व अनङ्टसन्धान 
ङ्जवबाग 

याजस्व च ङ्टहावट¸ ङ्जवदेशी ङ्जवङ्झनभम अऩचरनको 
अनङ्टसन्धान¸ याजस्व प्रशासन सङ्टधाय । 

याजस्व च ङ्टहावटसम्फन्धी सूचना तथा ङ्जववयण 
आदानप्रदान¸ सहकामि । 

याङ्जष्डम अनङ्टसन्धान 
ङ्जवबाग 

आङ्झथिक एवॊ ङ्जवत्तीम अऩयाधरगामतका 
अऩयाधसॉग सभङ्ञन्धत सूचना । 
 

आङ्झथिक एवॊ ङ्जवत्तीम अऩयाधरगामतका 
अऩयाधसॉग सभङ्ञन्धत सूचना आदानप्रदान एवॊ 
सहकामि । 

साविजङ्झनक िङ्चयद 
अनङ्टगभन कामािरम 

साविजङ्झनक िङ्चयद कामिको अनङ्टगभन य  
ङ्झनमभन । 

साविजङ्झनक िङ्चयदभा स्वच्छता¸ ऩायदङ्ञशिता य 
जवापदेङ्जहता कामभ गनि सहमोग य सहकामि । 

सम्ऩङ्ञत्त शङ्टर्द्ीकयण 
अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग 

सम्ऩङ्ञत्त शङ्टर्द्ीकयण तथा आतॊकवादी 
ङ्जिमाकराऩभा ङ्जवत्तीम रगानी ङ्झनमन्रण 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान य सभन्वम ।  

गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनसम्फन्धी सूचना तथा 
ङ्जववयण आदानप्रदान¸ सहकामि । 

नेऩार याष्ड फैंक / 
ङ्जवत्तीम जानकायी 
इकाइ 

ङ्जवत्तीम कायोफायको ङ्झनमभन य ङ्जवत्तीम सङ्टशासन 
कामभ¸ ङ्जवत्तीम अऩयाध ङ्झनमन्रण । शॊकास्ऩद 
ङ्जवत्तीम कायोफायको ङ्जववयण सॊकरन¸ ङ्जवश्लषेण 
य अनङ्टसन्धान ङ्झनकामभा प्रषेण ।  

शॊकास्ऩद ङ्जवत्तीम कायोफायको ङ्जववयण आमोगभा 
प्रषेण तथा अनङ्टसन्धानभा सभन्वम¸ भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणभा सहमोग । 

नेऩार उद्योग 
वाङ्ञणज्म भहासॊघ¸ 
च्माम्फय अप कभसि 

ङ्झनजी ऺेरफाट हङ्टनसक्ने भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण¸ 
सूचना प्रवाह¸ सभन्वम य प्रवर्द्िन गने । 

आमोगको कामिऺ ेर फाङ्जहय यहेको ङ्झनजी ऺेरभा 
स्वच्छ अभ्मास प्रवर्द्िन य ऩारना । 

ट्रान्सऩयेन्सी 
इन्टयनेसनर 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण/सदाचाय प्रवर्द्िनसम्फन्धी 
गङ्झतङ्जवङ्झध सॊचारन¸ जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् । 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग आऩसी सहकामि 
तथा सूचना आदानप्रदान । 

सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 
ङ्झनकाम 

भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्ध 
(UNCAC) रगामत अन्तयािङ्जष्डम असर 
अभ्मासहरू कामािन्वमनभा सहमोग/सभन्वम । 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग सहमोग तथा ऺभता 
अङ्झबवङृ्जर्द् । 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ ऩङ्चयच्छेद-१¸ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
 
  

सॊस्थाको नाभ भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा बङू्झभका कामिसम्फन्ध 
गैयसयकायी तथा 
सभङ्टदामभा आधाङ्चयत 
सॊस्था 

सङ्टशासन¸ भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य ङ्जवङ्झधको 
शासनका राङ्झग जनचेतना तथा नागङ्चयक 
ऩङ्चयचारन । 

भ्रष्टाचायका ङ्जवरुर्द् जनचेतनाभूरक कामििभ¸ 
गोष्ठी¸ जनस्तयभा सङ्जिमता अङ्झबवङृ्जर्द् गनि 
आमोगसॉग सहकामि य सभन्वम । 

१.९  फजेट व्मवस्था : 
ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सॊस्थाको रूऩभा यहेको अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे गदिछ । आमोगको सॊचारन तथा 
काभ कायफाहीका राङ्झग आवश्मक ऩने फजेटको व्मवस्था नेऩार सयकायफाट हङ्टने गदिछ । आङ्झथिक वषि 
२०७६/७७ भा आमोगका राङ्झग छङ्टट्याइएको ऩङ्टॉजीगततपि को फजेटफाट बवन ङ्झनभािण, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ल्माफ 
ङ्झनभािण, कम्प्मङ्टटय, पङ्झनिचय ङ्जपक्सचसि, अन्म 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. १ अयफ ३८ कयोड ९१ राि ५८ हजाय  
रुऩैमाॉभा रु. ९५ कयोड ६९ राि २६ हजाय ३ सम ६ रुऩैमाॉ ङ्झनकासा बई त्मङ्ञत्त नै यकभ िचि बएको  
छ । आमोगराई प्राप्त फजेटभध्मे चारङ्टभा रु. ९९ कयोड ७८ राि ५८ हजाय रुऩैमाॉ य ऩङ्टॉजीगतभा  रु. ३९ 
कयोड १३ राि ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा चारङ्टतपि  रु. ८१ कयोड २३ राि ४३ हजाय २ सम ८२ रुऩैमाॉ य 
ऩङ्टॉजीगततपि  रु. १४ कयोड ४५ राि ८३ हजाय २३ रुऩैमाॉ िचि बएको छ । फजेटफाट बौङ्झतक ऩूवािधाय 
ङ्जवकासतपि  आमोगका कामािरम बवन ङ्झनभािण, उऩकयण िङ्चयदरगामत कामि गङ्चयएको छ । त्मसैगयी 
जनशङ्ञिको ऺ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 ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

  
 

 

 

 
२.1 उजङ्टयी/सूचनाहरू : 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे साविजङ्झनक सॊस्थाहरूभा बएका भ्रष्टाचायजन्म कामिसम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ 
भाध्मभफाट प्राप्त जानकायीराई उजङ्टयीको रूऩभा दताि गयी छानङ्झफन तथा अनङ्टसन्धान कामि अगाङ्झड 
फढाउॉदछ । उजङ्टयीकतािहरूको सहज ऩहङ्टॉचका राङ्झग आमोगरे ङ्जवङ्झबङ्ङ भाध्मभहरूफाट उजङ्टयी ङ्छदन सङ्जकन े
प्रफन्ध गयेको छ । आमोगभा हङ्टराक¸ इभेर¸ आमोगको वेफसाइटभा व्मवस्था बएको अनराइन उजङ्टयी¸ 
फ्याक्स¸ पेसफङ्टक¸ बाइफय¸ टोर ङ्जि नम्फयभा भ्वाइस येकङ्झडिङभापि त उजङ्टयी दताि हङ्टने तथा व्मङ्ञिहरू 
आपैं  आई उजङ्टयी दताि गने गयेका छन ्। मस अङ्झतङ्चयि 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 प्राप्त हङ्टने गयेका छन ्।  
 
आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा ङ्जवङ्झबन् न भाध्मभहरूफाट आमोग य भातहत कामािरमहरूभा ऩनि आएका तथा 
अङ्ञघल्रो आङ्झथिक वषिफाट ङ्ञजम्भेवायी सयेका उजङ्टयीहरू देहामको ताङ्झरका तथा येिाङ्ञचरभा स्ऩष् ट ऩाङ्चयएको 
छ¸ सो अनङ्टसाय फढी उजङ्टयीहरू अथाित ् ५5.71$ उजङ्टयी आमोगको टॊगारङ्ञस्थत कामािरमभा  
छन ्। भातहत कामािरमहरूभध्मे आमोगको कामािरम¸ फङ्छदिफास (10.81$) भा सफैबन्दा फढी उजङ्टयी 
यहेका छन ्। सफैबन्दा कभ उजङ्टयीहरू बने आमोगको सम्ऩकि  कामािरम¸ नेऩारगञ्ज (२.२9$) भा यहेका 
छन।् 
 

ताङ्झरका २.१ 
आमोगभा यहेका उजङ्टयीको सॊतमा 

कामािरम 
आ.व.207६।7७ 
भा दताि बएका उजङ्टयी 

गत आ.व.फाट 
ङ्ञजम्भेवायी सयेका 

उजङ्टयी 

जम्भा 
उजङ्टयी 

प्रङ्झतशत 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग¸ टॊगार 

10024 3988 14012 55.71 

आमोगको कामािरम¸ इटहयी 1017 865 1882 7.48 
आमोगको कामािरम¸ फङ्छदिफास 1417 1302 2719 10.81 
आमोगको कामािरम¸ हेटौंडा 797 329 1126 4.48 
आमोगको कामािरम¸ ऩोिया 555 287 842 3.35 
आमोगको कामािरम¸ फङ्टटवर 854 483 1337 5.32 
आमोगको सम्ऩकि  कामािरम¸ 
नेऩारगन्ज 

349 226 575 2.29 

आमोगको कामािरम¸ सङ्टिेत 669 411 1080 4.29 
आमोगको कामािरम¸ कञ्चनऩङ्टय 912 667 1579 6.28 
कङ्ट र जम्भा 16594 8558 25152 १०० 

 

                            ऩङ्चयच्छेद-२   
आमोगफाट बएका ङ्झनणिम अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
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ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ङ्ञचर २.१ 
आमोगभा यहेका उजङ्टयीको सॊतमात्भक ङ्ञस्थङ्झत 

 
 

बौगोङ्झरक आधायभा उजङ्टयीको ङ्जवश् रेषण गदाि २ नॊ. प्रदेश य फाग्भती प्रदेशका ङ्जवङ्झबन् न सयकायी साविजङ्झनक 
ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् सफैबन्दा फढी तथा कणािरी य गण्डकी प्रदेशका मस्ता ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् कभ उजङ्टयीहरू 
ऩयेको देङ्ञिन्छ ।  

ताङ्झरका २.२ 
प्रदेशगत उजङ्टयीको जम्भा सॊतमा 

प्रदेश 
आ.व.207६।7७ भा 
दताि बएका उजङ्टयी 

गत आ.व.फाट 
ङ्ञजम्भेवायी सयेका उजङ्टयी 

जम्भा 
उजङ्टयी 

प्रङ्झतशत 

प्रदेश नॊ.१ 1671 799 2470 9.82 
प्रदेश नॊ.२ 4094 1911 6005 23.87 
फाग्भती प्रदेश 3702 1225 4927 19.59 
गण्डकी प्रदेश 1010 336 1346 5.35 
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश 1971 743 2714 10.79 
कणािरी प्रदेश 1018 446 1464 5.82 
सङ्टदूयऩङ्ञश् चभ प्रदेश 1422 700 2122 8.44 
प्रदेशगत जम्भा 14888 6160 21048 83.68 
अन्म (गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त¸ 
झङ्टठा शैङ्ञऺक प्रभाणऩर¸ 
ङ्जवश् वङ्जवद्यारम आङ्छद)  

1706 2398 4104 16.32 

कङ्ट र जम्भा 16594 8558 25152 100 
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ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ङ्ञचर २.२ 
प्रदेशगत जम्भा उजङ्टयीको प्रङ्झतशत 

 

 
प्रदेश तथा स्थानीम सयकाय भातहतका सयकायी तथा साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूका आधायभा उजङ्टयीको ङ्जवश् रेषण गदाि 
२ नॊ. प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी तथा साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् सफैबन्दा फढी¸ त्मसैगयी रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश य 
सङ्टदूयऩङ्ञश् चभका साथै १ नॊ. प्रदेश य फाग्भती प्रदेशभा सभान अनङ्टऩातभा तथा कणािरी य गण्डकी प्रदेशका मस्ता 
ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् िभश् कभ उजङ्टयीहरू ऩयेको देङ्ञिन्छ । 
  

ताङ्झरका २.3 
प्रदेश तथा स्थानीम सयकाय य भातहत ङ्झनकामङ्जवरुर्द् ऩयेका उजङ्टयीको प्रदेशगत सॊतमा 

प्रदेश 
आ.व.207६।7७ 
भा दताि बएका 

उजङ्टयी 

गत आ.व.फाट 
ङ्ञजम्भेवायी सयेका उजङ्टयी 

जम्भा उजङ्टयी प्रङ्झतशत 

प्रदेश नॊ.१ 1022 563 1585 12.07 
प्रदेश नॊ.२ 3030 1467 4497 34.25 
फाग्भती प्रदेश 1277 273 1550 11.80 
गण्डकी प्रदेश 668 196 864 6.58 
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश 1269 542 1811 13.79 
कणािरी प्रदेश 765 261 1026 7.81 
सङ्टदूयऩङ्ञश् चभ प्रदेश 1179 619 1798 13.69 
प्रदेशगत कङ्ट र जम्भा 9210 3921 13131 100 
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ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ङ्ञचर २.३ 
प्रदेशगत उजङ्टयीको प्रङ्झतशत (प्रदेश य स्थानीम सयकायङ्जवरुर्द् ऩयेका उजङ्टयी) 

 
 

सॊघीम सयकाय भातहतका सयकायी तथा साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूका आधायभा उजङ्टयीको ङ्जवश् रेषण गदाि 
फाग्भती प्रदेशअन्तगितका ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी तथा साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् सफैबन्दा फढी¸ त्मसऩङ्झछ 
िभश् २ नॊ. प्रदेश¸ त्मसैगयी १ नॊ. प्रदेश य रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेशका साथै गण्डकी य कणािरी प्रदेशभा 
सभानस्तयभा तथा सङ्टदूयऩङ्ञश् चभ प्रदेशका मस्ता ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् िभश् कभ उजङ्टयीहरू ऩयेको देङ्ञिन्छ ।  

 
ताङ्झरका २.४ 

सॊघीम सयकाय य भातहत ङ्झनकामङ्जवरुर्द् ऩयेका उजङ्टयीको प्रदेशगत सॊतमा 

प्रदेश 

आ.व.207६
।7७ भा 
दताि बएका 

उजङ्टयी 

गत आ.व.फाट 
ङ्ञजम्भेवायी सयेका 

उजङ्टयी 
जम्भा उजङ्टयी प्रङ्झतशत 

प्रदेश नॊ.१ 649 236 885 7.36 
प्रदेश नॊ.२ 1064 444 1508 12.54 
फाग्भती प्रदेश 2425 952 3377 28.09 
गण्डकी प्रदेश 342 140 482 4.01 
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश 702 201 903 7.51 
कणािरी प्रदेश 253 185 438 3.64 
सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ प्रदेश 243 81 324 2.7 
प्रदेशगत जम्भा 5678 2239 7917 65.86 
अन्म(गैयकानूनी 
सम्ऩङ्ञत्त¸ झङ्टठा शैङ्ञऺक 
प्रभाणऩर¸ 
ङ्जवश् वङ्जवद्यारम आङ्छद) 

1706 2398 4104 34.14 

कङ्ट र जम्भा 7384 4637 12021 100 
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ङ्ञचर २.४ 
प्रदेशगत उजङ्टयीको प्रङ्झतशत (सॊघीम सयकायङ्जवरुर्द् ऩयेका उजङ्टयी) 

 
 

सॊघीम¸ प्रदेश य स्थानीम सयकाय भातहतका सयकायी तथा साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूभा प्रदेशगत उजङ्टयीको 
आधायभा त ङ्टरना गदाि प्रत्मेक प्रदेशभा स्थानीम सयकायका ङ्झनकामङ्जवरुर्द् फढी उजङ्टयी ऩयेको देङ्ञिन्छ 
त्मसऩङ्झछ िभश् सॊघीम य प्रदेश सयकायका ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् उजङ्टयी ऩयेका छन ्तथाङ्जऩ फाग्भती प्रदेशभा 
बने सॊघीम सयकायका ङ्झनकामङ्जवरुर्द् सफबन्दा फढी उजङ्टयी ऩयेका छन ् बने सङ्टदूयऩङ्ञश् चभ प्रदेशभा सॊघीम 
सयकायका ङ्झनकामङ्जवरुर्द् बन्दा प्रदेश सयकायका ङ्झनकामङ्जवरुर्द् उजङ्टयी फढी ऩयेको देङ्ञिन्छ । सभग्रभा 
सफैबन्दा फढी उजङ्टयी तथा स्थानीम सयकायका ङ्झनकामङ्जवरुर्द्का सफैबन्दा फढी उजङ्टयी २ नॊ. प्रदेशभा ऩयेको 
देङ्ञिन्छ । 
 

ताङ्झरका २.५ 
सॊघीम¸ प्रदेश य स्थानीम सयकायङ्जवरुर्द् ऩयेका उजङ्टयीको प्रदेशगत सॊतमा 
प्रदेश सॊघ प्रदेश स्थानीम तह कङ्ट र जम्भा प्रङ्झतशत 

प्रदेश नॊ.१ 885 386 1199 2470 11.74 
प्रदेश नॊ.२ 1508 281 4216 6005 28.53 
फाग्भती प्रदेश 3377 312 1238 4927 23.41 
गण्डकी प्रदेश 482 252 612 1346 6.39 
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश 903 389 1422 2714 12.89 
कणािरी प्रदेश 438 271 755 1464 6.96 
सङ्टदूयऩङ्ञश् चभ प्रदेश 438 680 1118 2122 10.08 
प्रदेशगत जम्भा 7917 2571 10560 21048 100 
अन्म(गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त¸ झङ्टठा 
शैङ्ञऺक प्रभाणऩर¸ 
ङ्जवश् वङ्जवद्यारम आङ्छद) 

4104 - - 4104 

 कङ्ट र जम्भा 12021 2571 10560 25152   
 
 



                              18 
 
ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ङ्ञचर २.५ 
तीन तहका सयकायका प्रदेशगत उजङ्टयीको प्रवङृ्ञत्त 

 

 
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 
२०७६/७७ भा ङ्जवङ्झबन् न ऺेरहरूसॉग सम्फर्द् उजङ्टयीहरूको सॊतमा देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ : 

ताङ्झरका २.६ 
ऺरेगत उजङ्टयीको सॊतमा 

ि.सॊ. उजङ्टयीको ऺेर गत आ.व.फाट 
ङ्ञजम्भेवायी 
सयेका 

आ.व. 
२०७६।७७ भा 

दताि बएका 

जम्भा 
सॊतमा 

प्रङ्झतशत 

1.  सॊघीम भाङ्झभरा (स्थानीम तहसभेत)  2117 5446 7563 30.07 
2.  ङ्ञशऺा (ङ्जवद्यारमसभेत) १४२६ २६९० 4116 16.36 
3.  बङू्झभ प्रशासन 762 1323 2085 8.29 
4.  वन तथा वातावयण 346 714 1060 4.21 
5.  स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा २४८ ७७६ 1024 4.07 
6.  गहृ प्रशासन 75 842 917 3.65 
7.  बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात २२७ ६७५ 902 3.59 
8.  ऊजाि¸ जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ १९१ ४७७ 668 2.66 
9.  अथि १४५ ४०० 545 2.17 
10.  नक् करी शैङ्ञऺक प्रभाणऩर १५०३ ४१६ 1919 7.63 
11.  गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन ७९० ८१२ 1602 6.37 
12.  अन्म ऺेर ७२८ २०२३ 2751 10.94 

 जम्भा 8558 16594 25152 100 
भाङ्झथको ताङ्झरकाफाट सफैबन्दा फढी उजङ्टयीका ऺेर सॊघीम भाङ्झभरा (स्थानीम तहसभेत) 30.07$¸ ङ्ञशऺा 
१६.36$ य बङू्झभ प्रशासन ८.29$ यहेका छन ्। त्मस्तै¸ वन तथा वातावयण ४.21$¸ स्वास्थ्म तथा 
जनसॊतमा 4.07$¸ गहृ प्रशासन ३.6५$¸ बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात ३.59$¸ ऊजाि¸ जरस्रोत 
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तथा ङ्झसॊचाइ २.६6$ उजङ्टयीहरू यहेका छन ्।त्मस्तै अथि तथा याजस्व ऺेरभा 2.17$¸ नक्करी शैङ्ञऺक 
प्रभाणऩरतपि  7.6३$ य गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनतपि  6.37$ उजङ्टयीहरू ऩनि आएका छन ्।  

ङ्ञचर २.६ (क) 
आ.व. 2076/77 भा उजङ्टयी ऩयेका ऺरेहरूको ङ्ञस्थङ्झत 

 
 

ङ्जवगत ऩाॉच वषिको तथ्माॊक हेदाि सफैबन्दा फढी उजङ्टयी ऩने ऺेरभा ङ्ञशऺा यहॉदै आएको ङ्झथमो । सॊघीमता 
कामािन्वमनसॉगै ऩङ्झछल्रा २ आ.व.को अवङ्झधभा बने सॊघीम भाङ्झभरा (स्थानीम तहसभेत) तपि  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 २.६ (ि) 
ङ्जवगत ५ वषिभा फढी उजङ्टयी ऩयेका ऺरेहरूको प्रवङृ्ञत्त 

 
 

२.2. प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट बएको कायफाही : 
 आमोगरे उजङ्टयीको गाम्बीमिता तथा प्राप्त प्रभाणका आधायभा अनङ्टसन्धान कामिराई दङ्टई चयणभा सम्ऩन् न 
गदिछ । उजङ्टयीको ङ्जवषमभा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान गने¸ ताभेरीभा यात न ेवा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा रेिी ऩठाउनेरगामतका कामि गङ्चयन्छ । प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट भ्रष्टाचाय बएको सम्बावना 
देङ्ञिन आएभा ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गनि आमोगफाट अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत ङ्झनमङ्टि गयी/तोकी 
कायफाहीको प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढाइन्छ । आ.व. 207६।7७ भा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट पर्छ्यौट बएका 
उजङ्टयीहरूको सॊतमा ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ :- 
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ताङ्झरका २.7 
प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट पर्छ्यौट बएका उजङ्टयीको सॊतमा 

 
 
 

कामािरम 
 

कङ्ट र 
उजङ्टयीको 
सॊतमा 

पर्छ्यौट गङ्चयएका उजङ्टयीको सॊतमा 
फाॉकी 

उजङ्टयीको 
सॊतमा 

 

प्रायङ्ञम्बक 
छानङ्झफनफाट  

ताभेरी 
बएको 

प्रायङ्ञम्बक 
छानङ्झफनफाट 
सङ्टझावसङ्जहत 
ताभेरी 
बएको 

ङ्जवस्ततृ 
अनङ्टसन्धा
नभा 
गएको 

अन्म 
कायफाही 
बएको 

कङ्ट र 
पर्छ्यौट 
सॊतमा 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग¸टॊगार 

14012 6723 117 445 3948 11233 2779 

आमोगको कामािरम¸ इटहयी 1882 310 43 85 396 834 1048 

आमोगको कामािरम¸ फङ्छदिफास 2719 699 170 125 217 1211 1508 

आमोगको कामािरम¸ हेटौंडा 1126 259 59 155 235 708 418 

आमोगको कामािरम¸ ऩोिया 842 139 33 36 207 415 427 

आमोगको कामािरम¸ फङ्टटवर 1337 444 266 86 146 942 395 

आमोगको सम्ऩकि  कामािरम¸ 
नेऩारगॊज 

575 116 7 30 102 255 320 

आमोगको कामािरम सङ्टिेत 1080 352 65 83 113 613 467 

आमोगको कामािरम¸ 
कञ्चनऩङ्टय 

1579 345 26 98 272 741 838 

जम्भा 25152 9387 786 1143 5636 16952 8200 
प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट बएको उजङ्टयी पर्छ्यौटको तथ्माॊक हेदाि आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग¸ टॊगारभा यहेका १४¸०१२ उजङ्टयीहरूभध्मे १1¸233 अथाित ् 80.17$ 
उजङ्टयीहरू पर्छ्यौट बएका छन ् बने भातहत कामािरमहरूको सभग्र उजङ्टयी पर्छ्यौट 51.34$ यहेको  
छ । आमोग य भातहत कामािरमसभेतका कङ्ट र उजङ्टयीहरू 25¸152 भा 16¸952 उजङ्टयीहरू पर्छ्यौट 
बई सभग्र पर्छ्यौट बने ६7.4$ यहेको छ । पर्छ्यौट हङ्टन फाॉकी यहेका 8¸200 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 २.7 
प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट पर्छ्यौट उजङ्टयीको प्रङ्झतशत 
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आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट पर्छ्यौट बएका कङ्ट र 16952 उजङ्टयीभध्मे 55$ 
उजङ्टयी ङ्झसधै ताभेरीभा गएका छन ्बने 33$ उजङ्टयी अन्म ङ्झनकामभा आवश्मक कायफाहीका राङ्झग सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको छ । त्मसैगयी 5$ उजङ्टयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा सङ्टझाव ङ्छदई ताभेरीभा याङ्ञिएका छन ्
बने 7$ उजङ्टयीका हकभा ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानको कायफाही अगाङ्झड फढाइएको छ । 

ङ्ञचर २.८ 
ङ्जवगत ५ आङ्झथिक वषिभा उजङ्टयी दताि, पर्छ्यौट य फाॉकी उजङ्टयीको प्रवङृ्ञत्त 

 
 
उजङ्टयी दताि य पर्छ्यौटको सॊतमा तथा फाॉकी यहेका उजङ्टयीहरूको सॊतमासम्फन्धी ङ्जवगत ऩाॉच वषिको 
तथ्माॊकको तङ्टरना गदाि ङ्जवङ्झबन् न आङ्झथिक वषिहरूभा तथ्माॊक घटफढ बएको भाङ्झथको ङ्ञचरफाट स्ऩष्ट हङ्टन्छ । 
ङ्जवगत ऩाॉच वषिभा उजङ्टयीहरूको सॊतमा हेदाि आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा सफैबन्दा फढी देङ्ञिन्छ । 
आमोगका भातहत कामािरमहरूको सङ्टदृढीकयण तथा नागङ्चयकहरूको आमोगसॉगको ऩहङ्टॉचभा गङ्चयएको 
अङ्झबवङृ्जर्द् तथा आमोगको फढ्दो ङ्जिमाशीरताफाट आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीको 
सॊतमाभा उल्रेतम वङृ्जर्द् बएको छ । पर्छ्यौट बएका उजङ्टयीको अनङ्टऩात वङृ्जर्द् बई प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा 
सफैबन्दा फढी देङ्ञिन्छ । मसयी हेदाि दताि य पर्छ्यौट बएका उजङ्टयी सॊतमा मस आ.व.भा सफैबन्दा फढी 
देङ्ञिन्छ । 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 687 वटा 
पाइरहरूको अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतफाट ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान सम्ऩन् न गयी आमोगसभऺ ऩेस गङ्चयएको य 
आमोगको ङ्झनणिम अनङ्टसाय कामािन्वमन गङ्चयएको छ । आ.व. 207६/7७ भा ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानफाट 
बएको कायफाही ङ्जववयण ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ । ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान सम्ऩन् न 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 441 
2.  सङ्टझाव 150 
3.  रेिी ऩठाएको 23 
4.  ताभेरी 124 
5.  भङ्टल्तफी 9 
6.  अन्म  10 
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ङ्ञचर २.६ 
ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानफाट बएको कायफाही 

 
आ.व. २०७६/७७ भा ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धान सम्ऩन् न बई आमोगफाट ङ्झनणिम बएअनङ्टरूऩ 441 वटा भङ्टद्दा 
ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएको छ बने सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई सङ्टझाव ङ्छदएको य रेिी ऩठाइएको सॊतमा 
िभश: १50 य 23 यहेको छ । 

२.४ आमोगको फैठक य ङ्झनणिम : 
 भ्रष्टाचायजन्म 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 २०७६।७७ भा आमोगको कङ्ट र १29 
वटा फैठक फसी ङ्जवङ्झबन् न ङ्जवषमहरूभा जम्भा 7५5 वटा ङ्झनणिमहरू ङ्झरइएको छ । आमोगको फैठकफाट 
ङ्झरइएका ७५5 वटा ङ्झनणिमहरूको ङ्जववयण देहामफभोङ्ञजभ यहेको छ :- 

ताङ्झरका २.६ 
आमोगका ङ्झनणिमहरूको ङ्जववयण 

ि.सॊ. ङ्झनणिमको ङ्जववयण ङ्झनणिम सॊतमा 
१ भङ्टद्दा दामय य सङ्टझाव ङ्छदने दङ्टवै ४९ 
२ भङ्टद्दा दामय य रेिी ऩठाउने दङ्टवै  १1 
३ भङ्टद्दा दामय गने  ३81 
४ सङ्टझाव ङ्छदने  101 
५ रेिी ऩठाउने  12 
६ ताभेरीभा यात ने १२४ 
७ भङ्टल्तफीभा यात ने ९ 
८ ऩङ्टनयावेदन गने 20 
९ ऩङ्टनयावेदन नगने 7 
1० ऩङ्टनयावरोकन गने 2 
११ ऩङ्टनयावरोकन नगने 29 
१२ ङ्जवङ्जवध 10 

जम्भा 755 
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ङ्ञचर २.७ 
आमोगको फैठकफाट बएका ङ्झनणिमहरूको बेन ङ्ञचर 

 
 

 

आमोगको फैठकफाट बएका जम्भा ७५5 ङ्झनणिमहरूभध्मे ३81 वटा भङ्टद्दा दामय गने¸ 101 वटा सङ्टझाव 
ङ्छदने य 12 वटा रेिी ऩठाउने ङ्जवषमसॉग भारै सम्फङ्ञन्धत छन ्बने 49 वटा भङ्टद्दा दामय य सङ्टझाव ङ्छदने 
दङ्टवै ङ्जवषमभा त्मसैगयी १1 वटाभा भङ्टद्दा दामय य रेिी ऩठाउने दङ्टवै ङ्जवषमभा ङ्झनणिम बएको छ । मस 
प्रकाय ३८१¸ 49 य १1 गयी जम्भा 44१ भङ्टद्दा दामय गने¸ 101 य 49 गयी जम्भा १50 सङ्टझाव 
ङ्छदने य 12 य १1 गयी जम्भा 23 रेिी ऩठाउने ङ्झनणिम बएको तथ्म भाङ्झथको ङ्ञचरफाट स्ऩष्ट हङ्टन्छ । 
साथै¸ ताभेरी यात ने ङ्झनणिम सॊतमा 124¸ भङ्टल्तफी यात ने 9¸ ऩङ्टनयावेदन गने 20¸ ऩङ्टनयावेदन नगने 7¸ 
ऩङ्टनयावरोकन गने 2¸ ऩङ्टनयावरोकन नगने 29 य अन्म 10 यहेका छन ्। 
आङ्झथिक वषि २०७६।७७ 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 
व्मङ्ञि उऩय भ्रष्टाचाय आयोऩको सम्फन्धभा चरेको कायफाही य त्मस सम्फन्धभा बएको अनङ्टसन्धान य 
तहङ्जककातफाट ङ्झनजरे सो अऩयाध गयेको हो बङ्ङे ङ्जवश् वास गनङ्टिऩने भनाङ्झसफ कायण बएभा आमोगरे त्मस 
सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चराउन सक्न े व्मवस्था गयेअनङ्टरूऩ आ.व. २०७६।७७ भा 
४४१ वटा भङ्टद्दाहरू ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएको छ । 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 व्मङ्ञिहरूको सॊतमात्भक 
ङ्जववयण तथा कङ्ट र ङ्झफगो भागदाफीसम्फन्धी ङ्जववयण ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ :- 
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ताङ्झरका २.8 

आ.व. २०७६/७७ को भङ्टद्दासम्फन्धी ङ्झनणिम ङ्जववयण 

ि.सॊ. ङ्जवषम 
भङ्टद्दा 

(सॊतमा) 
प्रङ्झतवादी (सॊतमा) कङ्ट र ङ्झफगो भागदाफी 

(रु.) ऩङ्टरुष भङ्जहरा जम्भा 
१. घङ्टस  (ङ्चयसवत) २०५ 3३१ 10 34१ 69526570.०० 

२. 
झङ्टठा शैङ्ञऺक प्रभाण 
ऩर 

८५ 66 20 86 - 

३. 
गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त 
आजिन 

१८ 32 21 53 109619407०.७३ 

४. 
साविजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन 
नोक्सानी 

७५ 237 13 250 562175041.७8 

५. 
गैयकानूनी राब वा 
हाङ्झन ऩङ्टर् माएको 

३६ 28१ 73 35४ 720308072.9१ 

६. याजस्व च ङ्टहावट १२ 78 9 87 88494513.08 
७. ङ्जवङ्जवध 10 35 6 41 - 
जम्भा 441 १०६० 152 १२१२ २¸५३¸६६¸९८¸२६८.५० 

   

ङ्ञचर २.८ 
ङ्जवषमगत आधायभा भङ्टद्दा दतािको प्रङ्झतशत 

 
 
उङ्ञल्रङ्ञित ताङ्झरकाभा ङ्छदइएफभोङ्ञजभ ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानऩश् चात ्आमोगको ङ्झनणिमफभोङ्ञजभ दामय गङ्चयएका 
44१ भङ्टद्दाहरूभध्मे सफैबन्दा फढी 205 भङ्टद्दा घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी यहेका छन ् बने त्मसऩङ्झछ शैङ्ञऺक 
मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी ८5 भङ्टद्दा यहेका छन ् । त्मसैगयी¸ साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन 
नोक्सानीसम्फन्धी 75¸ गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनसम्फन्धी १8¸ गैयकानूनी राबहाङ्झनसम्फन्धी ३6¸ याजस्व 
च ङ्टहावटसम्फन्धी १2 य ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमका भङ्टद्दा 10 थान यहेका छन ्। 

 2.५.1 घङ्टस (ङ्चयसवत) सॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाहरू :- 
 आ.व. २०७६।७७ भा तऩङ्झसरफभोङ्ञजभको कामािरम य ऩदभा कामियत याष्डसेवकरे घङ्टस (ङ्चयसवत) ङ्झरई 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको य याष्डसेवक तथा अन्म 
व्मङ्ञिहरूरे भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (२) वा उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको कसङ्टय 
गयेको अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकारे ङ्झनजहरूउऩय तऩङ्झसरफभोङ्ञजभको ङ्झफगो कामभ गयी ङ्झफगो 
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फभोङ्ञजभ दपा ३ को उऩदपा (१) अनङ्टसाय जङ्चयवाना य कैद 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 प्रङ्झतवादीको  ङ्झफगो (रु.) 
नाभ¸ ऩद य कामािरम सॊतमा 

१. 
 

२०७६।४।६ 
 

 

२०७६।४।८ 
 

ङ्जवनोदप्रसाद मादव¸ िङ्चयदाय¸ 
प्रसौनी गा.ऩा. फाया य  
वजृङ्जकशोय साह (आधा सजाम 
भागदाफी)। 

२ १५¸०००।- 

२. २०७६।४।९ २०७६।४।९ 
कृष्णप्रसाद सोती¸ ना.सङ्ट.¸ 
काठभाडौं भ.न.ऩा । 

१ १¸०७¸०००।- 

३. 
 

२०७६।४।९ 
 

 

२०७६।४।१० 
 

ङ्छदऩेन्िकङ्ट भाय देव¸ इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
धनङ्जवय बगत य ङ्झनयज कङ्ट भाय 
चौधयी¸ (ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा 
सभन्वम इकाइ¸ धङ्टङ्झरिेर¸ 

काभ्रऩेराञ्चोक) । 

३ १¸५०¸०००।- 

४. 
 

२०७६।४।९ 
 

 

२०७६।४।१० 
 

अङ्झफरार ङ्झफष्ट¸ पोयम्मान¸ नेऩार 
ङ्जवद्यङ्टत ्  प्राङ्झधकयण¸ रगनिेर 
ङ्जवतयण केन्ि । 

१ ५¸०००।- 

५. 
२०७६।४।९ 

 
२०७६।४।१२ 

 
फिीफहादङ्टय थाऩा¸ ना.सङ्ट. (कयाय)¸ 
ऩचयौता न.ऩा.¸ फेनौरी¸ फाया । 

१ 
१४¸०००।- 

 

६. २०७६।४।९ २०७६।४।२२ 
याजेश कभािचामि̧  सबेऺक¸ नाऩी 
कामािरम¸ ङ्ञचतवन । 

१ 
20¸000।- 

 

७. २०७६।४।९ २०७६।४।१३ 
देवजॊग शाही¸ प्रङ्झतङ्झनङ्झध¸ 
एभ.के./वाई.ऩी. जे.बी. कम्ऩनी । 

१ 
18¸50¸000।- 

 

८. २०७६।४।१३ २०७६।४।१४ 

फसी अततय भोहम्भद¸ 
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम¸ स्माङ् जा । 

१ 
४¸००¸०००।- 

 

९. २०७६।४।१३ २०७६।४।१५ 
याभ प्रकाश सतया¸ इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
ऩचयौता न.ऩा.¸ फाया । 

१ १५¸०००।- 

१०. २०७६।४।१५ २०७६।४।१५ 
भोहन फाफङ्ट मादव¸ ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि 
(ङ्झस.ङ्झड.इ.)¸ जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ 
ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन¸ बोजऩङ्टय । 

१ 
१¸८०¸०००।- 

 

११. २०७६।४।१६ २०७६।४।१९ 

प्रा. डा. याजकङ्ट भाय यौङ्झनमाय¸ 
उऩकङ्ट रऩङ्झत¸ फी.ऩी. कोइयारा 
स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान¸ धयान । २ 

1¸२8¸0०¸०००।- 

डा. याभहङ्चय यौङ्झनमाय ८¸००¸०००।- 

१२. २०७६।४।20 
 

२०७६।४।2१ 
 

प्रभेफहादङ्टय थाऩा¸ प्र.स.ङ्झन.¸ प्रहयी 
चौकी चनौरी फगाह¸ रुऩन्देही । १ ३¸५००।- 

१३. २०७६।४।२१ २०७६।४।२२ 

बीभफहादङ्टय कटङ्टवार¸ प्र.ना.ङ्झन. य 
बयत कटङ्टवार¸ प्रहयी जवान¸ 
अस्थामी ट्राङ्जपक प्रहयी ऩोष्ट¸ 
कोशी कटान¸ सङ्टनसयी । 

२ ५¸०००।- 

१४. २०७६।४।२२ २०७६।४।२३ बिफहादङ्टय राभा¸ ङ्झडङ्झबजन वन १ ४¸००¸०००।- 
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अङ्झधकृत¸ ङ्झडङ्झबजन वन कामािरम¸ 
वीयेन्िनगय¸ सङ्टिेत । 

 

१५. २०७६।४।२३ २०७६।४।२६ 
यभेशफहादङ्टय ऩाण्डे य याजङ्ट 
स्वणिकाय¸ प्र.ना.ङ्झन.द्वम¸ 
भहानगयीम प्रहयी फतृ्त गौशारा । 

२ 
18¸०००।- 

 

१६. २०७६।४।२६ २०७६।४।२७ 
उभा शे्रष्ठ¸ सव-इङ्ञन्जङ्झनमय य  
जगदीशप्रसाद साह¸ इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
गोरफजाय न.ऩा.¸ ङ्झसयाहा । 

२ ५०¸०००।- 

१७. २०७६।४।२६ २०७६।४।२६ 

ऩङ्टष्कय अङ्झधकायी¸ प्राङ्जवङ्झधक 
ङ्ञशऺक (िङ्चयदाय)¸ घयेरङ्ट तथा 
साना उद्योग ङ्जवकास सङ्झभङ्झत¸ 
दोरिा । 

१ ४¸०००।- 

१८. २०७६।४।२६ २०७६।४।२७ 
फरयाभ मादव¸ सशस्त्र प्रहयी 
जवान¸ सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार¸ 
नॊ. ४ गण इनरुवा¸ सङ्टनसयी। 

१ १¸५०¸०००।- 

१९. २०७६।४।२६ २०७६।४।२७ 
प्रकाश ऩौडेर¸ कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय¸ सडक ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम¸ दभौरी । 

१ 1¸75¸000।- 

२०. २०७६।४।२७ २०७६।४।२७ 
याभजी फाफङ्ट मादव¸ इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
याभनगय गा.ऩा.¸ सरािही । 

१ 50¸०00।- 

२१. २०७६।४।30 २०७६।४।30 

तेजप्रसाद बट्टयाई¸ प्रहयी जवान¸ 
ङ्ञजल्रा ट्राङ्जपक प्रहयी कामािरम¸ 
काभ्रऩेरान्चोक अन्तगित 
ङ्जहॊगङ्टवाऩाटी प्रहयी चौकी । 

१ २¸०००।- 

२२. २०७६।४।30 २०७६।५।२ 
देफेन्िफहादङ्टय फरामय¸ ङ्जहटरय 
साउद य रोकेन्िफहादङ्टय थाऩा¸ 
प्रहयी जवानहरू¸ नेऩार प्रहयी । 

३ १¸००¸०००।- 

२३. २०७६।५।1 २०७६।५।1 

याभ अवताय गङ्टप्ता¸ जनस्वास्थ्म 
अङ्झधकृत य डा. बिफहादङ्टय 
के.सी.¸ स्वास्थ्म ङ्ञशऺा प्रङ्ञशऺण 
प्रशासक¸ याङ्जष्डम स्वास्थ्म ङ्ञशऺा 
सूचना तथा सॊचाय केन्ि¸ टेकङ्ट  । 

२ १¸००¸०००।- 

२४. २०७६।५।३ २०७६।५।३ 

देउभान कडङ्चयमा¸ ना.सङ्ट.¸ 
काठभाडौं उऩत्मका ङ्जवकास 
प्राङ्झधकयणअन्तगित ङ्छदव्मेश्वयी 
जग्गा एकीकयण आमोजना¸ 
सानोङ्छठभी¸ बिऩङ्टय। 

१ ५०¸०००।- 

२५. २०७६।५।३ २०७६।५।४ 

ङ्जवशेश् वयप्रसाद साहङ्̧ट  हङ्चयप्रसाद 
चौधयी¸ कभरप्रसाद ङ्झसटौरा य 
आनन्दरार प्रसाद साह¸  
इङ्ञन्जङ्झनमयहरू¸ कणािरी नदी 
व्मवस्थाऩन आमोजना¸ याजाऩङ्टय¸ 
फङ्छदिमा य टॊकप्रसाद  ओझा, सवायी 
चारक 

५ १५¸००¸०००।- 

२६. 
२०७६।५।५ 

 
२०७६।५।६ 

 

बिफहादङ्टय हामङ्̧ट  प्रहयी हवल्दाय 
य ऻानफहादङ्टय राभगादे¸ प्रहयी 
जवान¸ प्रहयी चौकी¸ ऩाॉचिार¸ 

२ २¸०००।- 
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काभ्र े। 

२७. 
२०७६।५।५ 

 
२०७६।५।६ 

 

भागैन भहतो¸ सबेऺक¸ नाऩी 
कामािरम¸ इनरुवा¸ य 
याभनायामण ऩोदाय¸ रेिनदास¸ 
सङ्टनसयी । 

२ ११¸०००।- 

२८. 
२०७६।५।६ 

 
२०७६।५।८ 

 
सनोज भहतो¸ ना.सङ्ट.¸ ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामािरम¸ फाया । १ १०¸०००।- 

२९. 
२०७६।५।६ 

 
२०७६।५।८ 

 

ङ्झगङ्चययाज कोइयारा¸ भङ्टतम 
अङ्झधकृत¸ ऩूवािञ्चर ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ 
ङ्ञचङ्जकत्साशास्त्र सॊकाम¸ ङ्झडनको 
कामािरम¸ ङ्जवयाटनगय । 

१ ६¸७५¸०००।- 

३०. २०७६।५।८ २०७६।५।८ 

चन्दनकङ्ट भाय अभात्म¸ अङ्झधकृत 
आठौं तह¸ उद्योग¸ वङ्ञणज्म तथा 
उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण 
ङ्झनदेशनारम¸ हेटौंडा। 

१ 5०¸०००।- 

३१. 
२०७६।५।८ 

 
२०७६।५।९ 

 

ङ्झभङ्झथरेश्वय ठाकङ्ट य¸ ना.सङ्ट.¸ 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत 
कामािरम¸ ङ्झसयाहा । 

१ ५¸०००।- 

३२. 
२०७६।५।9 

 
२०७६।५।१० 

 
गणेश के.सी.¸ ङ्ञशऺक¸ श्री 
भा.ङ्जव. यझेना¸ घोयाही¸ दाङ । 

१ १०¸०००।- 

३३. 
२०७६।५।9 

 
२०७६।५।१० 

 

हङ्चयनायामण उऩाध्माम¸ ना.सङ्ट.¸ 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत 
कामािरम¸ बिऩङ्टय य ङ्जहयाभणी 
ङ्झनयौरा¸ रेिाऩढी व्मवसामी । 

२ 4¸000।- 

३४. 
२०७६।५।9 

 
२०७६।५।१० 

 

उभेश भण्डर¸ सव-इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
नगयाइन न.ऩा. कामािरम¸  
धनङ्टषा । 

१ 55¸000।- 

३५. 
२०७६।५।११ 

 
२०७६।५।१३ 

 

बीभप्रसाद आचामि̧  ङ्झनङ्झभत्त 
कामािरम प्रभङ्टि¸ यघङ्टनाथ येग्भी¸ 
स्टोयङ्जकऩय य हङ्चयशॊकय शभाि̧  
रेिाऩार¸ स्वास्थ्म कामािरम¸ 
म्माग्दी । 

३ १¸३०¸०००।- 

३६. 
२०७६।५।१२ 

 
२०७६।५।१३ 

 

हङ्चयकङ्ट भाय ऩोियेर¸ कामािरम 
प्रभङ्टि य ऩङ्जवरभङ्ञण आचामि̧  
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ सडक ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम¸ ऩोिया तथा ऋङ्जष 
गौतभ¸ ङ्झनभािण  
व्मवसामी । 

३ ७¸००¸०००।- 

३७. 
२०७६।५।१३ 

 
२०७६।५।१५ 

 

याभहङ्चय भानन्धय¸ प्रहयी हवल्दाय¸ 
ङ्ञजल्रा ट्राङ्जपक प्रहयी कामािरम¸ 
फनेऩा¸ काभ्रऩेरान्चोक । 

२ 

3¸2००।- 

हङ्चयचन्ि फाङ्झनमाॉ̧  प्रहयी जवान¸ 
ङ्ञजल्रा ट्राङ्जपक प्रहयी कामािरम¸ 
फनेऩा¸ काभ्रऩेरान्चोक । 

4¸900।- 

३८. 
 

२०७६।५।१६ 
 

 

२०७६।५।१७ 
 

वीयेन्ि ऩाण्डे बङे्ङ वीयेन्िप्रसाद 
ऩाण्डे¸ अनङ्टसन्धान सहामक¸ 
याङ्जष्डम अनङ्टसन्धान ङ्ञजल्रा 

१ ३¸०००।- 
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कामािरम¸ रुऩन्देही । 

३९. 
 

२०७६।५।17 
 

 

२०७६।५।1८ 
 

कान्छा बण्डायी¸ का.स. (ऩाॉचौं 
तह)¸ भारऩोत कामािरम¸ 
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२०७६।७।७ 

 

यवीन्ि प्रसाद भौमाि̧   प्र.अ. य 
याभकङ्ट भाय रोङ्झनमा¸ का.स.¸ फार 
ज्मोङ्झत भा.ङ्जव.¸ ङ्जवशङ्टनऩङ्टय¸ 
कङ्जऩरवस्तङ्ट । 

२ 
40¸000।- 

 

7६. 
२०७६।७।१४ 

 
२०७६।७।१४ 

 

ङ्झिजभोहन मादव¸ हरङ्टका सवायी 
चारक¸ ङ्झसयाहा ङ्ञजल्रा अदारत 
य वीयदेव ङ्झसॊह बङे्ङ ङ्जवयीदेव 
भहतो । 

२ १¸१०¸०००।- 

7७. 
२०७६।७।१७ 

 
२०७६।७।१८ 

 

प्रशान्त चौधयी¸ ओबयङ्झसमय¸ 
रामन्स इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ कन्स्ट्रक्सन 
एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.ङ्झर. टोिा¸ 
ङ्छदनेशकङ्ट भाय ऩाठक¸ इङ्ञन्जङ्झनमय 
(कयाय)¸ टोिा न.ऩा. य जमयाभ 
ङ्झतङ्झभङ्ञल्सना¸ रेिाऩढी  
व्मवसामी । 

३ ५¸००¸०००।- 

7८. 
२०७६।७।19 

 
२०७६।७।२० 

 

यवीन्ि काकी¸ कामािरम प्रभङ्टि 
(सशस्त्र प्र.ङ्झन.)¸ ऻानफहादङ्टय 
चौधयी¸ सशस्त्र प्रहयी सहामक 
हवल्दाय य यङ्झतयाभ चौधयी¸ 
सशस्त्र प्रहयी जवान¸ सशस्त्र प्रहयी 
सीभा सङ्टयऺा फर बजनी¸  

कैरारी । 

३ २०¸०००।- 

७९. 
२०७६।७।19 

 
२०७६।७।२० 

 

ऻानेन्िकङ्ट भाय भौमि̧  सशस्त्र प्रहयी 
सहामक हवल्दाय¸ सशस्त्र प्रहयी 
फर¸ नेऩार सङ्टयऺा फेस र्क्याम्ऩ¸ 
सेभयी नवरऩयासी । 

१ ७¸०००।- 

8०. 
२०७६।७।२५ 

 
२०७६।७।२६ 

 

प्रकाश ऩौडेर¸ िङ्चयदाय¸ भारऩोत 
कामािरम¸ रेिनाथ कास्की य 
भनहयी बट्टयाई¸ रेिाऩढी 
व्मवसामी । 

२ १२¸०००।- 

8१. 
२०७६।७।२८ 

 
२०७६।७।२८ 

 

दङ्टगािप्रसाद चौधयी य सूमिप्रसाद 
ङ्झभश्र¸ िङ्चयदायद्वम¸ ङ्ञजल्रा 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत 

२ ६¸०००।- 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

कामािरम¸ तौङ्झरहवा¸  
कङ्जऩरफस्तङ्ट । 

8२. 
२०७६।८।१ 

 
२०७६।८।२ 

 

फजेृशप्रसाद चौधयी¸ प्र.स.ङ्झन.¸ 
अस्थाई प्रहयी ऩोष्ट¸ कठङ्टधाय¸ 
भहोत्तयी । 

१ ३२¸१००।- 

8३. 
२०७६।८।5 

 
२०७६।८।६ 

 

सङ्ञन्दऩ ऩौडेर¸ सव-इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
ङ्ञशऺा ङ्जवकास ङ्झनदेशनारम¸ प्रदेश 
नॊ. ५ फङ्टटवर¸ रुऩन्देही य 
ङ्जविभ फस्नेत¸ जे.ङ्झस.बी.  

चारक । 

२ १¸२०¸०००।- 

8४. 
२०७६।८।5 

 
२०७६।८।5 

 

दीऩक चौधयी¸ प्रहयी जवान¸ 
इराका प्रहयी कामािरम¸ 
गड्डाचौकी¸ कञ्चनऩङ्टय। 

१ 5¸000।- 

8५. 
२०७६।८।5 

 
२०७६।८।६ 

 
यभेशकङ्ट भाय िड्का¸ नामफ सङ्टब्फा¸ 
रुकङ्ट भ ङ्ञजल्रा अदारत । 

१ 
१५¸०००।- 

 

8६. 
२०७६।८।९ 

 
२०७६।८।१० 

 

जटाशॊकय प्रसाद करवाय¸ 
प्र.ना.ङ्झन.¸ प्रहयी चौकी 
गञ्जबवानीऩङ्टय¸ फाया। 

१ 
६०¸०००।- 

 

8७. 
२०७६।८।११ 

 
२०७६।८।११ 

 

धभेन्िकङ्ट भाय झा¸ सूचक¸ याङ्जष्डम 
अनङ्टसन्धान ङ्ञजल्रा कामािरम¸  
सप्तयी । 

१ 5¸000।- 

8८. 
२०७६।८।११ 

 
२०७६।८।१२ 

 

शङ्टिप्रसाद बट्टयाई¸ शा.अ.¸ 
मातामात व्मवस्था कामािरम 
भोटयसाइकर¸ गङ्टजङ्टिधाया¸  
काठभाडौं ।  

५ 

३¸०००।- 

ङ्जकयण देउरा¸ प्रङ्झतङ्झनङ्झध¸ वीयेश 
अटो स्टेसन 

१०००।- 

सङ्टयेश छङ्टस्माकी¸ प्रङ्झतङ्झनङ्झध¸ िदय 
(िो) ङ्चयकङ्ञन्डसन प्रा.ङ्झर. । 

१०००।- 

गणेशकङ्ट भाय के .सी. ¸ प्रङ्झतङ्झनङ्झध¸ 
दीऩ इन्टयप्राइजेज । 

५००।- 

उत्तभ ङ्जविभ शाही¸  प्रङ्झतङ्झनङ्झध¸ 
ङ्झसङ्जर्द् इन्टयप्राइजेज । 

५००।- 

८९. 
२०७६।८।१२ 

 
२०७६।८।१३ 

 

सोभभामा याई¸ होटर सॊचाङ्झरका¸ 
आगभन पङ्ट डल्मान्ड एण्ड 
गषे्टहाउस¸ टोिा । 

१ ५०¸०००।- 

9०. 
२०७६।८।१२ 

 
२०७६।८।१५ 

 

याभएकवार प्रसाद मादव¸ वडा 
सङ्ञचव य ङ्छदनेश हजया¸ का.स.¸ 
आदशि कोतवार गा.ऩा.¸ वडा नॊ. 
६ । 

२ १२¸६४८।- 

9१. 
२०७६।८।१३ 

 
२०७६।८।१५ 

 

भहेन्ि भहजिन¸ प्राङ्जवङ्झधक 
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ रङ्झरतऩङ्टय भ.न.ऩा¸ 
वडा नॊ. 2८। 

१ 10¸000।- 

9२. 
२०७६।८।१३ 

 
२०७६।८।१५ 

 

टॊकफहादङ्टय बट्टयाई¸  सहामक 
यङ्ञजष्डाय¸ कम्ऩनी यङ्ञजष्डायको 
कामािरम¸ ङ्झरऩङ्टयेश्वय काठभाडौं य 
सङ्टङ्झनर आचामि̧   सेवाग्राही । 

२ २०¸०००।– 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

9३. 
२०७६।८।१३ 

 
२०७६।८।१५ 

 

ङ्झसतायाभ िड्का¸ सहामक 
यङ्ञजष्डाय¸ कम्ऩनी यङ्ञजष्डायको 
कामािरम¸ ङ्झरऩङ्टयेश्वय¸ काठभाडौं। 

१ २०¸०००।- 

9४. २०७६।८।१५ २०७६।८।१७ 
सङ्टङ्झधयकङ्ट भाय िड्का¸ ना.सङ्ट.¸ 
सवोच्च अदारत¸ काठभाडौं । 

१ 
२¸५०¸०००।- य 

९¸०००।- 

9५. 
२०७६।८।२४ 

 
२०७६।८।२७ 

 

कृष्णफहादङ्टय फस्नेत¸ प्रभङ्टि 
बन्साय अङ्झधकृत¸ ङ्जवयाटनगय 
बन्साय कामािरम¸ भोयङ य 
नवीनकङ्ट भाय गौरी । 

२ १७¸००¸०००।- 

9६. 
२०७६।८।२६ 

 
२०७६।८।२६ 

 

योशकाजी जस्ऩाउ¸ ना.सङ्ट.¸ 
भारऩोत कामािरम¸  

काभ्रऩेराञ्चोक । 
१ २०¸०००।- 

9७. 
२०७६।८।२६ 

 
२०७६।८।२७ 

 

यत्नेश्वय ङ्झतवायी¸ रेिाऩार¸ 
रङ्टङ्ञम्फनी फौर्द् ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ 
केन्िीम कामािरम¸ रुऩन्देही । 

१ 
25¸000।– 

 

9८. 
२०७६।८।२६ 

 
२०७६।८।२७ 

 

उभेशकङ्ट भाय साह¸ कामिवाहक 
वडाध्मऺ¸ जहदा गाउॉऩाङ्झरका 
वडा नॊ. १¸ भोयङ । 

१ 
२1¸०००।- 

 

९९. 
२०७६।८।२६ 

 
२०७६।८।२९ 

 

ङ्जवनोदकङ्ट भाय ब ङ्टजेर¸ म्मानेङ्ञजङ 
डाइयेक्टय¸  गोल्डेन राइट 
ट्राबर एण्ड टङ्टसि प्रा.ङ्झर.¸ 
काठभाडौं¸ यभेश ङ्झसॊह ङ्जवष्ट¸ प्रहयी 
जवान¸ भहानगयीम दॊगा ङ्झनमन्रण 
प्रहयी गण¸ ङ्झरऩङ्टयेश्वय¸ वसन्त शे्रष्ठ¸ 

फङ्टर्द् ताभाङ  य अजम नगजॉ 
ऩङ्चयमाय । 

५ 22¸000।- 

10०. 
२०७६।८।२९ 

 
२०७६।८।३० 

 

याभफाफङ्ट भण्डर¸ कामािरम प्रभङ्टि 
(भारऩोत अङ्झधकृत)¸ बङू्झभसङ्टधाय 
तथा भारऩोत कामािरम¸  

ङ्झसयहा । 

१ 
5¸00¸०००।- 

 

10१. 
२०७६।८।30 

 
२०७६।९।१ 

 

नायामणयाज ङ्झभश्र¸ ना.सङ्ट. य 
बाइकाजी गौतभ¸ का.स.¸ 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत 
कामािरम¸ बिऩङ्टय । 

२ 
40¸000।- 

 

10२. 
२०७६।९।२ 

 
२०७६।९।२ 

 

याजदेव भहतो कोइयी¸ 
इरेङ्ञक्ट्रकर हेल्ऩय (तह-२)¸ 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण ङ्जवतयण 
केन्ि¸ करैमा¸ फाया । 

१ ९¸000।- 

10३. 
२०७६।९।३ 

 
२०७६।९।६ 

 

याभङ्जकशोय शाह¸ प्र.ङ्झन.¸ 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸  
सरािही । 

१ 90¸000।- 

10४. 
२०७६।९।३ 

 
२०७६।९।७ 

 
श्माभकङ्ट भाय दाहार¸ प्र.स.ङ्झन.¸ 
नेऩार प्रहयी । 

१ ७¸000।- 

10५. 
२०७६।९।३ 

 
२०७६।९।६ 

 

सङ्टशीर फङ्टढाथोकी¸ अङ्झभन¸ नाऩी 
कामािरम¸ साॉिङ्ट य प्रवेश बङे्ङ 
ऻानफहादङ्टय काकी¸ सेवाग्राही । 

२ 
४¸०००।- 

 

10६. २०७६।९।३ २०७६।९।६ देवीचयण न्मौऩाने̧  िङ्चयदाय¸ २ १¸०००।- 
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  भारऩोत कामािरम¸ हङ्चयवन¸ 
सरािही य केशवफहादङ्टय काकी¸ 
रेिन्दास । 

 

10७. 
२०७६।९।४ 

 
२०७६।९।६ 

 

नवीनकङ्ट भाय झा¸ प्र.स.ङ्झन.¸ 
ट्राङ्जपक प्रहयी ऩोष्ट भहेन्िनगय¸ 
धनङ्टषा । 

१ १¸०००।- 

10८. 
२०७६।९।४ 

 
२०७६।९।७ 

 

ङ्छदनेश फाॉस्कोटा¸ वडा सङ्ञचव 
(सहामकस्तय चौथो िङ्चयदाय)¸ 
गोकणेश्वय न.ऩा.¸ वडा नॊ. ५ । 

१ २५¸०००।- 

1०९. 
२०७६।९।७ 

 
२०७६।९।८ 

 

ङ्झररोक जोशी¸ इङ्ञन्जङ्झनमय¸ सहयी 
ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग 
सॊघीम आमोजना कामािन्वमन 
इकाइ धनगढी¸ कैरारी । 

१ २¸५०¸०००।- 

1१०. 
२०७६।९।१४ 

 
२०७६।९।१६ 

 

ङ्झररोचना ऩोियेर¸ िङ्चयदाय¸ 
सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारम ङ्झसॊहदयफाय¸ 

काठभाडौं। 

१ ८३¸०००।- 

11१. 
२०७६।९।१६ 

 
२०७६।९।१७ 

 

याजेशकङ्ट भाय ङ्झसॊह¸ प्र.ना.ङ्झन. य 
भनोजकङ्ट भाय मादव¸ प्रहयी जवान¸ 
प्रहयी चौकी¸ ङ्झरब ङ्टवन नगय¸  
सरािही । 

२ 5०¸000।- 

11२. 
२०७६।९।१८ 

 
२०७६।९।२० 

 

जम नेऩार थाऩा¸ प्र.ङ्झन.¸ 
भहानगयीम अऩयाध भहाशािा¸ 
टेकङ्ट  । 

१ 
४०¸०००।- 

 

11३. 
२०७६।९।१८ 

 
२०७६।९।२० 

 

याजफाफङ्ट ऩाण्डे¸ कामािरम प्रभङ्टि¸ 
गङ्टठी सॊस्थान¸ शािा कामािरम¸ 

जनकऩङ्टय । 

६ 

१९¸३०¸०००।– 

भनोजकङ्ट भाय शभाि बङ्झनने 
भनोजकङ्ट भाय आचामि̧  सहामक 
प्रशासक¸ गङ्टठी सॊस्थान¸ शािा 
कामािरम¸ जनकऩङ्टय । 

६¸५०¸०००।– 

हङ्चयचन्ि ब ङ्टसार¸ वङ्चयष्ठ रेिा 
सहामक¸ गङ्टठी सॊस्थान¸ शािा 
कामािरम¸ जनकऩङ्टय । 

४¸३०¸०००।- 

सङ्टभनकान्त ठाकङ्ट य¸ ङ्झफचौङ्झरमा । ६३¸३६¸६६७।- 
शरङ्टधन जमसवार¸ ङ्झफचौङ्झरमा । ७¸३५¸०००।- 
गामरीदेवी जमसवार¸ ङ्जकते  
भोही । 

५६¸०१¸६६७।- 

11४. 
२०७६।९।२१ 

 
२०७६।९।२२ 

 

हेभन्त के.सी.¸ प्र.ना.ङ्झन.¸ इराका 
प्रहयी कामािरम¸ तङ्टरसीऩङ्टय¸  

दाङ । 
१ ७¸000।- 

11५. 
२०७६।९।२१ 

 
२०७६।९।२३ 

 

नवोनाथ ङ्झभश्र¸ वडा सङ्ञचव¸  
फथनहा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ५¸ 
सप्तयी । 

१ 
२¸००¸०००।- 

 

11६. 
२०७६।९।२२ 

 
२०७६।९।२३ 

 
सयोजकङ्ट भाय मादव¸ प्रहयी जवान¸ 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ फाया । 

१ 
१५¸०००।- 

 
11७. २०७६।९।२२ २०७६।९।२३ श्माभकङ्ट भाय शे्रष्ठ¸ फागभती न.ऩा. १ 10¸000।- 
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  वडा नॊ. 8¸ सोल्टीफजाय¸ 
सरािही¸ । 

 

11८. 
२०७६।९।२२ 

 
२०७६।९।२३ 

 
जहरूङ्छद्दन तेरी¸ वाङ्झरङ न.ऩा.¸ 
वडा नॊ. 8¸  स्माङ्जा । 

१ 15¸000।- 

1१९. 
०७६।९।२४ 

 
०७६।९।२५ 

 

काङ्झरचयण ऩॊङ्ञजमाय¸ प्र.ना.ङ्झन.¸ 
इराका प्रहयी कामािरम¸ मऻबङू्झभ¸ 
धनङ्टषा । 

१ 
15¸000।- 

 

12०. 
२०७६।९।२४ 

 
२०७६।९।२७ 

 

ध्र ङ्टवकङ्ट भाय शे्रष्ठ¸ ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि 
(ङ्झस.ङ्झड.इ.)¸ य ङ्झनयोज भहजिन¸ 
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ ङ्झडङ्झबजन सडक 
कामािरम¸ प्मूठान । 

२ 
२०¸००¸०००।- 

 

12१. 
२०७६।९।२७ 

 
२०७६।९।२७ 

 

गोऩार ङ्झडस्वा भगय¸ वडाध्मऺ¸ 
याभग्राभ न.ऩा. वडा नॊ. १८¸ 
नवरऩयासी (फदिघाट सङ्टस्ता 
ऩङ्ञश्चभ) । 

१ २¸००¸०००।- 

12२. 
२०७६।९।२७ 

 
२०७६।९।२९ 

 

ङ्ञशवकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये¸ रे.अ. य कङ्ट वेय 
के .सी. ¸ रेिाऩार¸ भहारक्ष्भी 
न.ऩा.¸ रङ्झरतऩङ्टय। 

२ 
30¸000।- 

 

12३. 
२०७६।९।२७ 

 
२०७६।९।२९ 

 

नवीनकङ्ट भाय ङ्झसॊह¸ कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय¸ घयेरङ्ट तथा साना उद्योग 
कामािरम¸ भरॊगवा । 

१ 70¸000।- 

12४. 
२०७६।10।२ 

 
२०७६।10।३ 

 

फङ्टङ्जर्द्प्रकाश न्मौऩाने̧  ना.सङ्ट. य 
ङ्जवनोद शभाि̧  रेिाऩार¸ रुऩन्देही 
ङ्ञजल्रा अदारत¸ बैयहवा । 

२ 
2¸000।- 

 

12५. 
२०७६।10।2 

 
२०७६।10।३ 

 
यभेश काकी¸ रे.अ.¸ ऩशङ्ट सेवा 
ङ्जवबाग¸ हङ्चयहयबवन¸ रङ्झरतऩङ्टय । 

१ 8¸500।- 

12६. 
२०७६।10।३ 

 
२०७६।10।५ 

 

वीयेन्िप्रसाद चौधयी¸ सशस्त्र प्रहयी 
सहामक हवल्दाय¸ सशस्त्र प्रहयी 
फर नेऩार¸ ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टया फेस र्क्याम्ऩ 
रुऩन्देही । 

१ 
6¸000।- 

 

12७. २०७६।10।७ २०७६।10।७ 
याजङ्ट शे्रष्ठ¸ प्रहयी हवल्दाय¸ 
इराका प्रहयी कामािरम¸ 
उरािफायी¸ भोयङ । 

१ 8¸000।- 

12८. 
२०७६।10।७ 

 
२०७६।10।८ 

 

याभेश्वय कङ्ट इॉकेर¸ ना.सङ्ट.¸ 
भारऩोत कामािरम¸ साॉिङ्ट य 
श्रीयाभ साऩकोटा¸ रेिाऩढी 
व्मवसामी । 

२ 
५५¸०००।- 

 

1२९. २०७६।10।७ २०७६।10।८ अम्फेमा िातङ्टन¸ ऩसाि । १ २८¸०००।- 

13०. 
२०७६।10।8 

 
२०७६।10।९ 

 

अभतृ थाऩा¸ सशस्त्र प्र.ङ्झन. य 
सङ्झसत नायामण ङ्जवश्वास¸ सशस्त्र 
प्रहयी जवान¸  सशस्त्र प्रहयी 
ङ्जव.ओ.ऩी. फियी. भोयङ । 

२ ५¸५००।- 

13१. 
२०७६।10।९ 

 
२०७६।10।१० 

 

रङ्झरता योकामा¸ िङ्चयदाय¸ 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत 
कामािरम¸ भहेन्िनगय¸  
कन्चनऩङ्टय ।  

१ 
१¸५०¸०००।- 

 

13२. २०७६।10।१२ २०७६।10।१२ आनन्दप्रसाद साह¸ कामािरम १ १०¸०००।- 
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  प्रभङ्टि (स.व.अ.)¸ फफई 
सफङ्झडङ्झबजन वन कामािरम¸  
फङ्छदिमा । 

 

13३. 
२०७६।10।१३ 

 
२०७६।10।१४ 

 

नायामण चौधयी¸ प्रशासक य 
जमप्रसाद येग्भी¸ उऩप्रशासक¸ 
गङ्टठी सॊस्थान¸ ङ्झरऩङ्टयेश्वय । 

२ ८¸००¸०००।- 

13४. 
२०७६।10।१३ 

 
२०७६।10।१४ 

 

ङ्जवष्णङ्टहङ्चय ऩङ्टडासैनी¸ रे.अ.¸ 
ऩूवािधाय ङ्जवकास कामािरम¸ ३ नॊ. 
प्रदेश रङ्झरतऩङ्टय । 

१ 
२२¸०००।- 

 

13५. 
२०७६।10।१६ 

 
२०७६।10।१७ 

 

नेरफहादङ्टय चौधयी (थारु)¸ 
िङ्चयदाय  बङू्झभसङ्टधाय तथा 
भारऩोत कामािरम¸ नवरऩयासी 
(फदिघाट सङ्टस्ता ऩङ्ञश्चभ)। 

१ 
४०¸०००।- 

 

13६. 
२०७६।10।१६ 

 
२०७६।10।१७ 

 

रोगफहादङ्टय िड्का¸ प्रहयी जवान¸  
भहानगयीम ट्राङ्जपक प्रहयी प्रबाग¸ 
कोटेश्वय । 

१ 
२०००।- 

 

13७. 
२०७६।10।१६ 

 
२०७६।10।२० 

 

िगने्िप्रसाद ङ्चयजार¸ प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी¸ ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामािरम¸ दोरिा । 

१ 
४¸००¸०००।- 

 

13८. 
२०७६।10।१६ 

 
२०७६।10।२० 

 

िगने्िप्रसाद ङ्चयजार¸ प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी (उऩ-सङ्ञचव)¸ 
ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ 
दोरिा । 

१ 
५०¸०००।- 

 

1३९. 
२०७६।10।१६ 

 
२०७६।10।२० 

 

िगने्िप्रसाद ङ्चयजार¸ प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी (उऩ-सङ्ञचव)¸ 
ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ 
दोरिा । 

१ 
३५¸०००।- 

 

14०. 
२०७६।10।१६ 

 
२०७६।10।२० 

 

िगने्िप्रसाद ङ्चयजार¸ प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी (उऩ-सङ्ञचव)¸ 
ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ 
दोरिा । 

१ 
९०¸०००।- 

 

14१. 
२०७६।१०।२० 

 
२०७६।१०।२० 

 
ङ्छदनेशकङ्ट भाय साह¸ सबेऺक¸ नाऩी 
कामािरम¸ फेरफायी¸  भोयङ ।  

१ ७¸०००।- 

14२. 
२०७६।१०।२० 

 
२०७६।१०।२१ 

 

नवीनकङ्ट भाय साह¸ इङ्ञन्जङ्झनमय य 
वीयेन्िकङ्ट भाय साह¸ सवइङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
सडक ङ्झडङ्झबजन¸ रहान¸ ङ्झसयहा । 

२ १५¸९६¸०००।- 

14३. 
२०७६।१०।२० 

 
२०७६।१०।२१ 

 

ङ्जवन्दा साह बङे्ङ ङ्जवनोद साह¸ 
ङ्झनङ्झभत्त ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि¸ सडक 
ङ्झडङ्झबजन रहान¸ ङ्झसयाहा । 

१ 
३¸००¸०००।- 

 

14४. 
२०७६।१०।२१ 

 
२०७६।१०।२३ 

 

याभनयेश ऩासवान¸ सबेऺक¸ नाऩी 
कामािरम वीयगॊज¸ 2 नॊ. नाऩी 
टोरी¸ ऩसाि । 

१ 75¸000।- 

14५. 
२०७६।१०।२३ 

 
२०७६।१०।२४ 

 

केशवकङ्ट भाय मादव¸ का.स.¸ 
ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ 

याजङ्जवयाज¸ सप्तयी । 
१ 4¸000।- 

14६. 
२०७६।१०।२३ 

 
२०७६।१०।२३ 

 
कृष्णभङ्टयायी चौधयी य ऩङ्टरुषोत्तभ 
दाहार¸  नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् २ 

२५¸०००।- 
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प्राङ्झधकयणको कामािरम  
कङ्ट रेश्वय ।  

१४७. 
२०७६।१०।२३ 

 
२०७६।१०।२३ 

 

ऩङ्टष्ऩयाज शे्रष्ठ¸ स.व.अ.¸ सैनाभैना 
सव-ङ्झडङ्झबजन वन कामािरम¸ 
रुऩन्देही । 

१ 
5¸000।- 

 

१४८. 
२०७६।11।1 

 
२०७६।11।४ 

 

उभेश के.सी.¸ प्र.स.ङ्झन.¸ 
भहानगयीम अऩयाध भहाशािा 
टेकङ्ट अन्तगित कायागाय कामािरम¸ 
सङ्टन्धाया । 

१ 
६०¸००¸०००।- 

 

१४९. 
२०७६।11।1 

 
२०७६।11।२ 

 

ङ्ञजतेन्िकङ्ट भाय चौधयी¸ कामािरम 
प्रभङ्टि (ङ्झस.ङ्झड.इ.)¸ सडक 
ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ ङ्जवयाटनगय । 

१ 
35¸00¸000।- 

 

१५०. 
२०७६।11।1 

 
२०७६।11।५ 

 

प्रकाश ङ्झतवायी¸ सव-इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
याङ्जष्डम ऩङ्टनङ्झनिभािण प्राङ्झधकयण 
अन्तगित ङ्ञजल्रा आमोजना 
कामािन्वमन इकाइ¸ धनकङ्ट टाफाट 
बोजऩङ्टय न.ऩा.को कामािरम¸ 

बोजऩङ्टय । 

१ 
६¸०००।- 

 

१५१. 
२०७६।11।६ 

 
२०७६।11।७ 

 

याजकङ्ट भाय मादव¸ प्रहयी जवान¸ 
इराका प्रहयी कामािरम¸ सङ्टङ्ञिऩङ्टय¸ 
ङ्झसयाहा । 

१ ५¸०००।- 

१५२. 
२०७६।11।६ 

 
२०७६।11।७ 

 

ङ्छदरीऩकङ्ट भाय साह¸ इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
घ्माङरेि गा.ऩा. कामािरम¸ 
ङ्झसन्धङ्टरी । 

१ 
2¸30¸000।- 

 

१५३. 
२०७६।11।७ 

 
२०७६।11।७ 

 

मङ्टवयाज ऩौडेर¸ प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत¸ चन्िाङ्झगयी न.ऩा.¸ 
काठभाडौं  । 

१ 
१¸००¸०००।- 

 

१५४. २०७६।11।१२ २०७६।11।१३ 
याभकङ्ट भाय अङ्झधकायी¸ कम्प्मङ्टटय 
अङ्झधकृत¸ आन्तङ्चयक याजस्व 
कामािरम¸ बयतऩङ्टय¸ ङ्ञचतवन। 

१ 
१०¸०००।- 

 

१५५. 
२०७६।11।१३ 

 
२०७६।11।१४ 

 

अहभद यजा अन्सायी¸ ना.सङ्ट.¸ 
जटही छोटी बन्साय कामािरम¸ 
धनङ्टषा । 

१ १¸५०¸०००।- 

१५६. 
२०७६।11।1६ 

 
२०७६।11।1८ 

 

सङ्टफास फस्नेत¸ कामािरम प्रभङ्टि 
(ङ्झस.ङ्झड.इ.)¸ सहयी ङ्जवकास तथा 
बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग¸ ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम¸ इराभ य धनने्ि 
काकी¸ अध्मऺ¸  ङ्झडङ्ञस्टरयी 
प्रा.ङ्झर. । 

२ ३७¸५०¸०००।- 

१५७. 
२०७६।11।1६ 

 
२०७६।11।1८ 

 

छङ्जवरार ऩोख्ररे¸ प्रहयी जवान¸ 
अस्थामी ट्राङ्जपक प्रहयी ऩोष्ट 
देवदह िैयेनी¸ रुऩन्देही । 

१ 
३¸०००।- 

 

१५८. 
२०७६।11।1६ 

 
२०७६।11।1८ 

 

सूमिफहादङ्टय अङ्झधकायी¸ प्र.स.ङ्झन.¸ 
अस्थामी ट्राङ्जपक प्रहयी ऩोष्ट¸ 
याभनगय¸ फङ्टटवर । 

१ 5¸000।- 

१५९. 
२०७६।11।१९ 

 
२०७६।11।१९ 

 
शङ्टकदेव अङ्झधकायी¸ इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
बानङ्ट न.ऩा. य कृष्णफहादङ्टय 

२ ७५¸०००।- 
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  अङ्झधकायी¸ वडा सदस्म¸ बानङ्ट 
न.ऩा. वडा नॊ. 13 ।                                    

१6०. 
२०७६।11।22 

 
२०७६।11।22 

 

कृष्णफहादङ्टय के.सी.¸ गा.ऩा. 
अध्मऺ¸ जङ्टङ्झनचाॉदे गा.ऩा.¸ 
जाजयकोट य चन्िफहादङ्टय  
फस्नेत । 

२ 
८¸०0¸०00।- 

 
 

16१. 
२०७६।11।22 

 
२०७६।11।22 

 

कृष्ण फहादङ्टय के.सी.¸ अध्मऺ¸ 
जङ्टङ्झनचाॉदे गा.ऩा.¸ जाजयकोट य 
याजफहादङ्टय शाही¸ वडा अध्मऺ¸ 
वडा नॊ. 5 । 

२ 
२५¸५०¸०००।- 

 

16२. 
२०७६।11।22 

 
२०७६।11।2३ 

 

िगने्ि चाऩागाईं¸ सशस्त्र प्र.ङ्झन.¸ 
फोडिय आउटऩोष्ट टाॊघनडङ्टब्फा¸ 
झाऩा । 

१ 
५०¸०००।- 

 

16३. 
२०७६।11।22 

 
२०७६।11।2३ 

 

ङ्जवष्णङ्टकङ्ट भाय याई¸ अङ्झसस्टेन्ट सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ आभचोक गाउॉ 
ऩाङ्झरकाको कामािरम¸ बोजऩङ्टय । 

१ 
५¸०००।- 

 

16४. 
२०७६।11।22 

 
२०७६।11।2३ 

 

शेयफहादङ्टय सङ्टनाय¸ केन्ि प्रभङ्टि 
(इङ्ञन्जङ्झनमय)¸ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् 
प्राङ्झधकयण¸ ङ्झसन्धङ्टरी ङ्जवतयण 
केन्ि¸ फङ्टर्द्नगय¸ ङ्झसन्धङ्टरी । 

१ 
७५¸०००।- 

 

16५. 
२०७६।11।22 

 
२०७६।11।2७ 

 

कृष्णफहादङ्टय देवकोटा¸ स.व.अ. 
(ङ्झनङ्झभत्त कामािरम प्रभङ्टि)¸ 
ङ्झडङ्झबजन वन कामािरम नवरऩङ्टय¸ 
नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टस्ता  

ऩूवि) । 

१ २¸००¸०००।- 

16६. 
२०७६।11।22 

 
२०७६।11।३० 

 

श्रीकृष्ण िनार¸ इङ्ञन्जङ्झनमय य 
प्रभोदकङ्ट भाय उप्रतेी¸  सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय¸  ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा 
सभन्वम इकाइ फेनी¸ म्माग्दी । 

२ ७०¸०००।- 

16७. 
२०७६।11।२९ 

 
२०७६।11।२९ 

 

सङ्टशीर ठाकङ्ट य¸ वडा सङ्ञचव 
(िङ्चयदाय)¸धनौजी गा.ऩा.¸ २ नॊ. 
वडा कामािरम¸ धनङ्टषा । 

१ 
२०¸०००।- 

 

16८. 
२०७६।11।३० 

 
२०७६।11।३० 

 

याभ अङ्ञशष मादव¸ येन्जय 
(अङ्झधकृत स्तय)¸ जरेश्वयनाथ सव 
ङ्झडङ्झबजन वन कामािरम¸ फियी¸ 
भहोत्तयी । 

१ १५¸०००।- 

1६९. 
२०७६।11।३० 

 
२०७६।1२।२ 

 
गणेश ठकङ्ट ल्रा¸  सव-इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
काठभाडौं भ.न.ऩा. । 

१ 
२०¸०००।- 

 

17०. 
२०७६।1२।3 

 
२०७६।1२।४ 

 

सङ्टयेशयाज बट्ट¸ ङ्झनङ्झभत्त कामािरम 
प्रभङ्टि (इङ्ञन्जङ्झनमय)¸ जरस्रोत 
तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम¸ ऩाटन¸ फैतडी । 

१ 
१¸००¸०००।- 

 

17१. 
२०७६।1२।3 

 
२०७६।1२।४ 

 

माभफहादङ्टय िरी¸ सबेऺक¸ नाऩी 
कामािरम¸ फाॉके¸ प्रताऩ के.सी. 
रेिाऩढी व्मवसामी य ङ्झनजकी 
ऩत्नी शायदा कङ्ट भायी के.सी.¸ । 

३ 
35¸000।- 

 

17२. २०७६।1२।3 २०७६।1२।४ फाफङ्टरार राभा¸ प्र.स.ङ्झन.¸ ५ २¸००¸०००।- 
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  भहानगयीम प्रहयी वतृ्त जनसेवा¸ 

काठभाडौं¸ यवीन्ि प्रजा¸ अशोक 
दास¸ गगनदेव भहया य सङ्टयेन्ि 
भण्डर । 

 

17३. 
२०७६।1२।४ 

 
२०७६।1२।५ 

 

कभरप्रसाद ऩौडेर¸ प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत य 
ङ्ञचरफहादङ्टय के.सी.¸ िानऩेानी 
तथा सयसपाइ टेङ्ञक्नङ्झसमन¸ 
सङ्टिेत बेयीगॊगा न.ऩा. । 

२ 
 

२¸००¸०००।- 

17४. 
२०७६।1२।४ 

 
२०७६।1२।७ 

 

टेकफहादङ्टय शे्रष्ठ¸ िङ्चयदाय¸ ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामािरम¸ भोयङ य 
तीथियाज ङ्झगयी¸ रेिाऩढी 
व्मवसामी । 

२ 
१¸००¸०००।- 

य 
६¸००¸०००।- 

17५. 
२०७६।1२।६ 

 
२०७६।1२।७ 

 

भहेन्ि मादव¸ का.स.¸ उच्च 
सयकायी वङ्जकर कामािरम 
फङ्टटफर¸  रुऩन्देही । 

१ १५¸०००।- 

17६. 
२०७६।1२।7 

 
२०७६।1२।९ 

 

श्रवणकङ्ट भाय मादव¸ वडाध्मऺ¸ 
सम्भयीभाई गा.ऩा. वडा नॊ. ५¸ 
रुऩन्देही । 

१ 
७०¸०००।- 

 

17७. 
२०७७।१।८ 

 
२०७७।२।१ 

 

कैरास प्रसाद दाहार¸ 
इरेङ्ञक्ट्रकर सङ्टऩयबाइजय¸ नेऩार 
ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण¸ ङ्जवतयण तथा 
ग्राहक सेवा ङ्झनदेशनारम¸ यत्नऩाकि  
ङ्जवतयण केन्ि । 

१ २०¸०००।- 

17८. 
२०७७।१।१५ 

 
२०७७।२।१ 

 
चेतनाथ बायती¸ ऩनौती न.ऩा.¸ 
वडा नॊ. ११¸ काभ्र े। 

१ १¸३०¸000।- 

1७९. 
२०७७।१।१५ 

 
२०७७।१।३१ 

 
ध्र ङ्टव भहतो नङ्टङ्झनमा¸ का.स.¸ 
ऩचयौता न.ऩा.¸ फाया । 

१ 
१५¸०००।- 

 

18०. 
२०७७।१।२४ 

 
२०७७।२।९ 

 

नवरेसकङ्ट भाय यौङ्झनमाय¸ 
सवइङ्ञन्जङ्झनमय¸ ङ्ञजल्रा आमोजना 
कामािन्वमन इकाइ (बवन) 
कास्की । 

१ ४०¸५००।- 

18१. २०७७।१।२६ २०७७।१।२८ 
रोकनाथ ऩयाजङ्टरी¸ शे्रस्तेदाय¸ 
ङ्ञजल्रा अदारत¸ कास्की । 

१ ३०¸०००।- 

18२. २०७७।2।९ २०७७।2।११ 
सन्तभामा शे्रष्ठ¸ ङ्झडङ्झबजन वन 
अङ्झधकृत¸ ङ्झडङ्झबजन वन कामािरम¸ 
दोरिा । 

१ २¸०३¸५००।- 

18३. २०७७।2।१५ २०७७।2।१८ 
जमभॊगर प्रसाद¸ ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि¸ 
ङ्झडङ्झबजन वन कामािरम¸  
नङ्टवाकोट । 

१ ६¸००¸०००।- 

18४. 
 

२०७७।2।१५ २०७७।2।१९ 

जीवन शभाि̧  रेिन्दास । 

५ 

१७¸००¸०००।- 
सयोज शे्रष्ठ¸ नाऩी अङ्झधकृत¸ 
थानेश्वय चौधयी य तीथियाज 
बण्डायी¸ नाऩी सबेऺकहरू¸ नाऩी 
कामािरम¸ रुऩन्देही¸ बैयहवा । 

१२¸००¸०००।- 

धभियाज ऩन्थी¸ ना.सङ्ट. भारऩोत 
कामािरम¸ रुऩन्देही¸ बैहयवा । 

५¸००¸०००।- 
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18५. २०७७।2।२२ २०७७।2।२३ 
आनन्दकङ्ट भाय झा¸ ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि 
(ङ्झस.ङ्झड.इ.)¸ जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ 
ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन¸ भोयङ । 

१ 10¸000।- 

1८६. २०७७।2।२७ २०७७।2।२८ 
ङ्छदरफहादङ्टय भहया¸ प्र.ना.ङ्झन.¸ 
इराका प्रहयी कामािरम¸ भसङ्टङ्चयमा¸ 
कैरारी य फिृफहादङ्टय धाभी । 

२ ५०¸०००।- 

१८७. २०७७।2।२९ २०७७।2।३२ 
दीऩक सङ्टवेदी¸ ना.सङ्ट.¸ भारऩोत 
कामािरम¸ रेिनाथ¸ कास्की । 

१ ३¸०००।- 

१८८. २०७७।३।७ २०७७।३।११ 

ऩूणिफहादङ्टय ताभाङ¸ प्र.स.ङ्झन. य 
ङ्जवष्णङ्टदमार चौधयी¸ प्रहयी 
हवल्दाय¸ अस्थामी प्रहयी ऩोष्ट¸ 
इनवािगाउॉ¸ ऩसाि तथा अवधेश 
याम¸ प्रहयी जवान¸ रागू औषध 
ङ्झनमन्रण ब्मङ्टयो¸ वीयगञ्ज¸ 
याजकङ्ट भाय गङ्टरुङ¸ प्रहयी जवान 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ ऩसाि, 
सोनाभ ताभाङ¸ कावासोती न.ऩा. 
-५ (कसङ्टयदायराई हङ्टन े सजामको 
आधा सजाम भागदाफी) ।  

५ ७¸००¸०००।- 

१८९. २०७७।३।९ २०७७।३।१० 
देवेन्ि ऩङ्टन¸ वडा अध्मऺ¸ यैनादेवी 
छहया गाउॉऩाङ्झरका¸ वडा नॊ.  
७ । 

१ 3¸0०¸०००।- 

१९०. २०७७।३।११ २०७७।३।१४ 

सूमि अङ्झधकायी¸ कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय¸ भारऩोत कामािरम¸ 
धाङ्छदङ य कान्छोनायामण शे्रष्ठ¸ 
रेिाऩढी व्मवसामी । 

२ ५¸०००।- 

१९१. २०७७।३।११ २०७७।३।१२ 

भीनफहादङ्टय घोरे¸ कोषाध्मऺ¸ 
जनकल्माण साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत¸ तीनऩाटन 
गा.ऩा.¸ वडा नॊ. १० ङ्झसन्धङ्टरी । 

२ 

३¸००¸०००।- 

तीथिफहादङ्टय याना¸ कोषाध्मऺ¸ 
जनसेवा साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत¸ तीनऩाटन 
गा.ऩा.¸ वडा नॊ. १०¸  

ङ्झसन्धङ्टरी । 

३०¸५००।- 

१९२. २०७७।३।११ २०७७।३।१४ 

डोयप्रसाद ऩन्थी¸ ना.सङ्ट.¸ कम्ऩनी 
यङ्ञजष्डायको कामािरम¸ ङ्झरऩङ्टयेश्वय¸ 
काठभाडौं । २ 

५¸०००।- 

याभचन्ि शे्रष्ठ¸ रेिाऩयीऺक । ५¸०००।- 

१९३. २०७७।३।१५ २०७७।३।१६ 

डोयफहादङ्टय काकी¸ सङ्टनवर न.ऩा. 
वडा नॊ.६¸  नवरऩयासी (फदिघाट 
सङ्टस्ता ऩङ्ञश्चभ) (प्रङ्झतकूर फकऩर 
गयेको) । 

१ ६५¸०००।- 

१९४. २०७७।३।१५ २०७७।३।१६ 
जीवनकङ्ट भाय मादव य वीयेन्िप्रसाद 
शाह¸ स.व.अ.द्वम¸ ङ्झडङ्झबजन वन 
कामािरम¸ ताप्रेजङ्टङ । 

२ २¸00¸000।- 
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१९५. २०७७।३।१५ २०७७।३।१६ 
कभरफहादङ्टय शाही¸ काठ/दाउया 
व्मवसामी (प्रङ्झतकूर फकऩर 
गयेको) । 

१ ४¸००¸०००।- 

१९६. २०७७।३।१५ २०७७।३।१६ 
सीतायाभ ङ्ञघङ्झभये प्र.स.ङ्झन.¸ 
ङ्ञज.प्र.का. भोयङ अन्तगित 
सी.आय.बी. कटहयी । 

१ ४¸०००।- 

१९७. २०७७।३।१८ २०७७।३।१९ 

ङ्जवश्वनाथ कङ्ट भॉ (चौधयी)¸ 
कङ्जऩरवस्तङ्ट ङ्ञजल्रा अदारतको 
शा.अ. ऩदफाट अवकास बई 
सोही अदारतभा दोबाषेको रूऩभा 
सूचीकृत । 

१ २¸००¸०००।- 

१९८. २०७७।३।२२ २०७७।३।२४ 

याभ ङ्जवश्वास भङ्टङ्ञिमा¸ वडा सदस्म¸  
मभङ्टनाभाई गा.ऩा. वडा नॊ. ३¸  
यौतहट य ङ्झनयगङ्टन ऩासवान 
(दङ्टसात)¸ भध्मस्थकताि । 

२ १३¸०००।- 

१९९. २०७७।३।२३ २०७७।३।२४ 
याभ फारक याम¸ प्र.ङ्झन.¸ इराका 
प्रहयी कामािरम¸ बीभपेदी¸ 
भकवानऩङ्टय । 

१ १२¸०००।- 

२००. २०७७।३।२९ २०७७।३।२९ 

प्रकाश ङ्झसॊह काकी¸ प्र.ङ्झन.¸ 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ कैरारी 
य ङ्जहभारम ङ्जविभ ङ्जवष्ट¸ 
अङ्झधविा¸ कैरारी । 

२ ५०¸०००।- 

२०१. २०७७।३।२९ २०७७।३।२९ 
िेभयाज चौधयी¸ का.स. (कयाय)¸ 
घयेरङ्ट तथा साना उद्योग 
कामािरम¸ करैमा¸ फाया । 

१ १०¸०००।- 

२०२. २०७७।३।२९ २०७७।३।३० 

रक्ष्भण यामभाझी¸ ना.सङ्ट.¸ ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामािरम¸ काठभाडौं य 
िेभयाज साऩकोटा¸ रेिाऩढी 
व्मवसामी । 

२ ३¸०००।- 

203. २०७७।३।२९ २०७७।३।३० 
ब ङ्टऩेन्िकङ्ट भाय ङ्झसॊह¸ रे.अ. (छैठौँ 
तह)¸ हङ्चयऩङ्टय न.ऩा.¸ सरािही । 

१ 4¸000।- 

204. २०७७।३।२९ २०७७।३।३० 

गोङ्जवन्दप्रसाद अङ्झधकायी¸ प्रभङ्टि 
भारऩोत अङ्झधकृत (उ.स.)¸ 
यघङ्टवॊश कॉ डेर¸ शा.अ.¸ नवयाज 
ङ्ञघङ्झभये¸ गोऩार िड्का¸ 
उर्द्वप्रसाद साऩकोटा¸ 
नायामणप्रसाद ऩोियेर¸ ना.सङ्ट.हरू 
य दीऩक िनार¸ िङ्चयदाय¸ 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत 
कामािरम¸ ङ्झडल्रीफजाय । 

७ 8¸50¸000।- 

205. २०७७।३।२९ २०७७।३।३० 
चन्िफहादङ्टय शे्रष्ठ¸ ना.सङ्ट.¸ 
भारऩोत कामािरम¸ चाफङ्जहर । 

१ १५००।- 

घङ्टस (ङ्चयसवत) सॉग सम्फङ्ञन्धत जम्भा २०५ भङ्टद्दाहरूभा कङ्ट र प्रङ्झतवादी सॊतमा : ३४१  
 
2.५.२ झङ्टठा शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रष्टाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू :- 
ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित सयकायी कामािरम¸ सॊस्थान य शैङ्ञऺक ङ्झनकामभा कामियत कभिचायीहरूरे अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरन े
उद्देश्मरे सङ्टरु ङ्झनमङ्टङ्ञि य फढङ्टवाका राङ्झग ऩेस गयेको शैङ्ञऺक मोग्मताका प्रभाणऩरहरूका सम्फन्धभा आ.व. 
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२०७६।७७ भा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा झङ्टठा प्रभाणऩर ऩेस गयेको तथ्म प्रभाङ्ञणत हङ्टन आई साङ्झफक भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७ को दपा १२ य प्रचङ्झरत भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ को दपा १६(१) द्वाया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय गयेको 
देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूराई साङ्झफक भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०१७ को दपा १२ य २९ तथा प्रचङ्झरत भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०५९ को दपा १६(१) द्वाया व्मवङ्ञस्थत हदैसम्भको सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत¸ 
काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएको छ । 
 

ताङ्झरका २.९  
झङ्टठा शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रष्टाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू 

ङ्झस.नॊ. ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत 
आयोऩऩर दामय 

ङ्झभङ्झत 
प्रङ्झतवादीको  

शैङ्ञऺक मोग्मता य सॊस्था 
नाभ¸ ऩद य कामािरम सॊतमा 

1. २०७६।४।१६ 
 

२०७६।४।२३ 
 

सङ्टशीरादेवी गौतभ  ̧प्रा.ङ्जव., 
ङ्ञशऺक¸ श्री भा.ङ्जव.  ̧शङ्टर्द्ोधन 
गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.-२¸ 
ठूरोनन्दनगय¸ कङ्जऩरवस्तङ्ट। 

१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्  ̧ उत्तय 
प्रदेश¸ बायत । 

2. २०७६।४।२३ 
 

२०७६।५।२ 
 

वीयफहादङ्टय फङ्टढा¸ प्रा.ङ्जव., 
ङ्ञशऺक (याहत अनङ्टदान 
कोटा)¸ चन्िसूमि आधायबतू 
ङ्जवद्यारम¸ ङ्झसॊजा¸ जङ्टम्रा । 

१ Intermediate¸ Bihar 

School Examination 

Board¸ Patna भारत  । 

3. २०७६।४।२३ 
 

२०७६।५।४ 
 

सरफहादङ्टय फङ्टढा¸ 
सवइङ्ञन्जङ्झनमय¸ साना ङ्झसॉचाइ 
कामििभ¸ दैरेि । 

१ Diploma in Civil 

Engineering¸ ङ्झरब ङ्टवन 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ ऩयीऺा 
ङ्झनमन्रण 
कामािरम¸फल्िङ्̧ट  
काठभाडौं । 

4. २०७६।५।१२ 
 

२०७६।५।१७ 
 

नन्दरार ङ्झतरुवा¸ प्रा.ङ्जव. 
ङ्ञशऺक (अनङ्टदान/याहत 
कोटा)¸ बानङ्ट भा.ङ्जव.¸ 
शॊकयऩङ्टय¸ कञ्चनऩङ्टय । 

१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्  ̧ 
इराहवाद, उत्तय प्रदेश¸ 

बायत। 
5. २०७६।५।१२ 

 
२०७६।५।१७ 

 
सङ्टयेशफहादङ्टय थाऩा¸ 
प्र.ना.ङ्झन.¸ ङ्ञजल्रा प्रहयी 
कामािरम¸ कङ्जऩरवस्तङ्ट । 

१ इन्टयङ्झभङ्झडएट¸ 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद्  ̧ वायाणसी, उत्तय 
प्रदेश¸ बायत । 

6. २०७६।५।१९ 
 

२०७६।५।२४ 
 

ङ्जवष्णङ्टकङ्ट भायी ऩयाजङ्टरी¸ 
सहामकस्तय (ततृीम 
भङ्टङ्ञिमा) ङ्ञशङ्ञऺका¸  ऩोिया 
न.ऩा.¸ (हार ऩोिया 
भ.न.ऩा वडा नॊ. १०) ।  

१ भध्मभा¸ ङ्झफहाय सॊस्कृत 
ङ्ञशऺा फोडि̧  ऩटना¸ 
बायत । 

7. २०७६।५।२६ 
 
 

२०७६।६।२ 
 
 

ङ्जवनोदभान याजबण्डायी¸ 
प्र.ना.ङ्झन.¸ भहानगयीम प्रहयी 
वतृ्त¸ थानकोट । 

१ इन्टयङ्झभङ्झडमट¸ 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद्  ̧ वायाणसी, उत्तय 
प्रदेश¸ बायत। 

8. २०७६।५।२६ 
 
 

२०७६।६।२ 
 
 

ऩशङ्टऩङ्झत साऩकोटा¸ वङ्चयष्ठ 
सहामक¸ ङ्जवशार फजाय 
कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड¸ धभिऩथ¸ 
काठभाडौं । 

१ एस.एर.सी.¸ गान्धी 
उच्च भा.ङ्जव.¸ भनोहया¸ 
काठभाडौं । 
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9. २०७६।५।२६ 
 

२०७६।६।१ 
 

ऩङ्टष्ऩा कङ्ट भायी के.सी.¸  
प्र.ना.ङ्झन.¸ इराका प्रहयी 
कामािरम¸ िैयहनी¸ ङ्ञचतवन । 

१ इन्टयङ्झभङ्झडमट¸ ङ्जवहाय 
इन्टयङ्झभङ्झडमट ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद् ऩटना । 

10. २०७६।६।२ 
 

२०७६।६।७ 
 

देवयाज ङ्जव.सी.¸ प्र.ना.ङ्झन.¸ 
ऺेरीम प्रहयी ताङ्झरभ केन्ि¸ 
नेऩारगञ्ज ।  

१ इन्टयङ्झभङ्झडमट¸ 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद्  ̧ वायाणसी, उत्तय 
प्रदेश¸ बायत । 

11. २०७६।७।१८ 
 

२०७६।७।२० 
 

रोकयाज फयार¸ गा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचव¸  ङ्झफतािभोड न.ऩा.¸ 
झाऩा । 

१ High School¸ 

BOARD OF 

SECONDARY 

EDUCATION¸ 

ASSAM, बायत। 
12. २०७६।७।२५ 

 
२०७६।७।२७ 

 
नयफहादङ्टय यावर¸ प्र.अ.¸ 
कपरकटे्टश्वय प्रा.ङ्जव.¸ 
छङ्झतवन¸ डोटी । 

१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्¸ ऺेरीम 
कामािरम¸ इराहावाद । 

13. २०७६।७।२५ 
 

२०७६।७।२७ 
 

सॊतोषकङ्ट भाय चौधयी¸ 
इङ्ञन्जङ्झनमय (कयाय)¸ 
भहायाजगॊज न.ऩा.¸ 
भहायाजगॊज¸ कङ्जऩरवस्तङ्ट। 

१ ई-ङ्जवङ्झडङसम्फन्धी 
ताङ्झरभ (E-GP 

Training)¸ न्मङ्ट ङ्झसर्द्ाथि 
कम्प्मङ्टटय एजङ्टकेशन 
सेन्टय¸ नमाॉटोर¸ 

कङ्जऩरवस्तङ्ट । 
14. २०७६।७।२५ 

 
२०७६।८।४ 

 
ऩूणिवासी मादव (अङ्जहय)¸ 
अध्मऺ¸ ङ्जव.व्म.स.¸ जनता 
भा.ङ्जव. सङ्टिौरी¸  

नवरऩयासी । 

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

15. २०७६।७।२५ 
 

२०७६।८।४ 
 

सॊगीताकङ्ट भायी भहतो¸ 
प्राथङ्झभक ङ्ञशऺक (याहत 
कोटा)¸ याङ्जष्डम प्रा.ङ्जव.¸  
रक्ष्भीङ्झनवास गा.ङ्जव.स.¸ 
वडा नॊ. ८¸ धनङ्टषा । 

१ प्रा.ङ्जव. तहको स्थामी 
अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर¸ 
ङ्ञजल्रा ङ्झसयहा । 
 

16. २०७६।७।२५ 
 

२०७६।८।२ 
 

वासङ्टदेव ऩोियेर¸  उऩ-
सम्ऩादक (तह-७)¸ गोयिाऩर 
सॊस्थान¸ धभिऩथ । 

२ स्नातक¸ ङ्झरब ङ्टवन 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ 
काठभाडौं। 

फैकङ्ट ण्ठप्रसाद थऩङ्झरमा¸ 
तत्कारीन ऩयीऺा प्रशासन 
भहाशािा प्रभङ्टि¸ ङ्झरब ङ्टवन 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम ।  

वासङ्टदेव ऩोियेरको 
प्रभाणऩर गरत 
प्रभाणीकयण गयी भ्र.ङ्झन. 
ऐन¸ २०५९ को दपा 
१९ (२) फभोङ्ञजभको 
कसङ्टय गयेको । 

17. २०७६।८।१२ 
 

२०७६।८।१६ 
 

टेकभान थाऩा¸ ङ्झन.भा.ङ्जव. 
ङ्ञशऺक (याहत)¸ गङ्टरुजजङ्टय 
भा.ङ्जव.¸ यऺाचौय¸ दाङ । 

१ भा.ङ्जव. तहको स्थामी 
अध्माऩन अनङ्टभङ्झत-ऩर¸ 
रुकङ्ट भ ङ्ञजल्रा । 

 
18. २०७६।८।२६ 

 
२०७६।९।१ 

 
ङ्झतरभामा गङ्टरुङ¸ ङ्ञशङ्ञऺका¸ 
जनङ्ञशशङ्ट कल्माण आधायबतू 
ङ्जवद्यारम, शङ्टक्रागण्डकी, 
तनहङ्टॉ । 

१ भध्मभा¸ ङ्जवहाय सॊस्कृत 
ङ्ञशऺा फोडि̧  ऩटना। 

19. २०७६।८।२६ २०७६।९।१ याधा ङ्जकसन थारु.¸ का.स. १ 6 कऺा¸ बकृङ्ट टी 
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  (तह-१)¸ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्
प्राङ्झधकयण । 

ङ्झन.भा.ङ्जव¸ झाऩा ।  

20. २०७६।८।२६ 
 

२०७६।९।१ 
 

कृष्णकङ्ट भाय बण्डायी¸ 
पोयभेन (तह-4)¸ नेऩार 
ङ्जवद्यङ्टत ्  प्राङ्झधकयण । 

१ SLC (Test)¸ 
कङ्जऩराकोट भा.ङ्जव.¸ 
ङ्झसन्धङ्टरी । 

21. २०७६।८।२६ 
 

२०७६।९।१ 
 

याभफहादङ्टय भङ्टिान¸ जङ्टङ्झनमय 
हेल्ऩय (तह-२)¸ नेऩार 
ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण । 

१ ७ कऺा¸ फाघबैयव 
भा.ङ्जव.¸ भकवानऩङ्टय । 
 

22. २०७६।८।२६ २०७६।९।१ 
 

िेभप्रसाद ङ्चयभार¸ हेल्ऩय 
(तह-२)¸ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्  
प्राङ्झधकयण । 

१ ९ कऺा¸ भोती भा.ङ्जव.¸ 
झाऩा । 

23. २०७६।८।२६ 
 

२०७६।९।१ 
 

याभनन्दन याउत मादव¸ 
इरेङ्ञक्ट्रङ्झसमन (तह-३)¸ 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण¸ 
मदङ्टकङ्ट वा ङ्जवतयण केन्ि¸ 
धनङ्टषा । 

१ १० कऺा¸ नीरकण्ठ 
भा.ङ्जव.¸ उत्तयगमा-५¸ 
फोगटीटाय¸ यसङ्टवा । 

24. २०७६।८।२६ 
 

२०७६।९।१ 
 

सभसेय ताभाङ¸ हेल्ऩय 
(तह-२)¸ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्  
प्राङ्झधकयण¸ दभक ङ्जवतयण 
केन्ि¸ झाऩा । 

१ कऺा-९(नौ)¸ 
रक्ष्भीनायामण भा.ङ्जव.¸ 
धयभऩङ्टय-८ झाऩा । 

25. २०७६।८।२६ 
 

२०७६।९।१ 
 

रारङ्ट डगौया¸ हेल्ऩय (तह-
२)¸ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्  
प्राङ्झधकयण¸ कङ्ट रेश्वय ङ्जवतयण 
केन्ि¸ काठभाडौं । 

१ ७ कऺा¸ सयस्वती 
भा.ङ्जव.¸ भहङ्टङ्झरमा 
उल्टािाभ¸ कञ्चनऩङ्टय । 

26. २०७६।९।३ 
 

२०७६।९।७ 
 

इन्िप्रसाद बट्टयाई¸ ङ्झन.भा.ङ्जव 
ङ्ञशऺक¸ जम काङ्झरका 
भा.ङ्जव. फङ्छदिमा । 

१ आई.एस्सी.¸ Bihar 

School Examination 

Board (SS)¸ Patna 
बायत । 

27. २०७६।९।३ 
 

२०७६।९।११ 
 

रक्ष्भी देवी शाह¸ टाइङ्जऩष्ट 
ना.सङ्ट.¸ मातामात व्मवस्था 
कामािरम¸ सेती अञ्चर¸ 
धनगढी । 

१ टेष्ट ऩास¸ शायदा 
भा.ङ्जव.¸ हङ्चयऩङ्टय¸ 
भकवानऩङ्टय । 

28. २०७६।९।१४ 
 

२०७६।९।१७ 
 

ऻानङ्ट यामभाझी¸ ङ्ञशऺक¸ 
प्रा.ङ्जव.¸ सङ्टनडाॉडा¸ बिकारी¸ 
ङ्झसन्धङ्टरी । 

१ हाइस्कङ्ट र¸ ङ्जवहाय 
ङ्जवद्यारम ऩयीऺा सङ्झभङ्झत¸ 
ऩटना । 

29. २०७६।९।१४ 
 

२०७६।९।१६ 
 

सङ्टयेन्िफहादङ्टय ङ्जवष्ट¸ अध्मऺ¸ 
भहेन्िनगय नगय ङ्जवकास  

सङ्झभङ्झत । 

१ कऺा १०¸ गङ्टरुकङ्ट र 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम वनृ्दावन 
भथङ्टया¸ बायत। 

30. २०७६।९।२४ 
 

२०७६।९।२५ 
 

अङ्झनता ऩोियेर वाग्रे¸ 
प्राथङ्झभक ङ्ञशङ्ञऺका 
(अस्थामी)¸ जन जौ कङ्ट भायी 
शाही प्रा.ङ्जव.¸ भनऩाङ¸ 
तनहङ्टॉ । 

१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्  ̧ उत्तय 
प्रदेश¸ बायत । 

31. २०७६।10।१३ 
 

२०७६।10।१४ 
 

उदमयाज मादव¸ प्राथङ्झभक 
ङ्ञशऺक¸ सङ्जहद स्भायक 
भा.ङ्जव.¸ कम्दी¸ फाॉके । 

१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्  ̧ उत्तय 
प्रदेश¸ बायत । 
 

32. २०७६।10।१३ २०७६।10।१६ जमनायामण प्रसाद साह¸ १ फी.ए.¸ भगध 
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 प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत¸ नेऩार 
टेङ्झरकभ । 

ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ फोधगमा¸ 
बायत  । 

33. २०७६।10।१३ 
 

२०७६।10।१६ 
 

शायदा अङ्झधकायी 
(राङ्झभछाने)¸ प्राथङ्झभक 
ङ्ञशऺक¸ कङ्ट भायी आधायबतू 
ङ्जवद्यारम¸ शङ्टक्रागण्डकी¸ 
तनहङ्टॉ । 

१ भाध्मङ्झभक ऩयीऺा¸ 
ङ्झफहाय ङ्जवद्यारम ऩयीऺा 
सङ्झभङ्झत¸ ऩटना¸ बायत । 

34. २०७६।10।१३ 
 

२०७६।10।१६ अरूणकङ्ट भाय शाह¸  प्र.ङ्झन.¸ 
नेऩार प्रहयी । 

१ फी.ए.¸ भगध 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ फोधगमा¸ 
बायत । 

35. २०७६।10।१३ 
 

२०७६।10।१७ 
 

श्रीप्रसाद ऩौंडेर¸ ङ्ञशऺक¸ 
ङ्ञशव भा.ङ्जव.¸ केशवटाय¸ 
तनहङ्टॉ (हार प्र.अ.¸ काङ्झरका 
भा.ङ्जव.¸  
फन्दीऩङ्टय) । 

१ आई.ए.¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्  ̧ उत्तय 
प्रदेश इराहवाद¸  

बायत । 

36. २०७६।10।१३ 
 

२०७६।10।१६ 
 

ङ्झनभिराकङ्ट भायी के.सी.¸  
िङ्चयदाय¸ ङ्ञजल्रा हङ्टराक 
कामािरम¸ फाॉके । 

१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्¸ उत्तय 
प्रदेश¸ बायत । 

37. २०७६।10।१३ 
 

२०७६।10।१६ 
 

धीयेन्िकङ्ट भाय शाही¸ ऩूवि 
प्र.स.ङ्झन.¸ नेऩार प्रहयी । 

१ इन्टयङ्झभङ्झडमट¸ 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद्¸ उत्तय प्रदेश 
बायत । 

38.  
२०७६।11।1 

 

 
२०७६।11।४ 

 

कङ्ट वेयप्रसाद उऩाध्माम¸ 
सहामक चतङ्टथि̧  साझा 
प्रकाशन शािा कामािरम¸ 
वीयगॊज । 

१ भध्मभा¸ ङ्झफहाय सॊस्कृत 
ङ्ञशऺा फोडि̧  ऩटना¸ 
बायत । 

39. २०७६।11।1 
 

२०७६।11।४ 
 

शाङ्झरकयाभ िनार¸ 
अङ्झधकृत¸ नेऩार नागङ्चयक 
उड्डमन प्राङ्झधकयण ।  

१ भध्मभा, ङ्जवहाय सॊस्कृत 
ङ्ञशऺा फोडि̧  ऩटना । 

40. २०७६।11।1 
 

२०७६।11।४ 
 

िेटयाज फयार¸ प्राथङ्झभक 
ङ्ञशऺक (अस्थामी)¸ 
चम्ऩादेवी प्रा.ङ्जव.¸ 
ओिरढङ्टॊगा । 

१ भध्मभा¸ ङ्झफहाय सॊस्कृत 
ङ्ञशऺा फोडि ऩटना 
बायत। 

41. २०७६।11।1 
 

२०७६।11।७ 
 

भङ्टकङ्ट न्द प्रसाद उऩाध्माम 
ढकार¸ प्र.ना.ङ्झन.¸ ङ्ञजल्रा 
प्रहयी कामािरम¸ओिरढङ्टङ्गा । 

१ भध्मभा¸ ङ्झफहाय सॊस्कृत 
ङ्ञशऺा फोडि̧  ऩटना । 

42. २०७६।11।८ 

 
२०७६।11।१३ 

 
अॊजङ्ट यॊ ङ्ञजतकाय¸ नतृ्म 
कराकाय (तह-५)¸  
साॊस्कृङ्झतक सॊस्थान (याङ्जष्डम 
नाचघय)¸ जभर¸ 
काठभाडौं। 

१ कऺा १० (सेन्टअऩ)¸ 
जनज्मोङ्झत भा.ङ्जव.¸ 
देवच ङ्टरी न.ऩा. १५¸ 
प्रगङ्झतनगय¸  
नवरऩयासी । 

43. २०७६।11।८ 

 
 

२०७६।11।१५ 

 
इन्िङ्झसॊह थाऩा¸ ङ्ञशऺक¸ 
सयस्वती भा.ङ्जव.¸ छोटी 
ऩङ्झसिमा¸ कञ्चनऩङ्टय । 

१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् ̧ उत्तय 
प्रदेश¸ फायाणसी बायत 
। 

44. २०७६।11।८ 

 
२०७६।11।१३ 

 
चिऩाणी बट्टयाई¸ 

सङ्टऩयबाइजय (भेकाङ्झनकर) 
१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 

ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् ̧ वायाणसी, 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

(तह-५)¸ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् 
प्राङ्झधकयण । 

उत्तय प्रदेश¸ बायत । 

45. २०७६।11।८ 

 
२०७६।11।१३ 

 
गीता अङ्झधकायी¸ टा.ना.सङ्ट.¸ 
फेंसीसहय न.ऩा.¸ गण्डकी 
प्रदेश । 

१ एस.एर.सी.¸ ङ्झफहाय 
ङ्जवद्यारम ऩयीऺा सङ्झभत, 
ऩटना,  
बायत । 

46. २०७६।11।८ 

 
२०७६।11।१३ 

 
नयेन्िकङ्ट भाय आरे भगय¸ 
नतृ्म कराकाय¸ तह-५¸ 
साॊस्कृङ्झतक सॊस्थान जभर¸ 
काठभाडौँ । 

१ कऺा १०¸ ङ्झसर्द्ेश्वय 
भा.ङ्जव.¸ फङ्टटवर रुऩन्देही 
। 

47. २०७६।11।८ 

 
२०७६।11।१५ 

 
ङ्जवष्णङ्टप्रसाद दरारी¸ 
प्र.ना.ङ्झन.¸ नेऩार प्रहयी । 

१ इन्टयङ्झभङ्झडमट¸ Bihar 

School Examination 

Board (SS)¸ Patna¸ 
ऩटना । 

48. २०७६।11।१५ २०७६।11।१९ दङ्टतकङ्ट भायी गफङ्टिजा¸ प्रा.ङ्जव.. 
ङ्ञशङ्ञऺका¸ श्री काङ्झरका 
भा.ङ्जव¸ यघङ्टगॊगा -१¸ ङ्झतप्ल्माड्ग 
म्माग्दी । 

१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् ̧ वायाणसी, 
उत्तय प्रदेश । 

49. २०७६।11।१५ 

 
२०७६।11।२० 

 
दीऩकफाफङ्ट अमािर¸ भा.ङ्जव. 
ङ्ञशऺक (ततृीम)¸  श्री 
शाङ्ञन्त ङ्जवद्यागहृ भा.ङ्जव.¸ 
रैनचौय¸ काठभाडौं । 

१ B.Sc.¸ भगध 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ फोधगमा¸ 
ङ्झफहाय¸ बायत¸ । 

50. २०७६।11।१५ 

 
२०७६।11।२१ 

 
उत्तभ काकी¸  प्र.ना.ङ्झन. 
(हार प्र.ङ्झन.)¸ प्रहयी प्रधान 
कामािरमअन्तगित । 

१ फी.कभ.¸ भगध 
ङ्जवङ्ञववद्यारम  ̧फोधगमा  ̧

ङ्झफहाय, बायत । 
51. २०७६।11।१५ 

 
२०७६।11।२१ 

 
कभरा वाग्रे (कोइयारा)¸ 
फार ङ्जवकास तह सहमोगी 
कामिकताि (ङ्ञशऺक)¸ 
काङ्झरका प्रा.ङ्जव.¸ 
शङ्टक्रागण्डकी¸ तनहङ्टॉ । 

१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्¸ वायाणसी, 
उत्तय प्रदेश । 

 

52. २०७६।11।22 

 
२०७६।11।2७ 

 
कराऩङ्झत कङ्ट भायी शभाि बङे्ङ 
कराऩङ्झतदेवी अवस्थी¸ प्र.अ. 
(प्राथङ्झभक तह याहत 
ङ्ञशऺक)¸ बङू्झभयाज प्रा.ङ्जव.¸ 
भङ्ञणरेक-१¸ फडभ  

डडेल्धङ्टया । 

१ हाइस्कङ्ट र (H.S.)¸  
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद् ̧ इराहवाद, 
उत्तय प्रदेश¸ बायत । 

 

53. २०७६।11।22 

 
२०७६।11।2३ 

 
ऩवनदेवी मादव बङे्ङ 
ऩवनदेवी¸ प्राथङ्झभक 
ङ्ञशङ्ञऺका (अस्थामी याहत)¸ 
मङ्टवा प्रा.ङ्जव.¸ गोइठी 
ङ्जटकङ्ट ङ्झरमा¸ भहोत्तयी । 

१ स्थामी अध्माऩन 

(प्राथङ्झभक तह) 
अनङ्टभङ्झत-ऩर¸ धनङ्टषा 
ङ्ञजल्रा । 

54. २०७६।11।22 

 
२०७६।11।2३ 

 
प्रभेङ्झसॊह काकी¸ टा.ना.सङ्ट.¸ 
ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामािरम 
कञ्चनऩङ्टय । 

१ कऺा 10 (टेष्ट 
ऩयीऺा)¸ ऩञ्चदेव 
भहानन्द भा.ङ्जव. ङ्चयभ¸ 
फैतडी । 

55. २०७६।11।22 

 
२०७६।1२।३ 

 
छोटेरार ठाकङ्ट य¸ प्रा.ङ्जव..  
ङ्ञशऺक¸ याम्चे आधायबतू 
ङ्जवद्यारम¸ भयाङ¸  

१ भध्मभा¸ ङ्झफहाय सॊस्कृत 
ङ्ञशऺा फोडि̧ ऩटना । 
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म्माग्दी । 
56. २०७६।1२।3 

 
२०७६।1२।४ 

 
बेषफहादङ्टय ऩौडेर¸ 
इरेङ्ञक्ट्रङ्झसमन (तह ३)¸ 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण¸ 
केन्िीम वकि सऩ¸ हेटौंडा। 

१ ९ कऺा¸ ङ्झरब ङ्टवन 
भा.ङ्जव.¸ हेटौंडा । 

57. २०७६।1२।3 

 
२०७६।1२।७ 

 
भहॊथ भण्डर¸  सङ्टऩयबाइजय 
(तह ५)¸ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत 
प्राङ्झधकयण । 

१ भध्मभा¸ ङ्झफहाय सॊस्कृत 
ङ्ञशऺा फोडि̧  ऩटना¸ 
बायत । 

58. २०७६।1२।3 

 
२०७६।1२।७ 

 
नायामण शभाि̧  भा.ङ्जव. 
ङ्ञशऺक¸ साझाऩङ्टय उच्च 
भा.ङ्जव.¸ भेघौरी¸ ङ्ञचतवन ।  

१ स्नातक¸ ङ्झरब ङ्टवन 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ ऩयीऺा 
ङ्झनमन्रण कामािरम¸ 
फल्िङ्ट । 

59. २०७६।1२।3 

 
२०७६।1२।७ 

 
ङ्ञजतेन्ि कङ्ट भाय झा¸ भा.ङ्जव. 
ङ्ञशऺक¸ सूमोदम उच्च 
भा.ङ्जव.¸ श्रीनगय¸ हङ्टम्रा । 

१ फी.एस्सी. (एच)¸ 
फी.एन. भॊडर 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ रारङ्टनगय 
भध्मेऩङ्टया¸ ङ्झफहाय । 

60. २०७६।1२।3 

 
२०७६।1२।७ 

 
याभनायामण मादव¸  प्रा.ङ्जव.. 
ङ्ञशऺक¸ श्री भा.ङ्जव. रगडी 
गङ्छदमानी¸  ङ्झसयाहा । 

१ भेङ्जट्रक (एस.एर.सी.)¸ 
ङ्झफहाय ङ्जवद्यारम ऩयीऺा 
सङ्झभङ्झत¸ ऩटना¸ बायत । 

61.  

२०७६।1२।3 

 

 

२०७६।1२।७ 

 

शॊकयफहादङ्टय ताभाङ¸ 
इरेङ्ञक्ट्रङ्झसमन (तह ३)¸ 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण¸ 
हेटौंडा ङ्जवतयण केन्ि  

हेटौंडा । 

१ कऺा ८¸ ङ्झरब ङ्टवन भा.ङ्जव.¸ 
नवरऩङ्टय¸ हेटौंडा । 

 

62. २०७६।1२।3 

 

२०७६।1२।७ 

 

रोकनाथ िनार¸ हेल्ऩय¸ 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण¸ 

ङ्झग्रड भहाशािा¸ चौकीटोर¸ 

हेटौंडा । 

१ कऺा ९¸ नेऩार भा.ङ्जव. 
अभरेिगञ्ज¸ फाया । 

 

63. २०७६।1२।3 

 
२०७६।1२।७ 

 
हेरन गङ्टरुङ¸ का.स.¸ बानङ्ट 
न.ऩा.¸। 

१ कऺा ८¸ ङ्जहभारम 
फोङ्झडिङ स्कङ्ट र¸ च ङ्टॉदी¸ 
तनहङ्टॉ । 

64. २०७६।1२।१० 

 
२०७७।1।२ 

 
प्रबात ऻवारी¸ अङ्झधकृतस्तय 
छैठौं (प्राङ्जवङ्झधक) कम्प्मङ्टटय 
अङ्झधकृत¸ ङ्झसर्द्ाथिनगय 
न.ऩा.¸ रुऩन्देही । 

१ इन्टयङ्झभङ्झडमट¸ 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद्¸ वायाणसी, उत्तय 
प्रदेश¸ बायत । 

65. २०७६।1२।१० 

 
२०७७।२।५ 

 
याजनङ्झसॊह बण्डायी¸ 
प्र.ना.ङ्झन.¸ नेऩार प्रहयी । 

१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् ̧ 
इराहवाद, उत्तय प्रदेश¸ 
बायत । 

66. २०७7।1।8 

 
२०७7।1।३१ 

 
ङ्जवश्वनाथ ऩङ्टडासैनी¸ 
इरेङ्ञक्ट्रङ्झसमन (तह-३)¸ 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण¸ 
प्रसायण ङ्झग्रड भहाशािा¸ 
हेटौंडा । 

१ कऺा-८¸ श्री आधङ्टङ्झनक 
याङ्जष्डम भा.ङ्जव.¸ हेटौंडा ।  

67. २०७७।१।८ 

 
२०७७।२।५ 

 
शॊकय थाऩा¸ इरेङ्ञक्ट्रङ्झसमन 
(तह-३)¸ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् 
प्राङ्झधकयण हेटौँडा । 

१ कऺा-५ नेऩार याङ्जष्डम 
प्रा.ङ्जव.¸ अभरेिगञ्ज¸ 
फाया । 
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68. २०७७।१।८ 

 
२०७७।२।५ 

 
धनफहादङ्टय रुम्फा थाऩा 
भगय¸ हेल्ऩय¸ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत 
प्राङ्झधकयण¸ हेटौंडा ङ्जवतयण 
केन्ि¸ हेटौंडा ।  

१ कऺा ८¸ जनता भा.ङ्जव. 
असनऩङ्टय¸  ङ्झसयाहा । 

69. २०७७।१।१५ २०७७।२।८ चन्िङ्जवन ङ्झसॊह¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺक श्री सयस्वती उच्च 
भा.ङ्जव.¸ सीभा-४ जाजयकोट । 

१ एभ .ए.  भगध 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ फोधगमा¸ 
बायत । 

70. २०७७।१।१५ 

 
२०७७।२।५ 

 
ङ्छदव्मभणी ऻवारी¸  प्र.अ.¸ 
शाङ्ञन्त ङ्जवद्याश्रभ उ.भा.ङ्जव.¸ 
रङ्झरतऩङ्टय । 

१ इन्टयङ्झभङ्झडमट¸ 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
ऩङ्चयषद् ̧ वायाणसी, उत्तय 
प्रदेश¸ बायत। 

71. २०७७।१।२४ 

 
२०७७।२।७ 

 
यत्नफहादङ्टय ङ्झथङ्ग¸ 
इरेङ्ञक्ट्रङ्झसमन¸ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् 
प्राङ्झधकयण¸ कङ्ट रेिानी दोस्रो 
(ङ्झनफङ्टवाटाय) हेटौंडा । 

१ कऺा ८¸ आधङ्टङ्झनक 
याङ्जष्डम भा.ङ्जव. हेटौंडा-
४¸ भकवानऩङ्टय । 

72. २०७७।१।२४ 

 
२०७७।२।८ 

 
ध्र ङ्टवफहादङ्टय के.सी.¸ 
प्र.स.ङ्झन.¸ नेऩार प्रहयी । 

१ आइि.ए.¸ ङ्झरब ङ्टवन 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ ऩयीऺा 
ङ्झनमन्रण कामािरम¸ 

फल्िङ्̧ट  काठभाडौं । 
73. २०७७।२।२ 

 
२०७७।२।९ 

 
चिफहादङ्टय कङ्टॉ वय¸ ङ्जव.ङ्झन.¸ 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम¸ 
कैरारी । 

१ प्रवीणता प्रभाणऩर 
(इन्टयङ्झभङ्झडमट 
एजङ्टकेसन)¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्¸ उत्तय 
प्रदेश¸ इराहावाद¸  

बायत । 
74. २०७७।2।२२ 

 
२०७७।2।२७ 

 
काङ्ञन्छभामा ङ्झथङ्ग¸ जङ्टङ्झनमय 
हेल्ऩय¸ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् 
प्राङ्झधकयण ङ्झडजेर केन्ि¸ 

चौकीटोर¸ हेटौंडा । 

१ कऺा ५ (ऩाॉच)¸ फङ्टर्द् 
ङ्झन.भा.ङ्जव.¸ ऩान्तरे¸ 

भकवानऩङ्टय । 

75. २०७७।2।२९ 

 
२०७७।३।३ 

 
ब ङ्टवन ङ्झगयी¸ प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक (ऩाॉचौं तह)¸ 
नागाजङ्टिन न.ऩा.¸काठभाडौं । 

१ भध्मभा¸ ङ्झफहाय सॊस्कृत 
ङ्ञशऺा फोडि̧  ऩटना । 

७६. २०७७।३।१८ २०७७।३।२१ नन्दप्रसाद पङ्ट मार¸ का.स.¸ 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण¸ 
हेटौंडा ङ्जवतयण केन्ि¸ 
हेटौंडा । 

१ कऺा ८¸ श्री जनता 
भा.ङ्जव.¸ ङ्झसभयाढी गढी¸ 
धनङ्टषा । 

७७. २०७७।३।१८ २०७७।३।२२ भहन्जी साह¸ प्रा.ङ्जव.. 
ङ्ञशऺक¸ श्री याङ्जष्डम प्रा.ङ्जव.¸ 
धभौया¸ भहोत्तयी । 

१ स्थामी अध्माऩन अनङ्टभङ्झत-
ऩर¸ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम¸ धनङ्टषा । 

७८. २०७७।३।१८ २०७७।३।२५ प्रभेफहादङ्टय यैकार¸ प्रहयी 
जवान¸ नेऩार प्रहयी । 

१ कऺा ८¸ श्री गणेश 
भा.ङ्जव.¸ ब ङ्टसाि¸ कञ्चनऩङ्टय । 

७९. २०७७।३।१८ २०७७।३।२८ सन्तप्रसाद कङ्ट भॉ¸ अध्मऺ¸ 
ङ्जव.व्म.स.¸ श्री ङ्झसक्टहन 
भा.ङ्जव.¸ रुऩन्देही । 

१ हाइस्कङ्ट र¸ भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् ̧ 
इराहावाद¸ उत्तयप्रदेश, 
बायत । 

८०. २०७७।३।२२ २०७७।३।२३ ऩङ्जवरा अङ्झधकायी¸ नसि एड¸ 
काङ्ञन्त फार अस्ऩतार । 

१ एस.एर.सी.¸ याङ्जष्डम 
ऩयीऺा फोडि̧  ऩयीऺा 



                              49 
 
ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ङ्झनमन्रण कामािरम¸ 
सानोङ्छठभी¸ बिऩङ्टय । 

८१. २०७७।३।२२ २०७७।३।२३ रोकफहादङ्टय काभी¸  नगय 
प्र.स.ङ्झन. (सहामकस्तय 
चौथो)¸ ऩोिया भ.न.ऩा । 

१ कऺा १० (टेष्ट 
ऩयीऺा)¸ इन्ि 
याज्मरक्ष्भी भा.ङ्जव.¸ 
कास्की । 

८२. २०७७।३।२२ २०७७।३।२३ याभप्रसाद बट्टयाई¸ 
सहामकस्तय चौथो¸ ऩोिया 
भ.न.ऩा¸ कास्की 

१ कऺा-१० (टेष्ट 
ऩयीऺा)¸ श्री बानङ्टबि 
आचामि भा.ङ्जव.¸ गल्माङ¸ 
स्माङ्जा । 

८३. २०७७।३।२२ २०७७।३।२३ मभङ्टना शे्रष्ठ¸ सहामकस्तय 
चौथो¸ ऩोिया भ.न.ऩा¸ 
कास्की 

१ कऺा-१०¸ बिकारी 
भा.ङ्जव.¸ कङ्टॉ डहय¸ऩोिया । 

८४. २०७७।३।२२ २०७७।३।२८ ऩङ्टष्ऩा गङ्टरुङ¸ प्राथङ्झभक 
ङ्ञशऺक¸ श्री जम नेऩार 
आधायबतू ङ्जवद्यारम/ 
प्रा.ङ्जव.¸ धयभऩानी¸ तनहङ्टॉ 

१ हाइस्कङ्ट र (H.S.)¸ 
ङ्झफहाय ङ्जवद्यारम ऩयीऺा 
सङ्झभङ्झत¸ ऩटना । 

८५. २०७७।३।२२ २०७७।३।३० यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊह¸ प्र.ना.उ.¸ 
नेऩार प्रहयी । 

१ शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩरहरूभा य 
नागङ्चयकताको 
प्रभाणऩरभा जन्भ ङ्झभङ्झत 
सच्माई ढाॉटी झङ्टठा 
ङ्जववयण ऩेस गयेको । 

झङ्टठा शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩरसम्फन्धी ८५ भङ्टद्दाहरूभा कङ्ट र प्रङ्झतवादी सॊतमा : 86 
2.५.३ गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू :- 
साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका ऩदाङ्झधकायी/कभिचायीहरूरे साविजङ्झनक ऩदभा फहार यहॉदा स्रोत निङ्टरेको अकङ्ट त सम्ऩङ्ञत्त 
आजिन गयेको बनी आमोगभा ऩयेको उजङ्टयीभध्मे अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा देहामफभोङ्ञजभका कभिचायीहरूरे भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ 
को दपा २० (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको तथ्म प्रभाङ्ञणत हङ्टन आएकोरे सोही ऐनको दपा २०(२) फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन य  दपा 20(2)¸ दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा 
२९ ि. फभोङ्ञजभ गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्तसभेत जपत हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा भङ्टद्दा दामय 
गङ्चयएको छ । ि.सॊ. ७¸ ११ य १६ फाहेकका अन्म सफै कभिचायीहरूको हकभा साङ्झफक भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०१७ को 
दपा १५ फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सोही दपारे ङ्झनदेश गयेफभोङ्ञजभ दपा 3¸ दपा १६ग तथा दपा २9 फभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन य  दपा 16ग. तथा दपा 29 फभोङ्ञजभ गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त जपत हङ्टनसभेत भागदाफी ङ्झरइएको छ । 

 

ि.
सॊ. 

ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत 
 

आयोऩऩर दामय 
ङ्झभङ्झत 

प्रङ्झतवादीको नाभ  य सॊतमा 
ङ्झफगो (रु.) 

(स्रोत निङ्टरेको 
सम्ऩङ्ञत्त) 

भङ्टतम प्रङ्झतवादीको 
नाभ¸ ऩद य कामािरम 

सम्ऩङ्ञत्त जपत 
गने प्रमोजनाथि 
भार प्रङ्झतवादी 

सॊतमा 

1.  २०७६।७।२५ २०७६।८।१ 

ङ्ञचयञ् जीवी थाऩा¸  
जेरय¸ कायागाय 
कामािरम¸ बीभपेदी¸ 
भकवानऩङ्टय ।   

ङ्झनजकी ऩत्नी 
गोभा कटे्टर 
थाऩा । 

२ 

1¸13¸60¸410।95 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

2.  २०७६।८।5 २०७६।८।१० 

भदन प्रसाद गङ्टप्ता¸ 
ना.सङ्ट.¸ भारऩोत 
कामािरम¸ ङ्झसभया¸ 
फाया । 

ङ्झनजकी ऩत्नी ङ्चयता 
देवी¸ छोयाहरू 
ङ्जवक्की गङ्टप्ता¸ यकी 
गङ्टप्ता एवॊ अन्म 
व्मङ्ञिहरू कङ्जवता 
कङ्ट भायी¸ 
ङ्झनयजकङ्ट भाय गङ्टप्ता¸ 
याजेशकङ्ट भाय गङ्टप्ता¸ 
जङ्टगङ्टरीप्रसाद¸ 
जगतनायामण 
प्रसाद मादव । 

९ 

१४¸८१¸८९¸०२३।- 

3.  २०७६।८।२४ २०७६।८।२७ 

कृष्णफहादङ्टय फस्नेत¸  
प्रभङ्टि बन्साय 
अङ्झधकृत¸  तातोऩानी 
बन्साय कामािरम¸ 
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक । 

ङ्झनजकी ऩत्नी 
सङ्झफता गौरी 
फस्नेत¸ ङ्झनजको 
जेठान नवीनकङ्ट भाय 
गौरी¸ नवीनकङ्ट भाय 
गौरीकी श्रीभती 
सकङ्ट न्तरा गौरी य 
छोया शङ्टरब  
गौरी । 

५ 

१०¸56¸91¸609।९1 

नवीनकङ्ट भाय गौरी । ङ्झनजकी ऩत्नी 
सकङ्ट न्तरा गौरी 
य छोया शङ्टरब 
गौरी । 

९¸२१¸५२¸७९२।- 

4.  २०७६।९।१४ २०७६।९।१८ 

याजेन्ि ढङ्टङ्गाना¸ 
उ.स.¸ अथि भन्रारम 
। 

ङ्झनजकी ऩत्नी 
भधङ्ट कोइयारा 
(ढङ्टङ्गाना) । 

२ 

4¸68¸48¸556।45 

5.  
२०७६।10।१

३ 
२०७६।10।१

६ 

याजेन्ि फस्नेत¸ 
का.स.¸भारऩोत 
कामािरम¸चावङ्जहर । 

ङ्झनजकी आभा टङ्टकङ्ट  
कङ्ट भायी फस्नेत¸ 
ऩत्नी सीता फस्नेत 
य बङ्झतजा कृऩा 
फस्नेत । 

४ 

८¸९८¸५८¸६१३।- 

6.  २०७६।11।1 २०७६।11।५ 

ङ्ञजतेन्िकङ्ट भाय चौधयी¸  
ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि 
(ङ्झस.ङ्झड.इ)¸ ङ्झडङ्झबजन 
सडक कामािरम¸ 
ङ्जवयाटनगय¸ भोयङ । 

ङ्झनजकी ऩत्नी 
ङ्जकयण चौधयी य 
छोया अङ्झबषेक 
चौधयी । 

३ 

3¸99¸44¸342।- 

7.  
२०७६।1२।१

० 
२०७७।1।३ 

याजकङ्ट भाय ढकार¸ 
एक्से्र टेङ्ञक्नङ्झसमन¸ 
ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवभानस्थर 
बन्साय कामािरम¸ 
काठभाडौं । 

ङ्झनजकी ऩत्नी ङ्झनयजया 
ङ्ञघङ्झभये  य याभभणी 
राङ्झभछान े। 

३ 

2¸00¸02¸886।65 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

8.  २०७७।२।२ २०७७।२।७ 

ऋङ्जषयाभ अमािर¸  
कामिकायी अङ्झधकृत¸ 
टोिा न.ऩा. । 

ङ्झनजकी ऩत्नी 
रक्ष्भीदेवी 
उऩाध्माम अमािर य 
छोयाहरू सङ्टशीर 
अमािर¸ सङ्टनीर 
अमािर । 

४ 

17¸८३¸४१¸५७9।- 

9.  २०७७।2।१५ २०७७।2।२० 

फिीयाज ढकार¸ 
भारऩोत अङ्झधकृत¸ 
बङू्झभसङ्टधाय तथा 
भारऩोत कामािरम¸ 
रङ्झरतऩङ्टय । 

ङ्झनजकी ऩत्नी 
ङ्झसजिना अमािर 
ढकार य जेठान 
नाताका नवयाज 
अमािर । 

३ 

१०¸२७¸५८¸४६१।– 

10.  २०७७।2।२२ २०७७।2।२७ 
याजेन्ि काफ्रे¸ 
सबेऺक¸ नाऩी 
कामािरम¸बिऩङ्टय । 

ङ्झनजकी ऩत्नी 
सङ्टशीरा काफ्रे । 

२ 
5¸43¸27¸099।99 

11.  २०७७।३।११ २०७७।३।१५ 
मङ्टगर ङ्जकशोय ठाकङ्ट य¸ 
रेिाऩार¸ भारऩोत 
कामािरम¸ ङ्झसभया । 

 
– 

१ 
३¸०४¸९४¸३०८।- 

12.  २०७७।३।११ २०७७।३।१६ 

याजकङ्ट भाय शार्क्य¸ 
ङ्झस.ङ्झड.इ. (आमोजना 
प्रभङ्टि)¸ सॊघीम 
िानेऩानी तथा ढर 
व्मवस्थाऩन आमोजना¸ 
िोटाङ (हार िानेऩानी 
तथा ढर व्मवस्थाऩन 
ङ्जवबाग¸काठभाडौं) । 

ङ्झनजकी ऩत्नी 
अल्का शार्क्य य 
बान्जी नाताकी 
प्रबा शार्क्य । 

३ 

10¸७७¸५०¸४५३।– 

13.  २०७७।३।११ २०७७।३।१६ 
टहरफहादङ्टय काकी¸ 
पोयभेन¸ नेऩार 
ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण । 

 
– 

१ 
1¸09¸87¸658।- 

14.  २०७७।३।१५ २०७७।३।१९ 
बयतयाज आचामि̧   
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ सडक 
ङ्जवबागअन्तगित । 

ङ्झनजकी ऩत्नी 
ङ्चयतादेवी िनार 
आचामि । 

२ 
३¸२१¸६२¸४८०।- 

15.  २०७७।३।१८ २०७७।३।२२ 

चन्ि नायामण 
मादव¸  
सङ्टऩङ्चयटेन्डेन्ट 
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ सडक 
ङ्जवबाग (हार 
अवकाश प्राप्त) । 

ङ्झनजकी ऩत्नी याधा 
कङ्ट भायी मादव । 

२ 

१¸८५¸११¸७२८।- 

16.  २०७७।३।१८ २०७७।३।२३ 

ऩूणिप्रसाद उऩाध्माम¸ 
ङ्झस.ङ्झड.इ.¸ िानेऩानी 
तथा ढर 
व्मवस्थाऩन 
ङ्जवबागअन्तगित 
ऺेरीम आमोजना 
व्मवस्थाऩन 
कामािरम¸  

नेऩारगॊज । 

ङ्झनजकी ऩत्नी दङ्टगाि 
िनार ङ्चयभार । 

२ 

3¸10¸27¸153।- 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

17.  २०७७।३।२२ २०७७।३।२५ 

ङ्ञजतेन्ियाज शार्क्य¸ 
ङ्झस.ङ्झड.इ.¸ सडक 
ङ्जवबागअन्तगित हार 
भध्मऩहाडी ऩङ्ञश्चभ 
(ऩङ्टष्ऩरार) 
रोकभागि सडक 
आमोजना तङ्टरसीऩङ्टय 
दाङ । 

ङ्झनजकी ऩत्नी 
ङ्झभङ्झथरा शार्क्य । 

२ 

2¸25¸04¸010।78 

18.  २०७७।३।२९ २०७७।३।३० 

भनप्रसाद येग्भी¸ 
उ.स.¸ फाॉसगढी 
न.ऩा.¸ फङ्छदिमा (ङ्ञशऺा 
मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द 
शािा) ।  

ङ्झनजकी ऩत्नी 
ऩम्पादेवी ऩाण्डेम 
य छोयी सन्ध्मा 
येग्भी । 

३ 

4¸54¸33¸698।- 

गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेका १८ भङ्टद्दाहरूभा जम्भा प्रङ्झतवादी सॊतमा :      53 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

 2.५.४ साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू : - 
 आ.व. २०७६/७७ भा तऩङ्झसरका उजङ्टयीहरू उऩय अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा तऩङ्झसरफभोङ्ञजभका याष्डसेवकरे भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ को दपा १७ फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 

आएकोरे ङ्झनजहरूराई उि दपा १७ रे ङ्झनदेश गयेफभोङ्ञजभ सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सजाम गयी दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टरउऩय हङ्टनका साथै 
अन्म कसङ्टयसभेत गयेकोभा सोहीफभोङ्ञजभको सजाम य याष्डसेवकसॉग ङ्झभरेभतो गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सॊरग्न अन्म व्मङ्ञिहरूराई सोही 
उऩदपाभा व्मवङ्ञस्थत सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत¸ काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएको छ ।  

 

ङ्झस.नॊ. उजङ्टयी अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको व्महोया 
ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत¸ 

आयोऩऩर दामय ङ्झभङ्झत 
प्रङ्झतवादीको भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ फभोङ्ञजभ 
नाभ सॊतमा कसङ्टय सजाम भागदाफी ङ्झफगो (रु.)  

1.  

ङ्ञजल्रा वन कामािरम 
रुकङ्ट भका स.व.अ. 
ङ्जवनोदप्रसाद कानङ्टरे 
नक्करी इजाजतऩर 
तमाय गयी 
ङ्ञजल्राङ्झबरका 
जङ्झडफङ्टटीहरूको चोयी 
ङ्झनकासी गयाई ठूरो 
भाराभा याजस्व 
च ङ्टहावट गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा वन कामािरम रुकङ्ट भका स.व.अ. 
ङ्जवनोदप्रसाद कानङ्टरे नक्करी चरानी नम्फयहरू 
यािी कङ्ट नै याजस्व दस्तङ्टय सयकायी कोषभा 
दाङ्ञिरा नगयी नगयाई  दङ्टगािदीऩ 
इन्टयप्राइजेज¸ काठभाडौँका प्रो. दङ्टगिफहादङ्टय 
िड्का¸ दीऩक जङ्झडफङ्टटी सप्रामसि एण्ड 
टे्रडसि̧  सङ्टिेतका प्रो. भानफहादङ्टय वरी य 
नेऩार हफिर प्रोसेङ्झसङ प्रान्ट¸ फाॉकेका प्रो. 
रारफहादङ्टय वरीसॉगको ङ्झभरेभतोभा जङ्झडफङ्टटी 
सॊकरन इजाजतरगामत कङ्ट नै ऩङ्झन प्रङ्जिमा 
ऩूया नबएको अवस्थाभा गरत ढॊगरे 
जङ्झडफङ्टटी ङ्झनकासी इजाजतऩर तमाय गयी 
जङ्झडफङ्टटी ङ्झनकासी गयी गयाई रु. 
६¸१४¸७३०।- फयाफयको साविजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्त (जङ्झडफङ्टटी) ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी 
गयी भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय गयेको ।  

२०७६।४।१६¸ 
२०७६।४।२१ 

ङ्जवनोदप्रसाद कानङ्̧ट  स.व.अ.¸ 
ङ्ञजल्रा वन कामािरम¸  

रुकङ्ट भ । 

४ 
दपा ९ य दपा 

१७ 

दपा ९¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य ३ (१) (ङ)  

६¸१४¸७३०।- 

दङ्टगिफहादङ्टय िड्का¸ प्रो.¸ 
दङ्टगािदीऩ इन्टयप्राइजेज¸ 

काठभाडौँ । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४)  १¸६८¸६४०।- 

भानफहादङ्टय वरी¸  प्रो.¸ 
ङ्छदऩक जङ्झडफङ्टटी सप्रामसि 
एण्ड टे्रडसि̧  सङ्टिेत । 

ऐ ऐ १¸१८¸०४०।- 

रारफहादङ्टय वरी¸ प्रो.¸ नेऩार 
हफिर प्रोसेङ्झसङ प्रान्ट¸  

फाॉके । 

ऐ ऐ ३०¸०००।- 

2.  

साङ्झफक फदारकोट 
गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. २¸ 
काङ्झरकोट फस्न े
कङ्ट रफहादङ्टय शाहीरे 
ङ्झनजकी छोयी ङ्जकस्भता 

द्वन्द्वऩीङ्झडहरूको हकभा उऩरब्ध गयाएको 
याहत यकभ दोहोयो िान े फदङ्झनमतरे 
कङ्ट रफहादङ्टय शाहीरे ङ्जवगतको सशस्त्र द्वन्द्वभा 
ऩयी ङ्झनजकी एउटी भार छोयी 
ङ्जकस्भताकङ्ट भायी शाहीको भतृ्मङ्ट बएकोभा 

२०७६।४।१६¸ 
२०७६।४।२४ 

गणेशप्रसाद ङ्चयजार¸  
गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव¸  फदारकोट 
गा.ङ्जव.स. (हार वडा सङ्ञचव 
(िङ्चयदाय)¸ बैयवी गा.ऩा. वडा 

नॊ. ३¸ दैरेि) । 

२ 

दपा ९ य दपा 
१७ 

दपा ९¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य ३ (१) (ङ)  

१०¸००¸०००।- 
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कङ्ट भायी शाहीको 
द्वन्द्वकारभा भतृ्मङ्ट 
बएकोभा पयकपयक 
नाभफाट ङ्झसपाङ्चयस 
फनाई याज्मको रु. 
दश राि दोहोयो 
याहत यकभ ब ङ्टिानी 
ङ्झरएको बङे्ङसभेत ।  

ङ्झनजको उऩनाभ सङ्टनीता शाहीको नाभसभेत 
याहत तथा ऩङ्टन:स्थाऩना इकाइको 
कामिदरभा फेऩत्तातपि  सभावेश गयाई 
गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव गणेशप्रसाद ङ्चयजारसॉग 
ङ्झभरेभतो गयी ङ्झनज सङ्टनीता शाहीको नाता 
प्रभाङ्ञणत प्रभाणऩर एवॊ याहत उऩरब्ध 
गयाइङ्छदनङ्ट हङ्टन बङे्ङ ङ्जकटानी 
ङ्झसपाङ्चयसऩरसभेत फनाई ऩेस गयी नेऩार 
सयकायरे द्वन्द्वऩीङ्झडतराई याहतस्वरूऩ 
उऩरब्ध गयाएको यकभ रु. 
१०¸००¸०००।- दोहोयो ब ङ्टिानी ङ्झरई 
नेऩार सयकायराई हाङ्झन ऩङ्टर् माएको । 

कङ्ट र फहादङ्टय शाही¸ साङ्झफक 
फदारकोट गा.ङ्जव.स., वडा 

नॊ. २ । 
दपा ८ (४) दपा ८ (४) १०¸००¸०००।– 

3.  

ङ्ञजल्रा िेरकङ्ट द 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झत¸ भङ्टगङ्टका 
तत्कारीन अध्मऺ 
रारफहादङ्टय यावत य 
कोषाध्मऺ हस्तफहादङ्टय 
शाहीरे याङ्जष्डम 
िेरकङ्ट द ऩङ्चयषद् फाट 
भहाकारी नभङ्टना उच्च 
भा.ङ्जव.¸ श्रीनगयको 
िेर भैदान ङ्झनभािणको 
राङ्झग ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा िेरकङ्ट द ङ्जवकास सङ्झभङ्झत¸ भङ्टगङ्टभा 
आ.व. २०७०।७१ भा भहाकारी नभङ्टना 
उ.भा.ङ्जव.¸ श्रीनगयको िेर भैदान ङ्झनभािणभा 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ रु. १¸५०¸०००।- 
प्रङ्झतवादीहरू रारफहादङ्टय यावत य 
हस्तफहादङ्टय शाहीरे ङ्झभङ्झत २०७१।१।२५ 
भा सङ्झभङ्झतको फैंक िाताफाट ङ्झनकारी 
रु.३०¸०००।– भार ङ्जवद्यारमराई ऩेश्की 
ङ्छदई फाॉकी यकभ रु.१¸२०¸०००।– 

ङ्जवद्यारमराई उऩरब्ध नगयाई रेिाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनभा सम्ऩूणि यकभ रु. 
१¸५०¸०००।- िचि देिाई ङ्जहसाफ ङ्झभरान 
गयेको य कङ्चयफ ४ वषिऩङ्झछ उजङ्टयी ऩयेऩश्चात ्
उि यकभ ङ्जवद्यारमको नाभभा जम्भा 
गयेको बए ताऩङ्झन साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त 
फदङ्झनमतसाथ िाईभासी हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माउने उदे्दश्मरे उि कामि गयेको । 

२०७६।५।५¸ 
२०७६।५।१५ 

रारफहादङ्टय यावत अध्मऺ य 
हस्तफहादङ्टय शाही¸ कोषाध्मऺ¸ 

ङ्ञजल्रा िेरकङ्ट द ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत¸ भङ्टगङ्ट । 

४ 

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

 
१¸२०¸०००।- 

फारकृष्ण ियेर 
रेिाऩयीऺक । 

दपा १९ (१) दपा १९ (१)  

वीयेन्िजङ्ग याना ऺेरी¸  
रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

तमायकताि । 

दपा १९ (१) को 
कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा १९ (१) 

 

4.  सङ्टरऺणा भा.ङ्जव.¸ सङ्टरऺणा भा.ङ्जव.का स्थामी ङ्ञशऺक तथा २०७६।५।१२¸ हङ्चययाभ बण्डायी¸ स्थामी ३ दपा १७ दपा १७¸ दपा ३ २३¸९९९।६७ 
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ङ्जवदङ्टयका प्र.अ.  
हङ्चययाभ बण्डायीरे 
स्थामी ङ्ञशऺक बई 
अध्माऩन गदािको 
फित ३ वषे फेतरफी 
ङ्झफदा ङ्झरई वैदेङ्ञशक 
योजगायभा गएको¸ 
सेवाङ्झनवतृ्त हङ्टने 
सभमभा सो 
अवङ्झधसभेत गणना 
गयेको य सोसम्फन्धी 
कागजात नष्ट गयेको 
बङे्ङसभेत । 

तत्कारीन प्र.अ. हङ्चययाभ बण्डायी 
२०६३।४।२१ देङ्ञि ऩटक-ऩटक गयी ३ 
वषि असाधायण ङ्झफदा ङ्झरई भरेङ्झसमाभा काभ 
गनि गएको य योजगायफाट पकेऩश्चात ऩङ्टन: 
सोही ङ्जवद्यारमभा २०६६।३।२६ देङ्ञि 
ङ्ञशऺण सेवा गयी २०७१।८।१ गते 
याजीनाभा ङ्छदई सेवाङ्झनवतृ्त बएकोभा सोही 
ङ्जवद्यारमभा ङ्ञशऺक हङ्टॉदा ङ्झफदासम्फन्धी 
कागजात नष्ट गयी सेवाङ्झनवतृ्त हङ्टन े सभमभा 
सो अवङ्झधसभेत गणना गयी गयाई राब तथा 
सेवासङ्टङ्जवधा ङ्झरएको । ङ्झनजराई सेवासङ्टङ्जवधा 
उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनका राङ्झग 
ङ्जवद्यारमरे तमाय ऩायेको कागजातभा ङ्झनजरे 
फेतरफी ङ्झफदा नङ्झरएको बङे्ङ व्महोया 
उल्रेि बएको¸ उि ङ्झफदाको अङ्झबरेि 
याख्न े ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमरे सभेत 
ङ्झनजको ङ्झफदा नङ्झरएको बनी प्रभाङ्ञणत गयेको 
य सोही आधायभा ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺक 
ङ्जकताफिानाफाट ङ्झनजरे सेवाङ्झनवतृ्त 
सेवासङ्टङ्जवधा ङ्झरई फदङ्झनमतसाथ नेऩार 
सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माउने कसङ्टय गयेको । 

२०७६।५।२० ङ्ञशऺक तथा तत्कारीन 
प्र.अ.¸ सङ्टरऺणा भा.ङ्जव., 
ङ्जवदङ्टय न.ऩा. वडा नॊ. ९ 

नङ्टवाकोट । 

(१) य ३(१)(क)  

 

केशवफहादङ्टय फस्नेत¸ स्थामी 
ङ्ञशऺक¸ सङ्टरऺणा भा.ङ्जव., 
ङ्जवदङ्टय न.ऩा. वडा नॊ. ९ 

नङ्टवाकोट । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयको भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतवन्धात्भक 

वार्क्याॊश फभोङ्ञजभ 
दपा १७¸ दपा 

३(१) य 
३(१)(क)  

23¸999।67 

कङ्ट भायप्रसाद ङ्झतङ्झभङ्ञल्सना¸  
ङ्जव.ङ्झन.¸  ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 

कामािरम¸ ङ्जवदङ्टय¸  

नङ्टवाकोट । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयको भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतवन्धात्भक 

वार्क्याॊश फभोङ्ञजभ 
दपा १७¸ दपा 

३(१) य 
३(१)(क) 

23¸999।67 

5.  

ङ्ञजल्रा तेह्रथङ्टभ साङ्झफक 
दाॉगऩा गा.ङ्जव.स. का 
सङ्ञचव भङ्ञणप्रसाद 
याईरे भतृक व्मङ्ञिका 
नाभभा साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा बत्ता ङ्झनकासा 
गयी िाइभासेको 
बङे्ङसभेत । 

तेहथङ्टभ ङ्ञजल्राको साङ्झफक दाॉगऩा गा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचवको ऩदभा कामियत यहॉदा भङ्ञणप्रसाद 
याईरे साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण 
कामिसॉग सम्फङ्ञन्धत जम्भा 
रु.२¸०९¸७००।- तत्कारीन ङ्ञज.ङ्जव.स.¸ 
तेह्रथङ्टभफाट ब ङ्टिानी ङ्झरई नक्करी बयऩाई 
तमाय गयी झङ्टठा कागजातको आधायभा 
नेऩार सयकायको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना¸ हाङ्झन 

२०७६।५।१२¸ 
२०७६।५।१९ 

भङ्ञणप्रसाद याई¸ गा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचव¸  दाॉगऩा गा.ङ्जव.स.¸ 

तेहथङ्टभ । 

१ 

दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ)  

 

२¸०९¸७००।- 
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नोक्सानी तथा दङ्टरुऩमोग गये-गयाएको । 

6.  

सहयी ङ्जवकास तथा 
बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग¸ 
ङ्झडङ्झबजन कामािरम 
काठभाडौंअन्तगित 
फोरऩर आह्वान बई 
ङ्झनभािण व्मवसामी 
सोवणि/िम्हामणी 
जे.बी.सॉग ठेक्का 
सम्झौता बएको (ठे.नॊ. 
DUDBC/KATHMA

NDU/NCB WORKS 

/E-BID-6-07071) 
कऩन स्वास्थ्म चौकी 
बवन ङ्झनभािणको सङ्टरु 
ठेक्का अवङ्झध सभाप्त 
बए ऩश्चात ऩङ्झन 
सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकी 
रुग्ण अवस्थाभा यहेको 
बङे्ङसभेत । 

कऩन स्वास्थ्म चौकी बवन ङ्झनभािणका राङ्झग 
सहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग¸ 
ङ्झडङ्झबजन कामािरम काठभाडौंअन्तगित 
फोरऩर आह्वान बएको ठे.नॊ. 
DUDBC/KATHMANDU/NCBWORKS/ 

E-BID-6-070-71 भा ङ्झनभािण व्मावसामी 
सोवणि/िम्हामणी जे.बी.रे फैंकका 
कभिचायीहरूसॉगको ङ्झभरोभतोभा नक्करी फैंक 
जभानतहरू प्राप्त गयी उि जभानतहरूको 
आधायभा ठेक्का प्राप्त गयी सम्झौतासभेत 
गयेको¸ सम्झौताऩङ्झछ ङ्जढरो गयी कामािदेश 
फङ्टझेको¸ Insurance¸ Work Schedule य 
स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन अनङ्टसायको Quality 

Assurance Plan (QAP) नफङ्टझाई ङ्झनभािण 
कामि नै सॊचारन नगयेको य सम्झौताको 
सतिहरूङ्जवऩयीत ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ हङ्टने ङ्झभङ्झत 
सभाप्त बएऩङ्झछ नमाॉ कामािदेश य ऩूणि अवङ्झध 
म्माद थऩभेा भार ङ्झनभािण कामि गने¸ 
भूल्मवङृ्जर्द् नऩाएभा ङ्झनभािण कामि नगने बङे्ङ 
गैयङ्ञजम्भेवायऩूणि कङ्ट याहरू गयेको य ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम काठभाडौंका तत्कारीन ङ्झडङ्झबजन 
प्रभङ्टिरे फदङ्झनमतऩूविक ङ्झभरोभतोभा उि 
ठेक्काको सम्झौता गयी ङ्झनभािण व्मवसामीका 
थङ्टप्रै राऩयफाहीहरूभा उदासीन देङ्ञिई 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी  

गयेको । 

२०७६।५।१२¸ 
२०७६।५।१९ 

टीकाप्रसाद दङ्टरार¸  शािा 
प्रफन्धक¸ याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म 
फैंक ङ्झर. शािा कामािरम¸ 

चङ्चयकोट । 

६ 
दपा ९ य दपा 

१७ 

दपा ९¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ १ (ङ) 

६¸१०¸०००।- 

नवयाज िरी¸  सहामक 
प्रफन्धक तथा प्रल्हाद 
िड्का¸ कजाि इन्चाजि̧  

याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक ङ्झर.¸ 
शािा कामािरम¸ चङ्चयकोट 

ऐ 

दपा ९¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(च) 

१४¸८१¸०००।– 

फङ्टङ्जर्द् सागय थाऩा¸  ङ्झडङ्झबजन 
प्रभङ्टि¸ शहयी ङ्जवकास तथा 

बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग¸ 
ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ काठभाडौं 

दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (च) 
 

११२७४४०।– 

उभेशकङ्ट भाय बण्डायी¸ भेनेङ्ञजङ 
डाइयेक्टय¸ िम्हामणी ङ्झनभािण 
सेवा य अजङ्टिनफहादङ्टय थाऩा¸ 
प्रोऩाइटय सोवणि ङ्झनभािण सेवा 

। 

दपा ८ (४) दपा ८(४) ३०¸२२¸१००।- 

7.  
साङ्झफक ङ्झतराहाय 
गा.ङ्जव.स.¸ ऩवितभा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञि¸ सॊस्था 

साङ्झफक ङ्झतराहाय गा.ङ्जव.स.¸ ऩवितको आ.व. 
२०६८।६९ को रङ्ञऺत कामििभको 
फाख्राऩारनतपि को सयकायी यकभ रु. 

२०७६।५।१२¸ 
२०७६।५।१७ 

ङ्झररप्रसाद शे्रष्ठ¸  गा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचव¸  ङ्झतराहाय गा.ङ्जव.स.¸ 

ऩवित । 

२ 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ि)  

४०¸०००।– 
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य कभिचायीसभेतरे 
ङ्झरएको ऩेश्की 
पर्छ्यौट नगयेको तथा 
तत्कारीन सङ्ञचव 
ङ्झररप्रसाद शे्रष्ठरे 
अन्म व्मङ्ञिको नाभभा 
यकभ ङ्झनकारेको 
बङे्ङसभेत । 

४०¸०००।– अङ्झभन िाॉको नाभभा ऩेश्की 
चढाई तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव 
ङ्झररप्रसाद शे्रष्ठ य भोदी गा.ऩा. वडा नॊ. ६ 
फस्ने ङ्ञचरफहादङ्टय फस्नेत ऺेरीरे ङ्झभरेभतो 
गयी यकभ फाॉडेय ङ्झरई रु.४०¸०००।– 

फदङ्झनमतऩूविक ङ्जहनाङ्झभना¸ हाङ्झन नोक्सानी 
गयेको । हाङ्झन नोक्सानी गयेको ङ्झफगो रु. 
४०¸०००।– भध्मे रु. १५¸०००।– 

प्रङ्झतवादी ङ्ञचरफहादङ्टय फस्नेत ऺेरीरे 
अनङ्टसन्धानको िभभा २०७६।२।२ गते 
भोदी गा.ऩा.को िाताभा जम्भा गयेको । 

 

ङ्ञचरफहादङ्टय फस्नेत ऺेरी¸ 
भोदी गा.ऩा.¸ वडा नॊ.६ 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयको भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (ि)  

४०¸०००।– 

8.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे 
ङ्ञशऺक य फार 
ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे ङ्ञजतेन्िप्रसाद कङ्ट भॉसॉग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा 
रु.२¸००¸०००।… गैयकानूनी राब घङ्टस 
(ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी तथा गरत 
कागजातहरू उऩरब्ध गयाई प्रङ्झतवादी 
नागने्ि प्रसादसभेतको ङ्झभरेभतोभा सोही 
गरत तथा नक्करी कागजातहरूफाट 
प्रङ्झतवादी ङ्ञजतेन्िप्रसाद कङ्ट भॉराई जगयनाथ 
गा.ऩा. अन्तगितको श्री नेऩार याङ्जष्डम प्रा.ङ्जव. 
जभङ्टङ्झनमाॉभा काभकाजभा रगाई आ.व. 
२०७४।७५ य २०७५।७६ भा तरफ 
बत्ताफाऩत रु.४¸२६¸५६०।- ब ङ्टिानी ङ्छदई 
िाई नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

२०७६।५।१९¸ 
२०७६।६।१ 

ङ्ञजतेन्िप्रसाद कङ्ट भॉ¸ ङ्ञशऺक 
(याहत कोटा)¸ श्री नेऩार 

याङ्जष्डम प्रा.ङ्जव.¸ जभङ्टङ्झनमा¸ ऩसाि 

३ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

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

६¸२६¸५६०।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा 
३(१) य दपा 
३(१)(ङ)  

६¸२६¸५६०।- 

नागने्ि प्रसाद¸ प्र.अ.¸ श्री 
नेऩार याङ्जष्डम प्रा.ङ्जव.¸ 
जभङ्टङ्झनमाॉ̧  ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयको भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३(१) य 
दपा ३(१)(घ)  

४¸२६¸५६०।– 

9.  
जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे ङ्जपयोज आरभसॉग ङ्जवङ्झबङ्ङ 

२०७६।५।१९¸ 
२०७६।६।१ 

ङ्जपयोज आरभ¸ याहत 
ङ्ञशऺक¸ श्री भदसाि 

इस्राङ्झभमा दारुर उल्रङ्टभ¸ 

३ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३) य 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

३¸३८¸८५०।- 
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ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. २¸२०¸०००।… 
गैयकानूनी राब घङ्टस (ङ्चयसवत) ङ्झरएय 
प्रङ्झतवादी भहेशप्रसाद मादवसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा नक्करी तथा गरत कागजातहरू 
उऩरब्ध गयाई सोही गरत तथा नक्करी 
कागजातहरूफाट गा.ऩा.अन्तगितको श्री 
भदसाि इस्राङ्झभमा दारुर उल्रङ्टभ ऩाण्डेऩ ङ्टय 
ङ्जवद्यारमभा ङ्जपयोज आरभराई ङ्ञशऺकको 
रूऩभा काभकाजभा रगाई आ.व. 
२०७५।७६ भा ङ्झनजरे तरफ बत्ता प्राप्त 
गने गयी रु.१¸१८¸८५०।– ब ङ्टिानी गयी 
गयाई नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको ।  

ऩाण्डेऩ ङ्टय¸ ऩसाि । (१) (घ)  

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ)   

३¸३८¸८५०।- 

भहेशप्रसाद मादव¸ बतूऩूवि 
प्र.अ.¸ श्री नेऩार याङ्जष्डम 

भा.ङ्जव.¸ सेढवा ङ्जवताि¸ ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)  

१¸१८¸८५०। 

10.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे हङ्जकभ अन्सायीसॉग ङ्जवङ्झबङ्ङ 
दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु.३¸९०¸०००।- 
गैयकानूनी राब घङ्टस (ङ्चयसवत) ङ्झरएय 
प्रङ्झतवादी भहेशप्रसाद मादवसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा नक्करी तथा गरत कागजातहरू 
उऩरब्ध गयाई सोही गरत तथा नक्करी 
कागजातहरूफाट गा.ऩा.अन्तगितको श्री 
जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ जगयनाथऩङ्टय¸ ङ्झसयाभा 
हङ्जकभ अन्सायीराई ङ्ञशऺकको रूऩभा 
काभकाजभा रगाई आ.व. २०७४।७५ य 
२०७५।७६ भा ङ्झनज हङ्जकभ 
अन्सायीसभेतरे तरफ बत्ता प्राप्त गने गयी 
रु. ३¸१४¸११०।– ब ङ्टिानी गयी गयाई 
नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको 
। 

२०७६।५।१९¸ 
२०७६।६।१ 

हङ्जकभ अन्सायी¸ प्र.अ.¸ श्री 
जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ जगयनाथऩङ्टय 

ङ्झसया¸ ऩसाि । 

३ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(ङ)  

७¸०४¸११०।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ)  
७¸०४¸११०।- 

भहेशप्रसाद मादव¸ बतूऩूवि 
प्र.अ.¸ श्री नेऩार याङ्जष्डम 

भा.ङ्जव.¸ सेढवा ङ्झफताि̧  ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)  

३¸१४¸११०।- 
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11.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे रारफाफङ्ट साह गोल्दायसॉग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. 
२¸८०¸०००।- गैयकानूनी राब घङ्टस 
(ङ्चयसवत) ङ्झरएय श्री जनसेवा प्रा.ङ्जव. 
जगयनाथऩङ्टय ङ्झसयाका प्र.अ. हङ्जकभ अन्सायी 
य ब.ूऩू. प्र.अ. भहेशप्रसाद मादवसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा नक्करी तथा गरत कागजातहरू 
उऩरब्ध गयाई सोही गरत तथा नक्करी 
कागजातहरूफाट गा.ऩा.अन्तगितको श्री 
जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ जगयनाथऩङ्टय¸ ङ्झसयाभा 
रारफावङ्ट साह गोल्दायराई ङ्ञशऺकको 
रूऩभा काभकाजभा रगाई आ.व. 
२०७४।७५ य २०७५।७६ भा ङ्झनज 
रारफाफङ्ट साह गोल्दायसभेतरे तरफ बत्ता 
प्राप्त गने गयी रु. २¸१९¸०३०।- ब ङ्टिानी 
गयी गयाई नेऩार सयकायराई हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । 

२०७६।५।१९¸ 
२०७६।६।१ 

रारफाफङ्ट साह गोल्दाय¸ 
ङ्ञशऺक¸ श्री जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ 

जगयनाथऩङ्टय ङ्झसया 

४ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(घ)  

४¸९९¸०३०।- 

याजेश्वय प्रसाद चौयङ्झसमा¸ 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 
जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ) 
 

४¸९९¸०३०।- 

भहेशप्रसाद मादव¸ बतूऩूवि 
प्र.अ.¸ श्री नेऩार याङ्जष्डम 

भा.ङ्जव.¸ सेढवा ङ्झफताि̧  ऩसाि य 
हङ्जकभ अन्सायी¸ प्र.अ.¸ श्री 
जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ जगयनाथऩङ्टय 

ङ्झसया । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)   

२¸१९¸०३०।- 

12.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे 
ङ्ञशऺक य फार 
ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे वीयेन्ि भहया चभायसॉग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा गैयकानूनी 
राब घङ्टस (ङ्चयसवत) रु. ४¸००¸०००।- 
ङ्झरएय श्री जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ जगयनाथऩङ्टय¸ 
ङ्झसयाका प्र.अ. हङ्जकभ अन्सायी य ब.ूऩू. 
प्र.अ. भहेशप्रसाद मादवसभेतको ङ्झभरेभतोभा 
नक्करी तथा गरत कागजातहरू उऩरब्ध 
गयाई सोही गरत कागजातहरूका आधायभा 
श्री जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ जगयनाथऩङ्टय¸ ङ्झसयाभा 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।१ 

वीयेन्ि भहया चभाय¸ ङ्ञशऺक¸ 
श्री जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ 
जगयनाथऩङ्टय¸ ङ्झसया 

४ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(ङ)  

५¸८५¸३६०।- 

याजेश्वय प्रसाद चौयङ्झसमा¸ 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 
जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ)  
५¸८५¸३६०।- 

भहेशप्रसाद मादव¸ बतूऩूवि 
प्र.अ.¸ श्री नेऩार याङ्जष्डम 

भा.ङ्जव.¸ सेढवा ङ्झफताि̧  ऩसाि य 
हङ्जकभ अन्सायी¸ प्र.अ.¸ श्री 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

१¸८५¸३६०।- 
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कामियत नै नयहेका ङ्झनज वीयेन्ि भहया 
चभायसभेतरे तरफ बत्ता प्राप्त गने गयी 
गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ 
जगयनाथऩङ्टयफाट फदङ्झनमतसाथ ङ्झनकासा गयी 
गयाई श्री जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ जगयनाथऩङ्टय¸ 
ङ्झसयाफाट ङ्झनज वीयेन्ि भहया चभायराई 
आ.व. २०७४।७५ भा 
रु.१¸८५¸३६०।- तरफ बत्ता ब ङ्टिानी 
ङ्छदराई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ जगयनाथऩङ्टय 
ङ्झसया । 

दपा ३ (१) (घ)  

13.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺकको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि 
नै प्राप्त नगयेकी फङ्जवताकङ्ट भायी देवीराई 
ङ्जवद्यारमका प्र.अ. हङ्जकभ अन्सायीसॉगको 
सहमोगभा श्री जनसेवा प्रा.ङ्जव. जगयनाथऩङ्टय 
ङ्झसयाभा ङ्ञशङ्ञऺकाको रूऩभा काभकाजभा 
रगाई ङ्झनजसभेतरे कामियत यहेको 
ङ्जवद्यारमफाट तरफ बत्ता प्राप्त गने गयी 
आ.व. २०७५।७६ को ऩङ्जहरो 
चौभाङ्झसकभा तरफ बत्ता ङ्झनकासा गयी गयाई 
रु.१¸१८¸८५०।– ब ङ्टिानी ङ्छदराई नेऩार 
सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।१ 

फङ्झफता कङ्ट भायी देवी¸ 
ङ्ञशङ्ञऺका¸ श्री जनसेवा 

प्रा.ङ्जव.¸ जगयनाथऩङ्टय ङ्झसया । 

३ 
दपा १५ य दपा 

१७ 

दपा १५¸ दपा 
१७¸ दपा ३(१) 
य दपा ३(१)(घ) 

१¸१८¸८५०।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ)  
१¸१८¸८५०।– 

हङ्जकभ अन्सायी¸ प्र.अ.¸ श्री 
जनसेवा प्रा.ङ्जव..¸ जगयनाथऩङ्टय 

ङ्झसया । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतवन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३(१) य 
दपा ३(१)(घ)  

१¸१८¸८५०।– 

14.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे उषाकङ्ट भायी याभसॉग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा गैयकानूनी 
राब घङ्टस (ङ्चयसवत) रु.५०¸०००।- ङ्झरएय 
ङ्जवद्यारमका प्र.अ. हङ्जकभ अन्सायीको 
सहमोगफाट उषाकङ्ट भायी याभराई नक्करी 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।१ 

उषाकङ्ट भायी याभ¸ फारङ्जवकास 
सहमोगी¸ श्री जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ 

जगयनाथऩङ्टय ङ्झसया । 

३ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(ग)  

८०¸०००।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ग) 
८०¸०००।- 
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ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

तथा गरत कागजातहरूका आधायभा श्री 
जनसेवा प्रा.ङ्जव.¸ जगयनाथऩङ्टय¸ ङ्झसयाभा 
फारङ्जवकास सहमोगी (ङ्ञशङ्ञऺका) को रूऩभा 
काभकाजभा रगाई जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.फाट 
तरफ बत्ता फाऩतका यकभ ङ्झनकासा गयी 
गयाई आ.व. २०७५।७६ को ऩङ्जहरो 
चौभाङ्झसकभा रु. ३०¸०००।- ब ङ्टिानी 
ङ्छदराई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

हङ्जकभ अन्सायी¸ प्र.अ.¸ श्री 
जनसेवा प्रा.ङ्जव. जगयनाथऩङ्टय 

ङ्झसया । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (ि)  

३०¸०००।– 

15.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे 
ङ्ञशऺक य फार 
ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) 
याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमारे बतूऩूवि प्र.अ. 
भहेशप्रसाद मादवको सहमोगभा 
याभवेरासप्रसाद ऩटेरसॉग ङ्जवङ्झबङ्ङ 
दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु.३¸००¸०००।- 
गैयकानूनी राब घङ्टस (ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी 
तथा गरत कागजातहरू उऩरब्ध गयाई 
सोही गरत तथा नक्करी कागजातहरूफाट 
गा.ऩा.अन्तगितको श्री याभ प्रा.ङ्जव. 
ङ्जऩऩयडाढीभा ङ्ञशऺकको रूऩभा काभकाजभा 
रगाई आ.व. २०७४।७५ य 
२०७५।७६ भा ङ्झनज याभवेरासप्रसाद 
ऩटेर सभेतरे तरफ बत्ता प्राप्त गने गयी 
आपूअनङ्टकूर ङ्झनकासाको ङ्झसपाङ्चयस गयी 
तथा ङ्झनकासा गयी गयाई सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवद्यारमफाट नक्करी एवॊ प्रचङ्झरत 
कानूनङ्जवऩयीत कामियत ङ्ञशऺकराई सभेत 
रु. ४¸०७¸५९०।- तरफ बत्ता ब ङ्टिानी 
ङ्छदराई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।१ 

याभवेरासप्रसाद ऩटेर¸ प्र.अ.¸ 
श्री याभ प्रा.ङ्जव.¸ ङ्जऩऩयडाढी 

३ 

दपा ३ (३) य 
दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(ङ)  

 

७¸०७¸५९०।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ) 
७¸०७¸५९०।- 

भहेशप्रसाद मादव¸ बतूऩूवि 
प्र.अ.¸ नेऩार याङ्जष्डम भा.ङ्जव.¸ 

सेढवा ङ्झफताि¸ ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)  

४¸०७¸५९०।- 
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16.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) 
याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमारे हङ्चयओभकङ्ट भाय 
साहसॉग ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. 
२,७५,०००। गैयकानूनी राब घङ्टस 
(ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी तथा गरत 
कागजातहरू उऩरब्ध गयाई ङ्जवद्यारमका 
प्र.अ. याभवेरासप्रसाद ऩटेर य ब.ूऩू. प्र.अ. 
भहेशप्रसाद मादवको सभेत ङ्झभरोभतोभा 
सोही गरत तथा नक्करी कागजातहरूफाट 
गा.ऩा. अन्तगितको श्री याभ प्रा.ङ्जव. 
ङ्जऩऩयडाढीभा ङ्ञशऺकको रूऩभा काभकाजभा 
रगाई आ.व. २०७४।७५ य 
२०७५।७६ भा ङ्झनज हङ्चयओभकङ्ट भाय 
साहसभेतरे तरफ बत्ता प्राप्त गने गयी 
आपूअनङ्टकूर ङ्झनकासाको ङ्झसपाङ्चयस गयी 
तथा ङ्झनकासा गयी गयाई सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवद्यारमफाट नक्करी एवॊ प्रचङ्झरत 
कानूनङ्जवऩयीत कामियत ङ्ञशऺकराई सभेत 
रु. ३¸०४¸२१०।– तरफ बत्ता ब ङ्टिानी 
ङ्छदराई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।६ 

हङ्चयओभकङ्ट भाय साह¸ ङ्ञशऺक¸ 
श्री याभ प्रा.ङ्जव.¸ ङ्जऩऩयडाढी¸ 

ऩसाि । 

४ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(ङ)  

५¸७९¸२१०।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ) 
५¸७९¸२१०।- 

याभवेरासप्रसाद ऩटेर¸ प्र.अ.¸ 
श्री याभ प्रा.ङ्जव.¸ ङ्जऩऩयडाढी¸ 
ऩसाि य श्री भहेशप्रसाद 

मादव¸ बतूऩूवि प्र.अ.¸ नेऩार 
याङ्जष्डम भा.ङ्जव.¸ सेढवा ङ्झफताि̧  

ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)  

३¸०४¸२१०।- 

17.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) 
याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमारे उभाशॊकय 
मादवसॉग ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. 
४,००,०००।- गैयकानूनी राब घङ्टस 
(ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी तथा गरत 
कागजातहरू उऩरब्ध गयाई ङ्जवद्यारमका 
प्र.अ. याभवेरासप्रसाद ऩटेर य ब.ूऩू. प्र.अ. 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।६ 

उभाशॊकय मादव¸ ङ्ञशऺक¸ 
श्री याभ प्रा.ङ्जव.¸ ङ्जऩऩयडाढी¸ 

ऩसाि । 

४ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(ङ) 

७¸०४¸२१०।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ) 
७¸०४¸२१०।- 

भहेशप्रसाद मादव¸ बतूऩूवि दपा १७ दपा २२ को ३¸०४¸२१०।- 
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गयेको बङे्ङसभेत । भहेशप्रसाद मादवको सभेत ङ्झभरोभतोभा 
सोही गरत तथा नक्करी कागजातहरूफाट 
गा.ऩा. अन्तगितको श्री याभ प्रा.ङ्जव. 
ङ्जऩऩयडाढीभा ङ्ञशऺकको रूऩभा काभकाजभा 
रगाई आ.व. २०७४।७५ य 
२०७५।७६ भा ङ्झनज उभाशॊकय 
मादवसभेतरे तरफ बत्ता प्राप्त गने गयी 
आपूअनङ्टकूर ङ्झनकासाको ङ्झसपाङ्चयस गयी 
तथा ङ्झनकासा गयी गयाई सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवद्यारमफाट नक्करी एवॊ प्रचङ्झरत 
कानूनङ्जवऩयीत कामियत ङ्ञशऺकराई सभेत 
रु. ३¸०४¸२१०।– तरफ बत्ता ब ङ्टिानी 
ङ्छदराई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

प्र.अ.¸ श्री नेऩार याङ्जष्डम 
भा.ङ्जव.¸ सेढवा ङ्झफताि̧  ऩसाि य 
याभवेरासप्रसाद ऩटेर¸ प्र.अ.¸ 
श्री याभ प्रा.ङ्जव.¸ ङ्जऩऩयडाढी¸ 

ऩसाि । 

फभोङ्ञजभको 
कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)  

18.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) 
याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमारे रुवीकङ्ट भायीसॉग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. 
५०,०००।- गैयकानूनी राब घङ्टस 
(ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी तथा गरत 
कागजातहरू उऩरब्ध गयाई ङ्जवद्यारमका 
प्र.अ. याभवेरासप्रसाद ऩटेरको सभेत 
ङ्झभरोभतोभा सोही गरत तथा नक्करी 
कागजातहरूफाट गा.ऩा. अन्तगितको श्री 
याभ प्रा.ङ्जव. ङ्जऩऩयडाढीभा फार ङ्जवकास 
सहमोगीको रूऩभा काभकाजभा रगाई 
आ.व. २०७४।७५ य २०७५।७६ भा 
ङ्झनज रुवी कङ्ट भायीसभेतरे तरफ बत्ता प्राप्त 
गने गयी आपूअनङ्टकूर ङ्झनकासाको ङ्झसपाङ्चयस 
गयी तथा ङ्झनकासा गयी गयाई सम्फङ्ञन्धत 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।६ 

रुवीकङ्ट भायी¸ फार ङ्जवकास 
सहमोगी¸ श्री याभ प्रा.ङ्जव. 
ङ्जऩऩयडाढी -३ ऩसाि । 

३ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(घ)  

१¸०४¸०००।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 
जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 

कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ 
ऩसािि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ) 
 

१¸०४¸०००।- 

याभवेरास प्रसाद ऩटेर¸ 
प्र.अ.¸ श्री याभ प्रा.ङ्जव. 

ङ्जऩऩयडाढी ऩसाि 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतवन्धात्भक 

वार्क्याॊश फभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 
दपा ३ (१) (ग)  

५४¸०००।- 
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ङ्जवद्यारमफाट नक्करी एवॊ प्रचङ्झरत 
कानूनङ्जवऩयीत कामियत ङ्ञशऺकराई सभेत 
रु. ५४¸०००।– तरफ बत्ता ब ङ्टिानी 
ङ्छदराई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

19.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे 
ङ्ञशऺक य फार 
ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) 
याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमारे यभेश शभािसॉग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. 
३¸५०¸०००।- गैयकानूनी राब घङ्टस 
(ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी तथा गरत 
कागजातहरू उऩरब्ध गयाई ङ्जवद्यारमका 
प्र.अ. नागने्ि ऩटेर बङे्ङ नागने्ि प्रसादको 
सभेत ङ्झभरोभतोभा सोही गरत तथा नक्करी 
कागजातहरूफाट गा.ऩा. अन्तगितको श्री 
याभ प्रा.ङ्जव. ङ्जऩऩयडाढीभा ङ्ञशऺकको रूऩभा 
काभकाजभा रगाई आ.व. २०७४।७५ य 
२०७५।७६ भा ङ्झनज यभेश शभािसभेतरे 
तरफ बत्ता प्राप्त गने गयी आपूअनङ्टकूर 
ङ्झनकासाको ङ्झसपाङ्चयस गयी तथा ङ्झनकासा 
गयी गयाई सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमफाट नक्करी 
एवॊ प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत कामियत 
ङ्ञशऺकराई सभेत रु.३¸०४¸२१०।- तरफ 
बत्ता ब ङ्टिानी ङ्छदराई नेऩार सयकायराई 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।६ 

यभेश शभाि̧  ङ्ञशऺक¸ श्री 
नेऩार याङ्जष्डम प्रा.ङ्जव. ऩाण्डेऩ ङ्टय 

ऩसाि । 

३ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(ङ)  

६¸५४¸२१०।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ)   
६¸५४¸२१०।- 

नागने्ि ऩटेर बङे्ङ नागने्ि 
प्रसाद¸ प्र.अ.¸ नेऩार याङ्जष्डम 
प्रा.ङ्जव. जभङ्टङ्झनमा ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)  

३¸०४¸२१०।- 

20.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे दङ्टरायचनप्रसाद कङ्ट भॉसॉग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. 
३¸००¸०००।- गैयकानूनी राब घङ्टस 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।६ 

दङ्टरायचनप्रसाद कङ्ट भॉ¸ 
ङ्ञशऺक¸ श्री नेऩार याङ्जष्डम 
प्रा.ङ्जव. ङ्जऩडायीगङ्टठी ऩसाि । 

३ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(ङ)  

५¸१९¸०३०।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा दपा ३ (१) य दपा १७¸ दपा ३ ५¸१९¸०३०।- 
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प्रसाद चौयङ्झसमारे 
ङ्ञशऺक य फार 
ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

(ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी तथा गरत 
कागजातहरू उऩरब्ध गयाई ङ्जवद्यारमका 
बऩूू प्र.अ. भहेशप्रसाद मादवको सभेत 
ङ्झभरोभतोभा सोही गरत तथा नक्करी 
कागजातहरूफाट गा.ऩा. अन्तगितको श्री 
नेऩार याङ्जष्डम प्रा.ङ्जव.  ङ्जऩडायीगङ्टठीभा 
ङ्ञशऺकको रूऩभा काभकाजभा रगाई 
आ.व. २०७४।७५ य २०७५।७६ भा 
ङ्झनज दङ्टरायचनप्रसाद कङ्ट भॉसभेतरे तरफ 
बत्ता प्राप्त गने गयी आपूअनङ्टकूर ङ्झनकासाको 
ङ्झसपाङ्चयस गयी तथा ङ्झनकासा गयी गयाई 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमफाट नक्करी एवॊ प्रचङ्झरत 
कानूनङ्जवऩयीत कामियत ङ्ञशऺकराई सभेत 
रु. २¸१९¸०३०।- तरफ बत्ता ब ङ्टिानी 
ङ्छदराई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 
जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा १७ (१) य दपा ३ 
(१) (ङ)  

भहेशप्रसाद मादव¸ बतूऩूवि 
प्र.अ.¸ श्री नेऩार याङ्जष्डम 

भा.ङ्जव. सेढवा ङ्झफताि ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)  

२¸१९¸०३०।- 

21.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) 
याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमारे धभेन्ि ठाकङ्ट य 
हजाभसॉग ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. 
४,५०,०००।- गैयकानूनी राब घङ्टस 
(ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी तथा गरत 
कागजातहरू उऩरब्ध गयाई श्रीयाभ 
प्रा.ङ्जव.का प्र.अ. याभवेरासप्रसाद ऩटेरको 
सभेत ङ्झभरोभतोभा सोही गरत तथा नक्करी 
कागजातहरूफाट गा.ऩा. अन्तगितको श्री 
नेऩार याङ्जष्डम भा.ङ्जव. भङ्झसहानीभा ङ्ञशऺकको 
रूऩभा काभकाजभा रगाई आ.व. 
२०७४।७५ य २०७५।७६ भा ङ्झनज 
धभेन्ि ठाकङ्ट य हजाभसभेतरे तरफ बत्ता 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।६ 

धभेन्ि ठाकङ्ट य हजाभ¸ 
ङ्ञशऺक¸ श्री नेऩार याङ्जष्डम 
भा.ङ्जव. भङ्झसहानी ऩसाि । 

३ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(ङ) 

७¸५४¸२१०।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ) 
७¸५४¸२१०।- 

याभवेरासप्रसाद ऩटेर¸ प्र.अ.¸ 
श्री याभ प्रा.ङ्जव. ङ्जऩऩयडाढी 

ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)  

३¸०४¸२१०।- 
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प्राप्त गने गयी आपूअनङ्टकूर ङ्झनकासाको 
ङ्झसपाङ्चयस गयी तथा ङ्झनकासा गयी गयाई 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमफाट नक्करी एवॊ प्रचङ्झरत 
कानूनङ्जवऩयीत कामियत ङ्ञशऺकराई सभेत 
रु. ३¸०४¸२१०।- तरफ बत्ता ब ङ्टिानी 
ङ्छदराई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

22.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे ङ्ञशवशॊकयप्रसाद मादवसॉग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. 
२,५०,०००।- गैयकानूनी राब घङ्टस 
(ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी तथा गरत 
कागजातहरू उऩरब्ध गयाई श्री नेऩार 
याङ्जष्डम भा.ङ्जव.का बतूऩूवि प्र.अ. भहेशप्रसाद 
मादवको सभेत ङ्झभरोभतोभा सोही गरत 
तथा नक्करी कागजातहरूफाट गा.ऩा. 
अन्तगितको श्रीयाभजानकी प्रा.ङ्जव.भा 
ङ्ञशऺकको रूऩभा काभकाजभा रगाई 
आ.व. २०७४।७५ य २०७५।७६ भा 
ङ्झनज ङ्ञशवशॊकयप्रसाद मादवसभेतरे तरफ 
बत्ता प्राप्त गने गयी आपूअनङ्टकूर ङ्झनकासाको 
ङ्झसपाङ्चयस गयी तथा ङ्झनकासा गयी गयाई 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमफाट नक्करी एवॊ प्रचङ्झरत 
कानूनङ्जवऩयीत कामियत ङ्ञशऺकराई सभेत 
रु. ३¸९१¸७१०।- तरफ बत्ता ब ङ्टिानी 
ङ्छदराई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।६ 

ङ्ञशवशॊकयप्रसाद मादव¸ 
ङ्ञशऺक¸ श्रीयाभजानकी प्रा.ङ्जव. 

ङ्जवजफङ्झनमाॉ ऩसाि । 

३ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(ङ)  

६¸४१¸७१०।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ) 
६¸४१¸७१०।- 

भहेशप्रसाद मादव¸ बतूऩूवि 
प्र.अ.¸ श्री नेऩार याङ्जष्डम 

भा.ङ्जव. सेढवा ङ्झफताि ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)  

३¸९१¸७१०।- 

23.  
जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।६ 

याजेश कङ्ट भाय मादव¸ ङ्ञशऺक¸ 
श्री नेऩार याङ्जष्डम ङ्झन.भा.ङ्जव. 

३ दपा ३ (३) य 
दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 

५¸९१¸७६०।- 
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कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

प्रसाद चौयङ्झसमारे याजेशकङ्ट भाय मादवसॉग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. 
२¸७५¸०००।- गैयकानूनी राब घङ्टस 
(ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी तथा गरत 
कागजातहरू उऩरब्ध गयाई श्री नेऩार 
याङ्जष्डम भा.ङ्जव.का बतूऩूवि प्र.अ. भहेशप्रसाद 
मादवको सभेत ङ्झभरोभतोभा सोही गरत 
तथा नक्करी कागजातहरूफाट गा.ऩा. 
अन्तगितको श्री नेऩार याङ्जष्डम ङ्झन.भा.ङ्जव. 
ङ्जवजफङ्झनमाॉभा ङ्ञशऺकको रूऩभा काभकाजभा 
रगाई आ.व. २०७४।७५ य 
२०७५।७६ भा ङ्झनजसभेतरे तरफ बत्ता 
प्राप्त गने गयी आपूअनङ्टकूर ङ्झनकासाको 
ङ्झसपाङ्चयस गयी तथा ङ्झनकासा गयी गयाई 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमफाट नक्करी एवॊ प्रचङ्झरत 
कानूनङ्जवऩयीत कामियत ङ्ञशऺकराई सभेत 
रु. ३¸१६¸७६०।- तरफ बत्ता ब ङ्टिानी 
ङ्छदराई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

ङ्जवजफङ्झनमाॉ ऩसाि । य दपा ३ (१) 
(ङ) 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ)  
५¸९१¸७६०।- 

भहेशप्रसाद मादव¸ बतूऩूवि 
प्र.अ.¸ श्री नेऩार याङ्जष्डम 

भा.ङ्जव. सेढवा ङ्झफताि ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)  
 
 

३¸१६¸७६०।- 

24.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वय 
प्रसाद चौयङ्झसमारे 
ङ्ञशऺक य फार 
ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) 
याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमारे अयङ्जवन्द ङ्झगयीसॉग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. 
१¸२०¸०००।- गैयकानूनी राब घङ्टस 
(ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी तथा गरत 
कागजातहरू उऩरब्ध गयाई श्री नेऩार 
याङ्जष्डम भा.ङ्जव.का बतूऩूवि प्र.अ. भहेश प्रसाद 
मादवको सभेत ङ्झभरोभतोभा सोही गरत 
तथा नक्करी कागजातहरूफाट गा.ऩा. 
अन्तगितको श्री नेऩार याङ्जष्डम ङ्झन.भा.ङ्जव. 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।६ 

अयङ्जवन्द ङ्झगयी¸ ङ्ञशऺक¸ श्री 
नेऩार याङ्जष्डम ङ्झन.भा.ङ्जव. 
ङ्जवजफङ्झनमाॉ ऩसाि । 

३ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(घ) 

४¸४०¸८२४।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ) 
४¸४०¸८२४।- 

भहेशप्रसाद मादव¸ बतूऩूवि 
प्र.अ.¸ श्री नेऩार याङ्जष्डम 

भा.ङ्जव. सेढवा ङ्झफताि ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

सजाम: दपा २२ 
को प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

३¸२०¸८२४।- 
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ङ्जवजफङ्झनमाॉभा ङ्ञशऺकको रूऩभा काभकाजभा 
रगाई आ.व. २०७४।७५ य 
२०७५।७६ भा ङ्झनज अयङ्जवन्द ङ्झगयीसभेतरे 
तरफ बत्ता प्राप्त गने गयी आपूअनङ्टकूर 
ङ्झनकासाको ङ्झसपाङ्चयस गयी तथा ङ्झनकासा 
गयी गयाई सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमफाट नक्करी 
एवॊ प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत कामियत 
ङ्ञशऺकराई सभेत रु. ३¸२०¸८२४।- 
तरफ बत्ता ब ङ्टिानी ङ्छदराई नेऩार 
सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । 

दपा ३ (१) (घ)  

25.  

जगयनाथऩङ्टय गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ ऩसािका 
ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जव.ङ्झन.) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमारे ङ्ञशऺक य 
फार ङ्जवकास सहमोगी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसािभा ङ्ञशऺा शािाभा 
कामियत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.) 
याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमारे कृऩादेवी ऩटेरसॉग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ दस्तङ्टयहरूको फहानाभा रु. 
४¸००¸०००।- गैयकानूनी राब घङ्टस 
(ङ्चयसवत) ङ्झरएय नक्करी तथा गरत 
कागजातहरू उऩरब्ध गयाई 
याभवेरासप्रसाद ऩटेर य भहेशप्रसाद 
मादवको सभेत ङ्झभरोभतोभा सोही गरत 
तथा नक्करी कागजातहरूफाट गा.ऩा. 
अन्तगितको श्री नेऩार याङ्जष्डम प्रा.ङ्जव. दशौता 
जानकीटोराभा ङ्ञशङ्ञऺकाको रूऩभा 
काभकाजभा रगाई आ.व. २०७४।७५ य 
२०७५।७६ भा ङ्झनज कृऩादेवी 
ऩटेरसभेतरे तरफ बत्ता प्राप्त गने गयी 
आपूअनङ्टकूर ङ्झनकासाको ङ्झसपाङ्चयस गयी 
तथा ङ्झनकासा गयी गयाई सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवद्यारमफाट नक्करी एवॊ प्रचङ्झरत 
कानूनङ्जवऩयीत कामियत ङ्ञशऺकराई सभेत 
रु. १¸८५¸३६०।- तरफ बत्ता ब ङ्टिानी 

२०७६।५।२४¸ 
२०७६।६।६ 

कृऩादेवी ऩटेर¸ ङ्ञशङ्ञऺका¸ 
नेऩार याङ्जष्डम प्रा.ङ्जव. दशौता 

जानकीटोरा ऩसाि । 

४ 
दपा ३ (३) य 

दपा १७ 

दपा ३ (३)¸ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य दपा ३ (१) 

(ङ)  

५¸८५¸३६०।- 

याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमा¸ ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत (ङ्जव.ङ्झन.)¸ 

जगयनाथऩङ्टय गा.ऩा.¸ ऩसाि । 

दपा ३ (१) य 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ) 
५¸८५¸३६०।- 

याभवेरासप्रसाद ऩटेर¸ प्र.अ.¸ 
श्रीयाभ प्रा.ङ्जव. ङ्जऩऩयडाढी ऩसाि  
य भहेशप्रसाद मादव¸ बतूऩूवि 
प्र.अ.¸ नेऩार याङ्जष्डम भा.ङ्जव. 

सेढवा ङ्झफताि, ऩसाि । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (घ)  
 
 

१¸८५¸३६०।- 
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ङ्छदराई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

26.  

स्वास्थ्म कामािरम 
म्माग्दीभा कामियत 
हे.अ बयतप्रसाद 
उऩाध्माम य ऩ.हे.न. 
याङ्झधकादेवी शभािरे 
ङ्जवङ्झबङ्ङ कामििभ 
सञ्चारन गयी ऩेश्की 
पर्छ्यौट गने िभभा 
नक्करी ङ्झफर बयऩाई 
ऩेस गयी पर्छ्यौट गनि 
दफाफ ङ्छदएको¸ 
गैयकानूनी राब ङ्झरई 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको 
हाङ्झन नोक्सानी गयेको 
बङे्ङसभेत । 

स्वास्थ्म कामािरम म्माग्दीभा कामियत 
ऩ.हे.न. याङ्झधकादेवी शभािरे ऩाठेघय िस्न े
सभस्माको योकथाभ, व्मवस्थाऩन तथा 
प्राथङ्झभक उऩचाय य स्वास्थ्म ङ्ञशङ्जवय 
सञ्चारन तथा सयबाइकर र्क्यान्सय 
कामोथेयाऩी य भात ृ सङ्टयऺा चक्की¸ PPP¸ 

AFS सेन्टयको ङ्झफस्ताय एफसिन 
अङ्झबभङ्टिीकयणसम्फन्धी २ वटा कामििभ 
सञ्चारन गनि बनी ङ्झरएको ऩेश्की यकभ रु. 
४¸००¸०००।- भध्मे रु. १¸६९¸७०३।- 
ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषिकभा िचि गयी फाॉकी 
रु.२¸३०¸२९७।- य अकाि आयोऩी 
बयतप्रसाद उऩाध्मामरे सभङ्टदामभा आधाङ्चयत 
एकीकृत ङ्ञशशङ्ट तथा फार स्वास्थ्म 
व्मवस्थाऩन कामििभ (CBINMCI) तथा 
ङ्जवषादीयङ्जहत िाद्य सङ्टयऺा तथा ऩोषण 
प्रवर्द्िनसम्फन्धी २ वटा कामििभ सञ्चारन 
गनि बनी ङ्झरएको ऩेश्की यकभ रु. 
९¸००¸०००।- भध्मे रु. 
४¸७१¸७८३।४०  ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषिकभा िचि 
गयी फाॉकी रु.४¸२८¸२१६।६० गयी 
जम्भा रु.६¸५८¸५१३।६० नेऩार 
सयकायको सम्ऩङ्ञत्त प्रङ्झतवादीहरूरे ङ्झभरी 
फदङ्झनमतसाथ हाङ्झन नोक्सानी गयेको । 

२०७६।५।२६¸ 
२०७६।५।२९ 

बयतप्रसाद उऩाध्माम¸ हे.अ. 
य याङ्झधकादेवी शभाि̧  ऩ.हे.न.¸ 
स्वास्थ्म कामािरम म्माग्दी । 

 

२ दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ)  
६¸५८¸५१३।६० 
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27.  

दङ्टग्ध ङ्जवकास 
सॊस्थानरे काठभाडौं 
उऩत्मकाभा दङ्टग्ध 
ङ्जवतयणको राङ्झग 
गोकङ्ट र ङ्झनभािण सेवा य 
प्रब ङ्ट आङ्छदत्म ङ्झफजनेश 
प्रा.ङ्झर.राई ३ वषिको 
राङ्झग ठेक्का ङ्छदएकोभा 
ठेकेदाय कम्ऩनीसॉग 
ङ्झभरेभतो गयी टेण्डय 
नगयी ऩङ्टन: ३ वषिको 
सम्झौता गयी 
सॊस्थानराई ठूरो 
आङ्झथिक नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको बङे्ङसभेत । 

दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानका तत्कारीन 
भहाप्रफन्धक गॊगा ङ्झतभङ्झसनारगामतका 
कभिचायी य दूध ङ्झडङ्जष्डब्मङ्टटय गोकङ्ट र ङ्झनभािण 
सेवाका सॊचारक य प्रब ङ्ट आङ्छदत्म ङ्झफजनेश 
प्रा.ङ्झर.का सॊचारक सभेतको ङ्झभरेभतोभा 
दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माउन ेफदङ्झनमतरे साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 
२०६३¸ साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ 
२०६४¸ दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थान आङ्झथिक 
प्रशासनसम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी¸ २०६६ को 
साथै दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थान िङ्चयद 
व्मवस्थाऩन शािा¸ प्रशासन व्मवस्थाऩन 
ङ्जवबाग य आङ्झथिक व्मवस्थाऩन 
ङ्जवबागसभेतको ङ्झसपाङ्चयस यामङ्जवऩयीत 
साङ्झफक २०६९।१०।२२ गतेको 
सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञित प्रङ्झतङ्झरटय ढङ्टवानी 
भूल्मभा आपूिङ्टसी ५$ भूल्मवङृ्जर्द् गने बनी 
२०७२।११।२७ गते ङ्झनणिम गयी गयाई 
एकैऩटक ३ वषिका राङ्झग दङ्टवै 
ङ्झडङ्जष्डब्मङ्टटयहरूसॉग सोझै नवीकयण सम्झौता 
गयी कामािदेश ङ्छदएको देङ्ञिॊदा नवीकयण 
सम्झौता कामािदेश प्रायम्ब २०७३।२।१ 
देङ्ञि सम्झौता अन्त्म २०७५ असाय 
भसान्तसम्भ ङ्झडङ्जष्डब्मङ्टटय गोकङ्ट र ङ्झनभािण 
सेवाराई रु.4¸४३¸९३¸३६०।३६  य प्रब ङ्ट 
आङ्छदत्म ङ्झफजनेश प्रा.ङ्झर.राई रु. 
४¸९१¸९०¸२८६।६२ ब ङ्टिानी ङ्छदइएकोभा 
उि ब ङ्टिानी ङ्छदइएको यकभको ५$ रे 
हङ्टन आउने यकभ िभश: गोकङ्ट र ङ्झनभािण 
सेवाराई रु.२२¸१९¸६६८।०२ य प्रब ङ्ट 

२०७६।५।३०¸ 
२०७६।६।७ 

गॊगा ङ्झतङ्ञम्सना¸  
भहाप्रफन्धक¸ दङ्टग्ध ङ्जवकास 
सॊस्थान केन्िीम कामािरम¸ 

रैनचौय । 

१० 

दपा १७  
 

दपा १७¸  दपा 
३ (१) य दपा ३ 

(१) (छ)  
य दपा २४  

 

४६¸७९¸१८२।३५  
 

डा. ईश्वयीप्रसाद अङ्झधकायी¸  
ङ्झनङ्झभत्त उऩभहाप्रफन्धक¸ दङ्टग्ध 

ङ्जवकास सॊस्थान केन्िीम 
कामािरम¸ रैनचौय । 

दपा १७  
 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (छ)  
 

४६¸७९¸१८२।३५ 
 

याजगोङ्झफन्द याजकङ्ञणिकाय¸  
आमोजना प्रभङ्टि¸ भाधवप्रसाद 
ओझा¸  सहामक प्रफन्धक¸ 
याजनजॊग थाऩा¸  वङ्चयष्ठ 
रे.अ.¸ दीऩक सङ्टवेदी¸  
प्रशासकीम अङ्झधकृत¸ 

काठभाडौं दङ्टग्ध ङ्जवतयण 
आमोजना¸ फाराजङ्ट । 

ऐ ऐ 
४६¸७९¸१८२।३५  

 

गोकङ्ट र पङ्ट मार¸ सॊचारक¸ 
श्री गोकङ्ट र ङ्झनभािण सेवा¸ 
गोरढङ्टॊगा-६¸ काठभाडौं । 

दपा ८(४)  दपा ८(४)  
२२¸१९¸६६८।०२  

 

दीऩफहादङ्टय िड्का¸ 
पणीन्िप्रसाद दाहार य  
सतीशकङ्ट भाय ङ्झगयी¸ 

सॊचारकरम  प्रब ङ्ट आङ्छदत्म 
ङ्झफजनेश प्रा.ङ्झर. (हार प्रब ङ्ट 
आङ्छदत्म ङ्झफजनेश एण्ड 
कन्ट्रक्सन प्रा.ङ्झर.) 

फूढानीरकण्ठ-१४¸ पैका¸ 

ऐ ऐ २४¸५९¸५१४।३३ 
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आङ्छदत्म ङ्झफजनेश प्रा.ङ्झर.राई 
रु.२४¸५९¸५१४।३३ गयी भूल्म अङ्झबवङृ्जर्द् 
कयसङ्जहत जम्भा रु.४६¸७९¸१८२।३५ 
अस्वाबाङ्जवक फढी ब ङ्टिानी ङ्छदई 
आपूहरूराई राब य दङ्टग्ध ङ्जवकास 
सॊस्थानराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

काठभाडौं । 

28.  

जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ 
ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम¸ दोरिाका 
कामािरम प्रभङ्टि 
ङ्झस.ङ्झड.इ. प्रकाश 
अङ्झधकायीरे उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतहरूसभेतफाट 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा 
घङ्टस/ङ्चयसवत उठाएको 
१० देङ्ञि १५ राि 
यकभ ङ्झरई फा१झ 
५२८० नम्फयको 
सेतो यङ्गको सयकायी 
गाडीभा दोरिाफाट 
िाडीचौयको फाटो हङ्टॉदै 
काठभाडौंतपि  ङ्जहॊडेको 
बङे्ङसभेत  । 

जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन 

कामािरम¸ दोरिाका कामािरम प्रभङ्टि 

(ङ्झस.ङ्झड.इ.) प्रकाश अङ्झधकायीरे गरगरेफोच 

ङ्झसॊचाइ मोजना य  पेङ्छदकङ्ट डाय ङ्झसॊचाइ 

मोजनाको Summary of Cost/Total cost 

को रु. तीन/तीन राि  फयाफयको 
Institutional Development and 

Training Works कामििभहरूराई हेयपेय 

गयी सोही यकभ फयाफयको ऩङ्जहरा गङ्चयसकेको 
Survey य Design कामिहरूको ऩङ्टन: िभश: 
एबयेष्ट ङ्झडजाइनसि ङ्झरग प्रा.ङ्झर. र अभन 

कन्सल्टेन््स प्रा.ङ्झर.भापि त Pre-

Construction Survey Work गयाएको 
देिाई ब ङ्टिानी ङ्छदई यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको¸ 
गङ्टभिोरा तोङ्चयिेत ङ्झसॊचाइ मोजनाको 
Summary of Cost को 
रु.१०¸९६¸०००।- फयाफयको Water 

Management Cost कामििभराई ङ्जवबाजन 

गयी रु. ७¸९६¸०००।- फयाफयको Water 

Management Cost  रु.३¸००¸०००।- 
को Institutional Development and 

Training Works कामििभभा 

२०७६।५।३०¸ 
२०७६।६।१ 

प्रकाश अङ्झधकायी¸ ङ्झस.ङ्झड.इ.¸ 
जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास 

ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ दोरिा । 
 

५ 
दपा ९¸ ११ य 
दपा १७ 

 

दपा ९¸ दपा 
११¸ दपा १७ य 
दपा ३ (१)(ङ)  

 

५¸९३¸२५०।–  
 

नयोत्तभ शे्रष्ठ¸ 
सॊचारक¸ एबयेष्ट ङ्झडजाइनसि 

ङ्झरग प्रा.ङ्झर.। 
दपा ८ (४) दपा ८ (४)  २¸९७¸१९०।– 

गोभा शे्रष्ठ¸ सॊचारक¸ अभन 
कन्सल्टेन््स प्रा.ङ्झर. । 

ऐ ऐ २¸९६¸०६०।– 

प्रदीऩ शे्रष्ठ¸ प्रफन्ध ङ्झनदेशक¸ 
अभन कन्सल्टेन््स प्रा.ङ्झर. 

। 

दपा ८(४) 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयभा भङ्झतमाय 

दपा २२ को  
प्रङ्झतफन्धात्भक 

वार्क्याॊश अनङ्टसाय 
दपा ८ (४)  

२¸९६¸०६०।– 

प्रभेरार शे्रष्ठ¸ ङ्झनदेशक¸ 
एबयेष्ट ङ्झडजाइनसि ङ्झरग 

प्रा.ङ्झर. । 
ऐ ऐ २¸९७¸१९०।– 
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िेकडाउन/ङ्जवबाजन गयेको य साथै गरगरेफोच 

ङ्झसॊचाइ मोजना¸ पेङ्छदकङ्ट डाय ङ्झसॊचाइ मोजना¸ 
गङ्टभिोरा तोङ्चयिेत ङ्झसॊचाइ मोजना य चोक्टे 

िोरा रुऩथाङ्ग िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना गयी 
उङ्ञल्रङ्ञित चायवटै मोजनाभा भन्रारमफाट 

स्वीकृत बएका मोजनाको Summary of 

Cost/Summary of Total Cost भा प्रदेश 

सयकाय¸ प्रदेश नॊ. ३¸ बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास 

भन्रारम¸ हेटौंडा भकवानऩङ्टय¸ नेऩार य सङ्ञचव 

रेिेको छाऩ (यफय स्ट्याम्ऩ) नक्करी फनाउन 

रगाई/फनाई सयकायी कागजात हेयपेय गयी 
उि नक्करी छाऩहरू प्रमोग गयी सङ्ञचवको ङ्जकते 

दस्तित गयी एबयेष्ट ङ्झडजाइनसि ङ्झरग प्रा.ङ्झर. 

भापि त रु. २¸९७¸१९०।- य अभन 

कन्सल्टेन््स प्रा.ङ्झर. भापि त रु. 
२¸९६¸०६०।- गयी जम्भा रु. 
५¸९३¸२५०।– को काभ गयेको देिाई 
अन्म प्रङ्झतवादीहरूको ङ्झभरेभतोभा 
ब ङ्टिानीसभेत गयी गैयकानूनी तङ्चयकारे 

सयकायी कागज सच्माई¸ हेयपेय गयी¸ गरत 

ङ्झरित तमाय गयी फदङ्झनमतऩूविक नेऩार 

सयकायको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना¸ हाङ्झन नोक्सानी 
तथा दङ्टरुऩमोग गयेको । 

29.  

षडानन्द न.ऩा. 
बोजऩङ्टयका ङ्झनङ्झभत्त 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत य रे.अ.रे 
२०७४ भाघ १५ 
देङ्ञि पागङ्टन २१ 

षडानन्द न.ऩा.¸ बोजऩङ्टयका ङ्झनङ्झभत्त प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत चन्िफहादङ्टय काकी य 
रे.अ. याजेश काफ्रेरे झङ्टठा ङ्जववयण ऩेस 
गयी भ्रभण प्रङ्झतवेदनसभेत ऩेस नगयी िभश: 
रु. १¸३३¸५८६।- य रु. 
२ऽ८१ऽ७५०।- तथा ङ्झनजहरूरे 

२०७६।६।२¸ 
२०७६।६।८ 

चन्िफहादङ्टय काकी¸  ङ्झनङ्झभत्त 
प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत¸ 

षडानन्द न.ऩा. । 

२ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (च)  
१६¸५६¸९०४।१७ 



                           73 
 
ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

सम्भ काठभाडौंभा 
फसी ङ्जवङ्झबङ्ङ ब ङ्टिानी 
गयेको बङे्ङसभेत । 

कामािरमभा प्राप्त नबएको 
भारसाभानहरूराई बण्डाय प्रभङ्टिफाट 
कामािरमको ङ्ञजन्सी आम्दानी िाताहरूभा 
प्रङ्जवष्ट नगयाई आपूरे नै झङ्टठा िङ्चयद 
आदेश य झङ्टठा दाङ्ञिरा ङ्चयऩोटि तमाय गयी 
रु.१५¸२३¸३१८।१७ ब ङ्टिानी ङ्झरई 
षडानन्द न.ऩा.राई हाङ्झन नोक्सानी य 
आपूराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउन े
फदङ्झनमतरे काभ गयेको । 

याजेश काफ्रे¸  रे.अ.¸ 
षडानन्द न.ऩा. । 

ऐ ऐ १८¸०५¸०६८।१७ 

30.  

ङ्ञजल्रा ऩसाि गा.ङ्जव.स. 
श्रीङ्झसमा वडा नॊ. ५ 
फस्ने ङ्जवनोद साह 
गोढरे ग्रावेर सडक 
ङ्झनभािण गनि रु. 
४¸००¸०००।- 
ऩेश्की उठाई काभ 
नगयी सङ्ञचव य 
ओबयङ्झसमयसभेतराई 
िङ्टवाई सम्ऩूणि रुऩैमाॉ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

साङ्झफक श्रीङ्झसमा नौ.त.ज. गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 
१ देङ्ञि ९ सम्भ सडकभा भाटो ऩङ्टयी 
ग्रावेङ्झरङ गने आ.व. 2०६५।६६ को 
आमोजनाका राङ्झग उऩबोिा सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ ङ्जवनोद साह गोढरे सयकायी यकभ 
अनङ्झधकृत रूऩभा ऩेश्की ङ्झरई 
सम्झौताफभोङ्ञजभ आमोजनाको कङ्ट नै ऩङ्झन 
कामि नै नगयी िाईभासी ङ्जहनाङ्झभना गयी 
तथा तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचवद्वम सत्मदेव 
प्रसाद हजाभ य ङ्ञजतेन्िकङ्ट भाय ङ्झभश्ररे 
साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ को दपा 
५२क. को उऩदपा (१) य (२) भा 
उङ्ञल्रङ्ञित व्मवस्थाको प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी 
ङ्झनज ङ्जवनोद साह गोढराई फदङ्झनमतऩूविक 
ऩेश्कीभाङ्झथ ऩेश्की ङ्छदई रु. ४¸००¸०००।– 

सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना तथा हाङ्झन 
नोक्सानी गये गयाएको । 

२०७६।६।16¸ 
२०७६।६।२९ 

सत्मदेव ठाकङ्ट य बङे्ङ सत्मदेव 
प्रसाद हजाभ य ङ्ञजतेन्िकङ्ट भाय 
ङ्झभश्र¸  गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव¸  

श्रीङ्झसमा नौ.त.ज.  
गा.ङ्जव.स. । 

३ 

दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ)  

 

४¸००¸०००।– 

ङ्जवनोद साह गोढ¸ अध्मऺ¸ 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४)  ४¸००¸०००।– 

31.  

यौतहट ङ्ञजल्राका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ गा.ङ्जव.स.हरूभा 
अधिसयकायी अनङ्टदान 
यकभ तथा साभाङ्ञजक 

यौतहट ङ्ञजल्रा साङ्झफक हङ्झथमाही 
गा.ङ्जव.स.का कामािरम सहामक एवॊ हार 
कटहङ्चयमा न.ऩा. वडा नॊ. 8 का वडा 
सङ्ञचव कङ्छदयवावङ्ट देवानरे साङ्झफक हङ्झथमाही 

२०७६।६।16¸ 
२०७६।७।४ 

कङ्छदयवावङ्ट देवान¸ कामािरम 
सहामक¸  हङ्झथमाही गा.ङ्जव.स. 
(हार वडा सङ्ञचव¸ कटहङ्चयमा 

न.ऩा. वडा नॊ. 8)  

१ 

दपा 17 

दपा 17¸ दपा 3 
(1) य दपा 3 

(1) (च)  
 

12¸56¸275।- 
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सङ्टयऺा बत्ता¸ स्थानीम 
ऩूवािधाय ङ्जवकास 
ङ्झनभािणको यकभ 
दङ्टरुऩमोग बई भ्रष्टाचाय 
य अङ्झनमङ्झभतता बएको 
बङे्ङसभेत । 

गा.ङ्जव.स.को रु.3¸08¸875।- फयाफय 
चारङ्ट तथा ऩङ्टॉजीगत िचि जथाबावी िचि 
रेिी¸ रु.10¸900।- फयाफय ऩङ्टङ्जष्ट नहङ्टने 
भ्रभणफाऩत िचि रेिी य 
रु.1¸36¸000।- ऩेश्की ङ्झरई पर्छ्यौट 
नगयी ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी गयेको तथा 
रु.8¸00¸500।- फयाफयको साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा बत्ताको यकभ आपैं रे फङ्टङ्ञझङ्झरई 
जम्भा रु.12¸56¸275।- फयाफयको 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जहनाङ्झभना¸ हाङ्झन 
नोक्सानी गयेको । 

32.  

यौतहट ङ्ञजल्राका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ गा.ङ्जव.स.हरूभा 
अधिसयकायी अनङ्टदान 
यकभ तथा साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा बत्ता¸ स्थानीम 
ऩूवािधाय ङ्जवकास 
ङ्झनभािणको यकभ 
दङ्टरुऩमोग बई भ्रष्टाचाय 
य अङ्झनमङ्झभतता  

बएको । 

यौतहट ङ्ञजल्रा साङ्झफक हङ्झथमाही 
गा.ङ्जव.स.का सङ्ञचव एवॊ हार 2 नॊ. प्रदेश 
भङ्टतमभन्रीको कामािरम¸ जनकऩङ्टयका 
सहामक ऩाॉचौं भनोजकङ्ट भाय झारे साङ्झफक 
हङ्झथमाही गा.ङ्जव.स.फाट ऩेश्की ङ्झरई 
फदङ्झनमतऩूविक पर्छ्यौट नगयेको यकभ रु. 
1¸18¸285।- य चारङ्ट तथा ऩङ्टॉजीगत िचि 
जथाबावी आपूिङ्टसी िचि रेिेको रु. 
2¸40¸853।- गयी जम्भा यकभ रु. 
३¸५९¸138।- फयाफय साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त 
ङ्जहनाङ्झभना¸ हाङ्झन नोक्सानी तथा दङ्टरुऩमोग 
गयेको । 

२०७६।६।16¸ 
२०७६।७।४ 

भनोजकङ्ट भाय झा¸ सङ्ञचव¸  
हङ्झथमाही गा.ङ्जव.स. (हार 

सहामक ऩाॉचौं, 2 नॊ. प्रदेश 
भङ्टतमभन्रीको कामािरम¸ 

जनकऩङ्टय) । 

१ 

दपा 17 

दपा १७¸ दपा 3 
(1) य दपा 3 

(1) (घ)  

 

३¸५९¸138।- 

33.  

साल्ट टे्रङ्झडङ कऩोयेसन 
ङ्झरङ्झभटेड अॊचर 
कामािरम¸ 
ङ्जवयाटनगयको 
गोदाभभा यािेको रु. 
१९¸०७¸३५०।- 
फयाफयको यासामङ्झनक 

साल्ट टे्रङ्झडङ कऩोयेसन ङ्झरङ्झभटेड अॊचर 
कामािरम¸ ङ्जवयाटनगयका तत्कारीन 
कामािरम प्रभङ्टि नवीनचन्ि झारे कामािरम 
प्रभङ्टिजस्तो ङ्ञजम्भेवाय ऩदभा कामियत यहॉदा 
कामािरमका गोदाभहरूभा यहेको यासामङ्झनक 
भर अङ्झनमङ्झभत तङ्चयकारे गोदाभफाट ङ्झफिी 
ङ्जवतयण गङ्चयॊदासभेत ङ्ञजम्भेवायी फहन नगयी¸ 

२०७६।७।२५¸ 
२०७६।८।४ 

नवीनचन्ि झा¸ कामािरम 
प्रभङ्टि¸  

ङ्छदरचन्ि याई¸ प्रभङ्टि 
सहामक¸ 

िगने्ि फस्नेत¸ जङ्टङ्झनमय 
सहामक¸ साल्ट टे्रङ्झडङ 

कऩोयेसन ङ्झरङ्झभटेड¸ अॊचर 

३ 

दपा १७  
 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (च)  
 

१९¸०७¸३५०।- 
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भर ङ्झभरेभतोभा 
ङ्जहनाङ्झभना बएको 
बङे्ङसभेत । 

तत्कारीन गोदाभ प्रभङ्टि (प्रभङ्टि सहामक) 
ङ्छदरचन्ि याईरे आफ्नो  ङ्ञजम्भाभा यहेको 
यासामङ्झनक भरहरू ङ्ञजन्सी ङ्जकताफभा 
आम्दानी देिाई अङ्झनमङ्झभत तङ्चयकारे ङ्झफिी 
ङ्जवतयण गयी य तत्कारीन जङ्टङ्झनमय सहामक 
िगने्ि फस्नेतरे ऩदीम दाङ्जमत्व ऩूया नगयी 
रु.१९¸०७¸३५०।- फयाफयको यासामङ्झनक 
भर गोदाभफाट ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार 
सयकाय वा साविजङ्झनक सॊस्थाराई गैयकानूनी 
हाङ्झन ऩङ्टर् माएको । 

कामािरम¸ ङ्जवयाटनगय । 

34.  

केदायप्रसाद गौतभ 
सभेतरे 2071 
असोजदेङ्ञि 2072 
असायसम्भभा 
गैयकानूनी तवयफाट 
फैंकफाट रु. 
३३¸९३¸००¸०००।– 
ङ्झनकारी हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टर् माएको 
बङे्ङ भङ्टद्दाभा ङ्ञजल्रा 
सयकायी वङ्जकर 
कामािरमफाट उच्च 
अदारत¸ ऩाटनभा ऩेस 
बएको अङ्झबमोगऩरभा 
प्रङ्झतवादीहरूराई 
आमोगफाट सभेत 
अनङ्टसन्धान कायफाही 
हङ्टन ङ्टऩने बङे्ङ व्महोयाको 
उजङ्टयी । 

कृङ्जष ङ्जवकास फैंक¸ शािा कामािरम¸ 
स्वमम्बकूा शा.अ. केदायप्रसाद गौतभरे 
झङ्टठा ङ्जववयण तथा नक्करी 
नागङ्चयकतासभेतको आधायभा िाता िोरी 
िातावाराहरूको िाताभा यकभ जम्भा नै 
नगयी येङ्झभटफाट आएको देिाई जम्भा 
गयेको य Transfer गयेको यकभ कृङ्जष 
ङ्जवकास फैंकका ङ्जवङ्झबङ्ङ शािा 
कामािरमहरूफाट य अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ 
फैंकहरूफाट ECC (Electronic Cheque 

Clearing) भापि त ब ङ्टिानी ङ्झरएको¸ ङ्झनजरे 

मोजनाफर्द् ढङ्गफाट रेिाऩार गीता ऩन्तको 
ऩासवडि चोयी गयी कामािरम सभमदेङ्ञि 
फाहेकका सभमभा कामािरमभा फसी CORE 

BANKING SYSTEM को दङ्टरुऩमोग गयी 
ङ्झनजकी ऩत्नीद्वमरगामतका प्रङ्झतवादीहरूको 
ङ्झभरेभतोभा रु.३३¸९३¸००¸०००।- 
अनङ्झधकृत व्मङ्ञिहरूका िाताभा ट्रान्सपय 
गयी गयाई आपू सभेतराई गैयकानूनी 
रूऩभा यकभ फाॉडपाॉड गयी पाइदा य 

२०७६।८।5¸ 
२०७६।८।९ 

केदायप्रसाद गौतभ¸ शा.अ.¸ 
कृङ्जष ङ्जवकास फैंक¸ शािा 
कामािरम¸ स्वमम्ब ू। 

८ 
दपा17 

दपा १७¸ दपा 3 
(1) य दपा 3 

(1) (झ)  
३३¸९३¸००¸०००।- 

बयतफहादङ्टय फाङ्झनमाॉ̧  शािा 
प्रफन्धक¸ कृङ्जष ङ्जवकास फैंक¸ 
शािा कामािरम¸ स्वमम्ब ू। 

ऐ ऐ ३३¸९३¸००¸०००।- 

सम्झना ऩोियेर गौतभ¸ 
केदायप्रसाद गौतभकी जेठी 

श्रीभती । 
दपा 8(4) दपा 8(4)  ३३¸९३¸००¸०००।- 

जेनी शे्रष्ठ गौतभ¸ केदाय 
प्रसाद गौतभकी कान्छी 

श्रीभती । 
ऐ ऐ ३३¸९३¸००¸०००।- 

सङ्टभन ब ङ्टजेर । ऐ ऐ ३३¸९३¸००¸०००।- 

सन्दीऩ गङ्टप्ता । ऐ ऐ ३३¸९३¸००¸०००।- 
वसन्त याई बङे्ङ सूमिफहादङ्टय 

ङ्झरम्फङ्ट । 
ऐ ऐ ३३¸९३¸००¸०००।- 

याजीव थाऩा बङे्ङ कृष्णहङ्चय 
थाऩा । 

ऐ ऐ ३३¸९३¸००¸०००।- 
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नेऩार सयकायराई प्रत्मऺ रूऩभा हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । शािा प्रफन्धक 
बयतफहादङ्टय फाङ्झनमाॉरे आपू कामियत फैंकको 
येङ्झभटसभेतको आङ्झथिक कायोफाय¸ 

कभिचायीहरूको येिदेि य ङ्झनमन्रण¸ 

व्मवस्थाऩन¸ अङ्झबरेि जाॉच य व्मवस्थाऩन 
सभेतको सम्ऩूणि ङ्ञजम्भेवायी य दाङ्जमत्व 
गम्बीयताऩूविक फहन नगयेको । 

35.  

साङ्झफक जरकन्मा 
गा.ङ्जव.स.को कामािरम¸ 
ङ्झसन्धङ्टरीका सङ्ञचव 
ङ्जवष्णङ्टप्रसाद बण्डायीरे 
गा.ङ्जव.स.को यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्झसन्धङ्टरी ङ्ञजल्रा साङ्झफक जरकन्मा 
गा.ङ्जव.स. (हार कभराभाई न.ऩा.¸ वडा नॊ. 
३) का तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव (हार 
ना.सङ्ट.¸ भारऩोत कामािरम¸ रगनिेर¸ 
रङ्झरतऩङ्टय) ङ्जवष्णङ्टप्रसाद बण्डायीरे आ.व. 
2070।71 भा तत्कारीन प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक वीयेन्िकङ्ट भाय देवकोटाको नाभभा 
३ भङ्जहनाको दोहोयो तरफ िचि रेिी 
तरफबत्ता फढी ब ङ्टिानी बएको देिाई यकभ 
आपैं रे यािी रु.५८¸329।-  ङ्जहनाङ्झभना 
गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

२०७६।८।१२¸ 
२०७६।८।१३ 

ङ्जवष्णङ्ट प्रसाद बण्डायी¸  
गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव¸  जरकन्मा 

गा.ङ्जव.स. (हार ना.सङ्ट.¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

रगनिेर¸ रङ्झरतऩङ्टय) ।  

१ 

दपा17 

दपा १७¸ दपा 3 
(1) य दपा 3 

(1) (ग)  
 

५८¸३२९।– 

36.  

फी.ऩी. कोइयारा 
स्वास्थ्म ङ्जवऻान 
प्रङ्झतष्ठान¸ धयानरे ङ्झफर 
बयऩाई नयािी बौचय 
नउठाई रु. 
५¸५०¸०००।- को 
चेक जीवन ऩौडेरको 
नाभभा ब ङ्टिानी ङ्छदएय 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान¸ 

धयानका यङ्ञजष्डाय तङ्टरफहादङ्टय शे्रष्ठ¸ आङ्झथिक 
प्रशासन प्रभङ्टि रूऩा ङ्झसॊघाची अग्रवार¸ 

ङ्झसङ्झनमय क्रकि द्वम चन्िकङ्ट भाय भगय य यभेश 
कङ्ट भाय िङ्झतवडासभेतको ङ्झभरोभतोभा फी.ऩी. 
कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान¸ 

धयानफाट ब ङ्टिानी ङ्छदनङ्टऩने आधाय¸ कायण 
तथा ङ्झफर बयऩाई ङ्झफना नै जीवन ऩौडेरको 
नाभभा चेक जायी गयी रु.५,५०¸०००।-  
सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको ।                                                              

२०७६।८।२६¸ 
२०७६।९।१ 

तङ्टरफहादङ्टय शे्रष्ठ¸ यङ्ञजष्डाय¸ 
रूऩा ङ्झसॊघाची अग्रवार¸ 
आङ्झथिक प्रशासन प्रभङ्टि¸ 
चन्िकङ्ट भाय भगय य 
यभेशकङ्ट भाय िङ्झतवडा¸ 

ङ्झसङ्झनमय क्रकि द्वम¸ फी.ऩी. 
कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान 

प्रङ्झतष्ठान¸ धयान । 

४ 

दपा17 

दपा १७¸ दपा 3 
(1) य दपा 3 

(1) (ङ)  
 

५¸५०¸०००।- 
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37.  

याभजनता 
ङ्झन.भा.ङ्जव.का प्र.अ. 
याभरिन चौधयीरे 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम¸ सरािहीफाट 
आ.व. ०६७।६८ भा 
दङ्टईकोठे बवन य 
छारा शौचारमका 
राङ्झग प्राप्त यकभ¸ 
छारवङृ्ञत्त य 
ऩाठ्यऩङ्टस्तक यकभ य 
गैयहाङ्ञजय ङ्ञशऺक 
येणङ्टका ङ्ञघङ्झभयेको तरफ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

याभजनता आधायबतू ङ्जवद्यारम फफयगन्ज¸ 
चन्दनगय गा.ऩा.¸ सरािही (साङ्झफक याभजनता 
ङ्झन.भा.ङ्जव. फफयगन्ज-२) का प्र.अ. याभरिन 
चौधयी य िाता सॊचारक जगदीश याम 
मादवरे प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत उि 
ङ्जवद्यारमको िभश् बौङ्झतक ङ्झनभािणको कामि 
सम्ऩङ्ङ नगयी रु. ७८¸११४।१८¸ 
छारवङृ्ञत्ततपि  ङ्जवद्याथॉहरूराई यकभ ङ्जवतयण 
नगयी रु.4¸53¸780।–¸ ऩाठ्यऩङ्टस्तकतपि  
ऩाठ्यऩङ्टस्तक िङ्चयद नगयी रु. 
२¸१३¸४०९।६५¸ ङ्ञशऺक येणङ्टका ङ्ञघङ्झभयेको 
तरफतपि  ङ्झनजराई ब ङ्टिानी नङ्छदई रु. 
६¸७७¸१00।– य भाटो ऩङ्टने य घेयाफेया 
कामिको रु. ७५¸000।- य ङ्ञशऺक 
स्टापहरूको ङ्जवद्यारमभापि त जम्भा गनङ्टिऩने 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कयफाऩतको यकभ रु. 
29¸313।98 य नागङ्चयक रगानी कोषको 
यकभफाऩत रु.76¸800।– गयी जम्भा रु. 
16¸03¸517।81 आपूराई गैयकानूनी 
राब य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन 
ऩङ्टर् माउने ङ्झनमतरे िाईभासी ङ्जहनाङ्झभना  
गयेको ।  

२०७६।८।२६¸ 
२०७६।९।३ 

याभरिन चौधयी¸ प्र.अ. य 
जगदीश याम मादव¸ ङ्ञशऺक¸ 

याभजनता आधायबतू 
ङ्जवद्यारम फफयगॊज¸ चन्दनगय 

गा.ऩा. सरािही । 

 

२ 

दपा 17 

दपा १७¸ दपा 3 
(1) य दपा 
3(1) (च)  

 

16¸03¸517।81 

38.  

ङ्ञजल्रा रूऩन्देही 
भामादेवी गा.ऩा. वडा 
नॊ. ५ ङ्ञस्थत श्री हाजी 
ऐनामतङ्टल्राह 
साभङ्टदाङ्जमक उच्च 
भा.ङ्जव.भा ङ्जवऻान 
साभग्री िङ्चयदभा 
अङ्झनमङ्झभतता  य बवन 

हाजी ऐनामतङ्टल्राह भा.ङ्जव.राई ङ्जवऻान 
साभग्री िङ्चयदको राङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम¸ रूऩन्देहीफाट आ.व. ०७२।७३ 
भा प्राप्त बएको रु. ६¸५०¸०००।- 
भध्मेफाट ङ्झफर नम्फय ५३ देङ्ञि ६३ 
सम्भको जम्भा रु. ५¸९१¸०५१।०६ 
फयाफयको १४३ प्रकायका ङ्जवऻान 
साभग्रीहरू िङ्चयद गयेको ङ्झफर बयऩाई ऩेस 

२०७६।९।३¸ 
२०७६।९।४ 

जभारङ्टङ्छद्दन िाॉ̧  अध्मऺ¸ 
ङ्जव.व्म.स.¸  भहभङ्टद आरभ 

िाॉ̧   ङ्जवऻान ङ्ञशऺक 
(हारका प्र.अ.) य श्रीकान्त 
दङ्टवे¸ ऩूवि प्र. अ.  (हार 

अङ्ग्रजेी ङ्ञशऺक)¸ श्री हाजी 
ऐनामतङ्टल्राह भा.ङ्जव.¸ 

रूऩन्देही । 

३ 

दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ)  

 

४¸२२¸३८४।-   
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ङ्झनभािणको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

गयेकोभा रु.२¸८२¸३८४।- फयाफयका ९६ 
प्रकायका ङ्जवऻान साभग्रीहरू ङ्जवद्यारमभा 
नबेङ्जटएको¸ ङ्झनकासा यकभ 
रु.६¸५०¸०००।- भध्मे रु. 
५¸१०¸०००।- ङ्जवऻान साभग्री िङ्चयदको 
राङ्झग ऩेश्की तथा ब ङ्टिानी बएको¸ फाॉकी रु. 
१¸४०¸०००।- को कसराई के कङ्ट न 
शीषिकभा िचि तथा ब ङ्टिानी गङ्चयमो त्मसको 
अङ्झबरेि नबएकोरे आयोङ्जऩतहरू ङ्झभरी रु. 
४¸२२¸३८४।- फयाफयको सयकायी यकभ 
फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार 
सयकायको सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गयेको ।  

39.  

स्वास्थ्म कामािरम 
म्माग्दीभा कामियत 
तथ्माॊक अङ्झधकृत 
भेघनाथ येग्भीरे ऩेश्की 
पर्छ्यौट गने िभभा 
नक्करी ङ्झफर बयऩाई 
ऩेस गयेको बङे्ङसभेत। 

स्वास्थ्म कामािरम म्माग्दीका तथ्माॊक 
अङ्झधकृत भेघनाथ येग्भीरे ङ्झभङ्झत 
२०७६।३।१५ गते कामािरमफाट 
कामािदेश ङ्झरई PMTCT ताङ्झरभ सञ्चारन 
गनि बनी ङ्झरएको ऩेश्की यकभ रु. 
२¸१५¸०००।- भध्मे ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषिकभा 
िचि गयी फाॉकी  रु. १¸०८¸३८९।७० 
फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार 
सयकायको सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गयेको । 

२०७६।९।३¸ 
२०७६।९।८ 

भेघनाथ येग्भी¸ तथ्माॊक 
अङ्झधकृत¸ स्वास्थ्म कामािरम 

म्माग्दी । 
१ दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ)  
 

१¸०८¸३८९।७० 

40.  

स्वास्थ्म कामािरम 
म्माग्दीभा कामियत 
ऺमकङ्ट ष्ठ सहामक 
(ऩाॉचौं) भनीषकङ्ट भाय 
भहतोरे ङ्जवङ्झबङ्ङ 
कामििभ सञ्चारन 
गयी ऩेश्की पर्छ्यौट 
गने िभभा नक्करी 
ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयी 

स्वास्थ्म कामािरम म्माग्दीका ऺम कङ्ट ष्ठ 
सहामक भनीषकङ्ट भाय भहतोरे ङ्जवङ्झबङ्ङ  
ङ्झभङ्झतभा स्वास्थ्म कामािरम म्माग्दीफाट 
कामािदेश ङ्झरई ऺमयोगसम्फन्धी 
अङ्झबभङ्टिीकयण¸ घय दैरो य भाइिोस्कोङ्जऩक 
र्क्याम्ऩ¸ DMT TOOL and WHO MEC को 
भाध्मभफाट ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन सेवा 
सङ्टदृढीकयण कामििभ तथा उऩचाय केन्िभा 
कामियत स्वास्थ्मकभॉहरूराई ङ्जटङ्झफ भोडङ्टरय 

२०७६।९।३¸ 
२०७६।९।८ 

भनीषकङ्ट भाय भहतो¸ ऺम कङ्ट ष्ठ 
सहामक¸ स्वास्थ्म कामािरम¸ 

म्माग्दी । 
 

३ 

दपा१७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ)  
 

४¸८१¸९९५।०२ 

बीभप्रसाद आचामि̧   
कामािरम प्रभङ्टि य हङ्चयशॊकय 
शभाि¸  रेिाऩार¸ स्वास्थ्म 

कामािरम म्माग्दी । 
  

दपा १७ 

 
दपा १७¸  दपा 
३ (१) य दपा ३ 

(१) (घ)  
 

१¸७८¸४८६।- 
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साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको 
हाङ्झन नोक्सानी गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ताङ्झरभ सञ्चारन गनि बनी ङ्जवङ्झनमोजन बएको 
रु. २१¸००¸०००।- भध्मे ङ्जवङ्झबङ्ङ 
शीषिकभा िचि य फैंक दाङ्ञिरा गयी फाॉकी 
रु.४¸८१¸९९५।०२ फदङ्झनमतसाथ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको । तत्कारीन कामािरम 
प्रभङ्टि बीभप्रसाद आचामि य रेिाऩार 
हङ्चयशॊकय शभािरे ऩेश्की पर्छ्यौट तथा 
ब ङ्टिानी बएको उङ्ञल्रङ्ञित ऩङ्झछल्रा दङ्टइटा 
कामििभहरूभा रु.१¸७८¸४८६।-  
भनोभानी ढॊगरे यकभ िचि गयाई 
फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार 
सयकायको सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गयेको । 

41.  

ङ्ञजल्रा ऩसाि साङ्झफक 
जमभॊगराऩङ्टय 
गा.ङ्जव.स.का तत्कारीन 
गा.ङ्जव.स. सङ्ञचवरे 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
शीषिकभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 
यकभभा भतृ्मङ्ट 
बइसकेको व्मङ्ञिराई 
ऩङ्झन यकभ ङ्जवतयण 
गयेको य ङ्जकते बयऩाई 
तमाय गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा ऩसाि साङ्झफक जमभॊगराऩङ्टय 
गा.ङ्जव.स.का तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव 
याजेन्ि भहतो नङ्टङ्झनमारे आ.व. 
2070।71 2071।72 य 
2072।73 भा गयी  जम्भा 31 जनाको 
कङ्ट र रु.55¸900।- साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
बत्ता शीषिकको यकभ सम्फङ्ञन्धत 
राबग्राहीराई नफङ्टझाएको य भतृ्मङ्ट बइसकेको 
व्मङ्ञिको नाभभा सभेत बत्ता ङ्जवतयण गयी 
फदङ्झनमतऩूविक सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको  य ङ्झनजको कामिकारभा ङ्झनजरे 
ङ्जवतयण गयेको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताको 
सक्कर बयऩाईभध्मे आ.व. 2071।72 को 
औषङ्झध उऩचाय शीषिक फाहेक अन्म बयऩाई 
तथा आ.व. 2072।73 को तेस्रो 
ङ्जकस्ताका बयऩाईहरू फयफङ्टझायथ नगयी 
रङ्टकाई नोक्सान गयेको । 

२०७६।९।१४¸ 
२०७६।९।२० 

याजेन्ि भहतो नङ्टङ्झनमा¸ 
 गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव¸ 

 जमभॊगराऩङ्टय गा.ङ्जव.स.,  
ऩसाि । 

१ 
दपा 17 य 
दपा १२ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा 

३(१)(ग) तथा 
दपा 12   

55¸900।- 

42.  कृङ्जष साभग्री कॊ .ङ्झर.¸ कृङ्जष साभग्री कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड¸ शािा २०७६।९।१५¸ याभफाफङ्ट भहतो¸ २ दपा ३ (१) य दपा १७¸ दपा ३ ९¸०४¸६८०।- 
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शािा कामािरम¸ 
जनकऩङ्टयफाट धान 
ङ्झरराभ ङ्झफिी गदाि 
२०७६।७।२५ गते 
कामािरम प्रभङ्टिफाट 
ङ्जटप्ऩणी स्वीकृत गयी 
ङ्झरराभ गयेको धान 
रैजान बनी ऩर 
रेङ्ञिएको तय उि 
धान 
२०७६।७।२१ गते 
नै ङ्छदइसकेको 
बङे्ङसभेत । 

कामािरम¸ जनकऩङ्टयभा स्टोयङ्जकऩयको रूऩभा 
कामियत वङ्चयष्ठ सहामक याभफाफङ्ट भहतोरे 
ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्झरराभ ङ्झफिीको प्रङ्जिमाभा 
यहेको धानको फीउ ङ्झरराभ प्रङ्जिमा सम्ऩङ्ङ 
हङ्टन ङ्ट अगावै जम्भा ३१.४ भे.टन रु. 
८¸३६¸६८०।– भूल्मभा ङ्झरराभ 
प्रङ्जिमाभा सहबागी नै नबएका अनङ्झधकृत 
व्मङ्ञि ङ्झसमा ङ्जकशोय साहको श्रीयाभ याइस 
ङ्झभरभा ऩठाई उि धानफाऩतको कङ्ट नै यकभ 
कामािरमको िाताभा दाङ्ञिरा नगयी ङ्झनज 
ङ्झसमा ङ्जकशोय साहफाट रु.६८¸०००।–
घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई गैयकानूनी तवयरे 
कामािरमको स्टोयभा यहेको धान ङ्छदई रु. 
८¸३६¸६८०।–सयकायी सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको । 

२०७६।९।१६ वङ्चयष्ठ सहामक¸ 
कृङ्जष साभग्री कम्ऩनी¸ 

ङ्झरङ्झभटेड¸ शािा कामािरम¸ 
जनकऩङ्टय । 

दपा १७ (१) य दपा ३  
(१)  (ङ)  

 

ङ्झसमा ङ्जकशोय साह¸  

सॊचारक¸  

श्रीयाभ याइस ङ्झभर । 

दपा ३ (३) य 
दपा ८ (४) 

दपा ३(३)¸ दपा 
३ (१) य दपा ३ 
(१) (ग) तथा 
दपा ८ (४))  

९¸०४¸६८०।- 

43.  

ऩङ्ङादेवी कन्मा उच्च 
भा.ङ्जव.का प्र.अ. 
सङ्टनयऩङ्झत कङ्ट भायी 
मादवरे ०७२।73 
य ०7३।74 भा २ 
जना ङ्ञशऺक कोटाको 
राङ्झग ङ्झनकासा बएको 
रु. ९¸३२¸८८०।- 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ऩङ्ङादेवी कन्मा उच्च भा.ङ्जव.¸ करैमा¸ 
फायाका प्र.अ. सङ्टनयऩङ्झत कङ्ट भायी मादवरे 
ङ्जवद्यारमको आ.व. ०७२।7३ य 
07३।7४ को ङ्ञशऺकहरूको तरफबत्ता 
फाऩत ङ्झनकासा बएको यकभ तरफी 
बयऩाईभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञशऺकको  हस्ताऺय 
नै नगयाई तथा दोहोयो बयऩाई फनाई¸  

फैंकभा यकभ नै जम्भा नगयी¸ आम्दानी 
यङ्झसदभा यकभ सच्माई¸ ङ्जवद्यारमको आङ्झथिक 
कायोफाय गदाि झङ्टठा एवॊ दोहोयो ङ्झफर 
बयऩाई फनाई य से्रस्ता कागजात 
रगामतका फङ्जहिाताहरू सभेत नष्ट गयी 
ङ्जवद्यारमको सयकायी यकभ 
रु.12¸26¸469।26 िाईभासी ङ्जहनाङ्झभना 
हाङ्झन नोक्सानी गयेको । 

२०७६।९।२४¸ 
२०७६।९।२७ 

सङ्टनयऩङ्झत कङ्ट भायी मादव¸ 
प्र.अ.¸ श्री ऩङ्ङादेवी कन्मा 

उच्च भा.ङ्जव. । 

१ 

दपा 17य दपा 
12 

दपा १७¸ दपा 3 
(1) य दपा ३ 
(१) (च) तथा 
दपा 12  

 

12¸26¸469।26 
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44.  

साजगोठेयी साभङ्टदाङ्जमक 
वन उऩबोिा सङ्झभङ्झत¸ 
सङ्टिेतका अध्मऺ 
रगामतको ङ्झभरेभतोभा 
नक्करी ङ्झफर बयऩाई 
गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङसभेत । 

सङ्टिेत ङ्ञजल्रा¸ बेयीगॊगा न.ऩा.¸ वडा नॊ. 
१३ ङ्ञस्थत साजगोठेयी साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सभूहको अध्मऺ हङ्टॉदा कहयङ्झसॊह 
नेऩारीरे सभूहको याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक 
शािा कामािरम¸ सङ्टिेतभा यहेको चल्ती 
िाताफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञिहरूरे यकभ फङ्टझेको 
नक्करी ङ्झफर बयऩाई फनाई जम्भा रु. 
२¸१६¸५००।- सयकायी यकभ आपैं  
ङ्झरई/ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार सयकायराई 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे कामि 
गयेको । 

२०७६।९।२४¸ 
२०७६।१०।१ 

कहयङ्झसॊह नेऩारी¸  
अध्मऺ¸ साझगोठेयी 

साभङ्टदाङ्जमक 
वन उऩबोिा सभूह । 

१ 

दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ)  
 

२¸१६¸५००।- 

45.  

ङ्ञजल्रा वन कामािरम 
हेटौंडासभेतरे 
गैयकानूनी रूऩभा 
काठ कटान गयी 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त 
हाङ्झन नोक्सानी गयेको 
बङे्ङसभेत । 

तत्कारीन गढी इराका वन कामािरम¸ 
भकवानऩङ्टय¸ सेक्टय वन कामािरम¸ 
भकवानऩङ्टय¸ ङ्ञजल्रा वन कामािरम¸ 
भकवानऩङ्टय¸ ऺेरीम वन ङ्झनदेशनारम¸ 
हेटौंडासभेतका प्रङ्झतवादी कभिचायीहरू य 
सेतीदेवी साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूहका 
ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्झभरेभतोभा स्वीकृत 
कामिमोजना तथा ङ्झनणिम ङ्जवऩयीत उि 
वनका हङ्चयमा साफङ्टत २५५ वटा सार 
जातका रुि य एउटा अस्ना जातको 
रुिको हङ्टन आउने ऩङ्चयभाण ९१७८.०९ 
र्क्यङ्ट.ङ्जपट  कटान गयी गयाई ङ्झफिी ङ्जवतयण 
गयी नेऩार सयकायराई ९१७८.०९ 
र्क्यङ्ट.ङ्जपट काठको हङ्टन आउने ङ्झफगो रु. 
१¸५२¸१९¸३२६।७६ हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 
 

२०७६।९।२४¸ 
२०७६।९।२७ 

याजेन्ि न्मौऩाने̧   
ङ्ञजल्रा वन अङ्झधकृत¸ ङ्जवशार 
बट्टयाई य सोनारारप्रसाद 
जमसवार¸ स.व.अ.¸ 
 ङ्ञजल्रा वन कामािरम 

भकवानऩङ्टय । 

१३ 

दपा १९ (२) य 
दपा १७  

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 
(१) (झ) एवॊ 
दपा १९ (२)  

१¸५२¸१९¸३२६।७६  

याभफाफङ्ट मादव¸ स.व.अ.¸  
इराका वन कामािरम गढी¸ 

भकवानऩङ्टय । 
ऐ ऐ १¸५२¸१९¸३२६।७६ 

याजेन्िभान याजबण्डायी¸ 
स.व.अ.¸  सेक्टय वन 
कामािरम पाऩयफायी¸ 
भकवानऩङ्टय (हार 
अवकाशप्राप्त) । 

ऐ ऐ १¸५२¸१९¸३२६।७६ 

नायामणफहादङ्टय काकी¸ 
स.व.अ. य याजङ्ट राभा¸ 
येन्जय¸  ऺेरीम वन 

ङ्झनदेशनारम¸ हेटौंडा । 

ऐ ऐ १¸५२¸१९¸३२६।७६ 
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भोहनयाज ङ्ञघङ्झभये¸ पयेष्टय¸ 
ङ्जकयणकङ्ट भाय ऺेरी य धनरार 
मादव¸ वन यऺक¸  गढी 
इराका वन कामिरम¸ 

भकवानऩङ्टय । 

ऐ ऐ १¸५२¸१९¸३२६।७६ 

कभानङ्झसॊह न्मासङ्टय¸ अध्मऺ¸ 
हङ्चयभामा भोिान¸ सङ्ञचव य 
येङ्ञजना गोरे¸ कोषाध्मऺ¸ 
सेतीदेवी साभङ्टदाङ्जमक वन 

उऩबोिा सभूह । 

दपा ८ (४) 

 
 
दपा ८(४) १¸५२¸१९¸३२६।७६ 

46.  

ऩूवािधाय ङ्जवकास 
कामािरम¸ ङ्झसयाहाका 
प्रभङ्टि याजकङ्ट भाय 
गोइत तथा ऩूवि साॊसद 
वी.ऩी. मादव य याजऩा 
केन्िीम सदस्म 
हङ्चयनायामण भण्डर 
बङे्ङ हङ्चय 
भण्डरसभेतरे सप्तयी 
ङ्ञजल्राको अङ्ञग्नसाइय 
कृष्णसवयण गा.ऩा. २ 
य ३ भा ऩने सडक 
ग्राबेर गनि ङ्जकते 
व्मङ्ञि िडा गयी 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत 
गठन गयी ऩूवािधाय 
ङ्जवकास कामािरम¸ 
ङ्झसयाहासॉग सम्झौता 
गयेको बङे्ङसभेत । 

सप्तयी ङ्ञजल्राको अङ्ञग्नसाइय कृष्णसवयण 
गा.ऩा. वडा नॊ. २ य ३ भा ऩने सडकभा 
भाटो तथा ग्राबेर गनिका राङ्झग आ.व. 
075।76 भा रु.२५ राि यकभ 
ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा वी.ऩी. बङे्ङ  
ङ्जवश्वनाथप्रसाद मादव¸ हङ्चय भण्डर¸ वीयेन्ि 
कङ्ट भाय भण्डर य कृष्णकङ्ट भाय मादवरे 
सङ्टङ्झनमोङ्ञजत तवयरे एउटा प्रमोजनका राङ्झग 
गङ्छठत उऩबोिा सङ्झभङ्झतको कागजात 
सच्माई उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन गयेको बङे्ङ 
रगामतका गरत कागजातहरू ऩूवािधाय 
ङ्जवकास कामािरम¸ ङ्झसयाहा¸ सम्ऩकि  
कामािरम¸ याजङ्जवयाज¸ सप्तयीभा ऩेस गयी 
उि कामािरमका तत्कारीन कामािरम 
प्रभङ्टि याजकङ्ट भाय गोइत तथा प्रशासन 
पाॉटका ना.सङ्ट. बागवत मादवसभेत छ जना 
बई गरत कागजातको आधायभा उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको उऩङ्ञस्थङ्झत ङ्झफना 
नै मोजना सम्झौताभा िङ्टराउनङ्टऩने भहत्वऩूणि 
ङ्जववयणसभेत नयािी उि अवास्तङ्जवक 

२०७६।९।२४¸ 
२०७६।१०।१ 

फी.ऩी. बङे्ङ  ङ्जवश्वनाथ प्रसाद 
मादव¸ हङ्चयनायामण बङे्ङ हङ्चय 
भण्डर¸ वीयेन्िकङ्ट भाय भण्डर 
य कृष्णकङ्ट भाय मादव । 

६ 
दपा ८ (४) 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयको उद्योग  
य दपा ११  

दपा ११ य दपा 
२१ फभोङ्ञजभ दपा 

८ (४) भा 
उङ्ञल्रङ्ञित 

सजामको आधा 
सजाम 

२५¸००¸०००।– 

याजकङ्ट भाय गोइत¸  कामािरम 
प्रभङ्टि (ङ्झस.ङ्झड.इ.)¸ बागवत 
मादव¸ नामव सङ्टब्फा¸ ऩूवािधाय 
ङ्जवकास कामािरम¸ ङ्झसयाहा । 

दपा १७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयको दपा २१ 
फभोङ्ञजभ उद्योग  

दपा २१ फभोङ्ञजभ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य ३ (१) 

(च) भा उङ्ञल्रङ्ञित 
सजामको आधा  

२५¸००¸०००।– 
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उऩबोिा सङ्झभङ्झतको नाभभा सम्झौता 
गये/गयाएको तथा सङ्टयेन्िकङ्ट भाय भण्डर य 
कृष्णकङ्ट भाय मादवको नाभभा ङ्झसर्द्ाथि फैंक¸ 
याजङ्जवयाज शािाभा िाता िोल्ने 
ङ्झसपाङ्चयससभेत गयी/गनि रगाई सयकायी 
सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी गने उदे्दश्मरे 
कामि गयेको । 

47.  

कृङ्जष ङ्जवकास फैंक¸ 
न्मङ्टयोड शािाकी 
कभिचायी ङ्छदङ्जऩका 
येग्भीसभेतरे फैंकको 
रु.४¸४२¸७३¸६११।
४५ यकभ गैयकानूनी 
ढॊगरे हाङ्झन नोक्सानी 
तथा दङ्टरुऩमोग गयेको 
बङे्ङसभेत । 

कृङ्जष ङ्जवकास फैंक¸ फैंङ्जकङ भङ्टतम शािा 
कामािरम¸ न्मङ्टयोडवाट अनङ्झधकृत रूऩभा 
यकभ ङ्झनकारी आपूहरूरे ङ्झरने य 
िाईभास्न े उदे्दश्मरे फैंकराई गैयकानूनी 
हाङ्झन नोक्सानी गने गयाउने मोजना फनाई 
प्रङ्झतवादीहरू ङ्छदङ्जऩका येग्भी¸ प्रभेहङ्चय ढङ्टॊगरे¸ 
गोऩार ङ्झगयी¸ भहेश्वय भयहट्ठा¸ सङ्झरर येग्भी¸ 
तायानाथ ऩाण्डे¸ यभेशयाज ङ्झफष्ट य प्रकाश 
घतानीरे कृङ्जष ङ्जवकास फैंकभा यहेको यकभ 
ङ्ञझक्ने̧  ङ्झनकाल्ने य याख्न े कामिभा ङ्जवङ्झबङ्ङ 
प्रङ्जिमाहरू ङ्झभराउन े य ङ्झनकाङ्झरएको उि 
यकभ बाग रगाई ङ्जहस्सा ङ्झरनेिाने¸ राब 
प्राप्त गनेसभेतको कामि गयी फैंकभा ङ्जवङ्झबङ्ङ 
व्मङ्ञिहरूको नाभभा प्राप्त बएका Account 

Payee Cheque हरू ECC (Electronic 

Cheque Clearing) का भाध्मभफाट 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरूको िाताभा जम्भा गयी 
सोही चेकहरूभा बएका ङ्जववयणहरू सच्माई 
गरत प्रङ्झतवेदन ऩठाई एक ऩटक प्रमोग 
बइसकेको चेकराई ऩङ्टन: प्रमोग गयी 
ङ्छदङ्जऩका येग्भीरे Authorize का राङ्झग 
गोऩार ङ्झगयी¸ भहेश्वय भयहट्ठा¸ सङ्झरर येग्भी¸ 

२०७६।९।२४¸ 
२०७६।९।२९ 

ङ्छदङ्जऩका येग्भी¸ टेरय 
सहामक¸ कृङ्जष ङ्जवकास फैंक¸ 

भङ्टतम शािा कामािरम¸ 
न्मङ्टयोड । 

८ 
दपा १७  

 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (झ)  
 

४¸२४¸१३¸६११।४५  
 

प्रभेहङ्चय ढङ्टॊगरे¸ का.भङ्ट. भङ्टतम 
शािा प्रफन्धक । 

ऐ ऐ ४¸२४¸१३¸६११।४५ 

गोऩार ङ्झगयी¸ ECC य कजाि 
प्रभङ्टि । 

ऐ ऐ २¸६१¸१९¸४१५।- 

सङ्झरर येग्भी¸ तत्कारीन 
शािा प्रभङ्टि । 

ऐ ऐ १¸१०¸३३¸१९६।४५ 

भहेश्वय भयहट्ठा¸ कजाि तथा 
फैंक जभानत प्रभङ्टि । 

ऐ दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ज)  
६७¸२१¸०००।- 

तायानाथ ऩाण्डे¸ तत्कारीन 
ङ्जवत्त तथा रेिा ङ्जवबाग प्रभङ्टि 

। 

ऐ दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ)  
४००¸०००।- 

यभेशयाज ङ्झफष्ट¸ अवकासप्राप्त 
सहामक यथी । 

दपा १७ को 
कसङ्टयको भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (झ)  

४¸२४¸१३¸६११।४५ 
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तायानाथ ऩाण्डेसभऺ ऩेस गयेकोभा 
ङ्झनजहरूरे ऩङ्टन: प्रमोग गयेको चेक नहेयी 
सच्माइएका कागजातहरू भारैका आधायभा 
उि चेक सदय गयेको देङ्ञिएफाट मी सफै 
व्मङ्ञिहरूको ङ्झभरेभतोभा याष्ड फैंकको 
ङ्झनदेङ्ञशकाङ्जवऩयीत चेक ङ्ञक्रमङ्चयङको काभ 
गयी प्राप्त यकभ बागफण्डा गयी कृङ्जष ङ्जवकास 
फैंकराई रु. ४¸२४¸१३¸६११।४५ हाङ्झन 
नोक्सानी गयेको । 

प्रकाश घतानी¸ सॊचारक¸ 
दङ्टगाि ज्वेरसि । 

ऐ ऐ २¸६७¸७५¸४३५।- 

48.  

ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामािरम¸ दोरिाका 
प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा 
अङ्झधकायी उ.स. 
िगने्िप्रसाद ङ्चयजाररे 
आफ्नो कामिऺ ेर 
ङ्झबरका ङ्जवङ्झबङ्ङ भङ्टद्दाका 
सेवाग्राहीसॉग 
घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको¸ 
अनङ्टगभनको भ्रभण 
बत्ता अङ्झनमङ्झभत 
तङ्चयकारे ङ्झरएको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ दोरिाका 
तत्कारीन प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी 
िगने्िप्रसाद ङ्चयजाररे भ्रभण िचि 
ङ्झनमभावरी¸ २०६४ फभोङ्ञजभ भ्रभण 
अङ्झबरेि िाताभा दताि नगयी/िाता नै िडा 
नगयी  य कङ्ट नै प्रङ्झतवेदन ऩेस नगयी¸ 
कङ्झतऩम भ्रभण आदेश य दैङ्झनक तथा भ्रभण 
िचिको ङ्झफरभा स्वीकृत गने 
अङ्झधकायी/ऩदाङ्झधकायीको दस्तितसभेत 
नगयी तथा अनङ्टगभन गएको बनी भ्रभण 
बत्तासभेत फङ्टझेका ङ्छदनहरूभा अनङ्टगभनभा नै 
नगई कामािरमभै फसी आपैं रे सङ्टयऺा 
सङ्झभङ्झतको फैठक यािी उऩङ्ञस्थत बई 
हस्ताऺयसभेत गयी¸ ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩरहरूभा 
हस्ताऺय गयी य म्माद थऩको आदेशसभेत 
गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनज प्र.ङ्ञज.अ. िगने्ि प्रसाद 
ङ्चयजाररे आपूराई गैयकानूनी राब 
ऩङ्टर् माउन े फदङ्झनमतरे कामि गयी रु. 
७७¸६००।– अनङ्टगभन भ्रभण बत्ता फङ्टझी 
ङ्झरई नेऩार सयकायको सम्ऩङ्ञत्त 
फदङ्झनमतऩूविक ङ्जहनाङ्झभना/हाङ्झन नोक्सानी 

२०७६।10।१६ 

२०७६।१०।२० 

िगने्ि प्रसाद ङ्चयजार¸  प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी¸ ङ्ञजल्रा 

प्रशासन कामािरम¸  

दोरिा । 

१ 

दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ग)  
 

७७¸६००।– 
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गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको ।  

49.  

ङ्ञशवयाज न.ऩा. वडा 
नॊ. ११¸ 
कङ्जऩरवस्तङ्टङ्ञस्थत 
नवप्रगङ्झतशीर 
फहङ्टउदे्दश्मीम कृषक 
सभूहका नाभभा 
दङ्टगािप्रसाद िनाररे 
फाख्राऩारन 
कामििभका राङ्झग रु. 
६¸00¸000।- 
सयकायी अनङ्टदान कङ्ट नै 
काभ नै नगयी ब ङ्टिानी 
ङ्छदए/ङ्झरएको  
बङे्ङसभेत । 

नव प्रगङ्झतशीर फहङ्टउद्दशे्मीम कृषक सभूहका 
अध्मऺ दङ्टगािप्रसाद िनार य सङ्ञचव उभेश 
चौधयी तथा बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट 
सेवा ङ्जवऻ केन्ि¸ कङ्जऩरवस्तङ्टफाट 
अनङ्टगभनका राङ्झग िङ्जटई गएका ऩशङ्ट 
ङ्ञचङ्जकत्सक डा. रूऩनायामण शे्रष्ठ¸ ऩशङ्ट 
ङ्जवकास अङ्झधकृत डा. सोहन गङ्टप्ता य 
सङ्टयेन्िप्रसाद ब ङ्टज तथा इ. ङ्झफफेककङ्ट भाय 
गङ्टप्तारे एक आऩसभा ङ्झभरेभतो गयी हङ्टॉदै 
नबएको कङ्ट याको स्थरगत रूऩभा ङ्झनयीऺण 
तथा नाऩजाॉच गयेको बनी गरत एवॊ झङ्टठा 
कामि सम्ऩङ्ङ भूल्माॊकन पायाभ रगामतका 
कागजातहरू फनाई कङ्ट नै काभ नगयी नव 
प्रगङ्झतशीर फहङ्टउद्देश्मीम कृषक सभूह¸ 
कङ्जऩरवस्तङ्टराई फाख्राऩारन कामििभको 
राङ्झग सयकायी अनङ्टदान यकभ रु. 
६¸00¸000।- ब ङ्टिानी ङ्झरई ङ्छदई सयकायी 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार सयकायराई 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । 

२०७६।१०।२३ 

२०७६।१०।२४ 

सङ्टयेन्ि प्रसाद ब ङ्टज¸ भत्स्म 
ङ्जवकास अङ्झधकृत¸ डा. 
रूऩनायामण शे्रष्ठ¸ ऩशङ्ट 
ङ्ञचङ्जकत्सक य डा. सोहन 

गङ्टप्ता¸ ऩशङ्ट ङ्जवकास अङ्झधकृत¸ 
बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट 
सेवा ङ्जवऻ केन्ि¸ कङ्जऩरवस्तङ्ट 

। 

६ 

दपा १९ (२) 
य दपा १७  

 

दपा ३ (१) य 
दपा ३ (१) (ङ)  

 

६¸००¸०००।–  
 

दङ्टगािप्रसाद िनार¸ अध्मऺ य 
उभेश चौधयी¸ सङ्ञचव¸ नव 
प्रगङ्झतशीर फहङ्टउद्देश्मीम 

कृषक सभूह । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४)  ६¸००¸०००।- 

ङ्झफफेककङ्ट भाय गङ्टप्ता¸ 
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ हङ्चयओभ 

इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ कन्सल्टेन्सी । 

दपा ८ (४) को 
कसङ्टयको भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ८ (४)  

 

50.  

गोयिा ङ्ञजल्रा¸ नेऩाने 
भा.ङ्जव.का प्र.अ. 
ङ्ञशवकङ्ट भाय साहसभेतरे 
तत्कारीन ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरम¸ 
गोयिाफाट ट्रस बवन 
भभितका राङ्झग प्राप्त 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

श्री नेऩाने भा.ङ्जव.¸ ङ्झसयानचोक¸ गोयिाका 
प्र.अ. ङ्ञशवकङ्ट भाय साहरे तत्कारीन ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरमफाट आ.व. २०७३।७४ 
भा प्राप्त ट्रस बवन भभित फाऩतको 
यकभभध्मे रु.११¸१०¸०००।- झङ्टठा 
कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तथा नाऩी ङ्जकताफ¸ 
झङ्टठा ङ्झनणिम  एवॊ झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई तमाय 
गयी ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ¸ 
गोयिाका प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवकास झासॉगको 
ङ्झभरेभतोभा उि इकाइफाट पर्छ्यौटसभेत 

२०७६।11।1¸ 
२०७६।११।५ 

ङ्ञशवकङ्ट भाय साह¸ प्र.अ.¸ श्री 
नेऩाने भा.ङ्जव.¸ ङ्झसयानचोक¸ 

गोयिा । 

२ 

दपा ११ य दपा 
१७ 

दपा ११ दपा 
१७¸ दपा ३ (१) 
य य दपा ३ (१) 

(च)  
 

13¸32¸292।- 

ङ्जवकास झा¸ प्राङ्जवङ्झधक¸ ङ्ञशऺा 
ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइ¸ 

गोयिा । 

दपा १७ य दपा 
१९ (२) 

दपा १९ (२) 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य य दपा ३ 

(१) (च)  

११¸१०¸०००।- 
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गयाई ङ्जहनाङ्झभना दङ्टरुऩमोग गये गयाएको । 
साथै¸ Science¸ Math¸ English Lab 
ङ्झनभािणका राङ्झग तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरमफाट प्राप्त यकभ रु. 
१¸५०¸०००।- ङ्झनभािणको कङ्ट नै कामि 
नगयी¸ तथा साङ्झफक केयाफायी गा.ङ्जव.स.फाट 
आ.व. २०७३।७४ भा शैङ्ञऺक साभग्री 
िङ्चयद शीषिकभा ङ्झनकासा बएको रु. 
७२¸२९२।- झङ्टठा ङ्झनणिम य नक्करी ङ्झफर 
बयऩाई ऩेस गयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

51.  

गोयिा ङ्ञजल्रा¸ नेऩाने 
भा.ङ्जव.का प्र.अ. 
ङ्ञशवकङ्ट भाय साहसभेतरे 
तत्कारीन ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरम 
गोयिाफाट आ.व. 
२०७१।७2 भा 
छारवङृ्ञत्त¸ ऩोसाक¸ 
झोरा¸ छारा शौचारम 
य भभित शीषिकभा 
प्राप्त यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङसभेत । 

श्री नेऩाने भा.ङ्जव.¸ ङ्झसयानचोक¸ गोयिाका 
प्र.अ. ङ्ञशवकङ्ट भाय साहरे तत्कारीन ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरमफाट आ.व. २०७१।७२ 
भा प्राप्त छारवङृ्ञत्त¸ ऩोसाक¸ झोराका राङ्झग 
रु.२¸४५¸४००।- सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्याथॉराई 
ङ्जवतयण नै नगयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको¸ सोही 
आ.व.भा छारा शौचारमको राङ्झग प्राप्त 
यकभ रु.२¸५०¸०००।- तथा भभित 
शीषिकभा प्राप्त रु. १¸००¸०००।- फाट 
छारा शौचारम तथा पङ्झनिचय भभित/ङ्झनभािण 
नै नगयी ङ्जव.व्म.स.को झङ्टठा ङ्झनणिम¸ झङ्टठा 
नाऩी ङ्जकताफ तथा कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
एवॊ झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई तमाय गयी ङ्ञशऺा 
ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाइका तत्कारीन 
प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवकास झासॉग ङ्झभरेभतो गयी सो 
यकभ पर्छ्यौटसभेत गयाई सयकायी सम्ऩङ्ञत्त 
फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७६।11।1¸ 
२०७६।११।६ 

ङ्ञशवकङ्ट भाय साह¸ प्र.अ.¸ श्री 
नेऩाने भा.ङ्जव.¸ ङ्झसयानचोक¸ 

गोयिा । 

२ 

दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ)  
 

५¸९५¸४००।- 

ङ्जवकास झा¸  प्राङ्जवङ्झधक¸ 
ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम 

इकाइ¸ गोयिा । 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१ (घ)  
 

३¸५०¸०००।- 

52.  
गोयिा ङ्ञजल्रा¸ नेऩाने 
भा.ङ्जव.का प्र.अ. 
ङ्ञशवकङ्ट भाय साहसभेतरे 

श्री नेऩाने भा.ङ्जव.¸ गोयिाका प्र.अ. 
ङ्ञशवकङ्ट भाय साहरे तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरमफाट आ.व. २०७२।७३ भा 

२०७६।11।1¸ 
२०७६।११।६ 

ङ्ञशवकङ्ट भाय साह¸ प्र.अ.¸ श्री 
नेऩाने भा.ङ्जव.¸ ङ्झसयानचोक¸ 

गोयिा । 

१ 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१ (घ)  

३¸५०¸०००।– 
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येट्रोभेन्टेनेन्स तथा 
भभित शीषिकभा प्राप्त 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

येट्रोभेन्टेनेन्सका राङ्झग प्राप्त अनङ्टदान यकभ 
रु. २¸५०¸०००।– फाट येट्रोभेन्टेनने्स 
नगयाई सो यकभ य भभित शीषिकको जम्भा 
रु. १¸००¸०००।– सभेत ङ्जवद्यारमभा 
कङ्ट नै ऩङ्झन कामि नगयी फदङ्झनमतसाथ आपूरे 
िाईभासी ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

 

53.  

गोयिा ङ्ञजल्रा¸ नेऩाने 
भा.ङ्जव.का प्र.अ. 
ङ्ञशवकङ्ट भाय साहरे 
आ.व. २०७4।७5 
भा राइिेयी 
व्मवस्थाऩनको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

श्री नेऩाने भा.ङ्जव.¸ गोयिाका प्र.अ. 
ङ्ञशवकङ्ट भाय साहरे झङ्टठा ङ्झफर ङ्झफजक तथा 
कागजात तमाय गयी तत्कारीन ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरमफाट आ.व. २०७४।७५ 
भा श्री नऩेाने भा.ङ्जव.भा राइिेयी 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्जपङ्ञक्सङ य ङ्जकताफ 
िङ्चयद अनङ्टदान शीषिकको यकभ रु. 
६¸५०¸०००।- फदङ्झनमतसाथ िाईभासी 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७६।11।1¸ 
२०७६।११।६ 

ङ्ञशवकङ्ट भाय साह¸ प्र.अ.¸ श्री 
नेऩाने भा.ङ्जव.¸ ङ्झसयानचोक¸ 

गोयिा । 

१ 

दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ)  
 

६¸५०¸०००।– 
 

54.  

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रा¸ 
ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा. 
वडा नॊ. ६ का वडा 
अध्मऺसभेतरे 
िानेऩानी उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतको अध्मऺसभेत 
आपैं  फनी कङ्ट नै ऩङ्झन 
काभै नगयी ङ्झभङ्झत 
2074।8।19 भा 
ङ्ञजल्रा िानेऩानी 
मोजनाको कागजऩर 
ङ्जकते फनाई 
रु.6¸00¸000।- 
गा.ऩा.फाट ङ्झनकासा 
गयी िाएको बङे्ङ 

ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा. वडा नॊ. 6 का 
वडाध्मऺ कैराश थाऩारे वडावासीहरूको 
सभस्माराई सभाधान गने बनी ऩे्कङ्ट  
िानेऩानी आमोजना य भामािोरा भङ्टहान 
पयक-पयक आमोजनाराई एउटै 
आमोजनासॉग सभावेश बएको हो बनी 
स्वीकृत नबएको आमोजनाराई 
वडावासीहरूको 2073 सार ऩङ्टस 22 को 
बेरारे वडा नॊ. 1-7 सम्भका राङ्झग 
छङ्टट्माएको यकभ त्मही िानेऩानीराई हाल्न े
बङे्ङ सयसल्राह बएको नाभ ऩायी आमोजना 
फाॉडपाॉड गने ऩदाङ्झधकायीको तहभा फसी 
गैयकानूनी तवयरे उऩबोिा सङ्झभङ्झतको 
अध्मऺसभेत आपैं  बई अन्म 
प्रङ्झतवादीहरूसॉगको ङ्झभरेभतोभा झङ्टठा 

२०७६।11।1¸ 
२०७६।११।२ 

कैराश थाऩा¸ वडा अध्मऺ¸ 
ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा.¸ वडा नॊ. 

6 । 

६ 

दपा १७ 

 दपा १७¸ दपा 
३ (१) य दपा ३ 

(१) (ङ)  
 

६¸००¸०००।– 

ङ्झनयन्जन ऩाङ्ञख्रन¸  प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत य 
सङ्टयेन्िफहादङ्टय ङ्झततजङ्̧ट   

रेिाऩार¸ ङ्झरसॊिङ्टऩािय 
गा.ऩा. । 

ऐ ऐ ६¸००¸०००।– 

ङ्झररफहादङ्टय ऩाण्डे¸  
अङ्झसस्टेन्ट सव-इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा. । 

दपा १7 य  
दपा १९ (२) 

दपा 19 (२) 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा 3 

(1) (ङ)  
 

६¸००¸०००।- 

फाफङ्टरार जोशी य दरफहादङ्टय दपा ८ (४) दपा 8 (4)  ४¸१०¸०००।- 
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सभेत । कागजऩर फनाई ऩैसा ङ्झनकारी सो 
भामािोरा भङ्टहानराई ऩैसा य ऩाइऩ िङ्चयद 
गयेको िचि देिाई एक आमोजनाराई 
छङ्टट्याइएको यकभ रु. ६¸००¸०००।–  
सो आमोजनाभा िचि नगयी उनाउ मोजना 
देिाई वास्तङ्जवक रूऩभा िचि नगयी 
आपूराई गैयकानूनी पाइदा य नेऩार 
सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

शे्रष्ठ¸ ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा.¸ 
वडा नॊ. ५ । 

55.  

सङ्टिेत ङ्ञजल्रा साङ्झफक 
रगाभ गा.ङ्जव.स. वडा 
नॊ. ५ ङ्ञस्थत 
कोटदयफाय 
साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सभूहका 
अध्मऺरे  सभूहको 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

सङ्टिेत ङ्ञजल्रा साङ्झफक रगाभ गा.ङ्जव.स. वडा 
नॊ. ५ ङ्ञस्थत कोटदयफाय साभङ्टदाङ्जमक वन 
सभूहका ऩूवि अध्मऺ फरफहादङ्टय कठामतरे  
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ ङ्ञजयकफहादङ्टय फडङ्टवारफाट 
ङ्झतनि फाॉकी यकभ बनी ङ्झरएको रु. 
२¸४०¸३५२।-  भध्मे जम्भा रु. 
१¸६१¸३५२।-  िचि गयी काभै नगयेका 
व्मङ्ञिहरूको पजॉ बयऩाई फनाई य वन 
हेयारङ्टराई तोङ्जकएको बन्दा फढी ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
फङ्टझेको बयऩाई फनाई फाॉकी 
रु.७९¸०००।-  आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता गयी 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७६।11।८¸ 
२०७६।११।१४ 

फरफहादङ्टय कठामत¸ ऩूवि 
अध्मऺ¸ कोटदयफाय 

साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा 
सभूह¸ चौकङ्ट न ेगा.ऩा.¸ वडा 

नॊ. १¸ सङ्टिेत । 

१ 

दपा 17 
दपा १७¸ दपा 3 
(1) य दपा 3 

(1) (ग)  
७९¸०००।- 

56.  

याङ्जष्डम फीउ ङ्झफजन 
कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड¸ 
काठभाडौंका प्रफन्ध 
सञ्चारक¸ सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य 
सदस्महरूसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा कम्ऩनीको 
फीउ िङ्चयद¸ अनङ्टदान 
तथा अन्म ङ्जवषमहरूभा 

कृषकहरूराई उङ्ङत फीउ ङ्झफजन िङ्चयद 
भूल्मभा अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउन ेसम्फन्धी 
कामिङ्जवङ्झध¸ २०६८ अनङ्टसाय याङ्जष्डम फीउ 
ङ्झफजन कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडरे नेऩार सयकायको 
अनङ्टदानभा फीउ ङ्झफजन ङ्झफिी ङ्जवतयण 
गनङ्टिऩनेभा प्रङ्झतवादीहरूको ङ्झभरेभतोभा 
११८.४६० भेङ्जट्रक टन उङ्ङत जातको 
भकैको फीउ िङ्चयद नै नगयी झङ्टठा 
कागजऩर फनाई मङ्टङ्झनक ङ्झसड कम्ऩनी 

२०७६।11।८¸ 
२०७६।११।१९ 

धभियाज अङ्झधकायी¸  प्रफन्ध 
सञ्चारक¸ याङ्जष्डम फीउ ङ्झफजन 
कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड¸ कङ्ट रेश्वय । 

८ 
दपा ९ य दपा 

१७ 

दपा १७¸ दपा 
३(१) य दपा 
३(1)(छ)¸ दपा 

२४ 

४६¸१५¸२०१।- 

येवतीयभण ओझा¸  का.भङ्ट. 
भहाशािा प्रभङ्टि । 

ऐ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(1) (छ)¸ दपा ९ 
४६¸१५¸२०१।- 

भहेशकङ्ट भाय ऩौडेर¸  आङ्झथिक 
भहाशािा प्रभङ्टि ।  

ऐ ऐ? ४६¸१५¸२०१।- 
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व्माऩक अङ्झनमङ्झभतता 
गयेको बङे्ङसभेत । 

प्रा.ङ्झर.¸ धनगढी एवॊ ङ्झफजवङृ्जर्द् कम्ऩनी प्रा. 
ङ्झर.¸ ङ्जऩठङ्टवा¸ ङ्ञचतवनराई प्राप्त नै नबएको 
भकैको फीउको यकभ ब ङ्टिानी ङ्छदई सयकायी 
अनङ्टदानको यकभ रु.४६¸१५¸२०१।-  
ङ्जहनाङ्झभना गये गयाएको । 

ङ्झफन्दङ्ट थाऩा¸  शा.अ.  दपा १७ ऐ ४६¸१५¸२०१।- 
सङ्टयेन्िभान शे्रष्ठ¸  वङ्चयष्ठ 

सहामक ।  
ऐ ऐ ४६¸१५¸२०१।- 

धभेन्िकङ्ट भाय झा¸ वङ्चयष्ठ 
सहामक स्टोयङ्जकऩय । 

दपा ९ य ११ ऐ ४६¸१५¸२०१।- 

रक्ष्भीकान्त ढकार¸ अध्मऺ¸ 
मङ्टङ्झनक ङ्झसड कम्ऩनी प्रा.ङ्झर.¸ 
धनगढी तथा कृषक सहमोग 
केन्ि¸ धनगढी-१३¸ कैरारी 

। 

दपा ८(४) दपा ८(४) ३५¸०६¸४००।- 

याभचन्ि अङ्झधकायी¸ प्रफन्ध 
ङ्झनदेशक¸ ङ्झफजवङृ्जर्द् कम्ऩनी 
प्रा.ङ्झर.¸ङ्जऩठङ्टवा¸ ङ्ञचतवन । 

दपा ८(४) दपा ८(४) ११¸०८¸८०१।- 

57.  

ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम 
हङ्टम्राका तत्कारीन 
प्र.ना.उ. सभेतरे 
सयकायी यकभ 
िाइभासेको बङे्ङसभेत 
। 

ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम हङ्टम्राभा 2071 
बदौ भङ्जहनादेङ्ञि 2072 बदौ भङ्जहनासम्भ 
कामािरम प्रभङ्टिको रूऩभा कामियत प्र.ना.उ. 
कृष्णफहादङ्टय कङ्टॉ वय¸ रेिाऩार प्र.ना.ङ्झन. 
भाधवचन्द ठकङ्ट यी¸ रेिाशािाभा कामियत 
रेिा सहामकहरू प्र.ह. टॊकफहादङ्टय भल्र 
एवॊ प्र.ज. सवियाज िरीसभेतरे ङ्झभरेभतो 
गयी ङ्झनकासा बएको फजेटफाट सो 
कामािरमभा कामियत प्रहयी कभिचायीहरूको 
तरफ¸ स्थानीम बत्ता तथा यासनसभेतको 
बयऩाईभा जोडजम्भाभा पयक ऩायी फढी 
यकभ ङ्झनकाल्न े तथा नक्करी प्रहयी 
कभिचायीसभेतको नाभभा यासन य स्थानीम 
बत्ता शीषिकभा िचि ब ङ्टिानी गयी ङ्झनकारी 
िाइभास्ने फदङ्झनमतरे रेिाऩार एवॊ रेिा 
सहामकहरूरे तदनङ्टसाय से्रस्ता कागजात 
तमाय गयी य कामािरम प्रभङ्टि कृष्णफहादङ्टय 

२०७६।11।11
¸ 

२०७६।११।१३ 

कृष्णफहादङ्टय कङ्टॉ वय¸  
कामािरम प्रभङ्टि (प्र.ना.उ.)¸ 
भाधवचन्द ठकङ्ट यी¸ रेिाऩार 
(प्र.ना.ङ्झन.)¸ टॊकफहादङ्टय 

भल्र¸ प्र.ह. य सवियाज िरी¸ 
प्र.ज.¸ ङ्ञजल्रा प्रहयी 
कामािरम¸ हङ्टम्रा । 

९ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (च) 
19¸95¸029।06 

बिफहादङ्टय शाही य 
बवानीप्रसाद अङ्झधकायी¸  
रेिाऩारहरू¸ कोष तथा 
रेिा ङ्झनमन्रक कामािरम¸ 

हङ्टम्रा । 

दपा 19 (१) दपा 19 (१)  

प्रभेकङ्ट भाय अङ्झधकायी¸ 
ङ्झनदेशक¸ छरनाथ शभाि गैये 

य सॊङ्झगता पङ्ट मार¸ 
रेिाऩयीऺण अङ्झधकायीहरू¸ 
भहारेिाऩयीऺकको कामािरम 

दपा 19 (१) दपा 19 (१)  
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कङ्टॉ वयरे जस्ताको तस्तै सदय गयी तथा 
मसयी गङ्चयएको अवास्तङ्जवक कायोफायको 
फेरुजङ्ट हङ्टनफाट योक्नका राङ्झग रेिाऩयीऺण 
गनेहरूराई सभेत ङ्झनङ्ञश्चत ङ्जहस्सा छङ्टट्याई 
ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट गयी काभ गयाई ङ्झनजहरूरे उि 
अवङ्झधभा नेऩार सयकायको 
19¸95¸029।92 ङ्झनमभङ्जवऩयीत ङ्झनकारी 
ङ्जहनाङ्झभना गयी िाइभासेको । 

।  

58.  

ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम 
हङ्टम्राका तत्कारीन 
प्र.ना.उ. 
ङ्झररोकफहादङ्टय चन्द 
सभेतरे सयकायी 
यकभ िाइभासेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम हङ्टम्राभा आ.व. 
२०७२।७३ को असोज भङ्जहनादेङ्ञि असाय 
भङ्जहनासम्भ तत्कारीन कामािरम प्रभङ्टि 
प्र.ना.उ. ङ्झररोकफहादङ्टय चन्द¸ रेिाऩार 
प्र.ना.ङ्झन. भाधवचन्द ठकङ्ट यी¸ रेिाशािाभा 
कामियत रेिा सहामकहरू प्र.ह. टॊकफहादङ्टय 
भल्र एवॊ प्र.ज. सवियाज िरीसभेतरे 
ङ्झभरेभतो गयी ङ्झनकासा बएको फजेटफाट सो 
कामािरमभा कामियत प्रहयी कभिचायीहरूको 
तरफ¸ स्थानीम बत्ता तथा यासनसभेतको 
बयऩाईभा  जोडजम्भाभा पयक ऩायी फढी 
यकभ ङ्झनकाल्न े तथा नक्करी प्रहयी 
कभिचायीसभेतको नाभभा यासन य स्थानीम 
बत्ता शीषिकभा िचि ब ङ्टिानी गयी ङ्झनकारी 
िाइभास्ने फदङ्झनमतरे रेिाऩार एवॊ रेिा 
सहामकहरूरे तद्  नङ्टसाय से्रस्ता कागजात 
तमाय गयी य तत्कारीन कामािरम 
प्रभङ्टिहरूरे जस्ताको तस्तै सदय गयी तथा 
मसयी गङ्चयएको अवास्तङ्जवक कायोफायको 
फेरुजङ्ट हङ्टनफाट योक्नका राङ्झग रेिाऩयीऺण 
गनेहरूराई सभेत ङ्झनङ्ञश्चत ङ्जहस्सा छङ्टट्याई 
ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट गयी काभ गयाई ङ्झनजहरूरे 

२०७६।11।11
¸ 

२०७६।११।१३ 

ङ्झररोकफहादङ्टय चन्द¸  
कामािरम प्रभङ्टि (प्र.ना.उ.)¸ 
भाधवचन्द ठकङ्ट यी¸ रेिाऩार 
प्र.ना.ङ्झन.¸ टॊकफहादङ्टय भल्र¸ 
प्र.ह. य सवियाज िरी¸ प्र.ज. 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ 

हङ्टम्रा । 

५ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (छ) 
31¸59¸560।44 

बिफहादङ्टय शाही¸  
रेिाऩार¸ कोष तथा रेिा 
ङ्झनमन्रक कामािरम¸ हङ्टम्रा 

। 

दपा 19 (१) दपा 19 (१)  
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उङ्ञल्रङ्ञित अवङ्झधभा नेऩार सयकायको 
रु.31¸59¸560।44 यकभ 
फदङ्झनमतऩूविक ङ्जहनाङ्झभना गयी ङ्झनकारी 
िाइभासेको । 

59.  

ङ्ञजल्रा हङ्टराक 
कामािरम फझाङका 
कभिचायीहरूरे हङ्टराक 
फचत फैंकको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन 
नोक्सानी गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामािरम¸फझाङका ङ्झनङ्झभत्त 
कामािरम प्रभङ्टि यणफहादङ्टय कडामतरे 
ङ्झनमतफस गरत ङ्जहसाफ यािी सयकायी 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी गयी 
व्मङ्ञिगत प्रमोजनभा प्रमोग गयेको सोका 
राङ्झग गरत रेिा से्रस्ता िडा गयेको एवॊ 
कामािरम अङ्झबरेि सङ्टयङ्ञऺत सभेत नयािेको¸ 
सयकायी सम्ऩङ्ञत्त ङ्झनजीसयह प्रमोग गनि 
कामािरमसॉग असम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरूराई 
सभेत प्रमोग गयेको¸ आपू भातहत कामियत 
कभिचायीहरूराई सभेत दफाफ य प्रबावभा 
यािी तहङ्झफर यकभ ऩटक ऩटक दाङ्ञिरा 
गने य ङ्ञझक्ने कामिसभेत गयी सयकायी 
कोषको चयभ दङ्टरुऩमोग गयेको य सोही 
कामािरमका तत्कारीन िङ्चयदाय ङ्ञशवयाज 
उऩाध्मामरे सभेत फदङ्झनमतऩूणि तङ्चयकारे 
सयकायी कोषको यकभ दङ्टरुऩमोग एवॊ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७६।11।११ 

२०७६।११।१२ 

यणफहादङ्टय कडामत¸ ङ्झनङ्झभत्त 
कामािरम प्रभङ्टि¸ ङ्ञजल्रा 

हङ्टराक कामािरम¸ फझाङ । 

२ 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (झ) 
2¸94¸89¸971।62 

ङ्ञशवयाज उऩाध्माम¸ िङ्चयदाय¸ 
ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामािरम¸ 
फझाङ (हार ना.सङ्ट. सङ्टभाि 

गा.ऩा.¸ फझाङ) । 

ऐ ऐ 2¸00¸24¸869।82 

60.  

साङ्झफक नेऩार िाद्य 
सॊस्थान शािा 
कामािरम¸ बैयहवाभा 
याइस ङ्झभर जडान गने 
य अन्म ङ्झनभािण काभ 
गनङ्टिऩनेभा सो नगयी 
सॊस्थानका 
भहाप्रफन्धकदेङ्ञि 

नेऩार िाद्य सॊस्थान य एभ.एन. 
इन्टयनेसनरफीच नेऩार िाद्य सॊस्थानको 
शािा कामािरम¸ बैयहवाभा 1 टन 
प्रङ्झतघण्टा धान कङ्ट टानी गने स्वचाङ्झरत याइस 
ङ्झभर जडान गनिका राङ्झग ङ्झभङ्झत 
2072।2।28 भा सम्झौता बएकोभा 
सम्झौताको अङ्ञन्तभ म्मादसम्भ ऩङ्झन ङ्झभर 
सप्रामसि एभ.एन. इन्टयनेसनररे 

२०७६।11।१५
¸ 

२०७६।११।२० 

ङ्ञशवहङ्चय शे्रष्ठ¸  भहाप्रफन्धक¸ 
नेऩार िाद्य सॊस्थान । 

२ 

दपा 17 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा 3 
(१) (घ) दपा 

24 

2¸38¸956।- 

िड् गफहादङ्टय ऻवारी¸ िङ्चयद 
इकाइ प्रभङ्टि¸ नेऩार िाद्य 
सॊस्थान¸ प्रधान कामािरम ।  

दपा 17 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा 3 

(१) (घ)  
2¸38¸956।- 
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पाॉटवारा कभिचायी य 
ठेकेदायको ङ्झभरेभतोभा 
भ्रष्टाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत । 

सम्झौताफभोङ्ञजभको ङ्झभर भेङ्झसनयी साभान 
जडान गयी सपर ऩयीऺण सञ्चारन गयी 
नेऩार िाद्य सॊस्थानराई हस्तान्तयण गनि 
नसकेऩङ्झछ कामि सम्ऩादन जभानतफाऩतको 
यकभ जपत गनि सम्फङ्ञन्धत फैंकराई 
ऩराचाय गनङ्टिऩनेभा नेऩार िाद्य सॊस्थानका 
तत्कारीन भहाप्रफन्धक ङ्ञशवहङ्चय शे्रष्ठ य 
िङ्चयद एकाइ प्रभङ्टि िड् गफहादङ्टय ऻवारीरे 
आफ्नो ओहदारे गनङ्टिऩने कामि नगयी 
सम्झौताको सतिअनङ्टसाय कामि सम्ऩादन 
जभानत धयौटी (Performance Bond) 
फाऩतको रु.2¸38¸956।- यकभ जपत 
नगयी सॊस्थानराई हाङ्झन नोक्सानी  
ऩङ्टर् माएको । 

61.  

जनस्वास्थ्म कामािरम¸ 
धाङ्छदङका ङ्जऩमन 
हङ्चयफहादङ्टय 
हभारसभेतराई ङ्जवशेष 
अदारतफाट 
२०६०।२।५ भा 
भ्रष्टाचायको कसङ्टय 
गयेको ठहर् माई 
पैसरा बए ताऩङ्झन 
ङ्झनज हारसम्भ 
कामियत यहेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्जवशेष अदारतफाट भ्रष्टाचाय कसङ्टय ठहय 
बएऩङ्झछ ऩङ्झन जनस्वास्थ्म कामािरम¸ 
धाङ्छदङका ङ्जऩमन हङ्चयफहादङ्टय हभाररे 
२०६०।२।५ देङ्ञि २०७२।८।१५ 
सम्भ ङ्झनमङ्झभत सेवाभा कामियत यही तरफ 
बत्ता रगामतको सेवा सङ्टङ्जवधाफाऩत रु. 
१९¸६३¸३०३।६९ य ङ्झभङ्झत 
२०७२।८।१६ देङ्ञि रागू हङ्टने गयी 
याजीनाभा स्वीकृत गयाइि उऩचाय िचिफाऩत 
रु. ४¸६१¸७०५।-¸ सॊङ्ञचत घय ङ्झफदा तथा 
ङ्झफयाभी ङ्झफदाफाऩत रु.३¸०२¸९३८।– 
तथा ङ्झभङ्झत २०७२।८।१६ देङ्ञि ङ्झभङ्झत 
२०७६।१०।२९ सम्भ ङ्झनवतृ्तबयण फाऩत 
रु. ७¸०५¸७३६।८ यकभ ब ङ्टिानी ङ्झरई 
नेऩार सयकायको रु. ३४¸३३¸६८३।४९ 
हाङ्झन नोक्सानी गयेको । हङ्चयफहादङ्टय 

२०७६।11।१५
¸ 

२०७६।११।२२ 

डा. नयेशप्रताऩ के.सी.¸  
ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म प्रभङ्टि¸ 
जनस्वास्थ्म कामािरम¸  

धाङ्छदङ । 

३ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 

(१) य दपा ३ 
(१) (क) 

१४¸९०८।४० 

हङ्चयफहादङ्टय हभार¸ ङ्जऩमन¸ 
जनस्वास्थ्म कामािरम¸  

धाङ्छदङ । 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (छ) 
३४¸३३¸६८३।४९ 

जीवनकङ्ट भाय भल्र¸  वङ्चयष्ठ 
जनस्वास्थ्म प्रशासक¸ 

जनस्वास्थ्म कामािरम धाङ्छदङ 
(हार वङ्चयष्ठ जनस्वास्थ्म 
प्रशासक याङ्जष्डम स्वास्थ्म 
ताङ्झरभ केन्ि¸ टेकङ्ट ) । 

दपा १७ 
दपा ३ (१) य 

दपा ३ (१) (च) 
१४¸७०¸३७९।८० 
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हभारराइि तत्कारीन जनस्वास्थ्म कामािरम¸ 
धाङ्छदङका प्रभङ्टि डा. नयेशप्रताऩ के.सी.रे 
२०६० सार भॊङ्झसयदेङ्ञि पागङ्टनसम्भको चाय 
भङ्जहनाको तरफ बत्ता ब ङ्टिानी गयी नेऩार 
सयकायको रु.१४¸९०८।४० यकभ हाङ्झन 
नोक्सानी गयेको । जनस्वास्थ्म कामािरम 
धाङ्छदङका तत्कारीन वङ्चयष्ठ जनस्वास्थ्म 
प्रशासक जीवनकङ्ट भाय भल्ररे हङ्चयफहादङ्टय 
हभारको याजीनाभा स्वीकृत गयी उऩचाय 
िचि̧  सॊङ्ञचत घय ङ्झफदा तथा ङ्झफयाभी 
ङ्झफदाफाऩतको यकभ ब ङ्टिानी ङ्छदएको य 
ङ्झनजरे ङ्झसपाङ्चयस गयेको आधायभा 
हङ्चयफहादङ्टय हभाररे ङ्झनवतृ्तबयणफाऩत 
फङ्टझेकोरे जीवनकङ्ट भाय भल्ररे नेऩार 
सयकायको रु.१४¸७०¸३७९।८ हाङ्झन 
नोक्सानी गयेको । 

62.  

िानेऩानी तथा 
सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम¸ नवरऩयासी 
य सङ्टनौरा ङ्ञिम्ती-
अजम्वय-ङ्ञशवयाभ 
जे.बी. चङ्चयकोट¸ 
दोरिाफीच 
जरङ्टके/ङ्जवजमनगय 
िानेऩानी तथा 
सयसपाइ आमोजनाको 
ङ्झनभािण कामिको ठेक्का 
सम्झौता तथा 
भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की 
ङ्झरने प्रमोजनका राङ्झग 

आ.व. २०७२।७३ भा िानेऩानी तथा 
सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ नवरऩयासी य 
सङ्टनौरा ङ्ञिम्ती-अजम्वय-ङ्ञशवयाभ जे.बी. 
चङ्चयकोट¸ दोरिाफीच जरङ्टके/ङ्जवजमनगय 
िानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजनाको 
ङ्झनभािण कामिको ठेक्का नॊ. 
(25।072।073¸ WSSDO¸ 

Nawalparasi) को ठेक्का सम्झौता तथा 
भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की ङ्झरने प्रमोजनका राङ्झग 
सङ्टनौरा ङ्ञिम्ती-अजम्वय-ङ्ञशवयाभ जे.बी.रे 
ऩेस गयेको याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक¸ शािा 
कामािरम¸ धङ्टङ्झरिेरफाट जायी गङ्चयएको रु. 
४४¸७३¸०००।- को कामिसम्ऩादन 
जभानत य रु.१¸५८¸००¸०००।- को 

२०७६।11।१५
¸ 

२०७६।११।२० 

याभचन्ि काफ्रे¸ कामािरम 
प्रभङ्टि य ध्र ङ्टवयाज गौतभ¸ 
रे.अ.¸  िानेऩानी तथा 

सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ 
नवरऩयासी । 

६ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (झ) 
२¸०२¸७३¸०००।- 

याजङ्टप्रसाद ढकार¸  फैंक 
प्रफन्धक¸ याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म 
फैंक ङ्झरङ्झभटेड¸ शािा 
कामािरम¸ धङ्टङ्झरिेर । 

दपा ९ य दपा 
१७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (झ) दपा ९ 
२¸०२¸७३¸०००।- 

सङ्टनौरा ङ्ञिम्ती-अजम्वय-
ङ्ञशवयाभ जे.बी ऩटिनयहरू 
ङ्ञशवयाभ कन्ट्रक्सनका 

अध्मऺ ङ्ञशवजी साऩकोटा¸ 
अजम्वय ङ्झनभािण सेवाका 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) २¸०२¸७३¸०००।- 
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याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक¸ 
शािा कामािरम¸ 
धङ्टङ्झरिेरफाट जायी 
गङ्चयएको फैंक जभानत  

नक्करी यहेको 
बङे्ङसभेत । 

अङ्झग्रभ यकभ ब ङ्टिानी फैंक जभानत नक्करी 
बएको हङ्टॉदा साङ्झफक िानेऩानी तथा 
सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ 
नवरऩयासीका कामािरम प्रभङ्टि ङ्झस.ङ्झड.इ. 
याभचन्ि काफ्रे य रे.अ. ध्र ङ्टवयाज गौतभ¸ 
सङ्टनौरा ङ्ञिम्ती अजम्वय ङ्ञशवयाभ जे.बी.का 
ङ्ञशवजी साऩकोटा¸ फैकङ्ट ण्ठ बण्डायी य 
धभियाज बण्डायीका साथै या.वा.फैंक¸ 
ङ्झरङ्झभटेड¸ शािा कामािरम¸ धङ्टङ्झरिेरका 
प्रफन्धक याजङ्टप्रसाद ढकारसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा रु. २¸०२¸७३¸०००।- 
फयाफयको नक्करी फैंक ग्मायेण्टीको आधायभा 
ठेक्काको सम्झौता गयी भोङ्झफराइजेसन यकभ 
ब ङ्टिानी ङ्झरई ङ्छदई भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको 
। 

प्रोऩाइटय फैकङ्ट ण्ठप्रसाद 
बण्डायी य सङ्टनौरा ङ्ञिम्ती 
कन्सट्रक्सनका प्रफन्ध 

ङ्झनदेशक धभियाज बण्डायी । 

63.  

तत्कारीन भध्मऺेरीम 
प्रहयी ताङ्झरभ केन्िभा 
2072।९।२२ भा 
प्रहयी जवानहरूको 
ताङ्झरभ सभाऩन बई 
भाघ भङ्जहनादेङ्ञिको 
तरफ/बत्ता सरुवा 
बएको दयफन्दीफाट 
िान ऩाउने गयी 
सरुवा बएकोभा 
ताङ्झरभ केन्िका 
सभादेशकसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा अन्मर 
सरुवा बइसकेका 
प्रहयी जवानहरूको 

भध्म ऺेरीम प्रहयी ताङ्झरभ केन्ि¸ दङ्टधौरी 
ङ्झसन्धङ्टरीभा आ.व. २०७२।७३ भा 
कामािरम प्रभङ्टिको रूऩभा कामियत 
भहेशङ्जविभ शाह¸ रेिाऩार प्र.ना.ङ्झन. 
दीऩेन्िप्रसाद ऩनेरु तथा रेिा सहामक प्र.ह. 
केशवङ्झसॊह ऐयीरे प्रहयी प्रधान कामािरम 
कभिचायी प्रशासन शािाको ङ्झभङ्झत 
२०७२।१०।११ गतेको ऩररे भाघ 
भङ्जहनाको तरफ/बत्ता सरुवा बएको 
कामािरमफाट िान ऩाउने गयी सरुवा 
बएका ङ्जववेक थाऩा भगयसभेतका १०३ 
जना प्रहयी जवानहरूको भाघ य पागङ्टन 
भङ्जहनाको तरफ बत्ता रु. ३१¸८८¸४६८।- 
य ङ्झभङ्झत २०७२।१०।१८ गतेको ऩररे 
०७२ सार भाघ ३ गतेफाट तरफ/बत्ता 

२०७६।11।२० 

२०७६।११।२० 

भहेशङ्जविभ शाह¸ कामािरम 
प्रभङ्टि¸ दीऩने्िप्रसाद ऩनेरु¸ 
रेिाऩार¸ प्र.ना.ङ्झन. तथा 
केशवङ्झसॊह ऐयी¸ रेिा 

सहामक प्र.ह.¸ भध्म ऺेरीम 
प्रहयी ताङ्झरभ केन्ि¸ दङ्टधौरी 

ङ्झसन्धङ्टरी । 

४ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (छ) 
३३¸३८¸०८४।८८ 

सन्जीव ङ्जवशॊिे¸  रेिाऩार¸ 
कोष तथा रेिा ङ्झनमन्रक 
कामािरम ङ्झसन्धङ्टरी । 

दपा १९ (१) दपा १९ (१)  
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०७२ सार भाघ य 
पागङ्टन भङ्जहनाको 
तरफ बत्ता ङ्झनकारी 
िाई भ्रष्टाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत । 

िान ऩाउन ेगयी नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञि बएका वसन्त 
कङ्ट भाय थाऩासभेत १४२ जना नमाॉ 
प्रङ्ञशऺाथॉ प्रहयी जवानहरूको ०७२ सार 
भाघ १ गतेफाट नै तरफ/बत्ता ङ्झनकारी २ 
ङ्छदनको फढी रु. १¸४९¸६१६।८८ गयी 
जम्भा रु. ३३¸३८¸०८४।८८ तरफ/बत्ता 
तरफी बयऩाईभा ङ्जकते दस्तित गयी 
फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना गयी फाॉङ्झडच ङ्टडी िाई 
नेऩार सयकायको सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी 
गयेको । कोष तथा रेिा ङ्झनमन्रक 
कामािरम ङ्झसन्धङ्टरीका तत्कारीन रेिाऩार 
सन्जीव ङ्जवशॊिेरे सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको देतदादेतदै फदङ्झनमतऩूविक कायोफायभा 
नबएको कङ्ट या देिाई वा बए गयेका 
तथ्महरू रोऩ गयी रेिाऩयीऺण गयेको । 

64.  

सङ्जहद स्भङृ्झत 
साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सभूह 
बीभदत्त न.ऩा. 3 
ङ्झतरकऩङ्टयको नाभभा 
यहेको ट्रमाक्टय य 
ट्ररी घयामसी 
प्रमोजनभा रगाइएको 
य हार उि ट्रमाक्टय 
य ट्ररी ङ्झफिी गयेको 
बङे्ङसभेत । 

सङ्जहद स्भङृ्झत वन उऩबोिा सङ्झभङ्झत बीभदत्त 
न.ऩा. ३ ङ्झतरकऩङ्टय¸ कञ्चनऩङ्टयका अध्मऺ 
कणिफहादङ्टय ङ्जवष्टरे भोडेर 605 Arjun 

इङ्ञन्जन नॊ. PMU 3780 चेङ्झसस नॊ. PMU 

3780 से 1 त 4166 नॊ.को ट्रमाक्टय 
िङ्चयदफाऩत जम्भा यकभ रु. 
12¸90¸000।- वन उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतफाट िचि देिाएको बए ताऩङ्झन उि 
ट्रमाक्टय श्री एभ.ऩी अटोभोफाइल्सफाट 
फोहयीगाउॉ-1 दाच ङ्टिरा ङ्झनवासी नवयाज 
जोशीका नाभभा दताि बएफाट सङ्जहद स्भङृ्झत 
साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूह बीभदत्त 
न.ऩा. 3 ङ्झतरकऩङ्टयको यकभ रु. 
12¸90¸000।- ङ्जहनाङ्झभना तथा हाङ्झन 
नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

२०७७।२।८¸ 
२०७७।२।१८ 

कणिफहादङ्टय ङ्जवष्ट¸ अध्मऺ¸ 
सङ्जहद स्भङृ्झत वन उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत¸ बीभदत्त न.ऩा.-३¸ 

ङ्झतरकऩङ्टय । 

२ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा 3 
(1) य दपा 3 

(1) (च) 
12¸90¸000।- 

नवयाज जोशी¸ फोहयीगाउॉ 
गा.ङ्जव.स.-1¸ दाच ङ्टिरा (हार 

बीभदत्त न.ऩा.-11¸ 
कन्चनऩङ्टय) । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) 12¸90¸000।- 
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65.  

गोयिाऩर सॊस्थानरे 
ङ्जप्रन्ट कागज िङ्चयद 
गदाि बन्साय छङ्टटको 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गयी 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

गोयिाऩर सॊस्थान य ङ्जप्रन्टसेर इभेङ्ञजङ 
प्रा.ङ्झर. फीच ङ्झभङ्झत 2073।11।9 
(तद् नङ्टसाय 20 पेिङ्टअयी 2017) भा न्मङ्टज 
ङ्जप्रन्ट कागज िङ्चयदसम्फन्धी सम्झौता गदाि 
सो ङ्झभङ्झत अगावै रागू बएको आङ्झथिक ऐन¸ 
2073 को अनङ्टसूची 1 को दपा 15 को 
उऩदपा 2 (ध) अनङ्टसायको अिफायी 
कागजको सम्फन्धभा एक प्रङ्झतशत भार 
बन्साय भहसङ्टर राग्ने उल्रेि बएको 
व्मवस्थाका फायेभा कागज िङ्चयद 
सम्झौताभा केही उल्रेि नगयी सम्झौताभा 
बन्साय भहसङ्टरफाऩतको सम्ऩूणि यकभ 
ङ्जप्रन्टसेर कम्ऩनीकै हङ्टने बङे्ङ स्ऩष्ट 
व्महोयाको सम्झौताको सतिङ्जवऩयीत 
तत्कारीन भहाप्रफन्धक सङ्टशीर कोइयारा¸ 
भहाप्रफन्धक वसन्त प्रकाश उऩाध्माम¸ अथि 
ङ्झनदेशक याभसङ्टन्दय चौधयी य आऩूङ्झतिकताि 
कम्ऩनीका सॊचारक दीऩक बॊसारीसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा आपूराई पाइदा य नेऩार 
सयकायको ऩूणि स्वाङ्झभत्वभा यहेको 
गोयिाऩर सॊस्थानराई हाङ्झन नोक्सानी हङ्टन े
गयी रु. 26¸16¸010।- बन्साय छङ्टट 
गयाई ङ्जप्रन्टसेर इभेङ्ञजङ प्रा.ङ्झर. कम्ऩनीराई 
पाइदा हङ्टन े गयी ब ङ्टिानी ङ्छदन े ङ्झरने कामि 
गयेको । 

२०७७।2।१५¸ 
२०७७।२।२३ 

सङ्टशीर कोइयारा¸  
भहाप्रफन्धक¸ गोयिाऩर 

सॊस्थान । 

४ 
दपा 9 य दपा 

17 

दपा 9 य दपा 
१७¸ दपा 3 (1) 
य दपा 3 (1) 

(छ) 

26¸16¸010।- 

वसन्तप्रकाश उऩाध्माम¸ 
भहाप्रफन्धक¸ गोयिाऩर 

सॊस्थान । 
दपा 17 

दपा १७¸ दपा 3 
(1)य दपा 3 
(1) (छ) 

26¸16¸010।- 

याभसङ्टन्दय चौधयी¸  अथि 
ङ्झनदेशक¸ गोयिाऩर सॊस्थान 

। 
दपा 17 

दपा १७¸ दपा 3 
(1)य दपा 3 
(1) (छ) 

26¸16¸010।- 

दीऩक बॊसारी¸ सॊचारक¸ 
ङ्जप्रन्टसेर इभेङ्ञजङ प्रा.ङ्झर. । 

दपा 8 (4) दपा 8 (4) 26¸16¸010।- 

66.  

इराका प्रहयी 
कामािरम¸ ङ्जवऩीनगय¸ 

डोटीका प्र.ङ्झन. 
नऩृफहादङ्टय 
फोहयासभेतरे 61.02 

इराका प्रहयी कामािरम¸ ङ्जवऩीनगय¸ डोटीका 
तत्कारीन प्र.ङ्झन. नऩृफहादङ्टय फोहोयारे ङ्ञजल्रा 
कैरारी¸ च ङ्टये गा.ऩा. ङ्ञस्थत केदाय साभङ्टदाङ्जमक 
वन ऺेरङ्झबरको सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको रूऩभा 
यहेको ६ गोङ्झरमा (61.02 र्क्यङ्ट.ङ्जपट) 

२०७७।२।२९¸ 
२०७७।३।७ 

नऩृफहादङ्टय फोहोया¸ प्र.ङ्झन.¸ 
इराका प्रहयी कामािरम 
ङ्जवऩीनगय¸ डोटी । 

२ 
दपा १७ य दपा 

१८ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ग) एवॊ दपा 
१८ 

६१¸०२०।- 

चिफहादङ्टय साउद¸ अध्मऺ¸ दपा १७ दपा १७¸ दपा ३ ६१¸०२०।- 
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र्क्यङ्ट.ङ्जपट अवैध काठ 
तस्कयी गयेय 
ट्याक्टयभा रोड 
गङ्चययहेको सभमभा 
स्थानीमहरूरे काठ 
ऩिाउ गयी 
ङ्झनमन्रणभा ङ्झरएको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्झससौंको काठ अवैध रूऩभा ओसाय ऩसाय 
गयी साभङ्टदाङ्जमक वनको साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त 
फदङ्झनमतऩूणि तवयरे हाङ्झन नोक्सानी गयेको य 
सो कामिराई ढाकछोऩ गनि साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई गैयकानूनी दफाफ 
ङ्छदएको तथा उि सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
चिफहादङ्टय साउदरे इराका प्रहयी कामिरम¸ 

ङ्जवऩीनगयराई ङ्झफना छङ्टटऩङ्टजॉ काठ ङ्छदन े
ङ्झनणिम गयी साविजङ्झनक वन ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
साथै आयोङ्जऩत व्मङ्ञि नऩृफहादङ्टय फोहोयारे 
गयेको कसङ्टय रङ्टकाउन बङू्झभकासभेत  

िेरेको । 

केदाय साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत । 

(१) य दपा ३ 
(१) (ग)  

67.  

ङ्ञजल्रा हङ्टराक 
कामािरम दैरेिका 
कामािरम प्रभङ्टि 
अभयफहादङ्टय भल्ररे 
अङ्झतङ्चयि हङ्टराक 
कामािरमहरूभा 
कभिचायी ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाि 
तथा कामािरम बवन 
ङ्झनभािणका राङ्झग टेण्डय 
गदाि अङ्झनमङ्झभतता गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामािरम दैरेिका तत्कारीन 
हङ्टराक अङ्झधकृत अभयफहादङ्टय भल्र¸ ना.सङ्ट. 
सन्तोष गौतभ¸ सहामक कम्प्मङ्टटय अऩयेटय 
गणेशफहादङ्टय के.सी. य हङ्टराक सेवा 
ङ्जवबागका तत्कारीन शा.अ. श्माभकङ्ट भाय 
ङ्झसॊहरे एकआऩसभा ङ्झभरेभतो गयी आ.व. 
२०६९।७० य २०७०।७१ भा दैरेिका 
अङ्झतङ्चयि हङ्टराक कामािरमहरूभा वास्तङ्जवक 
दयफन्दीबन्दा िभश: १४७ य २६० जना 
फढी देिाई झङ्टठा व्महोयाको गरत ङ्झरित 
तमाय गयेको य मस प्रकायफाट तमाय बएको 
गरत ङ्झरितको आधायभा हङ्टराक कामािरम 
दैरेिका तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त कामािरम 
प्रभङ्टिको रूऩभा कामियत ना.सङ्ट. यणफहादङ्टय 
फोहोया य रेिाऩार शारीग्राभ ऩौडेररे 
अभयफहादङ्टय भल्रसभेतको ङ्झभरेभतोभा 
दयफन्दीबन्दा फढी १४७ जना थऩ 
व्मङ्ञिहरूको नाभभा तरफी प्रङ्झतवेदन तमाय 

२०७७।2।२९¸ 

२०७७।३।७ 

श्माभकङ्ट भाय ङ्झसॊह¸ शा.अ.¸  
हङ्टराक सेवा ङ्जवबाग¸  

अभयफहादङ्टय भल्र¸  
कामािरम प्रभङ्टि¸ सन्तोष 

गौतभ¸ ना.सङ्ट.¸ गणेशफहादङ्टय 
के.सी.¸ सहामक कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय¸ ङ्ञजल्रा हङ्टराक 
कामािरम¸ दैरेि । 

८ 

दपा ९ दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 
(१) (झ) एवॊ 

दपा ९ 

१¸८२¸०६¸९००।- 

शारीग्राभ ऩौडेर¸ रेिाऩार¸  
ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामािरम¸ 

दैरेि । 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (झ) 
१¸७५¸५८¸६३०।- 

यणफहादङ्टय फोहोया¸ ना.सङ्ट.¸  
ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामािरम 

दैरेि ।  
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (छ) 
३०¸०३¸२१०।- 

शङ्टबािय न्मौऩाने̧  कोष 
ङ्झनमन्रक य दीऩफहादङ्टय 
थाऩा¸ रेिाऩार¸ साङ्झफक 
कोष तथा रेिा ङ्झनमन्रक 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (झ) 
१¸८२¸०६¸९००।- 
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ऩायेको य कोष तथा रेिा ङ्झनमन्रक 
कामािरमका कोष ङ्झनमन्रक शङ्टबािय न्मौऩान े
य रेिाऩार दीऩफहादङ्टय थाऩारे ऩाङ्चयत गयेको 
। मसयी २०६९ साउनदेङ्ञि २०७१ 
जेठसम्भ १४७ जना स्वीकृत दयफन्दीबन्दा 
फढी व्मङ्ञिहरूराई कभिचायी ङ्झनमङ्टङ्ञि गयी 
तरफ बत्ता सभेत ब ङ्टिानी गयी रु. 
१¸८२¸०६¸९००।-  सयकायी यकभ 
राऩयफाही वा फदङ्झनमत गयी ङ्जहनाङ्झभना¸ हाङ्झन 
नोक्सानी वा दङ्टरुऩमोग गयेको । 

कामािरम¸ दैरेि । 

68.  

श्री नेऩार याङ्जष्डम 
आधायबतू ङ्जवद्यारम¸ 
ऩसािभा २ कोठे बवन 
य शौचारमका राङ्झग 
प्राप्त यकभ प्र.अ. 
सन्तोषप्रसाद गङ्टप्तारे 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

श्री नेऩार याङ्जष्डम आधायबतू ङ्जवद्यारम¸ 
ऩसािका तत्कारीन प्र.अ. सन्तोषप्रसाद गङ्टप्तारे 
ङ्जवद्यारमको बवन ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्झनकासा 
बएको रु. १६¸००¸०००।-  यकभभध्मे 
आफ्नो नाभभा रु. ५¸00¸000।- य 
ङ्जवश्वनाथ साह कानूको नाभभा रु. 
१¸00¸000।- ङ्झनकासा गयी जम्भा रु. 
६¸00¸000।- यकभ ब ङ्टिानी गयी 
ङ्जवद्यारम ङ्झनभािणको कङ्ट नै काभ नगयी यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयी पयाय यही भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय 
गयेको । 

२०७७।३।४¸ 

२०७७।३।७ 

सन्तोषप्रसाद गङ्टप्ता¸ प्र.अ.¸ श्री 
नेऩार याङ्जष्डम आधायबतू 

ङ्जवद्यारम¸ ऩसाि । 

१ 
 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ङ) 
६¸00¸000।- 

69.  

नेऩार फैंक ङ्झरङ्झभटेड¸ 
ङ्झडल्रीफजाय शािाका 
तत्कारीन शािा 
प्रफन्धक (हार 
ङ्झनरङ्ञम्फत) बऩूयाज 
कोइयारारे फैंकको 
ङ्झसस्टभ ह्याक गने¸ 
फैंकभा जम्भा गनङ्टिऩने 
ब्माज आफ्नो ङ्झनजी 

नेऩार फैंक ङ्झरङ्झभटेडको काठभाडौं फैंङ्जकङ 
अङ्जपस य ङ्झडल्रीफजाय शािाभा कामियत 
यहॉदा बऩूयाज कोइयारारे नेऩार फैंक 
ङ्झरङ्झभटेडफाट फैंङ्जकङ ङ्झसष्टभअन्तगित प्रमोग 
गने गयी ङ्झनजराई प्रदान गङ्चयएको व्मङ्ञिगत 
टेरय आई.डी. य System Super User 
ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभको दङ्टरुऩमोग गयी नेऩार 
फैंक ङ्झरङ्झभटेडराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन े
उदे्दश्मरे फदङ्झनमतसाथ नेऩार फैंक 

२०७७।३।१५¸ 
२०७७।३।२१ 

बऩूयाज कोइयारा¸ शािा 
प्रफन्धक¸ नेऩार फैंक 

ङ्झरङ्झभटेड 

१ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ज) 
५४¸८४¸०४५।६० 
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िाताभा जम्भा 
गनेरगामतका 
कामिहरू गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्झरङ्झभटेडको काठभाडौं फैंङ्जकङ अङ्जपस य 
ङ्झडल्रीफजाय शािाभा यहेका Position GL-

USD (१६१२०३००)¸ Interest on hypo 

GL (९४१०१०६०१) य Interest 

Expenses on FD 1 year GL 
(९५१०१०१०४) िाताहरूफाट अनङ्झधकृत 
रूऩभा िचि गयी िभश: रु. 
२७¸९४¸१७३।६०¸ रु. १२¸०१¸२४८।- 
य रु. ७¸२३¸६२४।- तथा System 

Tampering गयी रु. ७¸६५¸०००।- सभेत 
कङ्ट र जम्भा रु. ५४¸८४¸०४५।६० नेऩार 
फैंक ङ्झरङ्झभटेडफाट आफ्नो ङ्जवङ्झबङ्ङ िाताभा 
जम्भा गयी गयाई आपूरे सो यकभ िाई 
भासी भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय गयेको । 

70.  

झाऩा ङ्ञजल्रा¸ गौयादह 
न.ऩा.¸ वडा नॊ. ९ 
फैगङ्टनधङ्टयाङ्ञस्थत 
कन्काई नहय जर 
उऩबोिा सॊस्थाका 
ऩदाङ्झधकायीहरूरे ङ्जकते 
बयऩाई ऩसे गयी कृङ्जष 
ऻान केन्ि¸ झाऩाफाट 
चैते धान ङ्जवशेष 
सहमोग (प्रोत्साहन) 
कामििभको अनङ्टदान 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

कन्काई नहय जर उऩबोिा सॊस्थाका 
सङ्ञचव नेरऩङ्झत ऩोियेररे राबग्राहीहरूराई 
यकभ ङ्जवतयण नै नगयेको अवस्थाभा झङ्टठा 
ङ्झफर बयऩाई तमाय गयी कृङ्जष ऻान केन्ि¸ 
झाऩाभा ऩेस गयेको य कामािरमका 
तत्कारीन फारी सॊयऺण अङ्झधकृत (छैटौं) 
ङ्ञियफहादङ्टय शे्रष्ठरे राबग्राहीहरूको ङ्जववयण 
मङ्जकन नगयी उि झङ्टठा बयऩाईको 
आधायभा कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
ब ङ्टिानीका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गयेको य सो 
ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा कृङ्जष ऻान केन्ि¸ 
झाऩारे उि सॊस्थाराई यकभ ब ङ्टिानी 
गयेकोभा राबग्राहीराई घटी यकभ ब ङ्टिानी 
गयी एवॊ राबाग्राहीको काल्ऩङ्झनक नाभ यािी 
झङ्टठा ङ्जववयण उल्रेि गयी जम्भा रु. 
३¸८४¸६५९।-सयकायी यकभ ङ्जवतयण नै 

२०७७।३।१५¸ 
२०७७।३।२४ 

ङ्ञियफहादङ्टय शे्रष्ठ¸  फारी 
सॊयऺण अङ्झधकृत (छैटौं)¸ 
कृङ्जष ऻान केन्ि¸ झाऩा । 

२ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ) 
३¸८४¸६५९।- 

नेरऩङ्झत ऩोियेर¸ सङ्ञचव¸ 
कन्काई नहय जर उऩबोिा 

सॊस्था । 
दपा ८ (४) दपा ८ (४) ३¸८४¸६५९।- 
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नगयी िाइभासी हाङ्झन नोक्सानी  
ऩङ्टर् माएको । 

71.  

थोक्रङ्टङ गा.ङ्जव.स.¸ 
तेह्रथङ्टभका सङ्ञचव 
डम्फयकङ्ट भाय 
गड्तौरारे आ.व. 
२०७०।७१ भा 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
बत्ताको यकभ व्माऩक 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

तेह्रथङ्टभ ङ्ञजल्रा¸ थोक्रङ्टङ गा.ङ्जव.स.का 
तत्कारीन सङ्ञचव (हार अवकासप्राप्त) 
डम्फयकङ्ट भाय गड्तौरारे आ.व. २०६९।७० 
य २०७०।७१ भा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
ङ्जवतयण गदाि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताको 
राबग्राही रगतभा नाभ नबएका 
व्मङ्ञिहरूको नाभभा रु. ४४,०००।-¸ भतृ्मङ्ट 
बइसकेको व्मङ्ञिको नाभभा रु. 
४६,०००।- य एकै व्मङ्ञिको नाभभा 
दोहोयो/तेहोयो यकभ रु. २८,०००।- बत्ता 
ङ्जवतयण गयी जम्भा यकभ रु. 
१¸१८¸०००।- ङ्जहनाङ्झभना गयेको ।  

२०७७।३।१८¸ 
२०७७।३।२८ 

डम्फयकङ्ट भाय गड्तौरा¸  
सङ्ञचव¸ थोक्रङ्टङ गा.ङ्जव.स.¸ 
तेह्रथङ्टभ (हार अवकासप्राप्त) 

। 

१ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (घ) 
१¸१८¸0००।- 

72.  

फटैयाज प्रा.ङ्जव.¸ 
फैतडीका ङ्ञशऺक 
यतनङ्झसॊह बण्डायी 
२०६९ सारभा 
कतिव्म ज्मान भङ्टद्दाभा 
दोषी ठहय बएऩश्चात 
ङ्झनजराई ङ्झनरम्फन 
नगयी ङ्जवद्यारमफाट 
तरफ बत्ता िङ्टवाई 
भ्रष्टाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत । 

फटैयाज प्रा.ङ्जव.¸ ऩाशि̧  फैतडीका तत्कारीन 
ङ्ञशऺक/प्र.अ. यतनङ्झसॊह बण्डायी 
२०६९।३।३ देङ्ञि फैतडी कायागायभा 
ऩङ्टऩिऺ भा थङ्टनाभा यही २०६९।९।२ भा 
जेरभङ्टि बएको देङ्ञिन आएकोभा ङ्झनजरे 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
टेकङ्झसॊह बण्डायीको सहभङ्झतभा 
२०६९।३।३ गतेदेङ्ञि २०६९।९।२ 
सम्भ भाङ्झसक तरफ बत्ता रु. १३८५०।- 
का दयरे ६ भङ्जहनाको जम्भा रु. 
८३¸१००।– सयकायी यकभ फङ्टझी ङ्झरई 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गयेको । 

२०७७।३।१८¸ 
२०७७।३।२९ 

यतनङ्झसॊह बण्डायी¸  
ङ्ञशऺक/प्र.अ.¸ फटैयाज 
प्रा.ङ्जव.¸ ऩाशि̧  फैतडी य  

टेकङ्झसॊह बण्डायी¸ अध्मऺ¸ 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

। 

२ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ग) 
८३¸१००।- 

73.  

जसङ्झरङ प्रा.ङ्जव.¸ 
फैतडीका ङ्ञशऺक 
भहानन्द कऩाडी 
२०६९ सारभा 

जसङ्झरङ प्रा.ङ्जव. श्रीकोट¸ फैतडीका तत्कारीन 
अस्थामी ङ्ञशऺक/प्र.अ. भहानन्द कऩाडी 
२०६९।३।३ देङ्ञि फैतडी कायागायभा 
ऩङ्टऩिऺ भा थङ्टनाभा यही २०६९।९।२ भा 

२०७७।३।१८¸ 
२०७७।३।२९ 

भहानन्द कऩाडी¸  
ङ्ञशऺक/प्र.अ. य  देवयाज 
कऩाडी¸ अध्मऺ¸ ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत¸ जसङ्झरङ 

३ 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ग) 
८१¸९००।- 



                           101 
 
ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

कतिव्म ज्मान भङ्टद्दाभा 
दोषी ठहय बएऩश्चात 
ङ्झनजराई ङ्झनरम्फन 
नगयी ङ्जवद्यारमफाट 
तरफ बत्ता िङ्टवाएको 
बङे्ङसभेत । 

जेरभङ्टि बएको देङ्ञिन आएकोभा ङ्झनजरे 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
देवयाज कऩाडी य स्रोत व्मङ्ञि हङ्चय 
नाथसभेतको सहभङ्झत एवभ ् ङ्झनणिमभा 
२०६९।३।३ गतेदेङ्ञि २०६९।९।२ 
सम्भ भाङ्झसक तरफ रु. १३¸६५०।- का 
दयरे ६ भङ्जहनाको जम्भा रु. ८१¸९००।- 
सयकायी यकभ फङ्टझी ङ्झरई साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त 
हाङ्झन नोक्सानी गयेको । 

प्रा.ङ्जव.¸ हङ्चय नाथ¸ स्रोत 
व्मङ्ञि । 

74.  

काठभाडौं उऩत्मका 
रगामत देशका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा यहेका 
गयगहना ऩसरफाट 
अनङ्टगभनको िभभा 
नभङ्टनाको रूऩभा 
सॊकरन गङ्चयएका 
सङ्टनचाॉदीका गहना 
तथा साभानको मथाथि 
ङ्जववयण नयािी 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

वाङ्ञणज्म¸ आऩूङ्झति तथा उऩबोिा सॊयऺण 
ङ्जवबागका तत्कारीन ङ्झनदेशक रक्ष्भण शे्रष्ठरे 
ङ्झभङ्झत २०७३।१०।७ भा नोज ङ्जऩन हाउस 
नमाॉसडक काठभाडौंभा य ङ्झभङ्झत 
२०७३।१२।३० भा ऩोियाका दर 
फहादङ्टय एण्ड सन सङ्टनचाॉदी ऩसर¸ ङ्छद 
मङ्टनाइटेड ज्वेरसि प्रा.ङ्झर.¸ गोयिा एण्ड फयाह 
ज्वेरयी इण्डङ्जष्डज प्रा.ङ्झर.¸ पेवा सन्तोष 
सङ्टनचाॉदी दोकान य अजङ्टिन ऩङ्टम्दी ब ङ्टम्दी 
सङ्टनचाॉदी ऩसरभा¸ तत्कारीन ङ्झनदेशक 
हङ्चयनायामण फेल्वासेरे ङ्झभङ्झत 
२०७२।५।२१ भा सूमिफहादङ्टय एण्ड सन्स 
ज्वेरसि̧  ओटङ्ट काठभाडौंभा तथा तत्कारीन 
ना.सङ्ट. याभफहादङ्टय थाऩा बङे्ङ याभफहादङ्टय थाऩा 
भगयरे ङ्झभङ्झत २०७४।५।७ भा 
काठभाडौंको ङ्जवशार फजायका ओभ ज्वेरसि 
य नटयाज ज्वेरसि एवॊ न्मूयोडका सम्वङृ्जर्द् 
ज्वेरसि̧  ङ्झसल्बय प्मारेस प्रा.ङ्झर.¸ ब्रङ्ट हषि 
ज्वेरसि प्रा.ङ्झर. य श्री गणेशाम ज्वेरसिभा 
अनङ्टगभन गयी सॊकरन गङ्चयएका िभश: रु. 
६६¸२९३।८६¸ रु. ८९¸१४५।६५ य रु. 

२०७७।३।२२¸ 
२०७७।३।२८ 

रक्ष्भण शे्रष्ठ¸  ङ्झनदेशक¸ 
वाङ्ञणज्म¸ आऩूङ्झति तथा 

उऩबोिा सॊयऺण ङ्जवबाग । 

३ 
दपा १७ 

दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ग) 
६६¸२९३।८६ 

हङ्चयनायामण फेल्वासे¸  
ङ्झनदेशक¸ वाङ्ञणज्म¸ आऩूङ्झति 
तथा उऩबोिा सॊयऺण 

ङ्जवबाग । 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ग) 
८९¸१४५।६५ 

याभफहादङ्टय थाऩा बङे्ङ 
याभफहादङ्टय थाऩा भगय¸  

ना.सङ्ट. वाङ्ञणज्म¸ आऩूङ्झति तथा 
उऩबोिा सॊयऺण ङ्जवबाग 
(हार सेवाङ्झनवतृ्त) । 

दपा १७ 
दपा १७¸ दपा ३ 
(१) य दपा ३ 

(१) (ग) 
७५¸०३५।५८ 
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७५¸०३५।५८ फयाफयका सङ्टनचाॉदीका 
गहनाहरू ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

75.  

नक्करी फैंक ग्मायेन्टीको आधायभा नेऩार सयकायको यकभ रु.१¸१०¸८०¸०००।- ङ्झफगो ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ को दपा १७ फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेकोभा प्रङ्झतवादीहरू 
ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक कामािरम¸ बोजऩङ्टयका तत्कारीन प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा इङ्ञन्जङ्झनमय रारङ्ट ङ्झगयी य रेिाऩार याभफहादङ्टय दाहारराई भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा 
(१) को देहाम (झ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य प्रङ्झतवादी शा.अ. छङ्जवरार ढकारराई भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ को दपा ९ य दपा १७ फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा 9 य दपा ३ को उऩदपा 
(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (झ) फभोङ्ञजभ¸ साथै सो वायदातभा सॊरग्न ङ्झनभािण व्मवसामीहरू एभ. के. ङ्झनभािण सेवा प्रा.ङ्झर. का प्रफन्धक ङ्झनदेशक भाधवप्रसाद िनार¸ वाई.ऩी. 
कन्सट्रक्सनका सञ्चारक याजङ्ट शे्रष्ठ¸ एभ.के.वाई.ऩी.जे.बी. कम्ऩनीका प्रङ्झतङ्झनङ्झध यणङ्झधय तङ्टम्फा य देवजॊग शाहीराई भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) को कसङ्टयभा सोही दपाफभोङ्ञजभ 
सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई मस आमोगको ङ्झभङ्झत २०७५।१२।१८ को ङ्झनणिमफभोङ्ञजभ २०७५।१२।२६ भा श्री ङ्जवशेष अदारत¸ काठभाडौंभा आयोऩऩर दताि बएकोभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूफाट हाङ्झन 
नोक्सानी बएको ङ्झफगो असङ्टरउऩय तथा जपत हङ्टनसभेतको भागदाफी ङ्झरनङ्टऩनेभा उि दाफी ङ्झरन छङ्टट हङ्टन गएकोरे ङ्जवशेष अदारत ऐन¸ २०५९ को दपा ९ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उङ्ञल्रङ्ञित 
प्रङ्झतवादीहरू रारङ्ट ङ्झगयी¸ याभफहादङ्टय दाहार य छङ्जवरार ढकारफाट भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ को दपा १७ फभोङ्ञजभ उि ङ्झफगो रु. १¸१०¸८०¸०००।- असङ्टरउऩय हङ्टन य प्रङ्झतवादीहरू भाधवप्रसाद 
िनार य याजङ्ट शे्रष्ठफाट हाङ्झन नोक्सानी बएको ङ्झफगो रु.१¸१०¸८०¸०००।-¸ यणङ्झधय तङ्टम्फाफाट ङ्झफगो रु.५५¸३०¸०००।- य देवजॊग शाहीफाट ङ्झफगो रु.५५¸5०¸०००।- भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ को 
दपा ८ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ असङ्टरउऩय तथा जपत हङ्टन सभेतको थऩ सजामको भागदाफी ङ्झरई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।2९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झभङ्झत २०७६।५।२० भा थऩ आयोऩऩर 
दामय गङ्चयएको । 

 साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेका ७५ भङ्टद्दाहरूभा जम्भा प्रङ्झतवादी सॊतमा : 250 

 2.५.५ गैयकानूनी राब ङ्झरई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू : - 
 आ.व. २०७६।७७ भा तऩङ्झसरका उजङ्टयीहरूउऩय अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा तऩङ्झसरफभोङ्ञजभका याष्डसेवकरे भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सभेतको य  

याष्डसेवकफाहेकका अन्म व्मङ्ञिहरूरे सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकोरे ङ्झनजहरूराई तत ्तत ्दपाफभोङ्ञजभ कैद¸ जङ्चयवाना य 
ङ्झफगो असङ्टरउऩय हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत¸ काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएको छ । भ्र.ङ्झन. ऐन २०१७ आकङ्जषित हङ्टने प्रङ्झतवादीको हकभा सो ऐनफभोङ्ञजभ सभेत 
सजाम भागदाफी ङ्झरइएको छ । 

ङ्झस.नॊ. उजङ्टयी अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको व्महोया 
ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत¸ 

आयोऩऩर दामय ङ्झभङ्झत 
प्रङ्झतवादीको भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ फभोङ्ञजभ 

नाभ¸ ऩद य कामािरम सॊतमा कसङ्टय सजाम भागदाफी ङ्झफगो (रु.) 

1.  

जनकऩङ्टय उ.भ.न.ऩारे आ.व. 
२०७४।७५ भा ङ्जवद्यङ्टतीम 

साभग्रीहरू िङ्चयद गदाि 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
बङे्ङसभेत। 

जनकऩङ्टय उ.भ.न.ऩारे आ.व. २०७४।७५ 

भा ङ्जवद्यङ्टतीम साभग्रीहरू िङ्चयद गदाि 
प्रङ्झतवादीहरू अजङ्टिनप्रसाद सङ्टवेदी¸ भदन ङ्ञघङ्झभये¸ 
ररनकङ्ट भाय रार कणि̧  ङ्छदनेश चौधयी य 
अब्दङ्टर जब्फायसभेतरे सत्मा इन्टयप्राइजेजका 
प्रो. भङ्झनषकङ्ट भाय ङ्झभश्रसॉग ङ्झभरेभतो गयी 
िङ्चयदसम्फन्धी कोटेसन भाग गयी तीनवटा 
पभिको नाभभा एउटै व्मङ्ञिको हस्तङ्झरङ्जऩफाट 

२०७६।४।९ 

२०७६।४।14 

अजङ्टिनप्रसाद सङ्टवेदी य  

भदन ङ्ञघङ्झभये¸ प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृतद्वम 
(उ.स.)¸ ररनकङ्ट भाय 
रार कणि̧  शा.अ.¸ 
ङ्छदनेश चौधयी¸ रेिाऩार 
य अब्दङ्टर जब्फाय¸ 

ना.सङ्ट.¸ जनकऩङ्टय 

६ 

दपा ८ (१) 
य दपा ८ 

(१) (ञ) तथा 
दपा ८ (३) 

दपा ८ (१) य 
दपा ८ (३)  

११¸३५¸४११।५७ 
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दययेट ऩेस गनि रगाई¸ सत्मा इन्टयप्राइजेजको 
दययेट स्वीकृत गयी¸ प्रङ्झतस्ऩधािराई सीङ्झभत हङ्टने 
गयी टङ्टिा-टङ्टिा ऩायी  सत्मा इन्टयप्राइजेजसॉग 

एक आ.व.भा ऩटक-ऩटक सीभाबन्दा फढी 
भूल्मभा¸ स्वीकृत दययेटबन्दा फढी प्रकायका¸ 

धनङ्टषा ङ्ञजल्राको ङ्झनधािङ्चयत दययेटबन्दा फढी 
भूल्मभा िङ्चयद गयी ब ङ्टिानी ङ्छदई आपूहरूरे 

गैयकानूनी राब ङ्झरई रु. 
११¸३५¸४११।५७ नेऩार सयकायराई 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । 

उ.भ.न.ऩा । 

भङ्झनषकङ्ट भाय ङ्झभश्र¸ 
प्रोऩाइटय¸ सत्मा 
इन्टयप्राइजेज ङ्जऩऩया-७¸ 

भहोत्तयी । दपा ८ (४) दपा ८ (४) ११¸३५¸४११।५७ 

2.  

काप्रचेौय गा.ङ्जव.स.¸ 
सल्मानङ्ञस्थत ङ्जवद्यारम 
बवन¸ सडक य कङ्ट रो 
ङ्झनभािण तथा फारफाङ्झरका य 
दङ्झरत जनजाङ्झतका राङ्झग   
छङ्टट्टमाइएको यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङसभेत । 

काप्रचेौय गा.ङ्जव.स.¸ सल्मानङ्ञस्थत नऩेार 
याङ्जष्डम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको बवन 
ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्ञज.ङ्जव.स.फाट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत रु. 
५¸५०¸०००।- य गा.ङ्जव.स.फाट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 
रु.४¸००¸०००।- सभेतको झङ्टठा ङ्झफर 
बयऩाई फनाई आपू वा अरू कङ्ट नै व्मङ्ञिराई 
गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउने य नेऩार 
सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने 
फदङ्झनमतरे ङ्जवद्यारम बवनको ङ्झनभािण कामि 
सम्ऩङ्ङ नहङ्टॉदै ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ बएको कागजात 
तमाय गयी ब ङ्टिानीका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस 
गङ्चयएको य ङ्झसपाङ्चयस बई आएफभोङ्ञजभ 
ब ङ्टिानी गयेको य सो भध्मे उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतको िाताभा भौज्दात यहेको रु. 
१¸०३¸०००।- नेऩार सयकायको िाताभा 
ङ्जपताि गयाउॉदा फाॉकी हङ्टन आउन ेरु. 
८¸४७¸०००।- फयाफयको यकभ 
प्रङ्झतवादीहरूरे ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार 
सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । 

२०७६।४।९¸ 

२०७६।४।२३ 

ऩेशरकङ्ट भाय ऩोियेर¸ 
स्थानीम ङ्जवकास 
अङ्झधकायी¸  याभकङ्ट भाय 
ऩौड्यार¸ रे.अ.¸ 
दोणिप्रसाद यजौये¸  सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय¸  परेन्ि 
ङ्झड.सी.¸ अङ्झसषे्टण्ट 
ओबयङ्झसमय¸  
ङ्ञज.ङ्जव.स.को कामािरम¸ 
सल्मान¸ टेकफहादङ्टय 
ङ्झड.सी. (डाॉगी ऺेरी)¸ 
सङ्ञचव¸ काप्रचेौय 
गा.ङ्जव.स.¸ सल्मान । 

११ 

दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (१)  ८¸४७¸०००।- 

कृष्ण फहादङ्टय घतॉ¸  
प्र.अ.¸  िरफहादङ्टय 
चराउने ऺेरी¸  ङ्झनङ्झभत्त 
प्र.अ.¸  नेऩार याङ्जष्डम 
भा.ङ्जव.¸ घङ्टइमाफायी¸ 
सल्मान । 

दपा ८ (१) 
(ङ) 

दपा ८ (१)  ८¸४७¸०००।- 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

कणिफहादङ्टय यावत¸ 
अध्मऺ¸ डम्फय ऩङ्टन¸ 
सङ्ञचव¸ ङ्झनभा ङ्झफ.क.¸ 
कोषाध्मऺ¸  बवन 
ङ्झनभािण सङ्झभङ्झत । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४)  ८¸४७¸०००।- 

गजङ्टफाफङ्ट शे्रष्ठ¸  
इङ्ञन्जङ्झनमय¸  
ङ्ञज.ङ्जव.स.को कामािरम¸ 
सल्मान (भतृ्मङ्ट 
बइसकेको) । 

दपा ८(१) य 
दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

दपा ४६  ८¸४७¸०००।- 

3.  

काप्रचेौय गा.ङ्जव.स.¸ 
सल्मानङ्ञस्थत ङ्जवद्यारमको 
बवन¸ सडक य कङ्ट रो 
ङ्झनभािण तथा फारफाङ्झरका य 
दङ्झरत जनजाङ्झतका राङ्झग   
छङ्टट्टमाइएको यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङसभेत । 

सल्मानङ्ञस्थत साङ्झफक काप्रचेौय गा.ङ्जव.स.का 
गाउॉ फार सॊयऺण तथा सम्फर्द्िन 
उऩसङ्झभङ्झतका सॊमोजक िगने्ि फस्मार 
साकीरे फार सयऺणसम्फन्धी ङ्जवङ्जवध 
कामििभ सञ्चारन गनिका राङ्झग 
२०७०।३।१० भा तत्कारीन गा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचव टेकफहादङ्टय ङ्झड.सी. (डाॉगी ऺरेी) सॉग 
रु. १¸०३¸६८०।- को आमोजना सम्झौता 
गयी २०७०।३।११ भा उि 
उऩसङ्झभङ्झतको िाताभा यकभ जम्भा गयेकोभा 
रङ्ञऺतवगिको राङ्झग उऩरब्ध गयाइएको 
यकभभध्मे रु.३३¸८६०।- ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन 
नोक्सानी गयेको । 

२०७६।४।९ 

२०७६।४।२३ 

टेकफहादङ्टय ङ्झड.सी. 
(डाॉगी ऺेरी)¸ सङ्ञचव¸  
काप्रचेौय गा.ङ्जव.स.¸ 
सल्मान । 

२ 
दपा ८ (१) 

(ङ) 
दपा ८ (१)  ३३¸८६०।- 

िगने्ि फस्मार साकी¸ 
सॊमोजक¸ गाउॉ फार 
सॊयऺण तथा सम्फर्द्िन 
उऩसङ्झभङ्झत । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४)  ३३¸८६०।- 

4.  

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम¸ गौयका ङ्झडङ्झबजन 
प्रभङ्टिरे आ.व. 
2०७४।७५ भा 
फाढीऩीङ्झडत कामििभ 
अन्तगित काभै नगयी पजॉ 
ङ्झफर फनाई भ्रष्टाचाय गयेको 

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ गौय¸ 
यौतहटका तत्कारीन ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि 
अङ्ञजतकङ्ट भाय श्रीवास्तव¸ इङ्ञन्जङ्झनमय 
नवीनकङ्ट भाय मादव¸ सव-इङ्ञन्जङ्झनमय सॊजम 
साह य गङ्टजया िोरा ङ्झसॊचाइ आमोजना जर 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ कराभ अिय 
सभेतको ङ्झभरेभतोभा आ.व 2०७४।७५ भा 

२०७६।४।१६¸ 

२०७६।४।२१ 

अङ्ञजतकङ्ट भाय श्रीवास्तव¸  
ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि¸ 
नवीनकङ्ट भाय मादव¸  
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ सॊजम साह¸  
सव-इङ्ञन्जङ्झनमय¸ ङ्झसॊचाइ 
ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन 
कामािरम¸ गौय¸ यौतहट 

४ 

दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (१)  ३¸७२¸०५१।३२ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

बङे्ङसभेत । फाढीऩीङ्झडत कामििभअन्तगित गङ्टजया िोरा 
मोजनाको कङ्ट रो ङ्झनभािणका िभभा नेऩार 
सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माई 
आपूहरूराई व्मङ्ञिगतरूऩभा गैयकानूनी 
राब ऩङ्टर् माउनका राङ्झग ङ्झनभािणस्थरभा 
बएगयेको कामिबन्दा फढी तथा साइटभा नगये 
नगयाएको काभको ऩङ्चयभाणको नाऩी चढाई 
झङ्टठा ङ्झफर फनाई रु.३¸७२¸०५१।३२ फढी 
ब ङ्टिानी ङ्झरए ङ्छदएको । 

कराभ अिय¸ अध्मऺ¸ 
गङ्टजया िोरा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना जर 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत । 

दपा ८ (४) दपा ८(४)  ३¸७२¸०५१।३२ 

5.  

आ.व. २०७४।75 भा 
करैमा उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 
२१¸ तऩी भा.ङ्जव. 
बोडहादेङ्ञि भङ्छदरवासङ्ञस्थत 
याजरार साह तेरीको 
िेतसम्भ सडक ढरान गदाि 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे न्मून 
गङ्टणस्तयको साभग्री प्रमोग 
गयेको बन् नेसभेत । 

करैमा उ.भ.न.ऩा. का प्राङ्जवङ्झधकरे वडा नॊ. 
२१ ङ्ञस्थत सडक ढरानको नाऩजाॉच 
मथाथिबन्दा पयक गयेको य उि रङ्टङ्जटऩूणि 
भूल्माॊकनका कायण सडक ङ्झनभािण कामिभा 
रु. 5¸71¸269।50 उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई 
फढी ब ङ्टिानी बएकोभा उि फढी ब ङ्टिानी 
बएको यकभ ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानका िभभा 
याजस्व दाङ्ञिरा गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना हङ्टन 
नऩाएको देङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्झनभािणस्थरभा 
बएगयेको काभबन्दा फढी भूल्माॊकन गने 
करैमा उ.भ.न.ऩा.का इङ्ञन्जङ्झनमय ङ्जकशोय 
मादव य सो भूल्माॊकन सभथिन गयी 
ब ङ्टिानीका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने इङ्ञन्जङ्झनमय 
भाधवप्रसाद मादवको नऩेार सयकायराई 
गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन ेफदङ्झनमत 
यहे बएको । 

२०७६।४।१६¸ 

२०७६।४।२८ 

ङ्जकशोय मादव य भाधव 
प्रसाद मादव¸ 

इङ्ञन्जङ्झनमयद्वम¸ करैमा 
उ.भ.न.ऩा. । 

२ 

दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (१) ५¸७१¸२६९।५० 

6.  

ङ्ञजल्रा सङ्टिेत¸ ङ्झसम्ता गा.ऩा. 
वडा नॊ. २ देउरी–ङ्झसऩाि-
कापरकोट जोड्ने सडकभा 
ब ङ्टिानी बएको यकभ 
फयाफयको काभ नबएको 

देउरी–ङ्झसऩाि-कापरकोट सडक 
ङ्झनभािणअन्तगित ९४० ङ्झभटय रम्फाइ भारको 
नमाॉ ट्र्माक  ओऩङ्झनङ गयेको आधायभा 
रु.१८¸०९¸३१८।६५ ब ङ्टिानी ङ्झसपाङ्चयस 
हङ्टन ङ्टऩनेभा ङ्झसम्ता गा.ऩा.भा कामियत सव-

२०७६।४।२३¸ 

२०७६।५।३ 

नवीन शभाि̧  इङ्ञन्जङ्झनमय 
य ङ्ञशवशॊकय ऩोख्ररे¸ 
सव-इङ्ञन्जङ्झनमय¸ ङ्झसम्ता 
गा.ऩा.को कामािरम¸ 
सङ्टिेत । 

५ 
दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

तथा दपा १९ 
(२) 

दपा ८ (१) य 
दपा १९ (२)  

४¸५६¸४३१।३५ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

बङे्ङसभेत । इङ्ञन्जङ्झनमय  ङ्ञशवशॊकय ऩोख्ररे¸ इङ्ञन्जङ्झनमय 
नवीन शभाि य सडक ङ्झनभािण उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ¸ कोषाध्मऺ य 
सङ्ञचवसभेतको ङ्झभरेभतोभा झङ्टठा ङ्जववयणको 
नाऩी ङ्जकताफ एवभ ्  कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन य 
ङ्झफरफभोङ्ञजभ ङ्झसम्ता गा.ऩा.फाट उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतराई रु. २२¸६५¸७५०।- ब ङ्टिानी 
गयी नेऩार सयकायराई रु. 
४¸५६¸४३१।३५ गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

ब ङ्टवनङ्झसॊह ठकङ्ट यी¸ 
अध्मऺ¸ श्रीभती ङ्जटगा 
वरी¸ कोषाध्मऺ य 

नन्दङ्झसॊह ठकङ्ट यी¸ सङ्ञचव¸ 
सडक उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत¸ सङ्टिेत । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४)  ४¸५६¸४३१।३५ 

7.  

आ.व. 2०७४।७५ भा 
ङ्ञजल्रा नवरऩयासी (फदिघाट 
सङ्टस्ताऩङ्ञश्चभ)¸ सयावर 
गा.ऩा. वडा नॊ. ६ ङ्ञस्थत 
सडक कारोऩरे तथा नारा 
ङ्झनभािण मोजनाभा 
सम्झौताअनङ्टसायको काभ 
नगयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा नवरऩयासी (फदिघाट सङ्टस्ताऩङ्ञश्चभ)¸ 
सयावर गा.ऩा. वडा नॊ. ६ ङ्ञस्थत सडक 
कारोऩरे तथा नारा ङ्झनभािण मोजनाभा 
तत्कारीन सव-इङ्ञन्जङ्झनमय बीभदेव बट्टयाईरे 
गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टर् माउने 
फदङ्झनमतरे वास्तङ्जवक बए गयेको बन्दा फढी 
काभ देिाई नाऩी ङ्जकताफ तमाय गयेको तथा 
भूल्माॊकन गयी रु. 3¸61¸081।45 फढी 
ब ङ्टिानी बएकोभा अनङ्टसन्धानका िभभा 
गा.ऩा.रे उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई फढी ब ङ्टिानी 
बएको यकभ फयाफयको ङ्झनभािण गनि रगाएको 
हङ्टॉदा हार सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना बएको 
अवस्था नदेङ्ञिए ताऩङ्झन बए गयेको काभबन्दा 
फढी भूल्माॊकन गयी ब ङ्टिानी बएफाट 
इङ्ञन्जङ्झनमय बीभदेव बट्टयाईको नेऩार 
सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमत यहे बएको ऩङ्टङ्जष्ट बएको । 

२०७६।५।१२¸ 

२०७६।५।१७ 

बीभदेव बट्टयाई¸  सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ सयावर 

गा.ऩा.¸ नवरऩयासी । 

१ 

दपा ८ (१) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (१) 3¸61¸081।45 
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8.  

ङ्ञजल्रा फाया¸ फायागढी 
गा.ऩा. नमकाटोरको 
जनजागङृ्झत नेऩार याङ्जष्डम 
प्रा.ङ्जव.राई बौङ्झतक 
ङ्झनभािणको राङ्झग ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरम¸ फायाफाट 
प्राप्त रु. १६ रािको 
ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ कागजातहरू 
प्राप्त हङ्टन नसकेको बङे्ङसभेत 
। 

फायागढी गा.ऩा.¸ फायाङ्ञस्थत श्री जनजागङृ्झत 
नेऩार याङ्जष्डम प्रा.ङ्जव.¸ नमकाटोर िोऩवाको 
दङ्टईकोठे ऩक्की ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभािणका राङ्झग 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम¸ फायाफाट आ.व. 
२०७३।७४ भा रु. 16 राि फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन बएको य सोको ङ्झडजाइन¸ रागत 
अनङ्टभान¸ रेआउट¸ प्राङ्जवङ्झधक नाऩजाॉच य 
ङ्झनयीऺण रगामतका कामिहरू ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम¸ फायाफाट गयी ङ्झनभािण कामिभा 
बएको कामि प्रगङ्झतको आधायभा ङ्ञशऺा 
कामािरमकै प्राङ्जवङ्झधकफाट काभको नाऩजाॉच 
गयी सोको आधायभा ङ्जवद्यारमराई ब ङ्टिानी 
ङ्छदने गयी ङ्जव.व्म.स.सॉग सम्झौता बएकोभा 
प्रङ्झतवादीहरूरे फदङ्झनमतरे ङ्जवद्यारम बवन 
ङ्झनभािण नहङ्टॉदै नाऩी ङ्जकताफ य कामिसम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदनङ्झफना नै ङ्झनभािणस्थरभा बए गयेको 
कामिबन्दा फढी रु. १¸३९¸९६२।५२ यकभ 
ब ङ्टिानी गयी नेऩार सयकायराई गैयकानूनी 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउनेसभेतको कामि गयेको 
। ङ्झफगोभध्मे उजङ्टयी ऩयेऩङ्झछ अनङ्टसन्धानको 
िभभा रु. ३४¸१०३।७५ यकभ फयाफयको 
थऩ ङ्झनभािण कामि बएको य रु.83¸463।- 
फेरुजङ्ट िाताभा दाङ्ञिरा गयेको देङ्ञिएकोरे 
फाॉकी यकभ रु.२२¸३९५।७७  असङ्टरउऩय 
हङ्टन भागदाफी ङ्झरइएको । 

२०७६।६।16¸ 

२०७६।७।५ 

धनप्रसाद ऩोियेर  
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा अङ्झधकायी 
वसन्त ङ्झनधी इङ्ञन्जङ्झनमय 

नवयाज बण्डायी¸ 
रेिाऩार¸ ङ्छदरीऩकङ्ट भाय 
जैसवार सव-इङ्ञन्जङ्झनमय 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम 

फाया तेजभनप्रसाद 
मादव¸ अध्मऺ¸ 

ङ्जव.व्म.स.¸ याजङ्जकशोय 
चौधयी¸ ङ्झनङ्झभत्त प्र.अ.¸ श्री 
जनजागङृ्झत नेऩार याङ्जष्डम 

प्रा.ङ्जव.¸ नमकाटोर 
िोऩवा¸ फाया । 

६ 

दपा ८ (1) 
य 8 (1) 
(ग) य (ङ) 

दपा ८ (1)  १¸३९¸९६२।५२ 

9.  

ङ्ञजल्रा तनहङ्टॉ̧  धयभऩानी 
गा.ङ्जव.स. ङ्ञस्थत ग्राभीण 
ङ्जवकास सभाज धयभऩानीका 
अध्मऺ नयफहादङ्टय गङ्टरुङ य 
कोषाध्मऺ कृष्णफहादङ्टय 

तनहङ्टॉ ङ्ञजल्राको धयभऩानी गा.ङ्जव.स.का वडा 
नॊ. १¸ २¸ ४¸ ५¸ ६¸ ७¸ ८ य ९ भा 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण गनिका राङ्झग रागत अनङ्टभान रु. 
१¸५९¸९५¸००८।२७ को २० प्रङ्झतशत 
उऩबोिाहरूरे व्महोनङ्टिऩने य ८० प्रङ्झतशत 

२०७६।६।16¸ 

२०७६।७।१ 

नयफहादङ्टय गङ्टरुङ¸ 
अध्मऺ य कृष्णफहादङ्टय 
गङ्टरुङ¸ कोषाध्मऺ¸ 
ग्राभीण ङ्जवकास सभाज 
धयभऩानी¸ तनहङ्टॉ । 

२ 

दपा ८ (४) दपा ८ (४)  १९¸४०¸९२६।८९ 
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गङ्टरुङरे ङ्जवद्यङ्टतीकयणका 
राङ्झग ङ्झनकासा बएको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङसभेत 
। 

सयकायी अनङ्टदान यहने २०/८० ग्राभीण 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण मोजनाभा २०$ यकभ 
सॊकरनका राङ्झग ग्राभीण ङ्जवकास सभाज 
धयभऩानी सॊस्थारे प्रत्मेक घयधङ्टयीफाट 
सॊकरन गयेको सदस्मता शङ्टल्क रु. 
२¸५६¸५००।-¸ गा.ङ्जव.स.फाट आ.व. 
2०६३।६४ देङ्ञि आ.व. 2०६७।६८ 
सम्भभा प्राप्त रु. ४२¸९४¸०००।- य 
ङ्ञज.ङ्जव.स.फाट प्राप्त रु. ३¸५७¸०००।- 
अनङ्टदान गयी जम्भा रु. ४९¸०७¸५००।- 
आम्दानी बएकोभा जम्भा रु. 
२९¸६६¸५७३।११ िचि गयेको देङ्ञिॊदा 
आम्दानीफाट िचि घटाउॉदा नऩङ्टग हङ्टन 
आएको यकभ रु. १९¸४०¸९२६।८९ 
प्रङ्झतवादीहरूरे ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयणसम्फन्धी 
कामिभा िचि नगयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको ।  

10.  

ङ्ञजल्रा ऩाल्ऩा तानसेन न.ऩा. 
वडा नॊ. ४ ङ्ञस्थत भोहन 
कन्मा भा.ङ्जव.भा आ.व. 
०६७।६८ भा बवन य 
ऩिािर ङ्झनभािणको राङ्झग प्राप्त 
फजेट ङ्जव.व्म.स.का अध्मऺ 
य प्र.अ.सभेतरे अङ्झनमङ्झभतता 
गयी भ्रष्टाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत । 

भोहन कन्मा भा.ङ्जव.¸ ऩाल्ऩाका तत्कारीन 
ङ्जव.व्म.स.का अध्मऺ एवॊ बवन ङ्झनभािण 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ देवयाज ढकार 
य तत्कारीन प्र.अ. केशरक्ष्भी शे्रष्ठरे सॊमङ्टि 
रूऩभा ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभािण कामिका राङ्झग 
ङ्झनकासा बएको यकभफाट ङ्झनभािण साभग्री 
िङ्चयद तथा काभदायराई ऩेश्की ब ङ्टिानी ङ्छदन े
रगामतभा िचि गने कामिभा य ङ्झनज देवयाज 
ढकार य बवन ङ्झनभािण उऩबोिा सङ्झभङ्झतका 
सङ्ञचव एवॊ हारका प्र.अ. दीऩकप्रसाद ऻवारी 
सभेतरे बवन य शौचारम ङ्झनभािण कामिभा 

२०७६।७।२५¸ 

२०७६।८।१० 

देवयाज ढकार¸ 
अध्मऺ¸ ङ्जव.व्म.स. एवॊ 
अध्मऺ¸ बवन ङ्झनभािण 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत¸  

दीऩकप्रसाद ऻवारी¸ 
हारका प्र.अ. तथा 
सङ्ञचव¸ बवन ङ्झनभािण 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत य 
केशरक्ष्भी शे्रष्ठ¸ 
तत्कारीन प्र.अ.¸ भोहन 
कन्मा भा.ङ्जव.¸ ऩाल्ऩा । 

४ 

दपा ८ (१) 
(ङ)  

 
दपा ८ (१)  

७¸३०¸००५।१६ 
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वास्तङ्जवक बएकोबन्दा फढी िचि तथा काभ 
बएको झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई ऩसे गयी तथा  
साङ्झफकको ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम ऩाल्ऩाका 
तत्कारीन सव-इङ्ञन्जङ्झनमय याभस्वरूऩ 
चौधयीरे वास्तङ्जवक बएको काभबन्दा फढी 
देिाई कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनभा फढी 
भूल्माॊकन गयी मोजना पयपायक गयाई 
फदङ्झनमतऩूणि तङ्चयकारे नेऩार सयकायको 
यकभ हाङ्झन नोक्सानी  
बएको । 

याभस्वरूऩ चौधयी¸ सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरम¸  
ऩाल्ऩा । 

दपा १९ (२) दपा १९ (२)  

11.  

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ 
सङ्टनसयीसभेतको सयकायी 
जग्गाको नक्साको धसाि 
भेटाई व्मङ्ञि ङ्जवशेषको 
नाभभा जग्गा फढ्ने गयी 
ङ्झभसाई भ्रष्टाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत। 

नाऩी कामािरम सङ्टनसयीका प्रङ्झतवादी कभिचायी¸ 
जग्गाधनी तथा सो कामािरमभा राभो सभमदेङ्ञि 
अनङ्झधकृत रूऩभा काभ गने यभेशप्रसाद 
साहसभेतको ङ्झभरेभतो य प्रत्मऺ सॊरग्नताभा 
उि कामािरमभा सङ्टयङ्ञऺत यहेको पामर 
नक्साको वास्तङ्जवक धसािराई गैयकानूनी 
तङ्चयकारे भेटी ङ्जकत्ताकाट गयी व्मङ्ञि ङ्जवशेषको 
जग्गाराई फढाउने य साविजङ्झनक जग्गा घ्न े
गयी पामर नक्सा तमाय गयी सङ्टिीङ्झफिी 
गयेऩश् चात ्ङ्झफगायेको पामर नक्साराई सच्माई 
वास्तङ्जवक अवस्थाभा नै पकािइसङ्जकएकोभा 
ङ्झभङ्झत २०७२।११।२ गते ङ्जक.का. गने 
िभभा ऩङ्टन: गैयकानूनी तङ्चयकारे तमाय गयेको 
उि पामर नक्साराई नै मथावत कामभ 
गनङ्टिका साथै अङ्ञन्तभऩटक ङ्जकत्ताकाट गने 
िभभा ङ्झभङ्झत २०७२।११।२४ गते ङ्जक.नॊ. 
२९२० को फाटो बएको जग्गा नक्सा तथा 
प्रट यङ्ञजष् ट्रयभा जम्भा ०-०-१८ धङ्टय कामभ 
यहनङ्टऩनेभा सो नगयी नक्साभा ०-०-१८ धङ्टय य 
प्रट यङ्ञजष् ट्रयभा जम्भा ०-०-३ धङ्टय यािी ०-

२०७६।८।१२¸ 

२०७६।८।१६ 

उऩेन्ि दास¸ 

मोगने्िप्रसाद मादव¸ 

कऩरेश् वय याभ¸ 
शङ्टकदेव मादव¸  
सबेऺकहरू¸ नाऩी 
कामािरम¸ सङ्टनसयी । 

११ 
दपा 8 (१) 
तथा दपा ८ 
(१) (ज) य 
दपा ११ 

दपा 8 (१) य 
दपा ११  

६,००,०००।- 

यभेशकङ्ट भाय शे्रष् ठ य 
आसभा िातङ्टन¸ 
जग्गाधनीहरू । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४)  ६,००,०००।- 

यभेशप्रसाद साह¸ जग्गा 
फेचङ्झफिन कामिभा 
सॊरग्न व्मङ्ञि । 

दपा ८ (४) 
य दपा ११ 

दपा ८ (४) य 
दपा ११  

६,००,०००।- 

ऐजङ्टर भॊसङ्टयी¸ ङ्जववी 
सयातङ्टर¸ अहभद हङ्टसेन य 
याइपङ्ट न िातङ्टन¸ हारका 
जग्गाधनीहरू (जग्गा 
असङ्टरउऩय य जपत गयी 
नेऩार सयकायको नाभभा 
कामभ गने प्रमोजनाथि) । 

 दपा ८ (१) य 
दपा ४७  
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०-१५ धङ्टय जग्गा व्मङ्ञि ङ्जवशेषको नाभभा 
फढेको देिाई ङ्झफिीसभेत गयी ऺे.प. 0-0-
15 धङ्टयको तत्कारीन सयकायी न्मूनतभ 
भूल्माॊकनअनङ्टसाय हङ्टन आउने रु. 
६¸००¸०००।– ङ्जहनाङ्झभना गयी व्मङ्ञिराई 
पाइदा य नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

12.  

ङ्झडङ्झबजन सडक कामािरम¸ 
जनकऩङ्टयका ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि 
ङ्छदनेश अमािर य रेिा प्रभङ्टि 
जीवनाथ ऩोख्ररेसभेतरे 
आ.व. 2071।72 भा 
DROJKR/337157-4/071-

72/099 को फोरऩरभा 
केयभेट गयी सच्माएको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्झडङ्झबजन सडक कामािरम¸ जनकऩङ्टयरे ङ्झभङ्झत 
2072।2।21 भा Construction of RCC 

Bridge Over Maniyari Nadi Along 

Phulgama Bazar Majhaura Road¸ Dhanusa 

(ठेक्का नॊ. DROJKR/337157-4/071-72/099) 
को टेण्डय आह्वान गयेकोभा फोरऩर 
भूल्माॊकन सङ्झभङ्झतभा यहेका उि कामािरमका 
तत्कारीन कामािरम प्रभङ्टि ङ्छदनेश अमािर¸ 
रे.अ. जीवनाथ ऩोख्ररे¸ इङ्ञन्जङ्झनमयद्वम 
याजकङ्ट भाय मादव य सन्जीवकङ्ट भाय साह तथा 
फोरऩरदाता बैयव कन्स्ट्रक्सन कम्ऩनी 
प्रा.ङ्झर.¸ नमाॉफजाय¸ काठभाडौंका सॊचारक 
सङ्टयेशरार शे्रष्ठ य गोऩार शे्रष्ठ तथा उि 
कम्ऩनीको अङ्ञततमायनाभा प्राप्त भोहनप्रसाद 
मादवसभेतरे ङ्झभरेभतो गयी उि कम्ऩनीरे 
ऩेस गयेको फोरऩरको BOQ को Item No. 

2.3 य 2.6 को दययेट अॊक य अऺयभा 
गैयकानूनी रूऩभा सच्माई सच्माउनङ्टअङ्ञघको 
जम्भा Bid यकभ रु.2¸54¸33¸945।०० 
(भ्माटफाहेक) भा रु. 19¸50¸44०।०० 
थऩ गयी सम्झौता गयी गयाई आपूराई 
गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माई नेऩार सयकायराई 
गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको । 

२०७६।८।१२¸ 

२०७६।८।१६ 

ङ्छदनेश अमािर¸ 
ङ्झस.ङ्झड.इ.¸ जीवनाथ 
ऩोख्ररे¸ रे.अ.¸ 
याजकङ्ट भाय मादव य 
सन्जीवकङ्ट भाय साह¸ 
इङ्ञन्जङ्झनमयहरू¸ ङ्झडङ्झबजन 
सडक कामािरम¸ 
जनकऩङ्टय । 

७ 

दपा 8 (३)¸ 
दपा ११ य 
दपा १७ 

दपा ८ (३)¸ 
दपा ११ तथा 
दपा १७¸ दपा 
३ (१) य ३ 
(१) (च)  

19¸50¸44०।०० 

सङ्टयेशरार शे्रष्ठ य 
गोऩार शे्रष्ठ¸ सॊचारक¸ 
बैयव कन्स्ट्रक्सन 
कम्ऩनी प्रा.ङ्झर.¸ 
नमाॉफजाय¸ काठभाडौं 
तथा सोही कम्ऩनीको  
अङ्ञततमायनाभा प्राप्त 
भोहनप्रसाद मादव । 

दपा 8 (४) 
य दपा ११ 

दपा ८ (४) य 
दपा ११  19¸50¸44०।००   
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13.  

ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम¸ 
ऩाल्ऩाभा नक्करी ङ्झफर 
बयऩाइि ऩसे गयी सयकायी 
यकभ भ्रष्टाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत ।  

ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम¸ ऩाल्ऩाफाट आ.व. 
0६९।7० भा ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन ङ्ञशङ्जवय 
सॊचारन गने िभभा उि कामािरमदेङ्ञि 
ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा यहेका अस्ऩतार¸ प्राथङ्झभक 
स्वास्थ्म केन्ि¸ स्वास्थ्म चौकी तथा 
उऩस्वास्थ्म चौकीहरूभा आवश्मक सयसाभान 
ढङ्टवानी गने¸ ग्राहक ङ्झरन य ऩङ्टर् माउन जान े
प्रमोजनका राङ्झग गाडी बाडाभा प्रमोग 
गयेफाऩत बनी ऩङ्ञब्रक हेल्थ नङ्झसिङ छैठौं 
कल्ऩना ऩौडेररे रु. 81¸000।- को पजॉ 
बयऩाइि सॊरग्न गयी सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
एवॊ नेऩार सयकायराई नोक्सानी य आपूराई 
पाइदा हङ्टने कामि गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

२०७६।८।१२¸ 

२०७६।८।१८ 

कल्ऩना ऩौडेर¸ ऩङ्ञब्रक 
हेल्थ नङ्झसिङ छैठौं¸ 
ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म 
कामािरम¸ ऩाल्ऩा । 

१ 

दपा ८ (१) 
य दपा ८ 
(१) (ङ) 

दपा ८ (1)  ८१¸०००।- 

14.  

भारऩोत कामािरम¸ 

धाङ्छदङका कभिचायीहरू 
सभेतको ङ्झभरेभतोभा धाङ्छदङ 
ङ्ञजल्रा साङ्झफक भङ्टयरीबञ्ज्माङ 
गा.ङ्जव.स. २ङ ङ्जक.नॊ. ७७९ 
दङ्टई आना जग्गाभा 
अभयावती साभङ्टदाङ्जमक 
वनको जग्गा घङ्टसाई उि 
ङ्जकत्ताको ऺेरपर ऩाॉच 
दोब्फय फढाएको  
बङे्ङसभेत । 

नाऩी कामािरम¸ धाङ्छदङ य भारऩोत कामािरम¸ 

धाङ्छदङका प्रङ्झतवादी याष्डसेवक कभिचायीहरू य 
जग्गाधनीसभेतका व्मङ्ञिहरूको ङ्झभरेभतोभा 
फदङ्झनमतऩूविक भोठ से्रस्ता तथा पाइर 
नक्सासभेत गैयकानूनी रूऩभा सच्माई धाङ्छदङ 
ङ्ञजल्रा¸ साङ्झफक भङ्टयरीबञ्ज्माङ गा.ङ्जव.स. वडा 
नॊ. २ङ¸ नानङ्ट अङ्झधकायीको नाभभा दताि 
से्रस्ता कामभ यहेको ङ्जक.नॊ. ७७९ ऺे.प. 
०-२-०-० को जग्गाराई सयकायी जङ्गरको 
जग्गा घङ्टसाई ऺे.प. ०-८-०-० कामभ गयी 
गयाई¸ सयकायी¸ साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन 
नोक्सानी हङ्टने य व्मङ्ञिङ्जवशेषराई गैयकानूनी 
राब एवभ ्प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टर् माउन ेकामि 
गयेको । उि गैयकानूनी कामि गनि 
गयाउनका राङ्झग जग्गाधनी नानङ्ट अङ्झधकायीका 
ऩङ्झत अशोक अङ्झधकायी य कभिचायी 
ङ्जवश्वकङ्ट भाय फस्नेतफीच घङ्टसको रेनदेन गयेको 

२०७६।८।२६¸ 

२०७६।९।१ 

कङ्ट शध्वज िरी¸ भारऩोत 
अङ्झधकृत¸ शम्ब ङ्टनायामण 
याजबण्डायी य अनन्तयाज 
सत्मार¸ ना.सङ्ट.¸ भारऩोत 
कामािरम¸ धाङ्छदङ¸ 

ङ्जवश्वकङ्ट भाय फस्नेत¸ 
सबेऺक य बीभप्रसाद 
शे्रष्ठ¸ अङ्झभन¸ नाऩी 
कामािरम धाङ्छदङ । 

७ 

दपा ८ (१) 
(ज) य दपा 

११ 

दपा 8 (१) य 
दपा ११  ९¸०४¸५00।- 

नानङ्ट अङ्झधकायी¸ 
जग्गाधनी य अशोक 
अङ्झधकायी¸ ङ्झनजको ऩङ्झत¸ 
भङ्टयरीबञ्ज्माङ ।  

दपा ८ (४) दपा ८(४) य 
दपा ८(१)  

९¸०४¸५00।- 

ङ्जवश्वकङ्ट भाय फस्नेत¸ 
सबेऺक । 

दपा ३(१) 
दपा ३(१) य 
३(१)(घ) ३¸५०¸०००।- 

अशोक अङ्झधकायी¸ 
जग्गाधनीका ऩङ्झत । 

दपा ३(३) 



                           112 
 
ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको । 

15.  

डडेल्धङ्टया ङ्ञजल्राअन्तगित 
फेरगाडी कृङ्जष सडकको 
ङ्झनभािण कामिभा फढी यकभ 
ब ङ्टिानी ङ्झरएको बङे्ङसभेत 
। 

ङ्ञजल्रा डडेल्धङ्टया¸ ऩयशङ्टयाभ न.ऩा. वडा नॊ. 
10 ङ्ञस्थत गाईवादे सल्मानटाय सडक 
िण्डअन्तगित फेरडाॉगी कृङ्जष सडकको ट्रमाक 
ङ्झनभािण गनिका राङ्झग आ.व 2074।75 भा 
ऩयशङ्टयाभ न.ऩा.फाट रु.2¸00¸000।- 
यकभ ब ङ्टिानी बएकोभा फेरडाॉगी कृङ्जष सडक 
ङ्झनभािण उऩबोिा सङ्झभङ्झत तथा ऩयशङ्टयाभ 
न.ऩा.का कभिचायीहरूको ङ्झभरेभतोभा 
फदङ्झनमतऩूविक सत्मतथ्मराई रङ्टकाई नबएको 
नगयेको काभराई गयेको बनी झङ्टठा नाऩी 
ङ्जकताफ एवभ ्कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन एवॊ 
नक्करी ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयी गयाई 
रु.1¸73¸190।61 यकभ फढी ब ङ्टिानी 
ङ्झरइङ्छदई आपूहरूराई व्मङ्ञिगतरूऩभा 
गैयकानूनी राब तथा नेऩार सयकायको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय  
गयेको । 

२०७६।९।३¸ 

२०७६।९।९ 

नयफहादङ्टय फोहया¸ 
अङ्झसस्टेन्ट सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ नयेन्िफहादङ्टय 
बाट¸ इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
ऩयशङ्टयाभ न.ऩा. । 

५ 
दपा 8 (1) य 
८ (१) (ग) 
य (ङ) तथा 
दपा 19 (2) 

दपा ८(१) य 
दपा 19(2)  1¸73¸190।61।- 

ङ्झभनफहादङ्टय फोहया¸ 
अध्मऺ¸ भथङ्टयीदेवी 
फोहया¸ कोषाध्मऺ य 
तेजफहादङ्टय फोहया¸ 
सङ्ञचव¸ फेरडाॉगी कृङ्जष 
सडक ङ्झनभािण सङ्झभङ्झत । दपा ८ (४) दपा ८ (४)  1¸73¸190।61।- 

16.  

फढैमातार गा.ऩा. (साङ्झफक 
भैनाऩोिय गा.ङ्जव.स.)¸ 
फङ्छदिमाराई बवनको 
भाङ्झथल्रो तरा ङ्झनभािण 
गनिको राङ्झग आ.व. 
०७३।७४ भा फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन य 
टेण्डय नगयी कामि सम्ऩङ्ङ 
गयेको बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा¸ साङ्झफक भैनाऩोिय गा.ङ्जव.स. 
हार फढैमातार गा.ऩा. ६ नॊ. वडा कामािरम 
बवनको भाङ्झथल्रो तराको ट्रसहर ङ्झनभािण 
कामिका राङ्झग साङ्झफक भैनाऩोिय गा.ङ्जव.स. 
भा आ.व. २०७३।७४ भा ऩङ्टॉजीगत 
िचितपि  रु. १४¸७२¸८३३।०० ङ्जवङ्झनमोजन 
बई कङ्ट र रागत रु. १६¸३०¸५२३।५९ 
भा ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ गने गयी उि 
गा.ङ्जव.स. य ङ्झनभािण उऩबोिा सङ्झभङ्झतफीच 
सम्झौता बएकोभा प्रङ्झतवादीहरूरे गैयकानूनी 

२०७६।९।३¸ 

२०७६।९।८ 

भङ्ञणयाज ऩौडेर¸  
सङ्ञचव य प्रदीऩ चौधयी¸ 
िङ्चयदाय (सङ्ञचव¸ 
ङ्झनभािण उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत)¸  भैनाऩोिय 
गा.ङ्जव.स.¸ रोकफहादङ्टय 
शाही¸ अङ्झसषे्टण्ट सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ ङ्ञजल्रा 
प्राङ्जवङ्झधक कामािरम¸ 
फङ्छदिमा । 

४ 

दपा ८ (1) 
य दपा ८ 
(१) (ग) य 

(ङ) 

दपा 8 (1)  1¸89¸752।70 
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ङ्झभरेभतो गयी बवन ङ्झनभािणभा हङ्टॉदै नबएको 
कामिहरूसभेत बएगयेको बनी नाऩी ङ्जकताफ 
तथा कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गयी गयाई 
तथा झ्यार ढोकाको चौिट िचितपि  
कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनबन्दा फढी यकभ 
ब ङ्टिानी ङ्छदनेङ्झरन ेकामि गयी जम्भा 
रु.१¸८९¸७५२।७० साङ्झफक भैनाऩोिय 
गा.ङ्जव.स.को कामािरमफाट सो ङ्झनभािण 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई फढी ब ङ्टिानी ङ्छदनेङ्झरने 
कामि गयी आपूहरूराई गैयकानूनी राब य 
नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी  
ऩङ्टर् माएको । 

अॊकाय चौधयी¸ अध्मऺ¸ 
बवन ङ्झनभािण उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत । 

दपा 8 (4) दपा 8 (4)  1¸89¸752।70 

17.  

ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम¸ 
ऩाल्ऩाभा नक्करी ङ्झफर 
बयऩाइि ऩसे गयी सयकायी 
यकभ ङ्झरइि भ्रष्टाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम ऩाल्ऩाका 
ङ्झस.अ.हे.व. ङ्झभनफहादङ्टय ङ्जवष्टरे आ.व. 
069।70 भा हात्तीऩाइरे योग 
ङ्झनवायणसम्फन्धी कामििभअन्तगित औषधी 
रगामतका साभग्रीहरू ढङ्टवानीका राङ्झग गाडी 
बाडाफाऩत फङ्टझाएको बनी ऩेश्की पर्छ्यौटका 
राङ्झग ऩेस बएका बयऩाइिहरूको सक्करै प्रङ्झत य 
गाडी बाडाफाऩत यकभ फङ्टङ्ञझङ्झरने तत्कारीन 
चारक/व्मवसामीहरूको दस्तित नभङ्टना 
ऩयीऺणका राङ्झग ऩठाउॉदा दस्तितहरू 
नङ्झभरेको व्महोया ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आई ङ्झनजरे उि 
बयऩाईहरूभा उङ्ञल्रङ्ञित कङ्ट र जम्भा यकभ 
रु.२¸३४¸000।- ङ्जहनाङ्झभना गयी नेऩार 
सयकायराई नोक्सानी य आपूराई पाइदा 
हङ्टने कामि गयेको । 

२०७६।९।३¸ 

२०७६।९।११ 

ङ्झभनफहादङ्टय ङ्जवष्ट¸ 
ङ्झस.अ.हे.व. एवॊ  

कामििभ सॊचारक¸ 
हात्तीऩाइरे कामििभ¸ 

ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म 
कामािरम¸ ऩाल्ऩा । 

१ 
दपा ८ (१) 
य दपा ८ 
(१) (ङ) 

दपा ८ (1)  २¸३४¸०००।- 



                           114 
 
ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट सम्ऩाङ्छदत अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

18.  

काठभाडौं  ङ्ञजल्रा¸ साङ्झफक 
नगय २क¸ ङ्जकत्ता नम्फय 
२३७¸ ऺेरपर 0-11-2-
0 को जग्गा नमाॉ नाऩी हङ्टॉदा 
उि ङ्जकत्तासॉगै यहेको 
साविजङ्झनक फाटोको 
जग्गासभेत घङ्टसाइि जम्भा 
ऺेरपर 1-३-0-3 कामभ 
गयेको बङे्ङसभेत । 

भारऩोत कामािरम¸ ङ्झडल्रीफजायको आ.व. 
२०52।53 को न्मूनतभ सयकायी 
भूल्माॊकन ऩङ्टङ्ञस्तका अनङ्टसाय प्रङ्झतयोऩनी रु. 
6¸७५¸000।– का दयरे रु. 
4¸12¸637।- भूल्म ऩने काठभाडौं  
ङ्ञजल्रा¸ साङ्झफक नगय २क भा यहेको 
सयकायी फाटोको ३11.00 वगिङ्झभटय (०-
९-३-०.५) जग्गा¸ अरुणकङ्ट भाय 
यङ्ञन्जतकायरे ३ नम्फय नाऩी गोश्वाया¸ 
काठभाडौं य भारऩोत कामािरम¸ 
ङ्झडल्रीफजायका कभिचायीहरूराई अनङ्टङ्ञचत 
प्रबावभा ऩायी गैयकानूनी रूऩभा आफ्नो 
नाभको जग्गाभा घङ्टसाई ङ्झभङ्झत 
२०४७।२।२७ गते हारसाङ्झफक दताि य 
ङ्झभङ्झत २०५२।१०।२४ गते अद्यावङ्झधक 
फढ कामभ गयाएकोभा उि कामिभा िभश: 
तत्कारीन ३ नम्फय नाऩी गोश्वाया¸ 
काठभाडौंका प्रभङ्टि नाऩी अङ्झधकृत शॊब ङ्टप्रसाद 
शभाि य भारऩोत कामािरम¸ ङ्झडल्रीफजायका 
तत्कारीन प्रभङ्टि भारऩोत अङ्झधकृत 
ङ्झफष्णङ्टकङ्ट भाय याईको सॊरग्नता यहेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
आएकोरे याष्डसेवक कभिचायी बई आफ्नो 
ऩदको दङ्टरुऩमोग गयी फदङ्झनमतऩूविक 
सयकायी¸ साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी 
हङ्टने य व्मङ्ञिङ्जवशेषराई गैयकानूनी राब एवभ ्
प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टर् माउन ेकामि गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

२०७६।९।३¸ 

२०७६।९।१५ 

शॊब ङ्टप्रसाद शभाि̧  प्रभङ्टि 
नाऩी अङ्झधकृत य 
ङ्झफष्णङ्टकङ्ट भाय याई¸ प्रभङ्टि 
भारऩोत अङ्झधकृत । 

३ 
दपा ७(१) 
(भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७) तथा 
दपा 8(१) य 
दपा ८(१)(ज) 
(भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

२०५९) 

दपा ७(१) य 
दपा २९ (२) 
दपा १६ग. तथा 
दपा २९ (१) 
(भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७) तथा 
दपा 8(१) 
(भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

२०५९) 

4¸12¸637।- 

अरुणकङ्ट भाय 
यङ्ञन्जतकाय¸  
जग्गाधनी । 

दपा ८ य दपा 
२९ (२) 
(भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७) तथा 
दपा ८(४) 
(भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

२०५९) 

दपा १६ग. तथा 
दपा २९ (१) 
(भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७) एवॊ 
दपा 8(४) 
(भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

२०५९) 

4¸12¸637।- 

19.  

बानङ्टबि ङ्झन.भा.ङ्जव¸ धनच ङ्टरी 
हङ्टॉदै ङ्ञचल्ढारे सडक 
ङ्झनभािणभा फढी ब ङ्टिानी 

आ.व. २०७३।७४ भा सल्मान ङ्ञजल्रा¸ 
फागचौय न.ऩा. वडा नॊ २ ङ्ञस्थत बानङ्टबि 
ङ्झन.भा.ङ्जव धनच ङ्टरी हङ्टॉदै ङ्ञचल्ढारे सडक 

२०७६।९।२४¸ 

२०७६।१०।५ 

थभन मोगी¸ सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय य 
तोयणफहादङ्टय ङ्जवष्ट¸ 

६ दपा ८ (१) 
(क)¸ (ग) य 
(ङ) य दपा 

दपा ८ (१) य 
दपा १९ (२)  

७७¸७७५।२२ 
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बएको बङे्ङसभेत । आमोजनाका राङ्झग फागचौय न.ऩा. य 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतफीच सम्झौता बई न.ऩा.फाट 
सङ्झभङ्झतराई रु. ९७¸०००।– ब ङ्टिानी 
बएकोभा नाऩजाॉच हङ्टॉदा रु. १९¸२२४।७८  
फयाफयको भार काभ गयेको देङ्ञिॊदा फागचौय 
नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ सल्मानका 
तत्कारीन सव-इङ्ञन्जङ्झनमय थभन मोगी तथा 
अङ्झसस्टेन्ट सव-इङ्ञन्जङ्झनमय तोयणफहादङ्टय 
ङ्जवष्टरे रागत इङ्ञस्टभेट¸ नाऩी ङ्जकताफ तथा 
कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनसभेतका गरत प्रङ्झतवेदन 
तथा झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई फनाई फागचौय 
न.ऩा.को वडा नॊ. २ का वडाध्मऺ घनश्माभ 
शभािरे उि आमोजनाको नाऩजाॉच तथा 
अनङ्टगभन नै नगयी नबएको काभको सभेत 
बएको बनी गरत ङ्झरित तमाय गयी 
ङ्झसपाङ्चयस गयी तथा बानङ्टबि ङ्झन.भा.ङ्जव 
धनच ङ्टरी हङ्टॉदै ङ्ञचल्ढारे सडक ङ्झनभािण 
आमोजनाका अध्मऺ ङ्झडम्फयफहादङ्टय काभी¸ 
कोषाध्मऺ कणिफहादङ्टय ङ्जव.क. तथा सङ्ञचव 
अङ्झनता ङ्जव.क.रे ङ्झभरेभतोभा फदङ्झनमतऩूविक 
सत्मतथ्मराई रङ्टकाई नबएको नगयेको 
काभराई गयेको बनी झङ्टठा नाऩी ङ्जकताफ 
एवभ ्कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन फनाउन रगाई¸ 

झङ्टठा डोयहाङ्ञजयी पायाभ ऩेस गयी रु. 
७७¸७७५।२२ फयाफयको यकभ फढी 
ब ङ्टिानी ङ्झरई ङ्छदई नेऩार सयकायको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

अङ्झसस्टेन्ट सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ फागचौय 
न.ऩा.को कामािरम¸ 

सल्मान । 

१९ (२) 

घनश्माभ शभाि̧  
वडाध्मऺ¸ वडा नॊ. २¸ 
फागचौय न.ऩा. । 

दपा ९ दपा ९  

ङ्झडम्फयफहादङ्टय काभी¸ 
अध्मऺ¸ कणिफहादङ्टय 
ङ्जव.क.¸ कोषाध्मऺ तथा 
अङ्झनता ङ्जव.क.¸ सङ्ञचव¸ 
बानङ्टबि ङ्झन.भा.ङ्जव¸ 
धनच ङ्टरी हङ्टॉदै ङ्ञचल्ढारे 
सडक ङ्झनभािण  

आमोजना । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४)  ७७¸७७५।२२ 

20.  व्मवस्थाङ्जऩका सॊसद¸ 

सङ्टशासन तथा अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झतको च.नॊ. 

जग्गा प्राङ्झप्त ऐन¸ २०१८ फभोङ्ञजभका 
चयणफर्द् प्रङ्जिमाहरू य कानूनफभोङ्ञजभको 
कामिङ्जवङ्झधसभेत ऩूया गयी ङ्झभङ्झत 

२०७६।१०।२२¸ 

२०७६।१०।२२ 

कराधय देउजा¸ प्रभङ्टि 
भारऩोत अङ्झधकृत¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

१७५# भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

२०१७ को 
दपा १३¸ 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७ को 

दपा १३¸ दपा 
2¸26¸85¸500।- 
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114।073।74 ङ्झभङ्झत 
2074।1।24 को 
ऩरसाथ रेिी आएको य 
आमोगभा दताि बएको¸ 
साङ्झफक हाॉडीगाउॉ भौजा 
हा.नॊ. ४५६ ङ्झबड्ने रङ्झरता 
ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरको 
सयकायरे भङ्टआब्जासभेत 
ङ्छदई अङ्झधग्रहण गयेय ङ्झरएको 
299-9-2-0 योऩनी 
सयकायी¸ साविजङ्झनक य 
गङ्टठीसभेतका जग्गाहरू 
जपत बएको बनी भारऩोत 
कामािरम¸ काठभाडौं¸ 
ङ्झडल्रीफजायका कभिचायीहरू 
सभेतको ङ्झभरेभतोभा ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झभङ्झतभा गैयकानूनी तङ्चयकारे 
व्मङ्ञि ङ्जवशेषराई जग्गाधनी 
य भोही कामभ गयेय ङ्जपताि 
ङ्छदई भ्रष्टाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन¸ प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  को 
कामािरमफाट शायदाप्रसाद 
ङ्झरतार सॊमोजक यहेको 
“सयकायी¸ साविजङ्झनक¸ गङ्टठी 
य सयकायद्वाया अङ्झधग्रहण 
तथा जपत गङ्चयएको 
जग्गाहरूको 

२०२१।८।१७ को नऩेार गजेटभा 
प्रकाङ्ञशत जग्गा अङ्झधग्रहण गनेफायेको सूचनाभा 
ङ्झनम्नानङ्टसायका घय जग्गाहरू उल्रेि 
बएकोभा प्रस्तङ्टत उजङ्टयीको अनङ्टसन्धानसॉग 
सम्फङ्ञन्धत यहेको काठभाडौं फारङ्टवाटायङ्ञस्थत 
रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरको जग्गा सूचनाको 
छैठौ फङ्टॉदाभा ऩयेको । 

(1) भहावीयबवन¸ नक्सार¸ काठभाडौं १५४–

४–२–० य सो जग्गाभा यहेका सफै घयहरू¸ 

(२) हङ्चयहयबवन¸ रङ्झरतऩङ्टय ऩङ्टल्चोकको २४०–

१–२–० जग्गा य जग्गाभा यहेका सफै घयहरू¸ 

(३) सीताबवन¸ नक्सार काठभाडौंको ११९–

१२–३–० जग्गा य सोभा यहेका सफै घयहरू¸ 

(४) रक्ष्भीङ्झनवास¸ भहायाजगॊजको २५८–१४–

०–० जग्गा य सोभा यहेका सफै घयहरू¸  

(५) फफयभहर कङ्ट ङ्चयमागाउॉ २५३–३–३–१ 
जग्गाभध्मे बयतशम्शेयको बागको घय य 
जग्गा १२–१२–२–० श्री ५ को सयकाय 
राङ्झगसकेकारे (जपत बइसकेको) सो कट्टा 
गयी फाॉकी २४०–५–३–१ जग्गा य सोभा 
यहेका सफै घयहरू¸  

(६) रङ्झरताङ्झनवास¸ फारङ्टवाटायको 299-9-
2-0 जग्गाभध्मे सङ्टवणिशम्शेय य 
कॊ चनशम्शेयको बागभा यहेको १४–११–०–० 
जग्गा श्री ५ को सयकाय राङ्झगसकेकारे 
(जपत बएको) सो कट्टा गयी फाॉकी २८४–

१४–३–० जग्गा य सोभा यहेका सफै घयहरू¸ 

उङ्ञल्रङ्ञित ६ वटा घय कम्ऩाउण्डहरू 
एकैऩटक एउटै प्रङ्जिमाद्वाया सयकायरे 

ङ्झडल्रीफजाय । दपा ६ य 
भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
2059 को 
दपा 8 (1) 
(ज)¸ दपा 

५(१) य दपा 
१७ 

६ य भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
2059 को 
दपा ५(१)¸ 
दपा 8(1) य 
दपा १७¸ दपा 
3(१) य दपा 
3 (1)(झ)  

भङ्टकङ्ट न्दप्रसाद आचामि̧  
भहाङ्झनदेशक¸ बङू्झभसङ्टधाय 
तथा व्मवस्थाऩन  
ङ्जवबाग  । 

ऐ 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७ को 
दपा 6¸ दपा 
13 य भ्र.ङ्झन. 
ऐन¸ २०५९ 
को दपा 5 
(१)¸ दपा ८ 
(१) य दपा 

१७  

75¸10¸000।- 

जगतप्रसाद ऩङ्टडासैनी¸ 
ना.सङ्ट.¸ भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 2¸26¸85¸500।- 

धभिप्रसाद गौतभ¸ 

शा.अ.¸ बङू्झभसङ्टधाय तथा 
व्मवस्थाऩन ङ्जवबाग । 

ऐ 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७ को 
दपा १३¸ दपा 
६ य भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
2059 को 
दपा ५(१)¸ 
दपा 8(1) य 
दपा १७¸ दपा 
3(१) य दपा 
3(1) (ज)  

78¸24¸200।- 
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ङ्जहनाङ्झभनासम्फन्धी छानङ्झफन 
सङ्झभङ्झतको 
प्रङ्झतवेदन¸२०७५” रे गयेको 
ङ्झसपाङ्चयसफभोङ्ञजभ 
आमोगफाट आवश्मक 
अनङ्टसन्धान गनिका राङ्झग 
रेिी आएको ऩरराई 
उजङ्टयीको रूऩभा दताि 
गङ्चयएको साथै ङ्जवङ्झबङ्ङ 
व्मङ्ञि तथा सॊस्थाहरूको 
नाभफाट रङ्झरता 
ङ्झनवासङ्झबरको सयकायी 
जग्गा ङ्जहनाङ्झभना बएको 
ङ्जवषमभा छानङ्झफन गयी ऩाऊॉ  
बनी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा 
आमोगभा दताि गयाएका 
उजङ्टयी ङ्झनवेदनहरू प्राप्त 
बएकोभा मसबन्दा अगाङ्झड 
ऩङ्झन मसै ङ्जवषमभा आमोगभा 
उजङ्टयी दताि बई 
अनङ्टसन्धानऩश्चात ् तत्कारीन 
अवस्थाभा आमोगको ङ्झभङ्झत 
2060।3।18 को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ऐन¸ २०४८ को 
दपा १९ को उऩदपा 
(१२) फभोङ्ञजभ ताभेरीभा 
यािेको देङ्ञिएकोभा हार 

अङ्झधग्रहण गयेको देङ्ञिएकोभा भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित 
घय दयफायहरू ङ्झभङ्झत 2022।2।24 देङ्ञि 
सयकायीकयण बई हारसम्भ अनवयतरूऩभा 
सयकायी स्वाङ्झभत्व य बोगभा यहेको तथ्म 
ङ्झनङ्जविवाङ्छदत देङ्ञिएको। उि याजऩरभा 
प्रकाङ्ञशतभध्मेको साङ्झफक हाॉडीगाउॉ भौजा 
हा.नॊ. ४५६ को रगत ङ्झबड्न ेरङ्झरता ङ्झनवास 
र्क्याम्ऩङ्झबरका 299-9-2-0 योऩनी 
जग्गाभध्मेको ऺेरपर 284-14-3-0 
योऩनी जग्गा य सो जग्गाभा फनकेा सफै घय 
कम्ऩाउण्डसभेत तत्कारीन श्री ५ को 
सयकायरे तत्कारीन नऩेार कानूनफभोङ्ञजभका 
सम्ऩूणि कानूनी प्रङ्जिमा ऩूया गयी सम्फङ्ञन्धत 
जग्गाधनीहरूराई आफ्नो दाफी प्रस्तङ्टत गनिका 
राङ्झग ऩमािप्त सङ्टन ङ्टवाइको भौकासभेत ङ्छदई 
कानूनफभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झति ङ्झनधाियण गयी सो 
ऺङ्झतऩूङ्झति ङ्झरन आउनू बनी ऩटक-ऩटक 
साविजङ्झनक सूचना जायी गयी सयकायी 
प्रमोजनका राङ्झग जग्गा प्राङ्झप्त ऐन¸ २०१८ 
फभोङ्ञजभका कानूनी प्रङ्जकमा ऩूया गयी 
अङ्झधग्रहण गयी ङ्झरएको देङ्ञिमो। सयकायरे 
कानूनफभोङ्ञजभ प्राप्त गयेको रङ्झरता ङ्झनवास 
र्क्याम्ऩङ्झबरको उङ्ञल्रङ्ञित जग्गाभध्मेको ६० 
योऩनी जग्गा ङ्झभङ्झत 2022।11।21 भा 
याष्ड फैंकराई प्रदान गयेको य फाॉकी ऺेरपर 
212-15-2.5 योऩनी जग्गा श्री सभयजॊग 
कम्ऩनीको येिदेिभा यहने गयी उि 
जग्गाको 2022 सार देङ्ञिको ऩोत य 
जग्गाको रगत कट्टा गने बनी ङ्झभङ्झत 

सङ्टयेन्िभान कऩारी¸ 
भारऩोत अङ्झधकृत¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७ को दपा 
१३¸ दपा ६ य 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
2059 को दपा 
५(१)¸ दपा 
8(1) य दपा 

१७¸ दपा 3(1) 
(झ) 

2¸26¸85¸500।- 

मङ्टिप्रसाद शे्रष्ठ¸ िङ्चयदाय¸ 

भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ  2¸29¸57¸400।- 

रुिकङ्ट भाय शे्रष्ठ¸ 
भहाङ्झनदेशक¸ 

बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
ङ्जवबाग । 

दपा 8 (1) 
(ज) य दपा 
१७  

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ)  

13¸23¸72¸000।- 

ऩङ्टष्ऩयाज उऩाध्माम¸ 
ङ्झनदेशक¸ 

बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
ङ्जवबाग । 

ऐ ऐ 13¸23¸72¸000।- 

इन्िप्रसाद ढङ्टङ्गाना¸ 
शा.अ.¸ 

बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
ङ्जवबाग । 

ऐ ऐ 13¸23¸72¸000।-  
 

टीकायाभ ङ्ञघङ्झभये¸ प्रभङ्टि 
भारऩोत 

अङ्झधकृत¸  
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 13¸65¸72¸000।- 
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दताि हङ्टन आएका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झनवेदनहरू य छानङ्झफन 
सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदनसाथ 
सयकायरे तत्कारीन 
अवस्थाभा जग्गा प्राङ्झप्त ऐन¸ 

२०१८ भङ्टताङ्जवकका सम्ऩूणि 
प्रङ्जिमाहरू ऩूया गयी 
काठभाडौं उऩत्मकाङ्झबरका 
रङ्झरता ङ्झनवास रगामत 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ६ वटा घय 
दयफायहरू य ङ्झतनरे चचेको 
कम्ऩाउण्डङ्झबरका 
घयजग्गाहरू सम्फङ्ञन्धत 
जग्गाधनीहरूराई 
कानूनफभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झति 
सभेत ङ्छदई आवश्मक 
कानूनी प्रङ्जिमा ऩूया गयेय 
ङ्झभङ्झत 2022।2। 24 भा 
सयकायीकयण गयेको िङ्टल्न े
ङ्झभङ्झत 2021।8।17 भा 
प्रकाङ्ञशत नेऩार गजेट¸ 

अङ्झधग्रहण गङ्चयएको घय 
जग्गाको ऺङ्झतऩूङ्झति ङ्छदन े
सूचना¸ ऺङ्झतऩूङ्झति फङ्टझ्न 
आउने जनाउसभेतका 
सूचना प्रकाङ्ञशत बएका 
ङ्झभङ्झत 2023।7।7 य 
ङ्झभङ्झत 2025।10।8 का 
गोयिाऩर दैङ्झनकका 

2025।2।7।2 भा ङ्झनणिम बई तत्कारीन 
बङू्झभ प्रशासन कामािरम (हारको बङू्झभसङ्टधाय 
तथा भारऩोत कामािरम) भा यहेको उि 
जग्गाको साङ्झफक हाॉडीगाउॉ भौजा हा.नॊ. 456 
नॊ.को रगतभा जनाएको । 

सयकायरे कानूनफभोङ्ञजभ प्राप्त गङ्चयसकेऩङ्झछ 
रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबर ऩने जग्गाको 
साङ्झफक हाॉडीगाउॉ भौजा हा.न. 456 को 
रगत कट्टा गयी 60 योऩनी याष्ड फैंकको 
नाभभा कामभ गयी फाॉकी जग्गा सयकायको 
ऩूणि स्वाङ्झभत्वभा यहेको सभयजॊग कम्ऩनीको 
येिदेिभा आएऩङ्झछ सभयजॊग कम्ऩनीरे 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकसानहरूराई सयकायरे चाहेको 
फित ङ्जपताि गने य जग्गाको आमस्ता 
आपूराई फङ्टझाउन े सतिभा कभाउन ङ्छदएको 
देङ्ञिएकोभा सभयजॊग कम्ऩनीको येिदेिभा 
यहेका उङ्ञल्रङ्ञित जग्गाहरू भध्मे सयकायरे 
िङ्चयद गयेकै भूल्म ङ्झतने गयी तत्कारीन श्री ५ 
को सयकायको ङ्झभङ्झत २०२२।४।१० को 
ङ्झनणिमफाट भेजय कनेर कनक शम्शेयराई ८ 
योऩनी जग्गाको भोर रु. ४५¸८८२।६९ भा 
ङ्झफिी गयेको । सयकायी स्वाङ्झभत्व य 
सभयजॊग कम्ऩनीको येिदेिभा यहेको रङ्झरता 
ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरकै जग्गाभध्मेको ८ योऩनी 
जग्गा तत्कारीन सयकायरे दाभोदय 
उऩाध्मामसभेतका ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञिहरूराई ङ्छदन े
गयी ङ्झनणिम गयेको । ङ्जव.सॊ.2023 सारङ्झतय 
सङ्टरु नाऩी हङ्टॉदा कामभ बएका ऺेरीम 
ङ्जकताफभा उि रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरका 

टीकाफहादङ्टय ङ्झफ¸ .सी. ¸ 
ना.सङ्ट.¸ 

भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 13¸23¸72¸000।- 

जीवनाथ ऩोियेर¸ 
िङ्चयदाय¸ 

भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 13¸23¸72¸000।- 

अजङ्टिन बण्डायी¸ ना.सङ्ट.¸ 
सभयजॊग कम्ऩनी । 

दपा8(1)(ज) 
य दपा १७ 
को कसङ्टयको 
दपा 22 
फभोङ्ञजभ 
भङ्झतमाय  

दपा 8(1) 
(ज) य दपा 
१७ को 

सजामभा दपा 
22 फभोङ्ञजभ 

13¸23¸72¸000।- 

भोहम्भद साङ्झफय हङ्टसैन¸ 

नाऩी अङ्झधकृत¸ नाऩी 
कामािरम¸ काठभाडौं । 

दपा 8 (1) 
(ज) य दपा 
१७  

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (छ)  

42¸00¸000।- 

श्रीहङ्चय ऩङ्टडासैनी¸ ना.सङ्ट.¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 42¸00¸000।- 

श्माभकङ्ट भाय ऺेरी¸ 
िङ्चयदाय¸ 

भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 42¸00¸000।- 

हङ्चयकृष्ण ङ्झतभङ्ञल्सना¸ 
भारऩोत अङ्झधकृत¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ 

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (H) 

32¸19¸20¸000।- 
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प्रभाङ्ञणत पोटोकऩीहरू 
रगामतका थऩ प्रभाण 
सङ्जहत उजङ्टयी । 

जग्गाहरूभा श्री ५ को सयकाय जग्गाधनी 
कामभ गयी कैङ्जपमतभा "मो जग्गा श्री ५ को 
सयकायको हो¸ भैरे सभयजॊग कम्ऩनीराई 
आमस्ता फङ्टझाई कभाई आएको छङ्ट " 
बङे्ङसभेतको व्महोया उल्रेि बई 
सोहीफभोङ्ञजभको जग्गाधनी दताि से्रस्ता कामभ 
बएको देङ्ञिमो। त्मसभध्मेका केही ङ्जकत्ता 
जग्गाहरूभा ङ्झभङ्झत 2042।1।18 को गङ्टठी 
सॊस्थानको ऩरको आधायभा गङ्टठीको नाभभा 
से्रस्ता कामभ गयेको देङ्ञिएकोभा फाॉकी ङ्जकत्ता 
जग्गाहरूभा श्री ५ को सयकाय जग्गाधनी 
कामभ यङ्जहयहेको । 

मसयी नेऩार सयकाय¸ भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  फाट ङ्झभङ्झत 
२०४७।२।१४¸ ङ्झभङ्झत 2047।4।8 य 
ङ्झभङ्झत 2047।5।3 भा ङ्जव.सॊ. 2017 
सारऩङ्झछ प्रजातन्र ऩङ्टन:स्थाऩनाको 
आन्दोरनभा सॊरग्न बएफाऩत सयकायरे हयण 
गयेका जग्गाहरू गहृ भन्रारमफाट छानङ्झफन 
गयी तत्कारीन अवस्थाभा 7 नॊ. अनङ्टसूची 
नबयेको बए सोको भौकासभेत ङ्छदई 
बङू्झभसम्फन्धी ऐन¸ 2021 फभोङ्ञजभ 
हदफन्दीङ्झबर ऩने जग्गा ङ्जपताि ङ्छदन े य 
हदफन्दीबन्दा फढी जग्गाको उङ्ञचत ऺङ्झतऩूङ्झति 
ङ्छदने ङ्झनणिम गयेकोभा सयकायको उि 
सैर्द्ाङ्ञन्तक प्रकृङ्झतको ङ्झनणिमको ऩारना नगयी 
गरत व्मातमा गयी गहृ भन्रारमफाट कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभको छानङ्झफन बएको सभेत नदेङ्ञिएको 
अवस्थाभा तत्कारीन श्री ५ को सयकायरे 
कानूनफभोङ्ञजभको सम्ऩूणि प्रङ्जिमाहरू ऩूया गयी 

ऩयशङ्टयाभ ऩोियेर¸ 
भारऩोत अङ्झधकृत¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ 
दपा ८ (१) य 

दपा १७  
32¸19¸20¸000।- 
 

कृष्णप्रसाद ऩौडेर¸ शा.अ.¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ 

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3(1) (झ)  

32¸19¸20¸000।- 

प्रकाशनायामण बट्ट¸ ना.सङ्ट.¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 32¸19¸20¸000।- 

टॊकनाथ ऩौडेर¸ ना.सङ्ट.¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 32¸19¸20¸000।- 

प्रभेफहादङ्टय िाऩङ्टङ¸ प्रभङ्टि 
भारऩोत अङ्झधकृत¸ 

भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

दपा 8 (1) 
(ज) य दपा 
17 फभोङ्ञजभ 
कसङ्टयको दपा 
22 फभोङ्ञजभ 
भङ्झतमाय  

दपा 8 (1)¸ 
दपा 17¸ दपा 
३(१) य दपा 
3 (1)(झ) को 
सजामभा दपा 
22 फभोङ्ञजभ 

9¸65¸76¸000।- 

अजङ्टिन िङ्झतवडा¸ ना.सङ्ट.¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 
ऐ ऐ 9¸65¸76¸000।- 

शॊकयप्रसाद सङ्टवेदी¸ 
बङू्झभसङ्टधाय अङ्झधकायी¸ 
बङू्झभसङ्टधाय कामािरम¸ 

काठभाडौं । 

ऐ ऐ 9¸65¸76¸000।- 
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सम्फङ्ञन्धत जग्गाधनीहरूराई ऩमािप्त सङ्टन ङ्टवाइको 
भौका य ऺङ्झतऩूङ्झतिसभेत ङ्छदई प्राप्त गयी 
सयकायीकयण बएका सयकायी बोग य 
स्वाङ्झभत्वभा यही नऩेार सयकायरे चाहेको 
फित छाड्ने य सभयजॊग कम्ऩनीराई 
आमस्ता फङ्टझाउन ेसतिभा ङ्जकसानहरूरे कभाई 
यहेका साङ्झफक रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरका 
जग्गाहरूराई सङ्टवणि शम्शेयको नाभफाट जपत 
बएका जग्गाहरू बनी सङ्टवणि शम्शेयरे हारैको 
फकस गयी आफ्ना हकदायराई ङ्जव.सॊ. 
2017 सारभै हक हस्तान्तयण गङ्चयसकेका 
य त्मसऩङ्झछ तत्कारीन सयकायरे 
कानूनफभोङ्ञजभ अङ्झधग्रहण गयी ङ्झभङ्झत 
2022।2।24 गतेदेङ्ञि सयकायी 
स्वाङ्झभत्वभा आइसकेका रङ्झरता ङ्झनवास 
र्क्याम्ऩङ्झबरका साङ्झफक हाॉडीगाउॉ भौजा हा.नॊ. 
456 को रगत ङ्झबड्न े ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकत्ताका 
सयकायी जग्गाहरूभध्मे 136 योऩनीबन्दा 
फढी ऺेरपरका जग्गाहरू ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम¸ 

कामािरमहरूफाट मोजनाफर्द् तङ्चयकारे ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झभङ्झतभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कैङ्जपमतमङ्टि गैयकानूनी 
ङ्झनणिमहरू गयी-गयाई अनङ्झधकृत व्मङ्ञि तथा 
सॊस्थाहरूराई जग्गाधनी फनाउने̧  सयकायी 
जग्गाभा कृङ्झरभ भोही िडा गयी अनङ्झधकृत 
व्मङ्ञिहरूराई भोही कामभ गने¸ 

साङ्झफकदेङ्ञिकै याजकङ्ट रो य फाटोसभेतका 
साविजङ्झनक जग्गाभा सभेत भोही यहेको बनी 
गरत ङ्झरित िडा गयी-गयाई अनङ्झधकृत 

अॊगङ्टय ङ्झसग्देर¸ ना.सङ्ट.¸ 
बङू्झभसङ्टधाय कामािरम¸ 

काठभाडौं । 

ऐ ऐ 9¸65¸76¸000।- 

केदायप्रसाद शे्रष्ठ¸ ना.सङ्ट.¸ 
बङू्झभसङ्टधाय कामािरम¸ 

काठभाडौं । 

दपा 8 (1) 
(ज) य दपा 
17  

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ) को 
सजामभा दपा 
22 फभोङ्ञजभ  

9¸65¸76¸000।- 

कभर ङ्ञघङ्झभये¸ नाऩी 
अङ्झधकृत¸ 

नाऩी कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ 

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ)  

32¸19¸20¸000।- 

देवफहादङ्टय राङ्झभछाने̧  
सबेऺक¸ 

नाऩी कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 32¸19¸20¸000।- 

बयतचन्ि अमािर¸ 

अङ्झभन¸ 

नाऩी कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 32¸19¸20¸000।- 

जनकफहादङ्टय बण्डायी¸ 
नाऩी अङ्झधकृत¸ 

नाऩी कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

दपा 8 (1) 
(ज) य दपा 
१७ को 
कसङ्टयको दपा 
२२ वभोङ्ञजभ 
भङ्झतमाय  

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ) 
को सजामभा 
दपा 22 
फभोङ्ञजभ  

9¸65¸76¸000।- 
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व्मङ्ञि तथा सॊस्थाको नाभभा सट्टाबनाि ङ्छदने̧  
सयकायी जग्गाको रगत कट्टा गयी उनाउ 
गङ्टठीको नाभभा कामभ गयी अनङ्झधकृत 
व्मङ्ञिहरूराई भोही कामभ गयाउने¸ ङ्जवङ्ञशष्ट 
व्मङ्ञिहरूको ङ्झनवास ऩङ्चयसय पोडी सयकायी¸ 
साविजङ्झनक जग्गा भासी सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको 
दङ्टरुऩमोग गयी व्मङ्ञिङ्जवशेषको प्रङ्जटङभा 
फाटोको ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउन े गरत भनसामरे 
सयकायी रागतभा सयकायी जग्गा भस्मौट हङ्टन े
गयी ङ्झनणिम गनिका राङ्झग दूङ्जषत प्रस्ताव तमाय 
गने य त्मस्तो प्रस्तावराई स्वीकृङ्झत प्रदान 
गनेसभेतका अनङ्झधकृत कामिहरू गये गयाएको 
। 

सयकायी जग्गा व्मङ्ञि ङ्जवशेषराई ङ्जपताि ङ्छदन े
गयी भारऩोत कामािरम¸ ङ्झडल्रीफजाय¸ 

काठभाडौंसभेतफाट ङ्झभङ्झत 2049।7।25 य 
ङ्झभङ्झत 2049।9।23 भा गैयकानूनी ङ्झनणिम 
गङ्चयसकेऩङ्झछ त्मसको रगतै्त जग्गा ङ्जपताि ङ्छदन े
ङ्झनणिम प्रङ्जिमाभा सॊरग्न भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजायका तत्कारीन प्रभङ्टि भारऩोत 
अङ्झधकृत कराधय देउजा¸ भारऩोत अङ्झधकृत 
सङ्टयेन्िभान कऩारी¸ ना.सङ्ट. जगतप्रसाद ऩङ्टडासैनी 
य िङ्चयदाय मङ्टिप्रसाद शे्रष्ठ तथा बङू्झभसङ्टधाय 
तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवबागका तत्कारीन 
कभिचायी¸ ऩदाङ्झधकायीहरू भहाङ्झनदेशक 
भङ्टकङ्ट न्दप्रसाद आचामि̧  शा.अ.द्वम धभिप्रसाद 
गौतभ य प्रभेफहादङ्टय िाऩङ्टङका ऩङ्चयवायका 
सदस्म य नङ्ञजकैका नातेदायहरू एवॊ ङ्जवद्या 
ऩौडेर गौतभ¸ उङ्झभिरा शाह¸ ब ङ्टवनकङ्ट भायी 

हङ्टऩेन्िभङ्ञण के .सी ¸ उऩ-
सङ्ञचव¸ 

बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
भन्रारम । 

दपा 8 (1) 
(ज)¸ दपा 9 
य दपा 17  

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ)  

30¸39¸96¸000।- 

जीतफहादङ्टय थाऩा¸ सह-
सङ्ञचव¸ 

बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
भन्रारम । 

ऐ ऐ 9¸65¸76¸000।- 
 

छङ्जवयाज ऩन्त¸ सङ्ञचव¸ 

बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
भन्रारम । 

ऐ 

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ) य 

दपा 24  

9¸65¸76¸000।- 
 

डम्फय शे्रष्ठ¸ भन्री¸ 
बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 

भन्रारम । 

दपा 8 (1) 
(ज)  

ऐ 9¸65¸76¸000।- 
 

याजेन्िभान शे्रष्ठ¸ 
इङ्ञञ्जङ्झनमय¸ 

बवन ङ्झनभािण सॊबाय 
ङ्झडङ्झबजन कामािरम । 

दपा 8 (1) 
(ज)¸ दपा ९ 
य दपा १७  

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ) य 

दपा 9  

9¸65¸76¸000।- 
 

फारकृष्ण शे्रष्ठ¸ ङ्झस.ङ्झड.इ.¸ 
बवन ङ्झनभािण सॊबाय 
ङ्झडङ्झबजन कामािरम । 

ऐ ऐ 9¸65¸76¸000।- 
 

सङ्टयोजयाज याजकङ्ञणिकाय¸ 
सङ्ट.इ.¸ 

बवन ङ्झनभािण सॊबाय 
ङ्झडङ्झबजन कामािरम । 

ऐ ऐ 9¸65¸76¸000।- 
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चाऩागाईं¸ सोदाकङ्ट भायी चाऩागाईं¸ याभकल्माण 
अङ्झधकायी य याभनाथ ङ्ञघङ्झभयेरे 
गैयकानूनीरूऩभा ङ्जपताि ङ्छदएको जग्गाभध्मेफाट 
जग्गा ङ्जपताि गङ्चयङ्झरन ेकामिभा सॊरग्न सङ्टङ्झनती 
याणा¸ शैरजा याणासभेतका व्मङ्ञिहरूको 
नाभफाट हारैदेङ्ञिको फकसऩरको ङ्झरित 
ऩाङ्चयत गयी-गयाई कङ्झभसनको रूऩभा जग्गा 
फकस गङ्चयङ्झरएको । 

त्मसयी जग्गा फकस गङ्चयङ्झरनेहरूभध्मे 
ङ्झनभिरादेवी शे्रष्ठ¸ ङ्जवद्या ऩौडेर गौतभ¸ 

शङ्ञशकरा सङ्टब्फा¸ उङ्झभिरा शाह¸ ब ङ्टवन कङ्ट भायी 
चाऩागाईं¸ सोदाकङ्ट भायी चाऩागाईं य भोहनप्रसाद 
बट्टयाईसभेतका सात जना व्मङ्ञिहरूरे ङ्झभङ्झत 
2050।2।29 भा ऩाङ्चयत ङ्झरितफाट जग्गा 
प्राप्त गयेको देङ्ञिमो। जसभध्मे ङ्झनभिरादेवी 
शे्रष्ठ¸ भोहनप्रसाद बट्टयाई य शङ्ञशकरा सङ्टब्फा 
ङ्झभङ्झत 2049।7।25 य ङ्झभङ्झत 
2049।9।23 भा गैयकानूनी रूऩभा ङ्जपताि 
ङ्छदने ङ्झनणिम प्रङ्जिमाभा सॊरग्न कभिचायीहरू 
िभश: भारऩोत कामािरम ङ्झडल्रीफजायका 
तत्कारीन िङ्चयदाय मङ्टिप्रसाद शे्रष्ठ¸ बङू्झभसङ्टधाय 
तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवबागका शा.अ.द्वम 
धभिप्रसाद गौतभ य प्रभेफहादङ्टय िाऩङ्टङका 
नङ्ञजकैका नातेदायहरू यहेको देङ्ञिएकोभा सोही 
ङ्झभङ्झत 2050।2।29 भा भारऩोत 
कामािरम¸ ङ्झडल्रीफजायफाट िङ्जटई गएको उही  
डोयभापि त तीनै जग्गाधनीहरूफाट उही 
साऺीहरू (याभनाथ ङ्ञघङ्झभये य याभकल्माण 
अङ्झधकायीसभेत) यािी उस्तै प्रकृङ्झतको 

अशोकनाथ उप्रतेी¸ 
भहाङ्झनदेशक¸ 

सहयी ङ्जवकास तथा बवन 
ङ्झनभािण ङ्जवबाग । 

ऐ ऐ 9¸65¸76¸000।- 
 

दीऩ फस्न्मात¸ सङ्ञचव¸ 

बौङ्झतक मोजना तथा 
ङ्झनभािण भन्रारम । 

ऐ 

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ)¸ 
दपा 9 य दपा 

24  

9¸65¸76¸000।- 
 

ङ्जवनोदकङ्ट भाय गौतभ¸ 
उऩसङ्ञचव (कानून)¸ 
बौङ्झतक मोजना तथा 
ङ्झनभािण भन्रारम । 

ऐ 

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ) य 

दपा 9  

9¸65¸76¸000।- 
 

ङ्जवजमकङ्ट भाय गच्छदाय¸ 

उऩ-प्रधानभन्री तथा 
भन्री¸ 

बौङ्झतक मोजना तथा 
ङ्झनभािण भन्रारम । 

दपा 8 (1) 
(ज) य दपा 
१७  

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ) य 

दपा 24  

9¸65¸76¸000।- 
 

सेभन्तयाज चाऩागाईं¸ गङ्टठी 
प्रशासक¸ गङ्टठी सॊस्थान¸ 

केन्िीम कामािरम¸ 

ङ्झरऩङ्टयेश्वय । 

ऐ ऐ  7¸08¸48¸000।- 

याभेश्वय ङ्जवडायी¸ वङ्चयष्ठ 
सहामक¸ 

गङ्टठी सॊस्थान¸ तहङ्झसर 
शािा कामािरम¸ 

कारभोचन¸ काठभाडौं। 

ऐ 

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१)¸ दपा 
3 (1) (झ) 

7¸08¸48¸000।- 
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हारैदेङ्ञिको फकसऩरको ङ्झरितभापि त उङ्झभिरा 
शाह¸ ब ङ्टवनकङ्ट भायी चाऩागाईं¸ सोदाकङ्ट भायी 
चाऩागाईं य ङ्जवद्या ऩौडेर गौतभरे जग्गा 
गैयकानूनी ङ्जपताि बएको ङ्झभङ्झत 
2049।9।23 फाट जम्भा आठ 
ङ्छदनङ्झबरभा (2049।10।2) भा तमाय 
बएको य ङ्झभङ्झत 2050।2।29 भा ऩाङ्चयत 
बएको ङ्झरितफाट आपू सभेतको नाभभा 
रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरको सयकायी जग्गा 
प्राप्त गयेको । 

मसयी सयकायी जग्गा व्मङ्ञि ङ्जवशेषराई ङ्जपताि 
ङ्छदन े गयी गैयकानूनी ङ्झनणिम बएको आठ 
ङ्छदनङ्झबरको अवङ्झधभा उि प्रकयणभा 
सॊरग्नता य सयोकाय नबएका स्वतन्र 
व्मङ्ञिहरूरे जग्गाधनी बङ्झनएका याणा 
ऩङ्चयवायराई िङ्टसी फनाई¸ ङ्चयझाई ऺेरपर 6-
9-0-0 योऩनी जग्गा हारैदेङ्ञिको 
फकसऩरभापि त प्राप्त गयेको हो बनी ङ्जवश्वास 
गनिसक्ने स्ऩष्ट आधाय य ठोस प्रभाणसभेत 
नदेङ्ञिएको तथा ङ्झनजहरूरे आमोगका 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतसभऺ गयेको फमानभा 
सभेत आपूहरूरे दाता बङ्झनएका याणाहरूफाट 
6 योऩनीबन्दा फढी जग्गा फकस ऩाउनङ्टऩने 
आधाय य कायण िङ्टराउन नसकी गोरभटोर 
जवाप रेिे-रेिाएको देङ्ञिएकोरे 
फकसभापि त जग्गा प्राप्त गने ङ्झनजहरू उङ्झभिरा 
शाह¸ ब ङ्टवनकङ्ट भायी चाऩागाईं¸ सोदाकङ्ट भायी 
चाऩागाईं य ङ्जवद्या ऩौडेर गौतभ गैयकानूनी 
रूऩभा जग्गा ङ्जपताि गने कामिभा प्रत्मऺ 
सॊरग्न कभिचायीहरूका आपन्त बएको 

हङ्चयफोर आचामि̧  भङ्टतम 
अङ्झधकृत¸ 

गङ्टठी सॊस्थान¸ केन्िीम 
कामािरम¸ ङ्झरऩङ्टयेश्वय । 

ऐ ऐ 7¸08¸48¸000।- 

हेभयाज सङ्टवेदी¸ सह-
प्रशासक¸ 

गङ्टठी सॊस्थान । 
ऐ ऐ  7¸08¸48¸000।- 

तेजयाज ऩाण्डे¸ सहसङ्ञचव¸ 

बङू्झभसूधाय तथा व्मवस्था 
भन्रारम । 

दपा 8 (1) 
(ज) य दपा 
९ य १७  

दपा 8 (1)¸ 
दपा ९ य दपा 
17¸ दपा ३ 
(१)¸ दपा 3 
(1) (झ) 

7¸08¸48¸000।- 

ङ्छदनेशहङ्चय अङ्झधकायी¸ 
सङ्ञचव¸ 

बङू्झभसूधाय तथा व्मवस्था 
भन्रारम । 

ऐ 

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ)¸ 
दपा 9 य दपा 

24  

7¸08¸48¸000।- 

चन्िदेव जोशी¸ भन्री¸ 
बङू्झभसूधाय तथा व्मवस्था 

भन्रारम । 

दपा 8 (1) 
(ज)¸ दपा 
17  

ऐ?? 7¸08¸48¸000।- 

तङ्टरसी ऩोियेर¸ सहामक 
प्रशासक¸ गङ्टठी सॊस्थान । 

ऐ 
दपा ८ (१) य 

दपा १७  
7¸08¸48¸000।- 

हङ्चयप्रसाद जोशी¸ उऩ-
प्रशासक¸ 

गङ्टठी सॊस्थान । 

ऐ 

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ)  

7¸08¸48¸000।- 
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नदेङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्झनजहरू प्रत्मऺ राबग्राही 
बएकारे ङ्झनदोष हङ्टन ् बनी भाङ्झथ ङ्जववेङ्ञचत 
आधाय¸ कायण य ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहेको 
हारैदेङ्ञिको फकसऩरको ङ्झरितसभेतका 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतजन्म प्रभाणहरूफाट ङ्जवश्वास गनिसक्ने 
अवस्था नदेङ्ञिएको। 

मसयी सयकायरे प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभका 
सम्ऩूणि कानूनी प्रङ्जिमा य कामिङ्जवङ्झधसभेत ऩूया 
गयी ऩटक-ऩटक नेऩार याजऩर य गोयिाऩर 
दैङ्झनकभा साविजङ्झनक सूचना प्रकाङ्ञशत गयी 
सम्फङ्ञन्धत जग्गाधनीहरूराई ऺङ्झतऩूङ्झतिको दाफी 
गनिका राङ्झग ऩमािप्त सङ्टन ङ्टवाइको भौका य 
कानूनफभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झतिसभेत ङ्छदई ङ्झभङ्झत 
2022।2।24 गतेदेङ्ञि सयकायीकयण 
बएका काठभाडौं उऩत्मकाङ्झबरका 
हङ्चयहयबवन¸ रङ्झरतऩङ्टय¸ ऩङ्टल्चोक¸ सीताबवन¸ 

नक्सार¸ काठभाडौं¸ रक्ष्भीङ्झनवास¸ 

भहायाजगॊज¸ फफयभहर¸ कङ्ट ङ्चयमागाउॉ य 
रङ्झरताङ्झनवास¸ फारङ्टवाटायको 299-9-2-0 
योऩनी जग्गाभध्मेको ऺेरपर २८४–१४–३–

० योऩनी जग्गा य सोभा यहेका सफै 
घयहरूसभेत गयी एक हजाय योऩनीबन्दा फढी 
जग्गा एउटै कानून य उही कानूनी प्रङ्जिमाहरू 
ऩूया गयी एउटै ङ्झनणिमफाट एकैऩटक सयकायरे 
अङ्झधग्रहण गयी प्राप्त गयेको देङ्ञिएकोभा 
त्मसैभध्मेको साङ्झफक रङ्झरता ङ्झनवास 
र्क्याम्ऩङ्झबर ऩने हारको फारङ्टवाटायङ्ञस्थत 
ऺेरपर २८४–१४–३–० योऩनी 

फङ्झरयाभप्रसाद तेरी¸ गङ्टठी 
प्रशासक¸ गङ्टठी सॊस्थान । 

ऐ 

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१)¸ दपा 
3 (1) (झ) य 

दपा 24  

7¸08¸48¸000।- 

ङ्छदरीऩकङ्ट भाय बट्ट¸ कामभ 
भङ्टकामभ गङ्टठी प्रशासक¸ 

गङ्टठी सॊस्थान । 

ऐ ऐ 7¸08¸48¸000।- 

नवयाज ऩौडेर¸ सहामक¸ 

गङ्टठी सॊस्थान । 
ऐ 

दपा 8 (1) य 
दपा 17¸ दपा 
३ (१) य दपा 
3 (1) (झ)  

7¸08¸48¸000।- 

शैरेन्ि ऩौडेर¸ सहामक 
प्रशासक¸ गङ्टठी सॊस्थान 

ऐ ऐ 7¸08¸48¸000।- 

जमप्रसाद येग्भी¸ उऩ-
प्रशासक¸ 

गङ्टठी सॊस्थान 

ऐ ऐ 7¸08¸48¸000।- 

पणीन्िप्रसाद दाहार¸ 
ना.सङ्ट.¸ 

भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 7¸08¸48¸000।- 

भङ्ञणकङ्ट भाय याना¸ ना.सङ्ट.¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 7¸08¸48¸000।- 
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जग्गाभध्मेको 136 योऩनीबन्दा फढी जग्गा 
प्रजातन्रको ऩङ्टनस्थािऩनाको आन्दोरनभा 
रागफेाऩत सयकायरे हयण गयेका जग्गाहरू 
छानङ्झफन गयी ङ्जपताि ङ्छदन े बङे्ङ सम्फन्धभा 
ङ्जव.सॊ. 2046 सारको प्रजातन्र 
ऩङ्टनस्थािऩनाऩङ्झछको नेऩार सयकाय¸ 

भङ्ञन्रऩङ्चयषद् फाट ङ्जव.सॊ. 2047 भा बएका 
ङ्जवशङ्टर्द् सैर्द्ाङ्ञन्तक प्रकृङ्झतका ङ्झनणिमहरूराई 
गरत व्मातमा गयी सयकायी कामािरमभा 
सङ्टयङ्ञऺत हङ्टन ङ्टऩने प्रभाण अङ्झबरेिराई सभेत 
रङ्टकाई ङ्झछऩाई नष्ट गयी¸ नेऩार याजऩरभा 
प्रकाङ्ञशत भहत्वऩूणि सूचनाहरू सभेतराई 
अनदेिा गयी कानूनफभोङ्ञजभ सयकायी 
साविजङ्झनक जग्गाको सॊयऺण गनङ्टिऩने 
ङ्ञजम्भेवायी य दाङ्जमत्वसभेत यहे-बएको भारऩोत 
कामािरमसभेतरे सयकायी जग्गा व्मङ्ञिको 
नाभभा कामभ गङ्चयङ्छदने̧  कानूनङ्जवऩयीत 
सयकायी साविजङ्झनक जग्गाभा अनङ्झधकृत 
व्मङ्ञिहरूको भोङ्जहमानी हक स्थाङ्जऩत 
गयाउनभा प्रत्मऺ बङू्झभका ङ्झनवािह गने 
रगामतका गैयकानूनी कामि गने य सयकायी 
सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झभङ्झतभा गङ्चयएका भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टयहरूफाट 
उन्भङ्टङ्ञि ऩाउने तथा अवैधाङ्झनकरूऩभा प्राप्त 
गयेको सयकायी साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तराई 
वैधाङ्झनकता ङ्छदराउने ियाफ भनसामफाट प्रङे्चयत 
बई अदारतभा प्रत्मङ्टत्तय ङ्जपयाउॉदासभेत 
सयकायी¸ साविजङ्झनक जग्गाको अङ्झबरेि प्रभाण 
सङ्टयङ्ञऺत यािी जग्गाको सॊयऺण गनङ्टिऩने प्रभङ्टि 

फिीफहादङ्टय काकी¸ शा.अ.¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 7¸08¸48¸000।- 

रक्ष्भीनायामण उप्रतेी¸ 
उ.स.¸ 

भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 7¸08¸48¸000।- 

ङ्छदनेशप्रसाद शभाि̧  प्रभङ्टि 
भारऩोत अङ्झधकृत¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 

ङ्झडल्रीफजाय । 

ऐ ऐ 7¸08¸48¸000।- 

रुक्भशम्शेय जफया 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७ को 
दपा ८ य 
भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
2059 को 
दपा 8 (4) 
य दपा ३ 

(३) 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७ को 
दपा ८ य 
भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
2059 को 

दपा 8 (4) य 
दपा ३ (१) य 
दपा 3 (1) 

(झ)  

8¸27¸82¸000।- 

हाटकशम्शेय जफया ऐ ऐ 1¸35¸22¸050।- 

हेभनशम्शेय जफया  
 

ऐ 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०५९ को 
दपा ३ (१)¸ 
दपा ८ (4)  

1¸35¸22¸050।- 

सङ्टङ्झनती याणा  ऐ ऐ 8¸69¸82¸000।- 
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ङ्ञजम्भेवायी य दाङ्जमत्व हङ्टने सम्फङ्ञन्धत भारऩोत 
कामािरमरे उल्टै सयकायी साविजङ्झनक जग्गा 
िान भास्न िोज्ने कामिभा सहमोग ऩङ्टग्ने गयी 
कानूनफभोङ्ञजभ अङ्झधग्रहण गयी प्राप्त गयेको 
जग्गाराई सयकायरे जपत गयेको जग्गा हो 
बनी गरत तथ्म उल्रेि गयी ङ्झरङ्ञित जवाप 
प्रस्तङ्टत गने¸ ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवबाग¸ भन्रारमरे 
अन्तयगतका ङ्झनकामहरूफाट बए-गयेका 
गैयकानूनी ङ्झनणिमहरूराई वैधाङ्झनकता ङ्छदन 
तथा भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टयतपि को कायफाहीफाट 
जोङ्झगने भनसामरे प्रङे्चयत बई गरत ङ्झरित 
िडा गयी दूङ्जषत प्रस्ताव तमाय गने-गयाउने य 
नेऩार सयकाय¸ भङ्ञन्रऩङ्चयषद्भा ऩसे गने-
गयाउने सभेतका कामिहरू मोजनाफर्द्रूऩभा 
गये-गयाएको देङ्ञिएफाट काठभाडौं 
फारङ्टवाटायङ्ञस्थत रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरको 
समौं योऩनी सयकायी य साविजङ्झनक जग्गा ङ्झरन 
िानका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामका तल्रोदेङ्ञि 
उऩल्रो तहसम्भका सयकायी कभिचायी¸ 
ऩदाङ्झधकायीरे आफ्नो ऩदको दङ्टरुऩमोग गदै 
आफ्नो कामिऺ ेर नाघी अन्म ङ्झनकामसभेतको 
कामिऺ ेर ग्रहण गयी अन्म व्मङ्ञिहरूसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा सयकायी अड्डाहरूको सभेत 
दङ्टरुऩमोग गयी अनङ्झधकृत एवॊ गैयकानूनी कामि 
गयेको सप्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको । 

अत: सयकायरे तत्कारीन अवस्थाभा 
कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया गयी सम्फङ्ञन्धत 
जग्गाधनीराई कानूनफभोङ्ञजभको सङ्टन ङ्टवाइको 
भौका ङ्छदई अङ्झधग्रहण गङ्चयङ्झरएको जम्भा 

शैरजा याणा  ऐ ऐ 9¸63¸04¸050।- 

हेभािी शम्शेय ज.फ.या. 

दपा 8 (१) 
को कसङ्टयको 
दपा २२ 
फभोङ्ञजभ 
भङ्झतमाय 

दपा 8 (१) 
को सजामभा 
दपा २२ 
फभोङ्ञजभ 

42¸00¸000।- 

ङ्झफरफहादङ्टय भहजिन 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७ को 
दपा ८ य 
भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
2059 को 
दपा 8 (4) 
य दपा ३ 

(३) 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

२०१७ को 
दपा ८ य 
भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

2059 को 
दपा 8 (4) य 
दपा ३ (१) य 
दपा 3 (1) 

(घ)  

3¸00¸000।- 

हषि भहजिन 
 

दपा 8(4) दपा 8 (4)  44¸80¸000।- 

ङ्झड.एर. डेबरऩसि 
प्रा.ङ्झर.का सञ्चारक 
कैराशचन्ि गोमर 

ऐ ऐ 5¸44¸00¸000।- 

भाधवी सङ्टवेदी ऐ ऐ 91¸20¸000।- 

उभाकङ्ट भायी ढकाल्नी ऐ ऐ 91¸20¸000।- 

श्रीकृष्ण भहजिन ऐ ऐ 1¸90¸40¸000।- 

चभेरी शे्रष्ठ ऐ ऐ 3¸28¸00¸000।- 
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ऺेरपर 284-14-3-0 योऩनीको जग्गाको 
जम्भा यकभ रु.16¸33¸922।19 
ऺङ्झतऩूङ्झतिसभेत ङ्छदई सयकायी प्रमोजनका राङ्झग 
प्राप्त गङ्चयङ्झरएको काठभाडौं फारङ्टवाटायङ्ञस्थत 
साङ्झफक हाॉडीगाउॉ भौजा हा.नॊ. 456 को 
रगत ङ्झबड्ने रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरका 
सयकायी जग्गाहरू तथा सोही ऺेरका 
याजकङ्ट रो य फाटोसभेतका साविजङ्झनक 
जग्गाहरू जग्गा प्राङ्झप्त ऐन¸ 2018¸ 

बङू्झभसम्फन्धी ऐन¸ 2021¸ गङ्टठी ऐन¸ 2033¸ 

जग्गा प्राङ्झप्त ऐन¸ 2034¸ भारऩोत ऐन¸ 

2034 य जग्गा प्रशासन ङ्झनदेङ्ञशका¸ 2058 
को फङ्ञििराऩ हङ्टने गयी सयकायी जग्गा 
व्मङ्ञिङ्जवशेषराई ङ्जपताि ङ्छदने̧  कृङ्झरभ व्मङ्ञिहरू 
िडा गयी सयकायी¸ साविजङ्झनक जग्गाभा भोही 
कामभ गने¸ नेऩार सयकाय¸ सभयजॊग 
कम्ऩनीको नाभको दताि सच्माई गैयकानूनी 
रूऩभा व्मङ्ञिङ्जवशेषको नाभभा सयकायी जग्गा 
हारसाङ्झफक गने¸ गयाउने¸ एकऩटक सयकायको 
नाभभा दताि कामभ बइसकेको जग्गा छङ्टट 
जग्गा दतािको प्रावधानको दङ्टरुऩमोग गयी 
भारऩोत ऐन¸ 2034 को ङ्जवऩयीत ऩङ्टन् 
व्मङ्ञिङ्जवशेषको नाभभा गैयकानूनीरूऩभा 
दोहोयो दताि गने¸ अन्म भन्रारम¸ ङ्झनकामको 
ऺेराङ्झधकाय ग्रहण गयी सयकायी¸ साविजङ्झनक 
जग्गाभा भोहीको हैङ्झसमत ङ्छदन े गयी गरत 
ङ्झरित तमाय गयी अनङ्झधकृत व्मङ्ञिराई 
सयकायी¸ साविजङ्झनक जग्गाको स्वाङ्झभत्व 
हस्तान्तयण गने गयी दूङ्जषत प्रस्ताव तमाय 

कान्छा भहजिन ऐ ऐ 52¸80¸000।- 

देवनायामण भहजिन ऐ ऐ 2¸97¸60¸000।- 

तीथिभामा भहजिन ऐ ऐ 67¸20¸000।- 

येना गङ्टरुङ ऐ ऐ 2¸27¸20¸000।- 

फाफङ्टयाजा भहजिन ऐ ऐ 3¸44¸00¸000।- 

भचानानी भहजिन ऐ ऐ 1¸55¸20¸000।- 

ग्वायाबाइ भहजिन ऐ ऐ 1¸88¸80¸000।- 

द्वाङ्चयकाभान भहजिन ऐ ऐ 3¸58¸72¸000।- 

यजनी ऩनेरु ऐ ऐ 40¸00¸000।- 

फाफा काकी ऐ ऐ 3¸28¸00¸000।- 

अगभ ढङ्टङ्गाना ऐ ऐ 3¸28¸00¸000।- 

िेभरार ियेर ऐ ऐ 3¸28¸00¸000।- 

बाटबटेनी डेबरऩभेन्ट 
कम्ऩनी प्रा.ङ्झर. को 
तपि फाट सॊचारक 
ङ्झभनफहादङ्टय गङ्टरुङ  

 

ऐ ऐ 11¸20¸00¸000।- 

रक्ष्भी ढकार ऐ ऐ 3¸28¸00¸000।- 

तीथिभामा भहजिन ऐ ऐ 3¸90¸40¸000।- 
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गने¸ दूङ्जषत प्रस्ताव तमाय गनिका राङ्झग गरत 
यामसङ्जहत ङ्जटप्ऩणी ऩसे गने¸ दूङ्जषत प्रस्ताव 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्भा ऩेस गनिका राङ्झग स्वीकृङ्झत ङ्छदन े
य ऩेस गने¸ जग्गाको साङ्झफकको रगत¸ 

सयकायी कामािरमहरूभा बएका अङ्झबरेि 
प्रभाणहरूफाट कतै ऩङ्झन उि रङ्झरता ङ्झनवास 
र्क्याम्ऩ ऺेरभा गङ्टठीको अङ्ञस्तत्व नदेङ्ञिएको 
अवस्थाभा साङ्झफकदेङ्ञि नै नेऩार सयकायको 
नाभभा कामभ यही सभयजॊग कम्ऩनीको 
नाभभा जग्गाधनी दताि से्रस्ता कामभ यहेका 
जग्गाहरूको सयकायको नाभको रगत कट्टा 
गयी उनाउ गङ्टठीको नाभभा कामभ गयी 
अनङ्झधकृत व्मङ्ञिहरूराई भोही िडा गने 
प्रमोजनका राङ्झग ङ्झभङ्झसर िडा गयी 
भन्रारमभा ऩठाउने य सयकायी जग्गा भस्मौट 
हङ्टने गयी दूङ्जषत प्रस्ताव तमाय गने तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषभा ऩेस गनि स्वीकृत ङ्छदनसेभेतका 
गैयकानूनी ङ्जिमाकराऩभा सॊरग्न प्रङ्झतवादी 
कभिचायी¸ ऩदाङ्झधकायीहरू एवभ ् सयकायी¸ 
साविजङ्झनक जग्गा आफ्नो नाभभा कामभ 
गयाउन याष्डसेवक कभिचायीहरूराई अनङ्टङ्ञचत 
प्रबावभा ऩायी नऩेार सयकायराई प्रत्मऺ हाङ्झन 
य आपूसभेतराई प्रत्मऺ राब ऩङ्टर् माउने 
कामिभा सॊरग्न व्मङ्ञिहरू तथा उि 
गैयकानूनी कामिभा प्रत्मऺ सॊरग्नता यहेका 
अन्म व्मङ्ञिहरूसभेतराई कसङ्टय हङ्टॉदाको 
फितभा कामभ यहेको न्मूनतभ सयकायी 
भूल्माॊकन तथा तत्कारीन अवस्थाभा 
सम्फङ्ञन्धत सयकायी कामािरमफाट ऩाङ्चयत 
ङ्झरितभा उङ्ञल्रङ्ञित यकभसभेतको आधायभा 

देवनायामण भहजिन ऐ ऐ 3¸06¸72¸000।- 

भोहन भहजिन ऐ ऐ 2¸62¸08¸000।- 

सञ्जमकङ्ट भाय भहजिन ऐ ऐ 27¸36¸000।- 

सकङ्ट रानन्द भहजिन ऐ ऐ 27¸36¸000।- 

इन्िफहादङ्टय थाऩा ऺेरी 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७ को 
दपा ४ (क)¸ 
दपा ८ य  
भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

2059 को 
दपा ३ (२) 
य दपा 8 

(4) 

भ्र.ङ्झन. 
ऐन¸२०१७ को 
दपा ४¸  दपा 
४ (क)¸ दपा 
८ य भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

2059 को 
दपा ३ (2) रे 

ङ्झनदेश गये 
फभोङ्ञजभ दपा 
3 (1)¸ दपा 
3 (1) (ङ) य 
दपा 8 (4)  

6¸23¸500।- 

शाङ्ञन्त भल्र प्रधानाङग ऐ ऐ 6¸23¸500।- 

सयस्वती कङ्ट भायी शे्रष्ठ ऐ ऐ 6¸23¸500।- 

ब ङ्टवनकङ्ट भायी चाऩागाईं 
 
ऐ ऐ 7¸59¸400।- 

याभकल्माण  अङ्झधकायी 
 
ऐ ऐ 7¸59¸400।- 

ङ्झभठूदेवी चाऩागाईं  
 

ऐ 

भ्र.ङ्झन. 
ऐन¸२०१७ को 

दपा ४ य 
भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

6¸23¸500।- 
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कामभ गङ्चयएको ङ्झफगो य ङ्झफगोफभोङ्ञजभको 
सजाम गयी ङ्झफगोसभेत असङ्टर उऩय/जपत 
हङ्टनका राङ्झग भागदाफी ङ्झरई साङ्झफक भ्र.ङ्झन. 
ऐन¸ 2017 य भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 2059 फभोङ्ञजभ 
ङ्जवशेष अदारत¸ काठभाडौंभा भङ्टद्दा दामय 
गङ्चयएको । भतृ्मङ्ट बइसकेको बङे्ङ 
कागजातफाट देङ्ञिएको हङ्टॉदा भङ्टरङ्टकी पौजदायी 
कामिङ्जवङ्झध सॊङ्जहता¸ २०७४ को दपा १३३ 
फभोङ्ञजभ सजाम नहङ्टन े बएकारे ङ्झफगो असङ्टर 
उऩय/जपत हङ्टन भार भागदाफी ङ्झरइएको ।  

2059 को 
दपा ३ (१)¸ 
दपा ८ (४) 

ङ्झनभिरादेवी शे्रष्ठ ऐ 

भ्र.ङ्झन. 
ऐन¸२०१७ को 
दपा ४¸  दपा 
४ (क)¸ दपा 
८ य भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

2059 को 
दपा ३ (2) रे 

ङ्झनदेश गये 
फभोङ्ञजभ दपा 
3 (1)¸ दपा 
3 (1) (घ) य 
दपा 8 (4) 

2¸71¸900।- 

भोहनप्रसाद बट्टयाई ऐ ऐ 4¸64¸200।- 

फैकङ्ट ण्ठ शभाि येग्भी ऐ ऐ 1¸50¸000।- 

ङ्ञिभादेवी आङवोहाङ ऐ ऐ 2¸86¸000।- 

शङ्ञशकरा सङ्टब्फा ऐ ऐ 1¸78¸200।- 

ङ्जवद्या ऩौडेर गौतभ ऐ ऐ 1¸31¸300।- 

उङ्झभिरा शाह ऐ ऐ 2¸86¸000।- 

याभनाथ ङ्ञघङ्झभये ऐ ऐ 1¸78¸200।- 

सोदाकङ्ट भायी चाऩागाईं ऐ 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 
२०१७ को 

दपा ४¸  दपा 
४ (क)¸ दपा 

93¸750।- 
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८ य भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

2059 को 
दपा ३ (2) रे 

ङ्झनदेश गये 
फभोङ्ञजभ दपा 
3 (1)¸ दपा 
3 (1) (ग) य 
दपा 8 (4) 

शोबाकान्त ढकार दपा 8 (4) 
दपा 8 (4) य 

दपा 47  
39¸27¸68¸000।- 

याभकङ्ट भाय सङ्टवेदी ऐ ऐ 52¸51¸40¸000।- 

ङ्झभनफहादङ्टय गङ्टरुङ ऐ ऐ 39¸27¸68¸000।- 

   #कल्ऩना तङ्टराधय¸ शङ्झभिरा शार्क्य/फज्राचामि̧  प्रगङ्झत कॊ साकाय¸ गैयआवासीम नेऩारी सॊघ¸ काभना गङ्टरुङ¸ कल्माण गङ्टरुङ¸ सज्जनकङ्ट भाय चाचान¸ देवान्शी गोमर¸ सयस्वती घरे गङ्टरुङ¸ सयरा घरे¸ भनोजकङ्ट भाय 
केङ्झडमा¸ भनोजकङ्ट भाय गौतभ¸ भन्ती गोिािरी¸ ङ्झनभिरादेवी गोमर¸ ङ्झनङ्जकता तङ्टराधय¸ अङ्झभताम्ब तङ्टराधय¸ उभा प्रसाईं¸ मङ्टङ्चयशोबा तङ्टराधय¸ येणङ्टका फज्राचामि̧  सङ्टङ्जवस्ता तङ्टराधय¸ अञ्जना तङ्टराधाय ताम्राकाय¸ चङ्ञन्िका 
कॊ साकाय तङ्टराधय¸ सानङ्टछोयी फज्राचामि̧  ङ्झसङ्जऩका िेतान¸ सङ्टष्भा फज्राचामि (शार्क्य)¸ सन्ध्मा शार्क्य¸ सॊगीता यािेचा काठोयी फोथया¸ नङ्टतन शे्रष्ठ¸ धभिशोबा शार्क्य¸ ङ्झडम्ऩर वॊशर¸ सङ्चयता भानन्धय शे्रष्ठ¸ गीता 
गौतभ िनार¸ ङ्झनतङ्ट गङ्टरुङ¸ यीता ओझा गौतभ¸ यत्नाङ्जहया फज्राचामि̧  प्रङ्झतभा वैद्य प्रधान¸ प्रवीण ताम्राकाय¸ ङ्जवजम ताम्राकाय¸ भामा शेऩाि गौचन¸ भहेशयाजा तङ्टराधय¸ द्वाङ्चयकादेवी शे्रष्ठ¸ इन्िदेव गङ्टरुङ¸ 
इन्दङ्ट शभाि̧  सॊदीऩ ढकार¸ बवानी जोशी¸ बायती ऩाण्डे¸ ङ्जववेककङ्ट भाय सङ्टवेदी¸ केशव तङ्टराधय¸ अङ्झनतादेवी कॊ साकाय¸ ॐ ङ्जवयभान ताम्राकाय¸ अङ्झनरभान ताम्राकाय¸ गोङ्जवन्दरार सॊघाई¸ गामरी शे्रष्ठ 
(कॊ साकाय)¸ सानङ्टकान्छा बङे्ङ ऩञ्चनायामण भहजिन¸ याधा ङ्झसग्देर आचामि̧  भचाफाफङ्ट प्रजाऩङ्झत¸ रुऩेसकङ्ट भाय सङ्टवेदी¸ सयोज ढकार¸ ऩहरभान गङ्टरुङ¸ ऩङ्टरुषोत्तभ ऩौडेर¸ प्रभोद शेयचन¸ कनक हफिर¸ 
अच्मङ्टतयाज शे्रष्ठ¸ ङ्जवजेन्ि जोशी¸ फिीरक्ष्भी शे्रष्ठ गयी ६५ जना व्मङ्ञिहरूको हकभा ङ्झनजहरूरे भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 2059 फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कसङ्टय गयेको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन सयकायी¸ साविजङ्झनक जग्गा हार 
ङ्झनजहरूको नाभभा देङ्ञिएको तथा आमोगसभऺ गयेको फमानभा सभेत उि जग्गा सयकायको नाभभा छाड्न तमाय नबएको हङ्टॉदा भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 2059 को दपा 8 को उऩदपा (४) य दपा 47 
फभोङ्ञजभ जग्गा जपत गने प्रमोजनका राङ्झग भार प्रङ्झतवादी कामभ गयी उि जग्गा ङ्झनजहरूको नाभफाट जपत गयी ऩङ्टन् नेऩार सयकायका नाभभा कामभ गयाउन भागदाफी ङ्झरइएको । 

 

21.  

केदायेश्वय उच्च 
भा.ङ्जव.¸ राना¸ 
डोटीका प्र.अ. य 
ङ्जव.व्म.स.का 
अध्मऺको 

केदायेश्वय उच्च भा.ङ्जव.¸ राना¸ डोटीको ङ्जवऻान 
प्रमोगशारा बवन ङ्झनभािणका राङ्झग साङ्झफक ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरम डोटीरे आ.व. ०६९।७० य 
०७०।७१ भा ङ्झनकासा गयेको रु. 
२४¸००¸०००।- य ङ्जवद्यारमको आन्तङ्चयक 

२०७६।11।1¸ 

२०७६।११।५ 

कृष्णफहादङ्टय फोहया¸ अध्मऺ¸ 
ङ्जव.व्म.स.¸ केदायेश्वय उच्च 
भा.ङ्जव.¸ राना¸ डोटी । 

१ 

दपा ८ (३) दपा ८ (३)  ७¸२९¸९४६।४१ 
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ङ्झभरेभतोभा बवन 
ङ्झनभािण य 
छारवङृ्ञत्तको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको  
बङे्ङसभेत । 

स्रोतफाट रु. १७¸५४¸५००।- गयी जम्भा रु. 
४१¸५४¸५००।- तत्कारीन ङ्जव.व्म.स.का 
अध्मऺ कृष्णफहादङ्टय फोहयारे ऩेश्की ङ्झरएकोभा 
रु. ३१¸१६¸०५३।५९ फयाफयको भार कामि 
बएको य ङ्जवद्यारमको िाताभा 
रु.३¸०८¸५००।- जम्भा गयेको देङ्ञिॉदा ङ्झनजरे 
रु.७¸२९¸९४६।४१ यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

22.  

बीभदत्त न.ऩा.¸ 
कॊ चनऩङ्टयङ्ञस्थत ङ्जवष्णङ्ट 
धाभ भङ्ञन्दयभा 
िङ्टङ्ञड्करा ङ्झनभािणका 
राङ्झग रु. ४ राि 
५० हजाय ऩेश्की 
ङ्झरई हारसम्भ 
पर्छ्यौट नगयेको 
बङे्ङसभेत । 

बीभदत्त न.ऩा.-३ ङ्ञस्थत साकेत धाभ ङ्जवष्णङ्ट 
भङ्ञन्दय (ङ्जवष्णङ्ट धाभ) भा िङ्टङ्ञड्करा ङ्झनभािण 
मोजनाका राङ्झग आ.व. २०६५।६६ भा 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ कणिफहादङ्टय ङ्जवष्टरे 
बीभदत्त न.ऩा.फाट रु. ४¸५०¸०००।- 
ङ्झरएकोभा हारसम्भ ङ्झनभािण कामि नगयी य उि 
यकभ पयपायक नगयी ङ्झनजरे आपूराई 
गैयकानूनी राब य नऩेार सयकायराई हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे बीभदत्त न.ऩा. 
सभऺ गयेको सम्झौता ऩारना नगयी बीभदत्त 
न.ऩा.फाट यकभ रु. ४¸५०¸०००।- ङ्झरनङ्टिानङ्ट 
गयेको । 

२०७६।11।८¸ 

२०७६।११।१५ 

कणिफहादङ्टय ङ्जवष्ट¸ अध्मऺ¸ 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत । 

१ 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) ४¸५०¸०००।- 

23.  

भारऩोत कामािरम¸ 

सङ्टनसयीका कभिचायी 
सभेतको ङ्झभरेभतोभा 
भतृ्मङ्ट बइसकेको 
व्मङ्ञि धयान १० 
की यनभामा 
ङ्झरम्फङ्टको जग्गा 
ङ्झनजको ङ्जकते 

२०७०।७।१० भा भतृ्मङ्ट बएकी यनभामा 
ङ्झरम्फङ्टको नाभभा इटहयी न.ऩा.भा यहेको जग्गा 
अॊङ्ञशमायको हक भास्ने य आपूरे राब ऩाउन े
गयी यत्नदेवी ङ्झरम्फङ्टरे गरत कागजात 
फनाई/फनाउन रगाई¸ झङ्टठा औॊठाछाऩ रगाई 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरम¸ सङ्टनसयीभा ऩेस 
गयेकोभा उि कामािरमका तत्कारीन भारऩोत 
अङ्झधकृत दङ्झधयाभ गङ्टयागाईं¸  ना.सङ्ट. (तहङ्चयय) 

२०७६।11।१५¸ 

२०७६।११।२० 

दङ्झधयाभ गङ्टयागाईं¸  तत्कारीन 
भारऩोत अङ्झधकृत¸ भनोज 
ङ्ञघङ्झभये¸  ना.सङ्ट. (तहङ्चयय)¸ 
कृष्णकङ्ट भाय नेऩार¸ िङ्चयदाय 
(पाॉटवारा) य याभप्रसाद 
बट्टयाई¸ िङ्चयदाय (भोठपाॉट)¸ 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत 
कामािरम¸ सङ्टनसयी । 

८ 

दपा ९ दपा ९  
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औॊठाछाऩ रगाई 
अकै व्मङ्ञिको 
नाभभा ऩास गयेको 
बङे्ङसभेत । 

भनोज ङ्ञघङ्झभये¸ िङ्चयदाय (पाॉटवारा) कृष्णकङ्ट भाय 
नेऩार य िङ्चयदाय (भोठपाॉट) याभप्रसाद बट्टयाईरे 
जग्गा ङ्झरने/ङ्छदने मङ्जकन सनाित गनङ्टिऩने कानूनी 
प्रङ्जिमासभेत ऩारना नगयी भतृक व्मङ्ञिको 
नाभको रु. ३१¸४५¸०००।- फयाफयको जग्गा 
ङ्झभङ्झत २०७६।८।२८ भा हारैको फकसऩरको 
ङ्झरित तमाय गयी हक नऩङ्टग्ने यत्नदेवी ङ्झरम्फङ्टको 
नाभभा हारैको फकसऩरभापि त हक हस्तान्तयण 
गयी गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माएको । उि जग्गा 
आफ्नो नाभभा कामभ गनि/गयाउन यत्नदेवी 
ङ्झरम्फङ्टरे रु.२¸३५¸०००।- यकभ फङ्टझाएको बङे्ङ 
साङ्जवती फमान गयेकोभा रु.४७¸१७५।-  भार 
याजस्व दाङ्ञिरा यङ्झसद देङ्ञिॉदा फाॉकी 
रु.१¸८७¸८२५।- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरए/ङ्छदएको । 
साङ्झफक इटहयी न.ऩा.का शा.अ. याजेन्ि ङ्झधभाररे 
जग्गाधनी स्वमॊ उऩङ्ञस्थत नबई नै ङ्झनजको 
नाभभा घयफाटो ङ्झसपाङ्चयस ङ्झनवेदन ङ्झरई ङ्झभङ्झत 
2070।8।24 भा न.ऩा.फाट घय फाटो 
ङ्झसपाङ्चयस गयेको । रेिाऩढी व्मवसामी 
ऩङ्टस्कयप्रसाद ऩोियेररे जग्गाधनी व्मङ्ञि स्वमभ ् 
उऩङ्ञस्थत नहङ्टॉदै ङ्झनजको नाभको ङ्झरित रेिी 
झङ्टठा सहीछाऩसङ्जहत ङ्झरित तमाय गयी 
अॊङ्ञशमायको हक भास्ने य यत्नदेवी ङ्झरम्फङ्टरे राब 
ऩाउने गयी भारऩोत कामािरम सङ्टनसयीभा ऩेस 
गयेको । 

याजेन्ि ङ्झधभार¸ शा.अ.¸  
इटहयी न.ऩा. । 

दपा ९ को 
कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभो
ङ्ञजभ दपा ९ 

 

ऩङ्टस्कयप्रसाद ऩोियेर¸ 
रेिाऩढी व्मवसामी । दपा ८ (४) 

को कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभो
ङ्ञजभ दपा ८ 

(४) 

 

यत्नदेवी ङ्झरम्फङ्ट । 
दपा ३ य 

दपा ८ (४) 

दपा ३ (१) 
(घ) य दपा 
८ (४) 

३१¸४५¸०००।– य 
१¸८७¸८२५।-  

गोङ्जवन्द कोइयारा¸ साऺी । 

दपा ८ (४) 
को कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभो
ङ्ञजभ दपा ८ 

(४) 

 

24.  

आ.व. 
२०७५।७६ भा 
श्री ङ्जहयादेवी 
आधायबतू ङ्जवद्यारम¸ 
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकभा 

ङ्जहयादेवी आधायबतू ङ्जवद्यारम¸ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकका 
राङ्झग शङ्टद्व िानेऩानी तथा स्वच्छ ङ्जवद्यारम 
कामििभको सम्झौताअनङ्टसायको काभ सम्ऩङ्ङ 
नहङ्टॉदैको अवस्थाभा ङ्जव.व्म.स.फाट ङ्झभङ्झत 
२०७६।३।१३ गते कामिसम्ऩङ्ङ बएको ङ्झनणिम 

२०७६।11।१५¸ 

२०७६।११।२० 

याजेशकङ्ट भाय शभाि̧  इङ्ञन्जङ्झनमय 
य अनन्त दङ्टरार¸ सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ भेरम्ची न.ऩा.¸ 
गणेश दाहार¸ प्र.अ.¸ 
प्रभेफहादङ्टय चाऩागाईं, अध्मऺ 

५ 
दपा ८ (१) 
य दपा ८ 
(१) (ग) य 

(ङ) 

दपा ८ (१) ६¸६२¸३९५।०८ 
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शङ्टर्द् िानऩेानी तथा 
स्वच्छ ङ्जवद्यारम 
कामििभको राङ्झग 
रु. दस राि प्राप्त 
बएकोभा काभ 
नगयी ऩङ्जहरा नै 
बएको काभ देिाई 
ङ्जकते येकडि फनाई 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङसभेत । 

गयाई साभान िङ्चयदको ङ्झफर¸ कामि सम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदनसभेतका कागजात झङ्टठा फनाई भेरम्ची 
न.ऩा.का इङ्ञन्जङ्झनमय याजेशकङ्ट भाय शभाि̧  सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय अनन्त दङ्टरार¸ ङ्जव.व्म.स.का अध्मऺ 
प्रभेफहादङ्टय चाऩागाईं य ङ्जहयादेवी आधायबतू 
ङ्जवद्यारमका प्र.अ. गणेश दाहारको ङ्झभरोभतोभा 
काभ नै नबएको मोजनाको काभ सम्ऩङ्ङ बएको 
बनी ब ङ्टिानी ङ्झरने काभ गयी नेऩार सयकाय वा 
साविजङ्झनक सॊस्थाराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने 
कामि गयेको । मसैगयी भेरम्ची न.ऩा. वडा नॊ. 
११ ङ्ञस्थत एन.ऩी. हाडिवमयका प्रोऩाइटय प्रकाश 
दाहाररे ङ्जहयादेवी आधायबतू ङ्जवद्यारमराई 
ङ्झफिी नै नगयेका ङ्झनभािण साभग्रीसभेतको ङ्झफर 
जायी गयी आपू वा अरू कङ्ट नै व्मङ्ञिराई 
गैयकानूनी राब  य नऩेार सयकायराई 
गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउन े फदङ्झनमतरे कामि 
गयेको । 

ङ्जव.व्म.स.,ङ्जहयादेवी आधायबतू 
ङ्जवद्यारम । 

प्रकाश दाहार¸ प्रोऩाइटय¸ 
एन.ऩी. हाडिवमय¸ भेरम्ची 
न.ऩा. वडा नॊ. ११¸ 
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) १¸०३¸२८२।- 

25.  

शङ्टबकाभना ङ्झनभािण 
सेवाका प्रोऩाइटय 
सभेतरे ङ्ञजल्रा 
आमङ्टवेद स्वास्थ्म 
केन्ि¸ म्माग्दी 
अन्तगितको दाना 
आमङ्टवेद 
औषधारमको 
कम्ऩाउन्डवार 
ङ्झनभािण/भभितका 

ङ्ञजल्रा आमङ्टवेद स्वास्थ्म केन्ि¸ म्माग्दीरे आ.व. 
२०७३।७४ भा दाना आमङ्टवेद औषधारमको 
कम्ऩाउण्डवार ङ्झनभािण गदाि फदङ्झनमतसङ्जहत 
नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने गयी 
प्रङ्झतवादी याष्डसेवक कभिचायी तथा ङ्झनभािण 
व्मवसामीको ङ्झभरोभतोभा ठेक्का सम्झौता गयी 
ठेक्का सम्झौताभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभको 
सति/भाऩदण्डसभेत ऩूया नगयी ङ्जपल्डभा नबएको 
कामिसभेत नाऩी ङ्जकताफभा चढाई गरत 
भूल्माॊकनसङ्जहत ङ्झनभािण व्मवसामीराई 

२०७७।१।२४¸ 

२०७७।२।८ 

यभेश शभाि ब ङ्टसार¸ ङ्झनङ्झभत्त 
कामािरम प्रभङ्टि¸ ङ्ञजल्रा 
आमङ्टवेद स्वास्थ्म केन्ि¸ 
म्माग्दी । 

५ 
दपा ११ य 
दपा ८ (१) 

(ङ) 

दपा ११ य 
दपा ८ (१)  

१¸४५¸९२८।६५ 

तेजेन्ि शभाि ऩौडेर¸  
ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि¸ सङ्टदीऩ 
िड्का¸  इङ्ञन्जङ्झनमय¸ सहयी 
ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभािण 
ङ्जवबाग¸ ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ 
फागरङ्टङ । 

दपा ८ (१) 
(क) (ग) य 

(ङ) 
दपा ८ (१) १¸४५¸९२८।६५ 
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िभभा रागत 
इङ्ञस्टभेटबन्दा फढी 
ब ङ्टिानी ङ्झरएको 
बङे्ङसभेत । 

रु.१¸४५¸९२८।६५ फढी ब ङ्टिानी गयी/गयाई 
नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको । 

सङ्चयता सङ्टवेदी¸ प्रोऩाइटय¸ 
शङ्टबकाभना ङ्झनभािण सेवा य 
यघङ्टनाथ शभाि, उि 
सॊस्थाफाट अङ्झधकायनाभा ङ्झरई 
ङ्झनभािण कामिभा सॊरग्न  

व्मङ्ञि । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) १¸४५¸९२८।६५ 

26.  

ऩसाि ङ्ञजल्रा¸ 
वीयगन्ज भ.न.ऩा. 
वडा नॊ. १६ का 
वडा अध्मऺरे 
जहयाती ङ्झभमा 
धङ्टङ्झनमाको ङ्जकत्ता नॊ. 
३२८ को जग्गाभा 
गरत घयफाटो 
ङ्झसपाङ्चयस गयेको 
बङे्ङसभेत । 

वीयगन्ज भ.न.ऩा.¸ वडा नॊ. १६ साङ्झफक 
इनवािबाठा (वी) वडा नॊ. ५ का जग्गाधनी 
जहयाती ङ्झभमा धङ्टङ्झनमाको ङ्जकत्ता नॊ. ३२८ को 
जग्गाभा २८ ङ्जपटको ङ्जऩच फाटो देङ्ञिई भारऩोत 
कामािरम¸ ऩसािको आ.व. २०७४।७५ को 
जग्गाको न्मूनतभ भूल्माॊकन ऩङ्टङ्ञस्तकाफभोङ्ञजभ 
जग्गाधनी जहयाती धङ्टङ्झनमारे ग्मान्तीदेवीराई य.नॊ. 
४६७६/क फाट ङ्झभङ्झत २०७४।१२।१९ को 
याजीनाभा ङ्झरित ऩाङ्चयत गयी फेचेको ज.ङ्जव. ०-
०-११ (एघाय धङ्टय) जग्गाको न्मूनतभ भूल्माॊकन 
रु. ३३¸००¸०००।- हङ्टन ङ्टऩनेभा गरत घयफाटो 
ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा १५ ङ्जपटको ग्राफेर फाटो 
देिाई रु. २५¸३०¸०००।- फयाफयको थैरी 
यकभ कभ यािी यङ्ञजषे्डसन दस्तङ्टय रु. 
९४¸८७५।- य ऩङ्टॉजीगत राबकय 
रु.८२¸५००।- गयी जम्भा रु. १¸७७¸३७५।- 
कभ याजस्व दाङ्ञिरा गयी याजस्वभा हाङ्झन 
ऩङ्टर् माउने̧  गरत ङ्झरित तमाय गने¸  गैयकानूनी 
राब वा हाङ्झन ऩङ्टर् माउने भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय 
गयेको । 

२०७७।१।२४¸ 

२०७७।२।९ 

श्माभफाफङ्ट प्रसाद चौयङ्झसमा¸ 
वडा अध्मऺ¸ वीयगन्ज 
भ.न.ऩा¸  वडा नॊ.१६  

३ 
दपा ८ (३) 
य दपा ९ 

दपा ८ (३) 
य दपा ९ 

१¸७७¸३७५।- 

जहयाती ङ्झभमा धङ्टङ्झनमा¸ जग्गा 
ङ्झफिीकताि । दपा ८ (४) दपा ८ (४) ८२¸५००।- 

ग्मान्तीदेवी¸ जग्गा  
िङ्चयदकताि । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) ९४¸८७५।- 

27.  
ङ्ञजल्रा िोटाङ 
साङ्झफक ङ्छदिेर 

भारऩोत कामािरम य नाऩी कामािरम¸ िोटाङका 
प्रङ्झतवादी कभिचायीहरू य िोटाङ ङ्ञजल्रा साङ्झफक 

२०७७।२।२¸ 

२०७७।२।१३ 

ङ्झसमाकान्त चौधयी¸ नाऩी 
प्रभङ्टि । 

९ दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) ४¸८९¸२०१।११ 
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गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 
६ को ङ्जक.नॊ. 
१३७ य ङ्जक.नॊ. 
८१५ को सयकायी 
जग्गा व्मङ्ञि 
ङ्जवशेषको नाभभा 
दताि गयाई सो 
जग्गा भारऩोत 
कामािरम िोटाङका 
कभिचायी 
टेकफहादङ्टय िड्का 
सभेतका नाभभा 
कामभ गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्छदिेर गा.ङ्जव.स ६ का गजेन्ि कङ्ट भाय थाऩा तथा 
याभफहादङ्टय थाऩाको ङ्झभरेभतोभा आपूराई 
गैयकानूनी राब हङ्टन ेय नऩेार सयकायराई 
गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे गैयकानूनी 
तङ्चयकाफाट साङ्झफक ङ्छदिेर ६ ङ्जक.नॊ. 815 
ऺेरपर 13-14-0-1 य ङ्जक.नॊ. १३७ 
ऺेरपर 14-14-3-2 को ङ्जपल्डफङ्टकभा जङ्गर 
जङ्झनएको सयकायी/साविजङ्झनक जग्गा िभश: 
गजेन्िकङ्ट भाय थाऩा तथा याभफहादङ्टय थाऩाको 
नाभभा दताि गयाई ऩङ्झछ ङ्जक.नॊ. 815 को जग्गा 
ङ्जकत्ता पोड गयी ङ्झतनै भारऩोत कामािरमका 
कभिचायीको नाभभा ऩास गयी फाॉकी जग्गा ङ्झनज 
गजेन्िकङ्ट भाय थाऩाकै नाभभा याङ्ञियहेको य ङ्जक.नॊ. 
१३७ को जग्गाफाट ङ्जकत्ताकाट बई कामभ 
बएको ङ्जक.नॊ. 1518 ऺेरपर 0-12-0-0 
को जग्गा ऩाङ्चयत ङ्झरितफाट भारऩोत 
कामािरमभा नै रेिाऩढी व्मवसाम गने 
यवीन्िकङ्ट भाय याईको नाभभा कामभ गयेको य 
उि जग्गा यवीन्ि कङ्ट भाय याईफाट ऩाङ्चयत 
ङ्झरितफाट भारऩोत कामािरमभा कामियत ना.सङ्ट. 
टेकफहादङ्टय िड्काको नाभभा कामभ बएको य 
फाॉकी जग्गा ङ्झनज याभफहादङ्टय थाऩाकै नाभभा 
याङ्ञियहेको देङ्ञिॊदा प्रङ्झतवादीहरूरे उि 
जग्गाहरूको तत्कारीन सयकायी भूल्माॊकन 
अनङ्टसाय हङ्टन आउने जम्भा भूल्म रु. 
४¸८९¸२०१।११ सयकायी सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन 
नोक्सानी हङ्टने भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय गयेको ।  

मदङ्टनाथ दाहार¸ भारऩोत 
प्रभङ्टि । 

दपा ८ (१) 
(ज) 

दपा ८ (१) 4¸14¸453।११ 

कटकफहादङ्टय िरी¸ भारऩोत 
अङ्झधकृत । 

दपा ८ (१) 
(ज)  

दपा ८ (१)  ४¸८९¸२०१।११ 

बीभफहादङ्टय िरी¸ ना.सङ्ट. । 
दपा ८ (१) 
(ज) य दपा 

१७ 

दपा ८ (१)¸ 
दपा १७¸ 

दपा ३ (१) 
(ग) 

४¸८९¸२०१।११ 

य 

६३¸८५०।- 

टेकफहादङ्टय िड्का¸  
िङ्चयदाय ।  

 

दपा ८ (१) 
(ज) य दपा 

१७ 

दपा ८ (१)¸ 
दपा १७¸ 

दपा ३ (१) 
(ग) 

४¸८९¸२०१।११ 

य 

६३¸८५०।- 

गजेन्िकङ्ट भाय थाऩा¸  

ङ्झनवेदक ।  
दपा ८ (४) दपा ८ (४)¸ 

दपा ८ (१) 4¸14¸453।११ 

याभफहादङ्टय थाऩा¸ ङ्झनवेदक ।  दपा ८ (४) दपा ८ (४¸) 
दपा ८ (१) 74¸748।43 

गणेशकङ्ट भाय ङ्ञिडहयी¸  

अङ्झभन । 
दपा १९ (२) दपा १९(२) 

 

चन्िफहादङ्टय काकी¸ ना.सङ्ट. । 

दपा १७ 
दपा १७¸ 

दपा ३(१) 
(ग) 

६३¸८५०।- 

28.  

ङ्झसयाहा ङ्ञजल्रा 
पूरफायी गा.ङ्जव.स. 
वडा नॊ. ७ि. को 

बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरमको आ.व. 
०७५।७६ को जग्गाको न्मूनतभ भूल्माॊकन 
अनङ्टसायको ङ्जहसाफ तथा सॊगणनाफाट साङ्झफक 

२०७७।2।२२¸ 

२०७७।३।५ 

याभकङ्ट भाय मादव¸ वडा 
अध्मऺ¸ ङ्झभचैमा न.ऩा. वडा 
नॊ. 7 । 

५ 
दपा ९ य 

दपा ८ (3) 
दपा ९¸ 

दपा ८ (3) 
40¸777।- 
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ङ्जक.नॊ. 193¸ 
194¸209¸210¸

3049 य 3050 
का फाटो बएका 
जग्गाहरू ङ्झफिी 
गदाि फाटो नबएको 
बङे्ङ ङ्झसपाङ्चयस गयी 
याजस्व छरी गयेको 
बङे्ङसभेत । 

पङ्ट रफङ्चयमा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ७ि. ङ्जक.नॊ. 
२१०¸ १९३¸ ३०५० को जम्भा ऺेरपर (०-
२-६) ङ्झफघा जग्गाको ङ्झरित ऩाङ्चयत यकभ तपि  
रु. ५¸७५¸०००।- तथा उि ङ्झरित ऩाङ्चयत 
दस्तङ्टयतपि  रु.25¸875।- य ऐ.ऐ. वडाको 
ङ्जक.नॊ. १९४¸ २०९¸ ३०४९ जम्भा ऺेरपर 
(०-२-७) ङ्झफघा जग्गाको ङ्झरित ऩाङ्चयत यकभ 
रु.५¸८७¸५००।- तथा ङ्झरित ऩाङ्चयत दस्तङ्टयतपि  
रु.26¸437।- गयी ङ्झरित न्मूनतभ 
भूल्माॊकनतपि  जम्भा रु.११¸६२¸५००।- कामभ 
हङ्टन ङ्टऩने एवॊ सो अनङ्टरूऩ हङ्टन आउन ेङ्झरित ऩाङ्चयत 
दस्तङ्टयतपि  जम्भा रु.52¸312।- हङ्टन ङ्टऩनेभा 
वडाध्मऺको गरत ङ्झसपाङ्चयसको कायणरे 
भारऩोत कामािरम¸ ङ्झसयाहाफाट उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जकत्ता 
जग्गाहरूको ङ्झरित न्मूनतभ भूल्माॊकनतपि  जम्भा 
रु.2¸56¸300।- कामभ तथा सो अनङ्टरूऩ हङ्टन 
आउने ङ्झरित ऩाङ्चयत दस्तङ्टयतपि  जम्भा रु. 
11¸535।- दाङ्ञिर हङ्टन गई सो जग्गाहरू 
भारऩोत कामािरम ङ्झसयाहाफाट ङ्झफिी ङ्जवतयण एवॊ 
कायोफाय गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनज वडाध्मऺ तथा 
जग्गाधनीहरूको फदङ्झनमतऩूणि कामिरे ङ्झरित 
ऩाङ्चयत दस्तङ्टयतपि  रु. 40¸777।- याजस्व 
याज्मराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको। 

सङ्टयेशकङ्ट भाय भहतो¸ जग्गा 
िङ्चयदकताि । 

दपा 8 (4) 
य दपा 9 को 

कसङ्टयको 
भङ्झतमाय  

दपा 8 (4) 
य दपा 22 

को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 

वार्क्याॊश 
फभोङ्ञजभ दपा 

9 

40¸777।- 

याभेश्वय साह¸ दीऩनायामण 
साह य सत्मनायामण प्रसाद 
साह¸ जग्गा ङ्झफिीकताि । 

दपा 9 को 
कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा 22 को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 

वार्क्याॊश 
फभोङ्ञजभ दपा 

9 

 

29.  

ङ्झसर्द्ाथिनगय न.ऩा. 
वडा नॊ. ६¸ 
रुऩन्देहीको ङ्जकत्ता 
नॊ. २०० को 
जग्गा २० पङ्ट टे 
कच्ची फाटोसॉग 
जोङ्झडएकोभा फाटो 

तीनतपि  २० पङ्ट टे कच्ची फाटोसॉग जोङ्झडएको 
रुऩेन्ि मादवको ङ्जक.नॊ. २०० ऺेरपर 
९९५.३० व.ङ्झभ.को जग्गा जग्गादाता रुऩेन्ि 
मादव¸ वडा सङ्ञचव ङ्ञशवनायामण गङ्टप्ता फङ्झनमाॉ य 
जग्गा िङ्चयदकताि सागय थाऩा य याभ 
ऺेरीसभेतको आऩसी ङ्झभरेभतोभा वडा सङ्ञचव 
ङ्ञशवनायामण गङ्टप्ता फङ्झनमाॉरे तमाय गयेको गरत 

२०७७।३।११¸ 
२०७७।३।१४ 

ङ्ञशवनायामण गङ्टप्ता फङ्झनमाॉ̧  
वडा सङ्ञचव¸ ङ्झसर्द्ाथिनगय 
न.ऩा. वडा नॊ. ६ । 

४ 
दपा ९ य 

दपा ८ (३) 
दपा ९ य 

दपा ८ (३) 
२¸७१¸४२६।- 

रुऩेन्ि मादव¸ जग्गा 
ङ्झफिीकताि । दपा ८ (४) दपा ८ (४) 1¸54¸188।- 
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नबएको बनी गरत 
ङ्झसपाङ्चयसको 
आधायभा याजस्व 
छरी बएको 
बङे्ङसभेत । 

सजिङ्झभन भङ्टच ङ्टल्काको आधायभा गरत ङ्झसपाङ्चयस 
गयी गयाई ङ्झनज जग्गादाता रुऩेन्ि मादवरे 
ङ्झनमभानङ्टसाय कटाउन ऩाउन ेजग्गा िङ्चयद गदािको 
भूल्म य यङ्ञजषे्डसन दस्तङ्टयसभेत कटाई न्मूनतभ 
भूल्माॊकनफभोङ्ञजभ जम्भा भूल्म 
रु.३०¸८३¸७५२।- ऩने जग्गाराई घयफाटो 
नबएको बङे्ङ गरत ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा भूल्म 
रु. 8¸90¸000।- यािी सोको यङ्ञजषे्डसन 
दस्तङ्टय रु.35¸600।- ङ्झतयी ङ्झरित ऩाङ्चयत 
गयेको य आमोगफाट अनङ्टसन्धान सङ्टरु बएऩश्चात 
भार जम्भा भूल्म रु.३०¸८३¸७५२।- को 
यङ्ञजषे्डसन दस्तङ्टय रु. १¸५३¸७२८।- य ऩङ्टॉजीगत 
राबकय रु.१¸५४¸१८८।- राग्नभेा यङ्ञजषे्डसन 
दस्तङ्टय रु.1¸17¸228।- य ऩङ्टॉजीगत राबकय 
रु.1¸43¸535।- दाङ्ञिरा गये ताऩङ्झन ऩङ्टॉजीगत 
राबकय रु.१०¸६५३।- हारसम्भ ऩङ्झन असङ्टर 
बएको नदेङ्ञिएको य प्रङ्झतवादीहरूको आऩसी 
ङ्झभरेभतोभा फनाएको गरत सजिङ्झभन भङ्टच ङ्टल्काको 
आधायभा नेऩार सयकायराई प्राप्त हङ्टने याजस्व 
रु. २¸७१¸४२६।- च ङ्टहावट गयेको । 

सागय थाऩा य याभ ऺेरी¸ 
जग्गा िङ्चयदकतािहरू । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) 1¸17¸228।- 

30.  

ङ्ञजल्रा रङ्झरतऩङ्टय¸ 
कोन्ज्मोसोभ गा.ऩा. 
वडा नॊ ५ का वडा 
अध्मऺरे उि 
वडाभा ऩने 
फारेश्वयी भा.ङ्जव. 
रङ्झरतऩङ्टयको बवन 
ङ्झनभािण गदाि ऩटक-
ऩटक गयी रु.१ 
कयोड २८ राि 

श्री फारेश्वयी भा.ङ्जव.¸ कोन्ज्मोसोभ-५¸ बायदेउ¸ 
रङ्झरतऩङ्टयको ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभािणको भूर 
आय.सी.सी. सॊयचनाभध्मे बवनको ङ्जऩरय¸ Tie 

Beam¸ र Plinth Beam ढरान कामिको 
Compressive Strength चेक गदाि सम्झौताभा 
उल्रेि बएफभोङ्ञजभको Strength बन्दा न्मून 
ऩाइएकोरे भङ्टतम ङ्झनभािण कामि नै गङ्टणस्तयहीन 
बएका कायण बवन ङ्झनभािणको राङ्झग ब ङ्टिानी 
बएको रु. १५¸५७¸९८२।- हाङ्झन नोक्सानी 
बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकोरे कोन्ज्मोसोभ गा.ऩा.का 

२०७७।३।१५¸ 
२०७७।३।२२ 

ङ्ञशयोभणी ढकार¸ इङ्ञन्जङ्झनमय 
य अशोक योकाम¸ सव-
इङ्ञन्जङ्झनमय¸ कोन्ज्मोसोभ 
गा.ऩा.। 

५ 

दपा ८ (१) 
(ग) 

दपा ८ (१) १५¸५७¸९८२।- 

भानफहादङ्टय शे्रष्ठ¸ अध्मऺ¸ 
यभेश भोिान¸ सङ्ञचव य 
सानङ्टभैमा शे्रष्ठ¸ कोषाध्मऺ¸ 
फारेश्वयी भा.ङ्जव. बवन ङ्झनभािण 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत¸ 
कोन्ज्मोसोभ-५¸ बायदेउ¸ 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) १५¸५७¸९८२।- 
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ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत । 

इङ्ञन्जङ्झनमय ङ्ञशयोभणी ढकार य सव-इङ्ञन्जङ्झनमय 
अशोक योकामरे नेऩार सयकायराई हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टर् माउने गयी उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट 
बएको श्री फारेश्वयी भा.ङ्जव¸ कोन्ज्मोसोभ-५¸ 
बायदेउको ङ्जवद्यारम बवनको गङ्टणस्तयहीन 
ङ्झनभािणराई ङ्झनधािङ्चयत गङ्टणस्तयमङ्टि तथा 
भाऩदण्डफभोङ्ञजभ बएको बनी ब ङ्टिानीका राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस गयी तथा श्री फारेश्वयी भा.ङ्जव. बवन 
ङ्झनभािण उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ भानफहादङ्टय 
शे्रष्ठ¸ सङ्ञचव यभेश भोिान य कोषाध्मऺ 
सानङ्टभैमा शे्रष्ठरे ङ्झनधािङ्चयत सति य सम्झौताङ्जवऩयीत 
कभ गङ्टणस्तयको ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभािण गयी 
ब ङ्टिानी ङ्झरई भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय गयेको । 

रङ्झरतऩङ्टय । 

31.  

याजदेवी न.ऩा.¸ 
नगय 
कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम¸ याजदेवी¸ 
यौतहटरे गौयङ्ञस्थत 
ङ्झगयधायी कङ्ट भाय 
अग्रवारको 
ऩसरफाट 
रु.400।- प्रङ्झत 
थान भूल्म ऩने 
कम्फरराई कङ्चयफ 
रु.1¸2००।- प्रङ्झत 
थानभा िङ्चयद गयी 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना 

याजदेवी न.ऩा.¸ नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ 
यौतहटफाट आ.व. 074।75 भा ४०८ थान 
कम्फर िङ्चयद गदाि रागत अनङ्टभान तमाय य 
स्वीकृत नगयी न्मङ्ट फजयॊग इम्ऩोङ्चयमभ¸ गौय-1¸ 
यौतहटफाट कम्फर ल्माई ङ्जवतयण गयी ऩङ्झछ 
कागजात ङ्झभराउन ेिभभा दययेट भाग गयेको 
देिाई सम्फङ्ञन्धत पभिफाट िारी दययेट ऩेस गनि 
रगाई दययेट उल्रेि नबएको अवस्थाभै ङ्झभङ्झत 
2074।9।24 गते ङ्जटप्ऩणी उठाई न्मङ्ट फजयॊगी 
इम्ऩोङ्चयमभ¸ गौय-1¸ यौतहटरे सफैबन्दा कभ 
रु.1¸084।- दययेट ऩेस गयेको बनी ङ्जटप्ऩणी 
स्वीकृत गयी अङ्झग्रभ आमकय रु.6¸634।36 
कट्टा गयी फाॉकी यकभ रु. 4¸93¸153।- 
ब ङ्टिानी गयेको ऩाइएकोभा नेऩार उद्योग वाङ्ञणज्म 

२०७७।३।१५¸ 
२०७७।३।२१ 

भनोजकङ्ट भाय यजक¸  प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत 
(या.ऩ.ततृीम)¸ प्रभोदकङ्ट भाय 
वभाि¸  ङ्झनङ्झभत्त प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत 
(ना.सङ्ट.¸)¸ वैधनाथ झा¸  
रेिाऩार (या.ऩ.अनॊ.प्रथभ) य 
येणङ्ट मादव¸ रेिाऩार 
(सहामकस्तय ऩाॉचौँ)¸ याजदेवी 
न.ऩा.¸ यौतहट । 

६ 

दपा ८ (1) 
(ञ) 

दपा ८ (१) १¸१५¸८७२।- 

ङ्झगयधायी कङ्ट भाय अग्रवार¸ 
प्रोऩाइटय¸ न्मङ्ट फजयॊग 
इम्ऩोङ्चयमभ गौय-1¸  
यौतहट । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) १¸१५¸८७२।- 
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गयेको बङे्ङसभेत । सॊघ¸ काठभाडौंफाट उि कम्फरको भूल्म ङ्झनधाियण 
हङ्टॉदा स्थानीम फजायभूल्म प्रङ्झतथान रु.७००।- 
देङ्ञि रु. ८००।- सम्भ ऩने बनी िङ्टल्न आएको 
हङ्टॉदा कम्फर िङ्चयदभा फदङ्झनमतऩूविक ङ्झभरेभतो गयी 
रु.1¸084।- भा िङ्चयद गयी प्रङ्झतकम्फर 
रु.२८४।- फढी भूल्मका दयरे ४०८ थान 
कम्फर िङ्चयद गदाि रु.१¸१५¸८७२।- याजदेवी 
न.ऩा.¸ यौतहटका प्रङ्झतवादी कभिचायी एवॊ 
ऩदाङ्झधकायीहरूरे सयकायी हाङ्झन नोक्सानी गयेको 
।  

सनङ्टऩ भहतो¸ वडा अध्मऺ¸ 
याजदेवी न.ऩा.¸  
वडा नॊ. २ । 

दपा ८(1) 
(ञ) 

फभोङ्ञजभको 
कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभो
ङ्ञजभ दपा ८ 

(१)  

१¸१५¸८७२।- 

32.  

ङ्ञजल्रा वन 
कामािरम¸ फायाका 
तत्कारीन स.व.अ. 
ङ्जवन्देश्वयप्रसाद 
ऩटेररे ङ्ञजल्रा वन 
कामािरम¸ 
फायाअन्तगित 
फङ्चयमाऩङ्टय नसियीभा 
याष्डऩङ्झत च ङ्टये 
कामििभ अन्तगित 
फाॉसको ङ्झफरुवा 
िङ्चयदभा व्माऩक 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा वन कामािरम¸ फायाका तत्कारीन 
स.व.अ. ङ्जवन्देश्वयप्रसाद ऩटेररे ङ्झनजराई प्राप्त 
कामािदेशअनङ्टसाय आ.व. २०७४।७५ को 
याष्डऩङ्झत च ङ्टये तयाई भधेश सॊयऺण ङ्जवकास 
कामििभ फॊगयी नदी प्रणारीतपि  २०७५ पागङ्टन 
भसान्तङ्झबरभा दङ्टई हजायवटा दङ्टईवषे फाॉसको 
करभी याइजोभ उत्ऩादन वा िङ्चयद तथा योऩण 
गयी नसियी ब्माड ङ्झनभािणको कामि सम्ऩङ्ङ 
गङ्चयसक्नङ्टऩनेभा कामािदेशअनङ्टसाय कङ्ट नै ऩङ्झन काभ 
नगयी नसियीभा ऩङ्जहरे नै भौज्दात यहेको फाॉसको 
ङ्झफरुवाराई उङ्ञल्रङ्ञित कामािदेशअनङ्टसाय िङ्चयद 
गयेको बनी नक्करी ङ्झफर ऩेस गयी 
कामािदेशतपि को कङ्ट र यकभ रु. ३००¸०००।-  
फदङ्झनमतऩूणि भनसामरे दङ्टरुऩमोग गयेको । 

२०७७।३।२२¸ 
२०७७।३।२८ 

ङ्जवन्देश्वयप्रसाद ऩटेर¸ 
स.व.अ.¸  ङ्ञजल्रा वन 
कामािरम¸ फाया । 

१ 

दपा ८ (१) 
(ङ) 

दपा ८ (१) ३¸००¸०००।- 

33.  

साङ्झफक ङ्झतङ्झतिॉ 
गा.ङ्जव.स.ङ्ञस्थत 
जभङ्टवाय नदीभा 
आ.व. ०६६।६७ 

साङ्झफक ङ्झतङ्झतिॉ गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका सङ्ञचव 
भङ्टहानन्द िनार¸ ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 
कङ्जऩरवस्तङ्टका सह-रेिाऩार गोरे अरी धङ्टङ्झनमा¸ 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ अङ्ञजजङ्टयिहभान 

२०७७।३।२२¸ 
२०७७।३।३० 

भङ्टहानन्द िनार¸ सङ्ञचव¸  
ङ्झतङ्झतिॉ गा.ङ्जव.स. य गोरे 
अङ्झर धङ्टङ्झनमा¸ सहरेिाऩार¸ 
ङ्ञज.ङ्जव.स.¸ कङ्जऩरवस्तङ्ट । 

४ 
दपा ८ (१) 

(ङ) दपा ८ (१) ३¸९१¸२२७।३७ 
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भा ऩङ्टर ङ्झनभािण गदाि 
ङ्झतङ्झतिॉ गाउॉ 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झत तथा 
ङ्ञजल्रा ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत 
कङ्जऩरवस्तङ्टफाट 
दोहोयो ब ङ्टिानी 
ङ्झरएको  
बङे्ङसभेत । 

भङ्टसरभान तथा सङ्ञचव ऩङ्टनवासी कङ्ट भॉसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा साङ्झफक ङ्झतङ्झतिॉ गाउॉ ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतफाट कङ्ट नै ठोस कामि सम्ऩङ्ङ नै नगयी 
ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको फजेटफाट सम्ऩङ्ङ 
गङ्चयएको जभङ्टवाय िोराको ऩकडी-ऩङ्टनॉहवा ऩङ्टर 
ङ्झनभािण काभराई नै देिाई गाउॉ ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको जम्भा रु. ३¸९१¸२२७।३७ 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई दोहोयो ब ङ्टिानी ङ्छदई गाउॉ 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झतराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माएको । 

अङ्ञजजङ्टयिहभान भङ्टसरभान¸ 
अध्मऺ य ऩङ्टनवासी कङ्ट भॉ¸ 
सङ्ञचव¸ उऩबोिा सङ्झभङ्झत । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) ३¸९१¸२२७।३७ 

34.  

सप्तयी ङ्ञजल्रा 
सप्तकोशी न.ऩा. 
वाडि नॊ. २ ङ्ञस्थत 
ङ्झसङ्जर्द्ऩङ्टय चोक 
सिङ्टवनी योड 
ङ्झनभािणभा भाऩदण्ड 
ङ्जवऩयीत गङ्टणस्तयहीन 
काभ गयी 
कामिकायी अङ्झधकृत¸ 
प्राङ्जवङ्झधकसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
बङे्ङसभेत । 

सप्तकोशी न.ऩा.का ङ्झनङ्झभत्त कामिकायी अङ्झधकृत 
याजेन्िप्रसाद दाहाररे साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन य 
ङ्झनमभावरीङ्जवऩयीत कानून य प्रङ्जिमा छरी 
न.ऩा.फाट गङ्चयने रु.१४¸९९¸४५४।- को 
काभराई आफ्नै एकर फोडिको ङ्झनणिम गयी ३ 
बाग रगाई कोटेसनभापि त ३ वटा ङ्झनभािण 
व्मवसामीराई ङ्छदएको य ३ वटै ङ्झनभािण 
व्मवसामीहरूरे न.ऩा.सॉग गयेको सम्झौताङ्जवऩयीत 
रागत इङ्ञस्टभेटफभोङ्ञजभ काभ नगयी कामि 
सम्ऩङ्ङ बइसकेको बनी ब ङ्टिानीका राङ्झग ङ्झनवेदन 
ङ्छदई सव-इङ्ञन्जङ्झनमय याभकान्त चौधयी य 
इङ्ञन्जङ्झनमय सङ्टदीऩ चौधयीरे कामि सम्ऩङ्ङ 
बइसकेको बनी झङ्टठा प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
न.ऩा.भा ऩेस गयेको य सोही प्रङ्झतवेदन स्वीकृत 
गयी ङ्झनङ्झभत्त कामिकायी अङ्झधकृत याजेन्िप्रसाद 
दाहाररे ब ङ्टिानीका राङ्झग आदेश ङ्छदई ब ङ्टिानी 
ङ्झरने ङ्छदन ेकामि गयी सप्तकोशी न.ऩा.को 
रु.१४¸९७¸972।- ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७७।३।२२¸ 
२०७७।३।३० 

याजेन्िप्रसाद दाहार¸  ङ्झनङ्झभत्त 
कामिकायी अङ्झधकृत¸ सङ्टदीऩ 
चौधयी¸ इङ्ञन्जङ्झनमय¸ याभकान्त 
चौधयी¸ सव-इङ्ञन्जङ्झनमय¸ 
सप्तकोशी न.ऩा. सप्तयी । 

६ 

दपा ८ (१) 
(ग) दपा ८ (१) १४¸९७¸९७२।- 

याजकङ्ट भाय मादव¸ प्रोप्राइटय¸ 
सङ्टन्दय कन्स्ट्रक्सन य 
नायामणप्रसाद मादव¸ 
प्रोप्राइटय शाङ्ञन्त ङ्झनभािण  
सेवा ।  

दपा ८ (४) दपा ८ (४) ४¸९९¸६४२।०० 

श्माभकान्त चौधयी¸ 
सञ्चारक¸ बष्भयङ्जव ङ्झनभािण 
सेवा । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) ४¸९८¸६८८।०० 
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35.  

ङ्ञजल्रा कङ्जऩरवस्तङ्ट 
साङ्झफक गा.ऩॊ. छो. 
बगवानऩङ्टय वडा नॊ. 
५क को ङ्जकत्ता नॊ. 
९४ ऺेरपर ०-
१८-३ को फाटो 
कामभ यहेको जग्गा 
भङ्झतफङ्टर हसन िाॉरे 
हारैको फकसऩर 
भापि त आफ्नी ऩत्नी 
भहरून ङ्झनसा िाॉको 
नाभभा नाभसायी 
गयी ङ्झफिी ङ्जवतयण 
बएको बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा कङ्जऩरवस्तङ्ट साङ्झफक गा.ऩॊ. छो. बगवानऩङ्टय 
वडा नॊ. ५/क ङ्जकत्ता नॊ. ९४ ऺेरपर ०-१८-
३ को ङ्जपल्डफङ्टकभा फाटो कामभ बएको जग्गा 
भारऩोत कामािरम¸ तौङ्झरहवा¸ कङ्जऩरवस्तङ्टको य.नॊ. 
२५८१ ङ्झभङ्झत २०४७।९।२९ को हारैको 
फकसऩररे भङ्झतफङ्टर हसन िाॉफाट भहरून ङ्झनसा 
िाॉको नाभभा नाभसायी बई ङ्झफिी ङ्जवतयणसभेत 
बएको देङ्ञिॊदा भङ्झतफङ्टर हसन िाॉ य य.नॊ. 
2551 ङ्झभङ्झत 2047।9।29 को गरत 
ङ्झरित तमाय गने कामिभा सॊरग्न भारऩोत 
कामािरम¸ कङ्जऩरवस्तङ्टका तत्कारीन कामािरम 
प्रभङ्टि भारऩोत अङ्झधकृत येशभफहादङ्टय थाऩा ऺरी¸ 

ना.सङ्ट. भोदनाथ ऩौडेर¸ यङ्ञजषे्डसन पाॉटका 
िङ्चयदाय फङ्छिनाथ येग्भी¸  भोठपाॉटका िङ्चयदाय 
फारकृष्ण अमािरको ङ्झभरेभतोभा भङ्झतफङ्टर हसन 
िाॉराई ङ्झभङ्झत 2047।9।29 भा उि ङ्झरित 
ऩाङ्चयत गदाि जग्गाको भूल्म िङ्टल्ने यकभ 
रु.28¸30०।-  फयाफयको गैयकानूनी राब 
ऩङ्टर् माउने य साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जहनाङ्झभना¸ 
नोक्सानी य दङ्टरुऩमोग गने कामि गयेको । 

२०७७।३।२५¸ 
२०७७।३।२८ 

येशभफहादङ्टय थाऩा ऺरी¸  
कामािरम प्रभङ्टि (भारऩोत 
अङ्झधकृत)¸ भोदनाथ ऩौडेर¸ 
ना.सङ्ट.¸ फिीनाथ येग्भी य 
फारकृष्ण अमािर िङ्चयदायद्वम¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 
कङ्जऩरवस्तङ्ट । 

५ 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

2017 को 
दपा ९ य दपा 
१३ य भ्र.ङ्झन. 

ऐन¸ 2059 को 
दपा ९ य दपा 

17 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

2017 को 
दपा ९ य 

दपा १३ तथा 
भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

2059 को 
दपा ९¸ दपा 
17¸ दपा 

३(१) य दपा 
३(१)(ि) 

 

भङ्झतफङ्टर हसन िाॉ̧   वीयऩङ्टय 
गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९¸ 
कङ्जऩरवस्तङ्ट (हार ङ्ञशवयाज 
न.ऩा. वडा नॊ. ५¸  
ऩङ्झसिमा) ।  

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

2017 को 
दपा ८ य भ्र.ङ्झन. 
ऐन¸ 2059 को 
दपा 8 (4) 

भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

2017 को 
दपा ८ य 
भ्र.ङ्झन. ऐन¸ 

2059 को 
दपा 8 (4) 

 

36.  

ङ्ञजल्रा नवरऩयासी 
साङ्झफक सनई 
गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 
८ि ङ्जक.नॊ. १२१¸ 
२५१¸ २९७ 
सभेतका हदफन्दी 
योक्का यहेका 
जग्गाहरू नक्करी 
जग्गाधनी िडा गयी 
ङ्झफिी गयेको 

साङ्झफक सनई गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८ य ९¸ 
नवरऩयासीङ्ञस्थत अनङ्टऩकङ्ट भाय िरीको हक 
हङ्टनजाने २०२४ सारदेङ्ञि हदफन्दी योक्का 
जग्गाहरू हदफन्दीसम्फन्धी कानूनको फङ्ञििराऩ 
हङ्टने गयी  २०७३।४।१८ गते बङू्झभसङ्टधाय 
कामािरमरे हदफन्दी योक्का पङ्ट कङ्ट वा गने ङ्झनणिम 
गयी¸ स्थानीम ङ्झनकामरे प्ररोबनभा ऩयी बायतभा 
फसोफास गने व्मङ्ञिराई नेऩारभै फसोफास गने य 
नेऩारभै भतृ्मङ्ट बएको बनी गरत कागजातहरू 
फनाई तथा भारऩोत कामािरमरे सम्फङ्ञन्धत 

२०७७।३।२५¸ 
२०७७।३।२८ 

ईश्वयप्रकाश करवाय¸  
बङू्झभसङ्टधाय अङ्झधकायी¸ 
नेरफहादङ्टय चौधयी¸  िङ्चयदाय¸ 
बङू्झभसङ्टधाय कामािरम¸ 
नवरऩयासी । 

२३ 

दपा ८ (१) 
(ज)¸ दपा १७ 
य दपा 12 

दपा ८ (१)¸ 
दपा 17 

दपा ३ (१) 
य दपा ३ 
(१) (झ)¸ य 
दपा 12 

५¸०५¸४२¸०००।- 

टीकायाभ ऻवारी¸  प्रभङ्टि 
भारऩोत अङ्झधकृत¸ फङ्टङ्जर्द्सागय 
ङ्झतवायी¸ नामफ सङ्टब्फा¸ िगने्ि 
ऩयाजङ्टरी¸ िङ्चयदाय¸ भारऩोत 

दपा ८ (१) 
(ज)¸ दपा १७  

दपा ८ (१)¸ 
दपा 17, 

दपा ३ (१) 
य दपा ३ 

५¸०५¸४२¸०००।- 
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बङे्ङसभेत । हकवारा व्मङ्ञि नै पयक ऩायी¸ हकवाराबन्दा 
पयक व्मङ्ञि बायतीम नागङ्चयक ऩी.एस. भेहयाको 
छोया अनङ्टऩ भेहयाफाट नऩेार सयकायको नाभभा 
आउनङ्टऩने सभेतका जग्गाहरू ङ्झफिी ङ्जवतयण गयी 
गयाई ङ्झरित भूल्मअनङ्टसायको यकभ रु. 
५¸०५¸४२¸०००।- कामभ गयी बङू्झभसङ्टधाय 
कामािरम¸नवरऩयासीका हदफन्दी पङ्ट कङ्ट वाको 
ङ्झनणिम गने¸ भारऩोत कामािरम¸ नवरऩयासीका 
जग्गा यङ्ञजषे्डसन तथा भङ्टद्दा पाॉटका ङ्झनणिम 
प्रङ्जिमाभा सॊरग्न तथा  स्थानीम ङ्झनकामफाट 
ङ्झसपाङ्चयस ङ्छदने तत्कारीन कभिचायीहरू¸ 

अनङ्टऩकङ्ट भाय िरीको जग्गा ङ्झफिी गने बायतीम 
नागङ्चयक य उि कामिभा वायेसनाभा ङ्झरई जग्गा 
िङ्चयदकतािफाट फैनाफाऩतको यकभसभेत ङ्झरएका 
यङ्जवकङ्ट भाय िरीसभेतरे भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय  

गयेको । 

कामािरम¸ नवरऩयासी । (१) (झ)¸  

भनोहयप्रसाद ऩन्थी¸  
भारऩोत अङ्झधकृत¸ यभेशभान 
शे्रष्ठ¸  ना.सङ्ट.¸ सङ्टवास िड्का¸  
कम्प्मङ्टटय अऩयेटय¸ 
अभतृकङ्ट भाय काम्भङ्ट भगय¸  
िङ्चयदाय¸ भारऩोत कामािरम¸ 

नवरऩयासी । 

दपा ८ (१) 
(ज)¸ दपा १७ 
य दपा ९ 

दपा ८ (१)¸ 
दपा १७¸ 

दपा ३ (१) 
य दपा ३ 
(१) (झ)  य 
दपा ९ 

५¸०५¸४२¸०००।- 

नन्दरार दास¸ फङ्टङ्जर्द्सागय 
सङ्टवेदी य नन्दरार कङ्ट म्हार 
कोहाय¸ सङ्ञचवरम¸  गयेभी 
गा.ङ्जव.स. । 

दपा ९ य 
दपा ८ (३) 

दपा ९ य 
दपा ८ (३) 

५¸०५¸४२¸०००।- 

यङ्जवकङ्ट भाय िरी । दपा ८ (४) दपा ८ (४) ५¸०५¸४२¸०००।- 

देवेन्िङ्झसॊह सैथवाय¸ 
आशकङ्ट भाय सैथवाय¸ फजृभङ्झन 
सैथवाय¸ इन्िावती सैथवाय¸ 
ङ्चयतङ्टकङ्ट भायी सैथवाय¸ ङ्ञशवरार 
चभाय¸ ऩयङ्छदऩ सङ्टनाय¸ तेजश्व 
सोनकय¸ ऩूङ्ञणिभाकङ्ट भायी फभाि 
सङ्टनाय य ङ्जप्रमॊकाकङ्ट भायी फभाि 
(दपा ८ (४) य दपा ४७ 
फभोङ्ञजभ जग्गा जपत गने 
प्रमोजनाथि भार प्रङ्झतवादी 
कामभ गङ्चयएको) । 

   

गैयकानूनी राब ङ्झरई नऩेार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेका ३६ भङ्टद्दाहरूभा जम्भा प्रङ्झतवादी सॊतमा : ३५४ 
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2.५.६ याजस्व च ङ्टहावट गयी भ्रष्टाचाय गयेका भङ्टद्दाहरू : - 
देहामका साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका ऩदाङ्झधकायी/कभिचायीहरूरे याजस्व च ङ्टहावट गयेको बनी आमोगभा ऩयेको उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा  याजस्व च ङ्टहावट गयेको व्महोया िङ्टल्न आएकोरे 
भ्र.ङ्झन. ऐन २०५९ को दपा ७ रे व्मवस्था गयेफभोङ्ञजभ सोही ऐनको दपा ३ फभोङ्ञजभ सजाम गयी दपा ७ फभोङ्ञजभ च ङ्टहावट बएको याजस्वको दोब्फय जङ्चयवाना हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारत काठभाडौंभा भङ्टद्दा दामय गङ्चयएका छन।् 

ङ्झस.नॊ. उजङ्टयी अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको व्महोया 
ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत¸ 

आयोऩऩर दामय ङ्झभङ्झत 

प्रङ्झतवादीको  भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ फभोङ्ञजभ 

नाभ¸ ऩद य 
कामािरम 

सॊतमा कसङ्टय सजाम भागदाफी 
ङ्झफगो (रु.) 

1.  

याङ्ञष् ट्रम ङ्ञचमा तथा 
कपी ङ्जवकास फोडि̧  
ऩोियाका कामािरम 
प्रभङ्टिसभेतरे आ.व. 
2०६७।६८ भा 
कपी िेतीको 
प्रवर्द्िनका राङ्झग 
Moisture Meter 
५०$ अनङ्टदानफाऩत 
कृषकहरूफाट 
फङ्टझाइएको यकभ 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
बन् नेसभेत । 

याङ्ञष् ट्रम ङ्ञचमा तथा कपी ङ्जवकास फोडि̧  ऺेरीम 
कामािरम¸ ऩोियारे आ.व २०६७।६८ य 
२०६८।६९ को वाङ्जषिक कामििभफभोङ्ञजभ कपी 
िेतीको प्रवर्द्िनका राङ्झग Moisture Meter य ऩल्ऩय 
भेङ्झसन ५०$ अनङ्टदानफाऩत कृषकहरूफाट फङ्टझाइएको 
यकभ यङ्झसद काटी फैंक दाङ्ञिरासङ्जहत रेिाभा प्रङ्जवष् ट 
गनङ्टिऩनेभा सो नगयी उि कामािरमका तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त 
कामािरम प्रभङ्टि यघङ्टऩङ्झत चौधयीरे कृषक िड्कफहादङ्टय 
गङ्टरुङसॉग रु. २६¸०००।- यकभ कामािरमको रेटय 
प्माडभा बयऩाई गयी फङ्टझी य कृषकहरू ढकेश्वय ङ्ञघङ्झभये 
तथा बवानीप्रसाद शभािसॉग िभश: भोइस्चय ङ्झभटय 
भेङ्झसन य ऩल्ऩय भेङ्झसनको २४¸५७७।- य 
१३¸०००।- गयी कङ्ट र रु. ३७¸५७७।- यकभ 
कामािरमको िाताभा जम्भा नगयी ङ्झनजको व्मङ्ञिगत 
िाताभा जम्भा गनि रगाई कङ्ट र यकभ रु. ६३¸५७७।- 
नेऩार सयकायको याजस्व यकभ हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएको ।  

२०७६।५।५¸ 
२०७६।५।१८ 

यघङ्टऩङ्झत चौधयी¸  
ङ्झनङ्झभत्त कामािरम 
प्रभङ्टि¸ याङ्जष्डम ङ्ञचमा 
तथा कपी ङ्जवकास 
फोडि̧  ऺेरीम 
कामािरम¸ ऩोिया । 

१ दपा ७ (ग) दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३ (१) य ३ 
(१) (ग)  

६३¸५७७।– 
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2.  

कभिचायीहरूरे 
ङ्झभरेभतोभा 
येकडिसभेत नयािी 
ङ्झबसाफाऩतको 
याजस्व िाताभा 
दाङ्ञिरा नगयी 
साउदी अयेङ्झफमन 
नागङ्चयक 
Alzahrani 

Mohammed 

Hussain A  राई 
ङ्झबसा ङ्छदई प्रस्थान 
अनङ्टभङ्झतसभेत 
ङ्छदइसकेऩङ्झछ 
रेनदेनभा कङ्ट या 
नङ्झभरी ऩङ्टन: 
ऩिाउ गयेको 
बङे्ङसभेत । 

अध्मागभन ङ्जवबाग¸ काङ्झरकास्थानभा गैय-ऩमिटकीम ङ्झबसा 
शािाभा कामियत तत्कारीन अध्मागभन अङ्झधकृत सङ्टयेश 
सङ्टवेदीरे ङ्झनजको ङ्ञजम्भाभा यहेको नॊ. ००१९५५ को 
सक्करै गैय-ऩमिटकीम ङ्झबसा दङ्टरुऩमोग गयी प्रचङ्झरत 
अध्मागभन ऐन¸ २०४९ य अध्मागभन 
ङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया नगयी साउदी 
अयेङ्झफमन नागङ्चयक Alzaharani Mohammed Hussain A 

को नॊ. P758567 को याहदानीभा टाॉस गयी जायी गयेको 
ङ्झबसा ङ्ञस्टकयफाऩत ङ्झबसाफाऩतको ७२८ अभेङ्चयकन 
डरय¸ ङ्झफरम्फ शङ्टल्कफाऩत १०९२ अभेङ्चयकी डरयसङ्जहत 
जम्भा १८२० अभेङ्चयकी डरयको तत्कारीन ङ्जवदेशी 
भङ्टिा ङ्जवङ्झनभम दयरे हङ्टन आउने नेऩारी रुऩैमाॉ 
रु.१¸९३¸०११।- य अध्मागभन ऐन¸ २०४९ को दपा 
१०(४) को कसङ्टयफभोङ्ञजभ हङ्टन े जङ्चयवाना 
रु.५०¸०००।- सभेत कङ्ट र यकभ रु.२¸४३¸०११।- 
नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको ।  

२०७६।५।१९¸ 

२०७६।५।२३ 

सङ्टयेश सङ्टवेदी¸ 
अध्मागभन 
अङ्झधकृत¸ 
अध्मागभन ङ्जवबाग 
। 

१ दपा ७ (क) दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३ (१) (घ)  

२¸४३¸०११।- 

3.  

भारऩोत कामािरम¸ 
ऩसािको आ.व. 
२०७०।७१ को 
यङ्ञजषे्डसन पाॉट 
“ि” भा ङ्झरित 
ऩास गदाि याजस्व 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङसभेत । 

भारऩोत कामािरम¸ ऩसािका यङ्ञजषे्डसन पाॉट नॊ.“ि” का 
पाॉटवारा भदनप्रसाद गङ्टप्तारे आ.व. २०७०।७१ को 
पाॉटफाट उठाएको यङ्ञजस्टे्रसन दस्तङ्टय य सेवा शङ्टल्कफाऩत 
जम्भा बएको याजस्व प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ सम्बव 
बएसम्भ सोही ङ्छदनभा य सोही ङ्छदन जम्भा गनि नसके 
सोको बोङ्झरऩल्ट सम्फङ्ञन्धत याजस्व िाताभा जम्भा 
गनङ्टिऩनेभा पाॉटफाट उठेको याजस्व यकभ तोङ्जकएको 
सभमभै रेिा शािाभा नफङ्टझाई याजस्व फङ्टझाउॉदा 
यङ्ञजस्टे्रसन दस्तङ्टय य सेवा शङ्टल्कको ङ्जववयण सभेत प्रस्ट 
निङ्टराई¸ यङ्झसद नॊ. सभेत उल्रेि नगयी जम्भा याजस्व 
यकभ रु. 77¸86¸816।- ङ्जहनाङ्झभना गयेको तथा 
भहत्वऩूणि सयकायी अङ्झबरेि कागजात य प्रभाणहरू नष्ट 
गयेको । 

२०७६।७।२८¸ 
२०७६।८।२ 

भदनप्रसाद गङ्टप्ता¸ 
ना.सङ्ट.¸ भारऩोत 
कामािरम¸ ऩसाि । 

१ 

दपा ७ (ग) 
फभोङ्ञजभको 

कामि गयी दपा 
३ (१) (ज) य 

दपा १२ 

दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३ (१) (ज) तथा 

दपा १२ 

77¸86¸816। 
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4.  

मातामात व्मवस्था 
कामािरम¸ 
रङ्झरतऩङ्टयका 
तत्कारीन कामािरम 
प्रभङ्टि आनन्दकेशयी 
ऩोख्ररेसभेतरे 
ट्रामर पेर बएका 
व्मङ्ञिहरूराई 
यकभ ङ्झरई सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
ङ्जवतयण गयेको 
बङे्ङसभेत । 

तत्कारीन सभमभा मातामात व्मवस्था सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर कामािरम रङ्झरतऩङ्टयभा कामियत प्रङ्झतवादी 
कभिचायीहरू सभेतको एकआऩसको ङ्झभरेभतोफाट २०६९ 
सार वैशाि¸ जेठ य असाय भङ्जहनाभा ङ्झरइएका 
प्रमोगात्भक ऩयीऺा (ट्रामर) भा Fail/Absent जनाइएका 
जम्भा १२८४ जनाराई ट्रामर ऩयीऺाभा पेर बएको ३ 
भङ्जहनाङ्झबर सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर जायी गयेको य 
जायी बएका उङ्ञल्रङ्ञित १२८४ सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩरहरू जायी गदाि ङ्झरनङ्टऩने याजस्व यकभ रु. 
८¸७१¸१५०।- सभेत नङ्झरई याजस्व च ङ्टहावट गयेको । 
साथै¸ नमाॉ सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरहरूको कामािरमभा 
यहेको अङ्झबरेिसङ्जहतको कागजात तत्कारीन कामािरम 
प्रभङ्टि आनन्दकेशयी ऩोियेर¸ शा.अ. याभभणी ऩोियेर¸ 
शम्ब ङ्टप्रसाद थऩङ्झरमा¸ ईश्वययाज येग्भी तथा धभियाज 
ढङ्टङ्गानासभेतरे नष्ट गयेको । 

२०७६।८।६¸ 
२०७६।८।८ 

आनन्दकेशयी 
ऩोियेर¸ कामािरम 
प्रभङ्टि (उ.स.)¸ 
मातामात व्मवस्था 
सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर 
कामािरम¸  
रङ्झरतऩङ्टय । 

३८ 

दपा ७ (क) य 
(ग)¸ दपा १२ 
य दपा १३  

दपा ७ य 
दपा ७ 
अनङ्टसाय दपा 
३(१) य 
३(१) (ङ)¸ 
दपा १२ य 
१३  

८¸५९¸५५०।– 

वासङ्टदेव ऩोियेर¸ 
इङ्ञन्जङ्झनमय । 

दपा ७ (क) य 
(ग) य दपा 

१३ 

दपा ७ य 
दपा ७ 
अनङ्टसाय दपा 
३(१) य 
३(१) (घ) 
तथा दपा १३  

३¸४6¸७५०।- 

भङ्टयायी ङ्झभश्र¸  
प्र.ङ्झन. । 

दपा ७ (क) य 
(ग) य दपा 

१३ 

दपा ७ य 
दपा ७ 
अनङ्टसाय दपा 
३(१) य 
३(१) (क) 
तथा दपा १३  

२४¸३००।- 

नवयाज थाऩा¸  
प्र.ङ्झन. (हार 
प्र.ना.उ.) । 

ऐ ऐ २४¸९००।- 
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याभभणी ऩोियेर¸ 
शा.अ.। दपा ७ (क) य 

(ग)¸ दपा १२ 
य दपा १३ 

दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३(१) य दपा 

३(१) (ि)¸ दपा 
१२ य दपा १३  

३५¸९००।- 

इश्वययाज येग्भी¸ 
शा.अ. । ऐ ऐ ३०¸०००।- 

शम्ब ङ्टप्रसाद 
थऩङ्झरमा¸ शा.अ. । 

ऐ 

दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३(१) य दपा 

३(१)(क)¸ दपा 
१२ य दपा १३  

११¸१००।- 

धभियाज ढङ्टङ्गाना¸  
शा.अ. (हार उऩ 
सङ्ञचव) । 

ऐ ऐ ३¸२००।- 

फाफङ्टरार येग्भी¸  
शा.अ. (हार उऩ 
सङ्ञचव) । 

दपा ७ (क) य 
(ग) य दपा 

१३ 

दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३(१) य दपा 

३(१) (क)¸ दपा 
१३  

७००।- 

चिफहादङ्टय शे्रष्ठ¸ 
शा.अ. । 

ऐ ऐ १¸७००।–  

ऩदभप्रसाद ऩोियेर¸ 
शा.अ. । 

ऐ ऐ २¸८००।– 

वासङ्टदेफ ङ्झतवायी¸ 
शा.अ. । 

ऐ ऐ ३¸३००।– 

बयतकङ्ट भाय थाऩा¸ 
शा.अ. । 

ऐ ऐ १¸७००।– 
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सीतायाभ िनार¸ 
शा.अ. । 

ऐ ऐ ४¸१५०।– 

बवीन्ि काकी¸ 
शा.अ. । 

ऐ ऐ ३¸०५०।– 

फच्च ङ्टप्रसाद ऩोियेर¸  
ना.सङ्ट. । 

ऐ ऐ १००।- 

स्थानेश्वय ढङ्टङ्गाना¸  
ना.सङ्ट. । 

ऐ ऐ २००।- 

कभरकङ्ट भाय िरी¸  
ना.सङ्ट. । 

ऐ ऐ १००।- 

भदन ङ्झगयी¸   
ना.सङ्ट. । 

ऐ ऐ २५०।- 

प्रभेयाज ङ्झनयौरा¸ 
ना.सङ्ट. । 

ऐ ऐ १¸७००।- 

याधाकृष्ण ऩोियेर¸  
ना.सङ्ट. । 

ऐ ऐ ५००।- 

सत्मफहादङ्टय 
बण्डायी¸ ना.सङ्ट. । 

ऐ ऐ १००।- 

ङ्ञशवप्रसाद 
चाऩागाईं¸ ना.सङ्ट. । 

ऐ ऐ ५००।- 

उभाकान्त जोशी¸  
ना.सङ्ट. । 

ऐ ऐ २००।- 

सूमिफज्र फज्राचामि̧  
ना.सङ्ट.(प्राङ्जवङ्झधक) । 

ऐ ऐ २¸७००।- 

सन्जीव न्मौऩाने̧  
कम्प्मङ्टटय अऩयेटय । 

ऐ ऐ १००।- 

कङ्जवता िड्का¸ 
टाइङ्जऩष्ट ना.सङ्ट. । 

ऐ ऐ २¸१००।- 

यञ्जङ्ट सेन ऩाण्डे¸ 
टाइङ्जऩष्ट ना.सङ्ट. । 

ऐ ऐ १००।- 
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फाफङ्टकृष्ण भहत¸ 
िङ्चयदाय । 

ऐ ऐ १००।- 

फिीप्रसाद दाहार¸ 
िङ्चयदाय । 

ऐ ऐ १००।- 

कोषफहादङ्टय थाऩा¸ 
िङ्चयदाय । 

ऐ ऐ २००।- 

भाधवप्रसाद कोइयारा¸ 
िङ्चयदाय । 

ऐ ऐ ३५०।- 

भङ्ञणयाभ कोइयारा¸ 
िङ्चयदाय । 

ऐ ऐ ३००।- 

प्रङ्झतबा न्मौऩान े
ऺेरी¸ िङ्चयदाय । 

ऐ ऐ १००।- 

यघङ्टनाथ के.सी.¸ 
िङ्चयदाय । 

ऐ ऐ २००।- 

याभप्रसाद बट्टयाई¸ 
िङ्चयदाय । 

ऐ ऐ ९००।- 

तीथियाज जैसी¸ 
िङ्चयदाय । 

ऐ ऐ १¸३००।- 

तङ्टरसा शे्रष्ठ 
अङ्झधकायी¸ टाइङ्जऩष्ट 
िङ्चयदाय । 

ऐ ऐ ५००।- 
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5.  

ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवभानस्थर 
बन्साय कामािरमभा 
कामियत का.स. 
डोभा शेऩािरे सङ्टन 
तस्कयीभा सॊरग्न 
ङ्झबमतनाभी य 
कम्फोङ्झडमन 
नागङ्चयकसॉग 
साॊकेङ्झतक सॊवाद 
गयी सङ्टन पाल्न 
रगाउने कामिभा 
सॊरग्न बएको 
CCTV पङ्ट टेजभा 
देङ्ञिएको बङे्ङसभेत 
। 

ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवभानस्थर बन्साय कामािरम¸ गौचय¸ 
काठभाडौंभा कामियत का.स. डोभा शेऩािरे ङ्झभङ्झत 
2076।1।8 गते THAI AIRWAYS फाट नेऩार 
आएका ङ्जवदेशी नागङ्चयकहरू ङ्झबमतनाभी नागङ्चयक  
PHANTHI LOAN THAO  य कम्फोङ्झडमन नागङ्चयक 
THEARI UY रे अवैध रूऩभा ल्माएको सङ्टन पाल्नका 
राङ्झग साॊकेङ्झतक सॊवाद गयी ङ्झनजहरूरे आफ्नो साथभा 
यहेको सङ्टन उ.स. कणि ङ्झतङ्झभङ्ञल्सनाको कामिकऺभा यहेको 
सोपा ऩछाङ्झड पारेको अवस्थाभा ऩङ्चयभाण 1685 ग्राभ 
फयाभदसभेत बई तत ्सम्फन्धभा ङ्जवदेशी नागङ्चयकहरूउऩय 
कानूनी कायफाही चरेको देङ्ञिॊदा िानतरासी कामिभा 
िङ्जटएकी का.स. डोभा शेऩािरे सङ्टन रङ्टकाउन रगाई 
गैयकानूनी रूऩभा याजस्व च ङ्टहावट गनि भद्दत गयेको । 

२०७६।11।१५¸ 

२०७६।११।२१ 

डोभा शेऩाि̧  का.स.¸ 
ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवभानस्थर 
बन्साय कामािरम¸ 
गौचय¸ काठभाडौं 
। 

१ 

दपा 7 
दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 

३(१) 
7¸07,700।- 

6.  

भेची बन्साय 
कामािरम¸ झाऩाको 
प्रऻाऩनऩर नॊ. M 

28248 फाट 
सागय एण्ड साधना 
ङ्जवङ्ञजनसे प्रा.ङ्झर. 

सागय एण्ड साधना ङ्जवङ्ञजनेस प्रा.ङ्झर.का सॊचारक 
ङ्झरराफहादङ्टय ङ्ञघङ्झभये¸ गॊगाफहादङ्टय ङ्ञघङ्झभये तथा बन्साय 
एजेन्ट दीऩने्ियाज ऩाण्डे¸ ङ्झभङ्झत 2075।7।14 गते 
बन्साय ङ्जवन्दङ्टभा भारवस्तङ्टको बौङ्झतक ऩयीऺणका राङ्झग 
िङ्जटएका बन्साय अङ्झधकृत भनोजकङ्ट भाय ङ्जव.क. य जाॉचकी 
ना.सङ्ट. सनद िङ्झतवडारे एक-आऩसभा ङ्झभरेभतो गयी 

२०७६।1२।१०¸ 

२०७७।१।३ 

भनोजकङ्ट भाय ङ्जव.क.¸  
बन्साय अङ्झधकृत य 
सनद िङ्झतवडा¸ 
जाॉचकी ना.सङ्ट.¸ भेची 
बन्साय कामािरम, 
काॉकडङ्झबट्टा, झाऩा । 

५ 

दपा ७ (क)¸ 
(ि) य (घ) य 
दपा ३ (१) 

दपा ३ (१) 
(ज) य दपा 7 

55¸10¸596।33 
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(स्थामी रेिा नॊ. 
302672743) 
रे भारवस्तङ्ट आमात 
गदाि एउटा 
साभानराई अकै 
साभान बनी गरत 
घोषणा गयेका 
साभानराई भेची 
बन्साय कामािरमका 
प्रभङ्टि बन्साय 
अङ्झधकृतसभेतरे 
भूल्माॊकन तथा 
जाॉचऩास गयेको 
बङे्ङसभेत । 

ऩैठायीकतािरे गोरभटोरभा साभानको नाभ भार यािी 
बन्साय कामािरम¸ भेचीभा ऩसे गयी य बन्साय कामािरम 
भेचीका ङ्ञजम्भेवाय कभिचायीहरूरे प्रऻाऩन ऩर दताि नॊ. M 

28248 फाट बन्साय जाॉचऩास बएका भारवस्तङ्ट ट्र्माक 
सङ्टट¸ हाप बेष्ट¸ ज्माकेट¸ फ्ल्माट सोर जङ्टत्ता¸ स्ऩोटिस 
जङ्टत्ता य ऩी-र्क्याऩ जस्ता भारवस्तङ्टको स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन 
नङ्झरई¸ प्राम: सफै भारवस्तङ्ट िाण्डेड कम्ऩनीको रोगो 
(ङ्ञचन्ह) स्ऩष्ट देङ्ञिने अवस्थाभा चेकजाॉच नै नगयी जम्भा 
रु.65¸40¸006।33 याजस्व यकभ ङ्झरनङ्टऩनेभा न्मून 
भूल्माॊकन गयी सोही आधायभा रु.10¸29¸410।- भार 
बन्साय भहसङ्टर य भ्माट ङ्झरएको देिाई बन्साय जाॉचऩास 
गयी फदङ्झनमतऩूविक बन्साय प्रऻाऩनऩरभा भारवस्तङ्टको 
गरत घोषणा गयी गयाई वास्तङ्जवक ङ्झतनङ्टिऩने याजस्व 
नङ्झतयी याजस्व च ङ्टहावट गयेको । 

गॊगाफहादङ्टय ङ्ञघङ्झभये 
य ङ्झरराफहादङ्टय 
ङ्ञघङ्झभये¸ 
सॊचारकहरू¸ सागय 
एण्ड साधना 
ङ्जवङ्ञजनेस प्रा.ङ्झर. 
काठभाडौं तथा 
दीऩेन्ियाज ऩाण्डे¸ 
बन्साय एजेन्ट । 

दपा ७ 
फभोङ्ञजभको 

कसङ्टयको दपा 
२२ फभोङ्ञजभ 

भङ्झतमाय 

दपा 22 को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा ७ य दपा 
७ रे ङ्झनदेश 

गयेफभोङ्ञजभ दपा 
३ (१) (ज)    

55¸10¸596।33 

7.  

नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् 
प्राङ्झधकयण¸ यङ्गेरी 
ङ्जवतयण केन्ि¸ 

भोयङका तत्कारीन 
हेल्ऩय (म्मादी) 
अरूणकङ्ट भाय 
गङ्टरुङरे ग्राहकसॉग 
सॊकरन गयेको 
भहसङ्टर ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङसभेत । 

नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण¸ यङ्गेरी ङ्जवतयण केन्ि¸ भोयङका 
तत्कारीन हेल्ऩय (म्मादी) अरूणकङ्ट भाय गङ्टरुङरे आ.व. 
२०६८।०६९ य आ.व. २०६९।०७० भा यङ्गेरी 
ङ्जवतयण केन्िको आम काउण्टयभा यही भहसङ्टर उठाउने 
काभ गदाि फदङ्झनमतसाथ नेऩार सयकायको ऩूणि 
स्वङ्झभत्वभा यहेको सॊस्था नऩेार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयणराई 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउने गयी ग्राहकरे फङ्टझाएको 
भहसङ्टरको यङ्झसद का्दा यङ्झसदको दोस्रो प्रङ्झतभा पयक 
अङ्क रेिी गरत काफिन प्रङ्झत फनाई त्मसभा प्रथभप्रङ्झतको 
बन्दा कभ यकभ रेिेय कामािरमभा ऩेस गयी भहसङ्टर 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको । 

२०७७।2।8¸ 

२०७७।२।२५ 

अरूणकङ्ट भाय गङ्टरुङ¸  
हेल्ऩय (म्मादी)¸ 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् 
प्राङ्झधकयण¸ यङ्गेरी 
ङ्जवतयण केन्ि¸ 

भोयङ । 

१ 

दपा 7 
दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 

३(१)(ङ) 
८¸७३¸५४२।१४ 

8.  

श्री याधाकृष्ण 
भङ्ञन्दय¸ सोनाऩङ्टयको 
नाभभा यहेको जग्गा 
भङ्ञन्दय व्मवस्थाऩन 

याधाकृष्ण भङ्ञन्दय सोनाऩङ्टयको नाभभा यहेको ङ्जक.नॊ. १३ 
को ज.ङ्जव. ०-१४-१ जग्गा याधाकृष्ण भङ्ञन्दय 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणिमानङ्टसाय भोहीराई 
आधा बाग छङ्टट्टमाई फाॉकी जग्गा प्रङ्झतकठ्ठा 

२०७७।2।8¸ 

२०७७।२।१८ 

उज्मारा भानन्धय¸ 
उऩाध्मऺ¸याधाकृष्ण 
भङ्ञन्दय व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत ।  

६ दपा ८ (४) दपा ८ (४) 

८¸९८¸४०५।- 
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सङ्झभङ्झतरे ङ्झफिी गने 
ङ्झनणिम गयेकोभा 
उि जग्गा 
यङ्ञजषे्डसन ऩास गदाि 
यङ्ञजषे्डसन दस्तङ्टय य 
ऩङ्टॉजीगत राबकय 
छरी गयेको य वडा 
नॊ. ८ का वडा 
अध्मऺरे कभ 
भूल्माॊकन हङ्टने गयी 
ङ्झसपाङ्चयस ङ्छदई 
याजस्व छरी गयेको 
बङे्ङसभेत । 

रु.७¸७१¸०००।– का दयरे ङ्झफिी गनि अङ्ञततमायी 
ऩाएका याधाकृष्ण भङ्ञन्दय व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका उऩाध्मऺ 
उज्मारा भानन्धयरे ङ्झभङ्झत २०७५।३।१५ गते 
गोङ्जवन्दकङ्ट भाय फजगाईंराई जग्गा ङ्झफिी गदाि य सोही 
जग्गा ङ्झभङ्झत २०७५।३।२० गते गोङ्जवन्दकङ्ट भाय 
फजगाईंफाट ङ्झनजै उज्मारा भानन्धयरे िङ्चयद गदाि 
भारऩोत कामािरमका कभिचायीहरू¸ जग्गा िङ्चयद 
ङ्झफिीकताि य वडा अध्मऺसभेतको ङ्झभरेभतोभा याजस्व 
यकभ कभ असङ्टर गयी गयाई ङ्झरित ऩाङ्चयत गयेको । 

गोङ्जवन्दकङ्ट भाय 
फजगाईं¸ जग्गा 
िङ्चयद तथा 
ङ्झफिीकताि । 

दपा ८ (४) दपा ८ (४) 

७¸५७¸५४८।- 

ताङ्चयकचन्ि सयदाय¸ 
वडा अध्मऺ¸ 
दङ्टहफी न.ऩा वडा 
नॊ. ८ । 

दपा ९ य 
दपा ८ (३) 

दपा ९ य 
दपा ८ (३) 

९¸१९¸१२८।- 

सूमिफहादङ्टय थाऩा¸ 
प्रभङ्टि भारऩोत 
अङ्झधकृत¸ भारऩोत 
कामािरम¸  

सङ्टनसयी । 

दपा ७ 
दपा ७ य 

दपा ३ (१) 
(ङ) 

७¸५५¸६२०।- 

भाङ्झरका दॊगार¸ 
भारऩोत अङ्झधकृत¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 
सङ्टनसयी । 

दपा ७ 
दपा ७ य 

दपा ३ (१) 
(ङ) 

९¸१८¸७७८।- 

गोङ्जवन्दकङ्ट भाय 
ऩौडेर¸ ना.सङ्ट.¸ 
भारऩोत कामािरम¸ 
सङ्टनसयी ।  

दपा ७ 
दपा ७ य 

दपा ३ (१) 
(च) 

१६¸७४¸३९८।- 

9.  

मातामात व्मवस्था 
कामािरम (सवायी) 
कोशीभा सॊकङ्झरत 
याजस्व ङ्जहनाङ्झभना 
बइयहेको¸ फैंकरे 
नक्करी बौचय 
फनाइङ्छदने गयेको¸ 
फैंकभा याजस्व 
जम्भा गदाि सवायी 

मातामात व्मवस्था कामािरम (सवायी) कोशीफाट 2073 
चैत 1 गतेदेङ्ञि 2074 असाय भसान्तसम्भभा VRS 
फाट जायी बएको यङ्झसद अनङ्टसाय याजस्व दाङ्ञिरा 
हङ्टन ङ्टऩनेभा सोबन्दा कभ भार याजस्व ङ्जवङ्झबङ्ङ फैंकहरूभा 
दाङ्ञिरा बएकोरे फाॉकी यकभ याजस्व दाङ्ञिरा नै नगयी 
नगयाई सो कामािरमभा कामियत कामािरम प्रभङ्टि¸ रे.अ.¸ 
रेिाऩार एवॊ कम्प्मङ्टटय अऩयेटयहरूरे उठाएको याजस्व 
प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ दाङ्ञिरा नगयी याजस्व यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयी आपूसभेतराई गैयकानूनी पाइदा य नेऩार 

२०७७।2।१५¸ 

२०७७।२।२५ 

नमयाज नेऩार¸  
कामािरम प्रभङ्टि¸ 
मातामात व्मवस्था 
कामािरम (सवायी) 
कोशी । 

१७ 

दपा 7 (ग) 

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

१¸०८¸२९¸०६९।- 

तीथियाज रम्सार¸  
कामािरम प्रभङ्टि । 

ऐ ऐ ३¸३०¸७९¸३७३।- 

गोऩार थऩङ्झरमा¸  
कामािरम प्रभङ्टि । 

ऐ ऐ १¸३०¸७२¸१५३।- 
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नम्फयसभेत उल्रेि 
गने नगयेको 
बङे्ङसभेत । 

सयकायराई प्रत्मऺ रूऩभा हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई 
भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय गयेको । 
 
 

ब ङ्टऩेन्ि याई¸  
कामािरम प्रभङ्टि । 

ऐ 

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

५६¸१२¸५७४।- 

टीकायाभ अङ्झधकायी¸ 
रे.अ. । 

ऐ 

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

१¸२५¸४८¸००६।- 

सङ्टयेश अङ्झधकायी¸  
रेिाऩार । 

ऐ ऐ ३¸७२¸४४¸७५५।- 

रुिप्रसाद दाहार¸  
रेिाऩार । 

ऐ ऐ ३¸४८¸९३¸२१६।- 

अजङ्टिन बट्टयाई¸  
रेिाऩार । 

ऐ ऐ २¸१७¸३२¸४७३।- 

कृष्णप्रसाद कटे्टर¸  
रेिाऩार । 

ऐ 

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

७३¸६२¸४५५।- 

सङ्टजन याई 
कम्प्मङ्टटय¸ अऩयेटय 
(कयाय) । 

ऐ 

दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३ (१) (च) य 
दपा ३ (१) 

22¸44¸336।- 
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याकेश योसन 
भस्राङ्गी भगय¸  
यभेश ऩौडेर¸ 
बङू्झभयाज अङ्झधकायी¸  
हङ्चयभदन ढङ्टङ्गेर¸ 
कम्प्मङ्टटय अऩयेटय 
(VRS) पोकस 
वान नेऩार (प्रा.) 
ङ्झर. । 

दपा 8 (4) 
 
 

दपा 8 (4) 
 
 

 
 
 

5¸94¸98¸931।- 
 
 
 
 
 

दीऩेन्िकङ्ट भाय 
भण्डर¸ 

 ऐ ऐ 
१,४६,५२६।- 

भैमाकङ्ट भायी 
चाऩागाईं¸ 

 ऐ ऐ 
२२,४४,३३६।- 

यङ्जवन कङ्ट भाय 
ङ्जवश्वास कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय (VRS) 
पोकस वान नेऩार 
(प्रा.) ङ्झर. । 

 

ऐ ऐ ४५,४६१।- 

10.  

अवैधरूऩभा 
ल्माएको सङ्टन सीभा 
प्रहयीचौकी ङ्जटभङ्टयेभा 
कामियत प्रहयी 
कभिचायीहरूरे 
फयाभद गयी 
आऩसभा फाॉडपाॉड 
गयी ङ्झरएको य 
कसङ्टयदायराई 
छोडेको बङे्ङसभेत 
। 

सीभा प्रहयी चौकी ङ्जटभङ्टयेभा कामियत प्रहयी कभिचायीहरू 
प्र.ङ्झन. िेभप्रसाद नेऩार¸ प्रहयी हवल्दायहरू याभकाजी 
राभा¸ याभशयण ङ्चयभार¸ ऩङ्टरुषोत्तभ िरीसभेतरे आपूहरू 
सीभा नाकाभा िङ्जटई उि सीभा नाकाभा अवैधरूऩभा 
ङ्झबङ्झरने साभानहरूराई ङ्झनमन्रणभा ङ्झरई याजस्व दाङ्ञिरा 
गनि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउनङ्टऩनेभा ङ्झभङ्झत 
२०७६।९।११ गते अवैधरूऩभा केरुङफाट नेऩारतपि  
ल्माउॉदै गयेको ४२२ ग्राभ सङ्टन ङ्झनमन्रणभा ङ्झरई याजस्व 
दाङ्ञिराका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा फङ्टझाउनङ्टऩनेभा 
नफङ्टझाई आपूहरूसभेतको ङ्झभरेभतोभा याजस्व दाङ्ञिरा 
नगयी ङ्झरइिाई भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको । 

२०७७।३।३¸ 

२०७७।३।५ 

िेभप्रसाद नेऩार¸ 
प्र.ङ्झन.¸ याभशयण 
ङ्चयभार¸ याभकाजी 
राभा य ऩङ्टरुषोत्तभ 
िरी¸  प्रहयी 
हवल्दायहरू¸ सीभा 
प्रहयी चौकी¸ ङ्जटभङ्टये 
। 

४ 

दपा ७ (क) 

दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३ (१) (छ) य 
दपा ३ (१) 

२६¸५२¸०५९।- 
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11.  

अवैधरूऩभा 
ल्माएको सङ्टन सीभा 
प्रहयीचौकी ङ्जटभङ्टयेभा 
कामियत प्रहयी 
कभिचायीहरूरे 
फयाभद गयी 
आऩसभा फाॉडपाॉड 
गयी ङ्झरएको य 
कसङ्टयदायराई 
छोडेको बङे्ङसभेत 
। 

सीभा प्रहयी चौकी ङ्जटभङ्टयेभा कामियत प्रङ्झतवादी प्रहयी 
कभिचायीहरूरे ङ्झभङ्झत २०७६।८।२२ गते केरुङ 
नाकाफाट गाडी ङ्झनमन्रणभा ङ्झरई कामािरमभा ल्माई 
चेकजाॉच गयी पेरा ऩायेको सङ्टन १११ ग्राभ ङ्झभरेभतोभा 
ङ्झफिी गयी/गयाई फाॉडपाॉड गयी आपूरे ङ्झनवािह गनङ्टिऩने 
कामािरम प्रभङ्टिको ऩदीम ङ्ञजम्भेवायीसभेतको दङ्टरुऩमोग 
गयी गैयकानूनी राब ङ्झरई याजस्व च ङ्टहावट गने गयाउने 
कामि गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

२०७७।३।३¸ 

२०७७।३।५ 

िेभप्रसाद नेऩार¸ 
प्र.ङ्झन.¸ याभशयण 
ङ्चयभार¸ याभकाजी 
राभा य ऩङ्टरुषोत्तभ 
िरी¸  प्रहयी 
हवल्दायहरू¸ सीभा 
प्रहयी चौकी¸  
ङ्जटभङ्टये । 

४ 

दपा ७ (क) 

दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३ (१) (ङ) य 
दपा ३ (१) 

६¸७७¸५९९।- 

12.  

नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् 
प्राङ्झधकयण जनकऩङ्टय 
ऺेरीम 
कामािरमअन्तगित 
तत्कारीन फङ्छदिफास 
उऩ-ङ्जवतयण केन्िभा 
कामियत 
कभिचायीहरूरे NS 

Revenue Software 

भा Manipulation 

गयी ङ्झनमभङ्जवऩयीत 
ङ्झफिी सॊशोधन य 
िेङ्झडट ङ्झफर दोहोयो 
ऩोङ्जष्टङ गयी याजस्व 
अऩचरन गयेको 
बङे्ङसभेत । 

नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण जनकऩङ्टय ऺेरीम 
कामािरमअन्तगित तत्कारीन फङ्छदिफास उऩ-केन्ि (हार 
गौशारा ङ्जवतयण केन्िअन्तगित) भा तत्कार कामियत 
केन्ि प्रभङ्टि तथा अन्म ज्मारादायी कभिचायीसभेतरे NS 

Revenue Software भा डाटा Manipulation सभेत गयी 
Software ङ्झबर चरिेर गयी धेयै ग्राहकहरूको िाताभा 
ङ्झनमभङ्जवऩयीत व्माऩक ङ्झफिी सॊशोधन य िेङ्झडट ङ्झफर 
दोहोयो य फहङ्ट ऩोङ्जष्टङ गयी जम्भा रु. 
२०¸३३¸२७२।६१ याजस्व अऩचरन ङ्जहनाङ्झभना गयी 
भ्रष्टाचायजन्म कामिभा सॊरग्न बएको । 

२०७७।३।५¸ 

२०७७।३।९ 

सॊजीव शभाि¸  
इन्चाजि̧  फङ्छदिवास 
प्रशािा¸ नेऩार 
ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण । 

8 

दपा ७ (ग) 

दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३ (१) (च) य 
दपा ३ (१) 

२०¸३३¸२७२।६१ 

अयङ्जवन्दप्रसाद 
जमसवार¸  
ज्मारादायी 
कभिचायी । 

ऐ 

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

4¸75¸466।7३ 

चन्िबषूण भहतो¸ 
रेजय ऩोङ्जष्टङ गने  
ज्मारादायी 
कभिचायी । 

ऐ ऐ 
4¸06¸139।6० 

 

फागशे्वयीकङ्ट भायी 
कणि̧   ज्मारादायी 
कभिचायी । 

ऐ 

दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३ (१) (ग) य 
दपा ३ (१) 

53¸821।54 
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धभेन्िकङ्ट भाय भहतो¸ 
रेजय ऩोङ्जष्टङ गने  
ज्मारादायी 
कभिचायी । 

ऐ ऐ 66¸837।44 

अङ्ञजतभान ङ्झसॊह¸ 
रेजय ऩोङ्जष्टङ गने  
ज्मारादायी 
कभिचायी । 

ऐ 

दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३ (१) (क) य 
दपा ३ (१) 

22¸813।9० 

अन्जङ्ट फस्नेत¸  
ज्मारादायी 
कभिचायी । 

ऐ ऐ 12¸014।०० 

ङ्ञस्भता कटे्टर¸  
ज्मारादायी 
कभिचायी । 

ऐ 

दपा ७ य दपा 
७ अनङ्टसाय दपा 
३ (१) (ङ) य 
दपा ३ (१) 

7¸74¸104।64 

 

याजस्व च ङ्टहावट गयी भ्रष्टाचाय गयेका १२ भङ्टद्दाहरूभा जम्भा प्रङ्झतवादी सॊतमा : 87 

 
2.५.७ ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमका भङ्टद्दाहरू  :- 

ङ्झस.
नॊ. 

उजङ्टयी अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको व्महोया 
ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत¸ 

आयोऩऩर दामय ङ्झभङ्झत 

प्रङ्झतवादीको भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ फभोङ्ञजभ 

नाभ सॊतमा कसङ्टय सजाम भागदाफी 

1.  

मातामात व्मवस्था 
कामािरम¸ सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर¸ 

जगाती¸ बिऩङ्टयका 

मातामात व्मवस्था कामािरम¸ जगाती¸ बिऩङ्टयका प्रङ्झतवादी 
याष्डसेवक कभिचायीहरूरे सङ्टन्दय अङ्झधकायीरे नक्करी बायतीम 
सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर नेऩारीकयणका राङ्झग ङ्छदएको 
ङ्झनवेदनअनङ्टसाय नक्करी बायतीम सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरराई 

२०७६।६।२¸ 
२०७६।६।८ 

अनोज कङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये य कोभरयाज 
ङ्झनयौरा¸ शा.अ.हरू य हेभकङ्ट भाय 
फस्नेत¸ ना.सङ्ट.¸ मातामात व्मवस्था 
कामािरम¸ जगाती¸ बिऩङ्टय । 

४ दपा ९ दपा ९ 
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कभिचायीहरूरे नक् करी 
बायतीम सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩरराई भोटो 
यकभ रेनदेन गयी 
नेऩारीकयण गयेको 
बन् नसेभेत । 

गरत ढॊगरे नेऩारीकयण गयी गरत ङ्झरित तमाय गने कसङ्टय 
गयेको य सङ्टन्दय अङ्झधकायीरे सवायीचारक अनङ्टभङ्झतऩरको 
नेऩारीकयणका राङ्झग नक्करी बायतीम सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
य दूतावासको नक्करी ङ्झसपाङ्चयस ऩेस गयी भङ्झतमायको कसङ्टय  
गयेको । 

सङ्टन्दय अङ्झधकायी । दपा ९ को 
कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशअनङ्टसाय 
दपा ९ 

2.  

ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामािरम¸ ऩसािफाट 
गरत कागजातको 
आधायभा गैयनेऩारीराई 
वॊशजको आधायभा 
नागङ्चयकता प्रभाणऩर 
ङ्छदएको बङे्ङसभेत । 

वीयगन्ज भ.न.ऩा वडा नॊ. 11 को फसाइसयाइको सयकायी 
कागजातराई सच्माई वडा नॊ. 15 फनाएको¸ भभताकङ्ट भायी 
गङ्टप्ताको नाभको नऩेारी नागङ्चयकताको ऩङ्झतको नाभ िण्डभा 
जमप्रकाशप्रसाद गङ्टप्ता रेिी सच्माएको¸ स्थानीम 
ऩङ्ञञ्जकाङ्झधकायीफाट जायी हङ्टने सयकायी कागजातहरूभा सभेत 
नाभरगामतका ङ्जववयण सच्माई झङ्टठा ङ्जववयणको आधायभा 
वीयगन्ज भ.न.ऩा वडा नॊ. 11 फस्ने आङ्ञशषकङ्ट भाय गङ्टप्ताको नाभभा 
वॊशजको आधायभा नेऩारी नागङ्चयकता फनाउने कामिभा वीयगन्ज 
भ.न.ऩा. वडा नॊ. 11 फस्न ेभभताकङ्ट भायी गङ्टप्ता¸ वीयगन्ज भ.न.ऩा 
वडा नॊ. 15 का वडा अध्मऺ गजेन्िप्रसाद कङ्ट भॉ¸ ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामािरम ऩसािका नामफ सङ्टब्फा चन्िदेव ठाकङ्ट य य सोही 
कामािरमका तत्कारीन सहामक प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी दङ्टगािदत्त 
ऩौडेरसभेतको सॊरग्नता देङ्ञिएको ।  

२०७६।८।5¸ 
२०७६।८।९ 

गजेन्िप्रसाद कङ्ट भॉ¸ वडा अध्मऺ¸ 
वीयगन्ज भ.न.ऩा.¸ वडा नॊ. 15¸ 
चन्िदेव ठाकङ्ट य¸ नामफ सङ्टब्फा य 
दङ्टगािदत्त ऩौडेर¸  सहामक प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी¸ ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामािरम¸ ऩसाि । 

४ दपा 9 य 
दपा 11 

दपा 9 य दपा 
11 

भभताकङ्ट भायी गङ्टप्ता । दपा 11 दपा 11 

3.  

ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामािरम¸ ऩसािफाट 
गरत कागजातको 
आधायभा गैयनेऩारीराई 
वॊशजको आधायभा 
नागङ्चयकता प्रभाणऩर 
ङ्छदएको बङे्ङसभेत । 

वीयगन्ज उ.भ.न.ऩा.को फसाइसयाइको सयकायी कागजातभा 
घयभङ्टरीको ङ्जववयण सच्माएको¸ वीयगन्ज भ.न.ऩा वडा नॊ. 2 को 
ङ्झसपाङ्चयसभा केयभेट गयी झङ्टठा ङ्जववयणको आधायभा वीयगन्ज 
भ.न.ऩा वडा नॊ. 2 फस्ने अजहय हङ्टसेन य आङ्चयप हङ्टसेनको 
नाभभा वॊशजको आधायभा नऩेारी नागङ्चयकता फनाउन ेकामिभा 
वीयगन्ज भ.न.ऩा. वडा नॊ. 2 फस्न ेआङ्चयप हङ्टसेन¸ सवरुन िातङ्टन¸ 

वीयगन्ज भ.न.ऩा. वडा नॊ. 2 का वडा अध्मऺ शेष अब्फास¸ 

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम ऩसािका नामफ सङ्टब्फा चन्िदेव ठाकङ्ट य¸ 

प्रशासकीम अङ्झधकृत सदनकङ्ट भाय कणि य तत्कारीन सहामक 
प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी दङ्टगािदत्त ऩौडेरको सॊरग्नता देङ्ञिएको ।  

२०७६।८।5¸ 
२०७६।८।९ 

शेष अब्फास¸ वडा अध्मऺ¸ 
वीयगन्ज भ.न.ऩा. वडा नॊ. 2¸ 
चन्िदेव ठाकङ्ट य¸ नामफ सङ्टब्फा¸ 
सदनकङ्ट भाय कणि̧  प्रशासकीम 
अङ्झधकृत य दङ्टगािदत्त ऩौडेर¸  
सहामक प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी¸ 
ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ ऩसाि । 

६ दपा 9 य 
दपा 11 

दपा 9 य दपा 
11 

सवरुन िातङ्टन य आङ्चयप हङ्टसेन । दपा 11 दपा 11 
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4.  

ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका 
ऩयीऺाथॉहरूको 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको प्राप्ताॊक 
पेयफदर¸ साटासाट 
तथा उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको 
फाङ्जहयी कबयऩजे उही 
यािी ङ्झबरी ऩानाहरू 
घय रगये ङ्जवऻहरूराई 
रेख्न रगाई पेङ्चय सोही 
वास्तङ्जवक कबयऩेजभा 
ङ्ञस्टच रगाउन ेगयेको¸ 
ऩयीऺा ङ्झनमन्रण 
कामािरम¸ फल्िङ्टको 
रेिा शािाभा दयाजभा 
३ वटा शॊकास्ऩद 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका यहेको 
बङे्ङसभेतका  
उजङ्टयीहरू । 

ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरम¸ फल्िङ्टका रे.अ. 
कभरप्रसाद दाहाररे ङ्झरमङ्टगा जनता फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस¸ उदमऩङ्टय 
गाईघाटका प्रशासन सहामक ऩदभा कामियत तेजनायामण चौधयी¸ 
ङ्झरमङ्टगा जनता फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस¸ गाईघाटकी ऩयीऺाथॉ जानङ्टका 
आरे भगय य फरुवा र्क्याम्ऩस¸ गाईघाटकी ऩयीऺाथॉ ङ्जहया 
कटङ्टवारसॉग एक आऩसभा ङ्झभरेभतो गयी ऩयीऺाथॉ जानङ्टका आरे 
भगयको ङ्ञशऺाशास्त्र सॊकामतपि  २०७५ सार B.Ed (३ वषे) 
दोस्रो वषिको Curriculum & Evaluation ङ्जवषमको य ऩयीऺाथॉ 
ङ्जहया कटङ्टवारको व्मवस्थाऩन सॊकामतपि  २०७५ सारको BBS 

(४ वषे) दोस्रो वषिका Fundamentals of Marketing य 
Fundamentals of Human Resources Management ङ्जवषमका 
ऩयीऺा केन्िभा रेङ्ञिएका उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाहरूको फाङ्जहयी कबयऩेज 
उही यािी ङ्झबरीऩानाहरू साटपेय गयी/गयाई ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ 
पेयफदर गयेको । 

२०७६।८।२०¸  

२०७६।८।२२ 

कभरप्रसाद दाहार¸ रे.अ.¸ 
ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ ऩयीऺा 
ङ्झनमन्रण कामािरम¸ फल्िङ्ट । 

४ दपा १३ दपा १३ 

तेजनायामण चौधयी¸ प्रशासन 
सहामक¸ ङ्झरमङ्टगा जनता फहङ्टभ ङ्टिी 
र्क्याम्ऩस¸ उदमऩङ्टय¸ गाईघाट । 

दपा १३ को 
कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा २२को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
दपा १३ 

जानङ्टका आरे भगय¸ ऩयीऺाथॉ¸ 
ङ्झरमङ्टगा जनता फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस¸ 
गाईघाट य ङ्जहया कटङ्टवार¸ 
ऩयीऺाथॉ¸ फरुवा र्क्याम्ऩस¸ 
गाईघाट । 

ऐ ऐ 

5.  

मातामात व्मवस्था 
कामािरम¸ फङ्टटवरका 
कामािरम प्रभङ्टिरे 
२०६९।८।२० 
गतेदेङ्ञि चैत 
भसान्तसम्भ रगबग 
२९६ जना ट्रामर पेर 
व्मङ्ञिफाट रुऩैमाॉ ङ्झरई 
सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर ङ्जवतयण 
गयेको बङे्ङसभेत । 

तत्कारीन मातामात व्मवस्था कामािरम¸ फङ्टटवरका कामािरम 
प्रभङ्टि तथा ऩयीऺा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ आनन्दकेशयी ऩोियेर य 
ट्रामर ऩयीऺा सङ्झभङ्झतका सदस्म तथा तत्कारीन ऩङ्ञश्चभ ऺेरीम 
ट्राङ्जपक प्रहयी कामािरम¸ रुऩन्देहीका प्र.ङ्झन. यवीन्ि शे्रष्ठरे आफ्नो 
कामिकारभा ट्रामर ऩयीऺाभा Fail/Absent बएका ७१ जना 
(New License-71) राई ङ्चयजल्टभा ऩास बएको बनी ङ्झनणिम गयी 
पेर बएकाहरूको नाभभा सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर जायी गयी 
ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गयेको । 

२०७६।९।11¸ 
२०७६।९।११ 

आनन्दकेशयी ऩोियेर¸ कामािरम 
प्रभङ्टि¸  मातामात व्मवस्था 
कामािरम¸ फङ्टटवर य यवीन्ि शे्रष्ठ¸ 
प्र.ङ्झन.¸  ऩङ्ञश्चभ ऺेरीम ट्राङ्जपक 
प्रहयी कामािरम¸ रुऩन्देही । 

२ दपा १३ दपा १३ 
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6.  

कणािरी प्राङ्जवङ्झधक 
ङ्ञशऺारमभा ङ्झभङ्झत 
२०७१।५।१६ 
गतेदेङ्ञि सञ्चाङ्झरत 
कृङ्जषतपि को ङ्झडप्रोभा 
प्रथभ वषिको फाह्य 
ऩयीऺाभा ऩयीऺाथॉ 
गॊगायाज शाहीका 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाहरू 
ऩङ्चयवतिन गयी 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
बङे्ङसभेत । 

कणािरी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारमभा कृङ्जष प्रङ्ञशऺण सहामक ऩदभा 
कामियत यहेका य तरफी अध्ममन ङ्झफदाभा सोही ङ्ञशऺारमभा 
अध्ममनयत यहेका गॊगायाज शाही य कणािरी प्राङ्जवङ्झधक 
ङ्ञशऺारमका ऩयीऺा सहामक तथा उि ऩयीऺाका ङ्झनयीऺक 
चन्िङ्झसॊह िरीरे एकआऩसभा ङ्झभरेभतो गयी अङ्ग्रजेी ङ्जवषम 
फाहेक अन्म सफै ङ्जवषमको ऩयीऺाभा िारी उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका तथा 
प्रश्नऩर ऩयीऺा हर फाङ्जहय ऩठाई गैयऩयीऺाथॉ टॊकप्रसाद 
चौरागाईँराई उत्तयहरू रेख्न रगाई ङ्झनजरे उत्तय रेिेका ऩषृ्ठहरू 
नै गॊगायाज शाहीको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा सॊरग्न गयी प्रश्नऩरको 
गोऩङ्झनमता बॊग तथा ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदरसम्फन्धी कसङ्टय 
गयेको । 

२०७६।९।१४¸ 
२०७६।९।२३ 

गॊगायाज शाही¸ कृङ्जष प्रङ्ञशऺण 
सहामक य चन्िङ्झसॊह िरी¸ ऩयीऺा 
सहामक¸ कणािरी प्राङ्जवङ्झधक 
ङ्ञशऺारम । 

३ दपा १३ दपा १३ 

टॊकप्रसाद चौरागाईँ । दपा १३ को 
कसङ्टयको 
भङ्झतमाय  

दपा २२ फभोङ्ञजभ 
दपा १३ भा 
उल्रेङ्ञित 
सजामको आधा  

7.  

डङ्टङ्गेश्वय  गा.ऩा. वडा 
नॊ. ५¸ दैरेिङ्ञस्थत श्री 
ङ्जऩऩर चौताया भा.ङ्जव.का 
ङ्जव.व्म.स. अध्मऺ तथा 
वडा नॊ. ५ का वडा 
सदस्मसभेतरे ङ्ञशऺक 
छनौटका राङ्झग 
ङ्झरइएको ऩयीऺाभा 
ऩयीऺा सञ्चारन हङ्टन ङ्ट 
अगावै ऩयीऺाथॉको 
म्मासेन्जयभा प्रश्नऩर 
ऩठाई अङ्झनमङ्झभतता 
गयेको बङे्ङसभेत । 

ङ्ञजल्रा दैरेि डङ्टङ्गेश्वय गा.ऩा. वडा नॊ. ५ ङ्ञस्थत श्री ङ्जऩऩर चौताया 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक तह याहत दयफन्दीभा 
साभाङ्ञजक ङ्जवषमको ङ्ञशऺक छनौटका राङ्झग गा.ऩा.द्वाया ङ्झभङ्झत 
२०७६।९।२६ गते सञ्चारन गङ्चयएको ऩयीऺाभा डङ्टङ्गेश्वय गा.ऩा. 
वडा नॊ. ५ का वडा अध्मऺ टेकफहादङ्टय बण्डायीको ङ्झनदेशन य 
सयसल्राहफभोङ्ञजभ सोही वडा नॊ. ५ का वडा सदस्मसभेत यहेका 
उि ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ बिफहादङ्टय शाहीरे 
ऩयीऺा सञ्चारन हङ्टन ङ्टअगावै प्रश्नऩरहरू ऩयीऺाथॉहरू घनश्माभ 
बण्डायी य दरफहादङ्टय ङ्जवश्वकभािको म्मासेन्जयभा ऩठाई आपूराई 
प्राप्त अङ्झधकायको दङ्टरुऩमोग गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको । 

२०७६।11।१३¸ 

२०७६।११।१४ 

टेकफहादङ्टय बण्डायी¸ वडाध्मऺ¸ 
डङ्टङ्गेश्वय गा.ऩा. वडा नॊ. 5 य 
बिफहादङ्टय शाही¸ वडा सदस्म 
एवॊ अध्मऺ¸ ङ्जव.व्म.स.¸ ङ्जऩऩर 
चौताया भा.ङ्जव.¸ डाॉडाऩयाजङ्टर । 

४ 

दपा 13 दपा 13 

घनश्माभ बण्डायी¸  रेिा सहामक 
तथा ङ्झन.भा.ङ्जव तह साभाङ्ञजक 
ङ्ञशऺक¸ श्री ङ्जऩऩर चौताया  

भा.ङ्जव. । 

दपा 13 को 
कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा 22 को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 

दपा 13 

दरफहादङ्टय ङ्जवश्वकभाि̧  ङ्ञशऺक 
ऩदका वैकङ्ञल्ऩक उभेदवाय 

दपा 13 को 
कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा 22 फभोङ्ञजभ 
दपा 13 को 
सजामको आधा 

8.  

ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक डा. 
फरयाभ थाऩारे ऩदको 
दङ्टरुऩमोग गदै औषधी 

साङ्झफक केन्िीम ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सारम¸ ङ्झरऩङ्टयेश्वयका तत्कारीन वङ्चयष्ठ 
ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक डा. फरयाभ थाऩारे भङ्टनार फामोबेट पभािका 
प्रोप्राइटय येवतीयभण ङ्झनयौरासॉग ङ्झभरेभतो गयी आपू तथा ङ्झनज 

२०७७।१।१५¸ 

२०७७।२।१ 

डा. फरयाभ थाऩा¸  वङ्चयष्ठ ऩशङ्ट 
ङ्ञचङ्जकत्सक¸  केन्िीम ऩशङ्ट 
ङ्ञचङ्जकत्सारम¸ ङ्झरऩङ्टयेश्वय । 

२ दपा १५ दपा 15 
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कम्ऩनीसॉग ङ्झभरेभतो 
गयी नेऩारभा दताि नै 
नबएको इङ्ञन्डमन 
इम्मङ्टनोरोङ्ञजकर 
ङ्झरङ्झभटेड नाभक 
बायतीम कम्ऩनीफाट 
उत्ऩाङ्छदत औषधी 
आमातका राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस गयी 
आमातसभेत गयाई 
भ्रष्टाचाय गयेको 
बङे्ङसभेत । 

औषधी व्मवसामीराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउनका राङ्झग आपूरे 
नऩाएको ओहदा¸ अङ्झधकाय¸ हैङ्झसमत दाफी गदै नेऩारभा दताि 
इजाजत नबएको बायतको इङ्ञन्डमन इम्मङ्टनोरोङ्ञजकर ङ्झरङ्झभटेड 
नाभ गयेको कम्ऩनीफाट उत्ऩाङ्छदत ऩशङ्टऩॊऺीजन्म औषधीहरू 
आमातका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदै बन्साय कामािरम वीयगञ्जराई 
रेिेको ऩर भङ्टनार फामोबेटका सन्चारक येवतीयभण ङ्झनयौराराई 
उऩरब्ध गयाएको य येवतीयभण ङ्झनयौरारे उि औषधीहरू 
आमात गयी ङ्झफिी ङ्जवतयणसभेत गयेको । 

येवतीयभण ङ्झनयौरा¸ प्रोप्राइटय¸ 
भङ्टनार फामोबेट पभाि । 

दपा 15 को 
कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा 22 को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 

दपा 15 

9.  

भोयङ ङ्ञजल्रा¸ रेटाङ 2 
घय बई 
2064।4।21 भा 
भतृ्मङ्ट बएका हङ्चयप्रसाद 
चम्रागाईंकी जेठी ऩत्नी 
येनङ्टका चम्रागाईं य 
कान्छी हङ्टभादेवी 
चम्रागाईं बएकोभा दङ्टवै 
सौताको सॊमङ्टि 
दस्तितभा रेटाङ¸ 

भोयङभा भतृ्मङ्ट दताि 
गयाएकोभा जेठी येनङ्टका 

भोयङ ङ्ञजल्रा साङ्झफक रेटाङ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 2 घय बएका 
हङ्चयप्रसाद चम्रागाईंको ङ्झभङ्झत 2064।4।21 गते रेटाङ २ 
घयभा नै भतृ्मङ्ट बएको¸ ङ्झनजको दङ्टईवटी श्रीभतीहरू जेठी येनङ्टका 
चम्रागाईं य कान्छी हङ्टभादेवी चम्रागाईं दङ्टईजना नै गा.ङ्जव.स. 
कामािरम रेटाङभा गई दङ्टवैजना सूचक बइि ङ्झभङ्झत 2064।5।3 
भा भतृ्मङ्ट दताि गयेकोभा कोहफया गा.ङ्जव.स. झाऩाका तत्कारीन 
सङ्ञचव याभप्रसाद न्मौऩानेरे येन ङ्टका चम्रागाईंसॉग ङ्झभरेभतो गयी 
फदङ्झनमतरे कोहफया गा.ङ्जव.स.फाट जायी बएको भतृ्मङ्टदतािको 
प्रभाणऩर फनाई य कोहफया गा.ङ्जव.स.भा फसोफास नै नबएकोभा 
त्महाॉफाट जायी फसाइॉसयाइॉको प्रभाणऩर फनाई गरत ङ्झरित 
तमाय गयेको एवॊ दभक न.ऩा.का तत्कारीन का.स. दरफहादङ्टय 
िरीरे एक्रै ङ्जपल्डभा गई गरत व्महोयाको सजिङ्झभन गयेको तथा 

२०७७।2।२२¸ 

२०७७।२।२७ 

याभप्रसाद न्मौऩाने̧  सङ्ञचव¸ 
कोहफया गा.ङ्जव.स.¸ झाऩा । 

११ 

दपा ९ दपा ९ 

येन ङ्टका चम्रागाईं । 
दपा ९ को 
कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा २२ को 
प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 

दपा ९ 

भोहनप्रसाद ओरी¸  वडा सङ्ञचव¸ 
दभक न.ऩा. । 

दपा १९ (२) दपा १९ (२) 

दरफहादङ्टय िरी¸  का.स.¸ वडा 
नॊ. १ दभक न.ऩा. । 

दपा १९ (२) 
को कसङ्टयको 
भङ्झतमाय 

दपा २२ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

चम्रागाईंरे ऩङ्टन् 
ङ्ञजल्रा झाऩा¸ कोहफया 
गा.ङ्जव.स.का सङ्ञचव 
याभप्रसाद न्मौऩानेसॉग 
ङ्झभरेभतो गयी नक्करी 
भतृ्मङ्ट दताि य 
फसाइसयाइ फनाई 
हङ्चयप्रसाद चम्रागाईंको 
नाभभा दताि यहेको 
दभक न.ऩा. वडा नॊ. 
1 को ङ्जक.नॊ. 
18423 को ऺेरपर 
0-1-0 जग्गा 
एकरौटी रूऩभा आफ्नो 
नाभभा नाभसायी गयेको 
बङे्ङसभेत । 

दभक न.ऩा.का तत्कारीन वडा सङ्ञचव भोहनप्रसाद ओरीरे 
सजिङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का गनि ङ्जपल्डभा नगई कामािरमभै फसेय योहफयभा 
हस्ताऺय गयेको य सो सजिङ्झभन भङ्टच ङ्टल्कासभेतका आधायभा ङ्झभङ्झत 
2066।11।9 भा येनङ्टका चम्रागाईं एकभार श्रीभती बनी 
नाभसायीको राङ्झग दभक न.ऩा.रे ङ्जकटानी ङ्झसपाङ्चयस गयेको य 
भारऩोत कामािरम दभकरे ङ्झभङ्झत 2066।11।9 भा ङ्झनणिम 
गयी हङ्चयप्रसाद चम्रागाईंको नाभभा दताि यहेको दभक न.ऩा. वडा 
नॊ. 1 को जग्गा येनङ्टका चम्रागाईंको नाभभा नाभसायी गङ्चयङ्छदएको 
देङ्ञिॉदा प्रङ्झतवादीहरूरे फदङ्झनमतऩूविक गरत ङ्झरित तमाय गने 
गयाउने कामि गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको । 

भहानन्द साऩकोटा¸ याजेन्ि बङे्ङ 
ङ्झगयीयाज शे्रष्ठ¸  ङ्ञचन्ताभङ्ञण 
फङ्टढाथोकी¸  यभेश बङे्ङ योभनाथ 
दाहार¸ रक्ष्भीप्रसाद फस्ताकोटी¸  
टॊकप्रसाद फजगाईं¸ फारकृष्ण 
न्मौऩाने̧  सजिङ्झभन भङ्टच ङ्टल्काभा 
हस्ताऺय गने व्मङ्ञिहरू । 

दपा १९ (२) दपा १९ (२) 

10.  

कञ्चनऩङ्टय ङ्ञजल्रा श्री 
याङ्जष्डम भा.ङ्जव.¸ ऩहङ्चयमा¸ 
कृष्णऩङ्टयकी ङ्ञशऺक 
ङ्झफस्नाकङ्ट भायी साउदरे 
ङ्ञशऺक सेवा आमोग¸ 
बिऩङ्टयको अस्थामी 
कयाय सूचीभा नाभ 
यहेकी अकी ङ्झफस्ना 
साउदको नाउॉभा एक 
वषिदेङ्ञि अस्थामी 
सूचीको ङ्ञशऺक बई 
जाङ्झगय िाइयहेको 
बङे्ङसभेत । 

कञ्चनऩङ्टय ङ्ञजल्राको कृष्णऩङ्टय न.ऩा. वडा नॊ. १ ऩहङ्चयमा फस्न े
ङ्झफस्नाकङ्ट भायी साउद (ना.प्र.नॊ. १००३/१९१६९¸ कञ्चनऩङ्टय) रे 
शङ्टक्रापाॉटा न.ऩा. वडा नॊ. ६ फस्न ेङ्झफस्नाकङ्ट भायी साउद 
(ना.प्र.नॊ. ७४१०१२¸ डडेरधङ्टया) को ङ्ञशऺक सेवा आमोगको 
कयाय सूचीभा प्रकाङ्ञशत नाभराई नाभ¸ थय ङ्झभरेको आधायभा सो 
व्मङ्ञि आपू बएको बनी आपूरे नऩाएको अङ्झधकाय वा हैङ्झसमत 
प्रमोग गयेको तथा झङ्टठा ङ्जववयण ऩसे गयी याङ्जष्डम 
भा.ङ्जव.¸ऩहङ्चयमाको प्रा.ङ्जव. ङ्ञशऺक ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरई राब तथा 
सङ्टङ्जवधासभेत ङ्झरएको ।  

२०७७।2।२९¸ 

२०७७।३।३ 

ङ्झफस्नाकङ्ट भायी साउद (ना.प्र.नॊ. 
१००३/१९१६९¸ कञ्चनऩङ्टय)¸ 

प्रा.ङ्जव. ङ्ञशऺक¸ श्री याङ्जष्डम भा.ङ्जव.¸ 
ऩहङ्चयमा¸ कृष्णऩङ्टय । 

१ 
दपा १५ य 

दपा १६ (१) 
दपा १५ य दपा 

१६ (१) 

ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमका १० भङ्टद्दाहरूभा जम्भा प्रङ्झतवादी सॊतमा : ४१ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

2.६  पैसरा प्राङ्झप्त य ऩङ्टनयावेदन 
 आमोगफाट ङ्जवगत वषिहरूभा ङ्जवशेष अदारतभा दामय बएका भङ्टद्दाहरूभध्मे आ.व. २०७६।७७ भा १९७ वटा 

भङ्टद्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ । ङ्जवशेष अदारतभा दामय बएका भङ्टद्दाहरूभध्मे कङ्ट र ८४.८$ भङ्टद्दाहरूभा 
कसङ्टय स्थाङ्जऩत बएको छ । जस अन्तगित भ्रष्टाचायतपि  ७७.६१$ य नक्करी शैङ्ञऺक प्रभाणऩरतपि  १००$ 
भङ्टद्दाहरूभा आमोगराई सपरता प्राप्त बएको छ । 

 ङ्जवशेष अदारतफाट पैसरा बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी भङ्टद्दाहरूभा आ.व. २०६६।६७ देङ्ञि आ.व. २०७६।७७ 
सम्भ सपरताको प्रङ्झतशत देहामको ङ्ञचरभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ ।  

ङ्ञचर २.९ 

ङ्जवशेष अदारतफाट प्राप्त भ्रष्टाचायसम्फन्धी भङ्टद्दाभा सपरताको प्रङ्झतशत 
 

 
 

आमोगफाट आ.व. 207६।7७ भा ङ्जवशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी तऩङ्झसरका २० वटा भङ्टद्दाहरू 
सवोच्च अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गङ्चयएका छन ्:- 
१. ङ्ञजल्रा स्माङ्जा, छाङ्छाङ्दी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ ३, ऩैतकृ घय बई हार ङ्ञजल्रा काठभाडौं, काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका 

वडा नॊ ७,  चाफङ्जहर फाॉकोट घय नॊ ५२ फस्न ेऋण असङ्टरी न्मामाङ्झधकयणका तत्कारीन उऩ सङ्ञचव इन्िप्रसाद 
ढङ्टॊगानासभेत  ...........................................................................................२ जना । 

 भङ्टद्दा्- गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।(०७३-CR-००८) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७५।९।५     ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।४।३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् प्रङ्झतवादी इन्िप्रसाद ढङ्टॊगानारे साङ्झफक भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन,२०१७ को दपा १५ 
एवॊ प्रचङ्झरत भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
आएकारे ङ्झनज प्रङ्झतवादी इन्िप्रसाद ढङ्टॊगानाराई ङ्झफगो रु.१,९६,८२,२४५।- कामभ गयी साङ्झफक भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग तथा दपा २९ एवॊ प्रचङ्झरत भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० 
को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन य ङ्झनजरे भ्रष्टाचाय गयी गैयकानूनी आजिन 
गयेको स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झफगो रु.१,९६,८२,२४५।- को ङ्झनज इन्िप्रसाद ढङ्टॊगानाको नाभभा यहेको घय 
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जग्गा ङ्झनजका नाभको ङ्जवङ्झबङ्ङ फैंकभा यहेको नगद भौज्दात ङ्झनज इन्िप्रसाद ढङ्टॊगाना य श्रीभती कौङ्ञशरा ढङ्टॊगानाका 
नाभभा हार कामभ यहेका अन्म चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरूफाट साङ्झफक भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा 
१६ग, दपा २९ य प्रचङ्झरत भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(२) य दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि फभोङ्ञजभ जपत हङ्टनका साथै ऩयीऺण अवङ्झधभा आजिन 
गयेको स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्तफाट ङ्झनजकी श्रीभती कौङ्ञशरा ढङ्टॊगानाको नाभभा सभेत चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरू 
यािेको देङ्ञिएकारे ङ्झनजकी श्रीभती कौङ्ञशरा ढङ्टॊगानाको नाभभा िङ्चयद गयी हार ङ्झनजको दाजङ्ट गोऩीकृष्ण ढङ्टॊगानाको 
नाभभा काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ७, चाफङ्जहर काठभाडौंभा यहेको अङ्झबमोगभा उङ्ञल्रङ्ञित चर अचर 
सम्ऩङ्ञत्त अङ्ञन्तभ फैक भौज्दात रु.२,५८,५८०।३४ सभेतका हार ङ्झफिी बइसकेका य फाॉकीसभेत यहेका चर 
अचर सम्ऩङ्ञत्तहरूभध्मे फाॉकी यहेका स्रोत ऩङ्टङ्जष्ट नबएका चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरू य स्रोत ऩङ्टङ्जष्ट नबएका तय ङ्झफिी 
बइसकेका सम्ऩङ्ञत्तहरू ङ्झनज इन्िप्रसाद ढङ्टॊगाना य श्रीभती कौङ्ञशरा ढङ्टॊगानासभेतका नाभभा कामभ यहेका स्रोत 
ऩङ्टगेका अन्म चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरूफाट साङ्झफक भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग य दपा २९ एवॊ 
प्रचङ्झरत भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(२) य दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि फभोङ्ञजभ जपत गनि सभेतको भागदाफी ङ्झरई सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतसभऺ 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी ङ्झभङ्झत २०७५।९।५ भा पैसरा 
बएकारे उि अदारतरे पैसरा गदाि आमोगको तपि फाट प्रङ्झतवादीको सम्ऩङ्ञत्त जाॉच गने अवङ्झधराई १० चयणभा 
ङ्जवबाजन गङ्चयएको अवङ्झध भनाङ्झसव नबएकारे सेवा प्रवेश बएदेङ्ञि एउटै जाॉच अवङ्झध कामभ गनङ्टिऩने तथा कृङ्जष 
आम, घयबाडा, ङ्जवदेश भ्रभण, दसैं बत्ता, ङ्झनवािचन आमजस्ता कङ्ट याराई आमभा गणना नगङ्चयएको हङ्टॉदा त्मसराई 
आमभा थऩ गणना गनङ्टिऩने य आम-व्मम गणना गदाि जम्भा आम रु.२,३६,६८,३७०।– य व्मम 
रु.२,१२,७३,४१०।– बई प्रङ्झतवादीको व्ममबन्दा आम जम्भा रु.२३,९४,९६०।– फढी बएकारे प्रङ्झतवादीहरूरे 
आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ऩाउन ेबङ्ङ ेआधाय ङ्झरई बएको पैसराभा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न तथ्म हेदाि प्रङ्झतवादीको एउटा 
अवङ्झधभा गैयकानूनी आजिन गयी अको अवङ्झधभा त्मसराई शङ्टर्द्ीकयण गने कामि नहोस ् बङ्ङका राङ्झग जाॉच 
अवङ्झधराई ङ्जवङ्झबङ्ङ अवङ्झधभा ङ्जवबाजन गयी मथाथि अनङ्टसन्धान गङ्चयएको, वैऻाङ्झनक ऩर्द्ङ्झतफाट प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ, 

कामिङ्जवङ्झधगत ऩङ्चयङ्झधङ्झबर यही प्रङ्झतवादीको गैयकानूनी आम य ङ्झनजको जीवनस्तयसभेतको अनङ्टसन्धान ऩश्चात 
आमोगरे दस चयणभा ङ्जवबाजन गयी सम्ऩङ्ञत्तको जाॉच गयेको, दसैं िचि तथा ङ्जवदेश भ्रभण सम्फङ्ञन्धत प्रमोजनभा 
स्वाबाङ्जवक रूऩभा िचि हङ्टने यकभ बएका, ङ्जवदेश गए फाऩतको यकभ फचत बएको बए ङ्जवदेशफाट ङ्जपताि बएऩङ्झछ 
सटही गयेको ङ्जववयण ऩङ्झन प्रङ्झतवादीरे िङ्टराउनङ्टऩनेभा सो निङ्टराएको, प्रङ्झतवादीको बाउजूको नाभको जग्गा 
ङ्झफिीफाट प्राप्त आम मी प्रङ्झतवादीको नाभभा गणना हङ्टन े कङ्ट नै आधाय नबएको, त्मसतपि  प्रङ्झतवादीरे भौका 
अनङ्टसन्धानको िभभा सभेत कङ्ट नै ङ्ञजङ्जकय नङ्झरएको, घयबाडा सम्फन्धभा प्रङ्झतवादीरे भौकाभा अनङ्टसन्धानको िभभा 
कङ्ट नै ङ्ञजङ्जकय नङ्झरएको य हार आएय सम्झौताको आधायभा घय बाडाफाऩत आम कामभ गनि ङ्ञजङ्जकय ङ्झरई सोही 
आधायभा अदारतरे आम कामभ गङ्चयङ्छदएको देङ्ञिन्छ । प्रङ्झतवादीरे चाहेको अवस्थाभा फङ्ङ सक्ने ङ्झरितको 
आधायभा आम कामभ गनि ङ्झभल्ने देङ्ञिॊदैन। मस्तो अवस्थाभा घय बाडाराई प्रभाणभा ङ्झरन नऩने बनी सम्भाङ्झनत 
सवोच्च अदारतको रीरायाज गौतभसभेत ङ्जव. नेऩार सयकाय बएको ने.का.ऩ. २०६९, अॊक २, ङ्झन.नॊ. ८७७० 
को भङ्टद्दाभा "काठभाडौं जस्तो स्थानभा ऩाॉचवटा घय बएको य बाडाफाट अस्वाबाङ्जवक य उल्रेतम ऩङ्चयभाणको आम 
प्राप्त गयेको ङ्ञजङ्जकय ङ्झरइन्छ बने त्मसराई व्मवसामकै रूऩभा भाङ्ङङ्टऩने हङ्टॉदा भौङ्ञिक ङ्ञजङ्जकयका बयभा आम प्रदान 
गनि ङ्झभल्दैन । ठूरो ऩङ्चयभाणभा घय बाडा प्राप्त गयेको बङ्ङे व्मङ्ञिरे घय बाडाभा ङ्छदएको सम्झौता तथा कय 
ङ्झतयेको प्रभाण ऩेस गनङ्टिऩने" । (प्रकयण नॊ.४६) "अऩङ्टष्ट, अताङ्जकि क य हच ङ्टवा आधायभा गङ्चयने कल्ऩनाफाट अदारत 
सन्तङ्टष्ट  हङ्टन सिैन । वस्तङ्टङ्झनष्ठ आधायङ्झफना नै हच ङ्टवाको आधायभा ङ्झरइने दाफीराई कानूनसॊगत भाङ्ङ नसङ्जकन े
"। (प्रकयण नॊ.४८) बनी ङ्झसर्द्ान्तसभेत स्थाङ्जऩत बएकारे मसयी आमभा गणना गनि नङ्झभल्न ेउि यकभहरूराई 
आमभा गणना गयी प्रङ्झतवादीको गैयकानूनी आजिनरे वैधता प्राप्त गयेको अवस्था हङ्टॉदा आम गणना गयेको हकभा 
सभेत उि पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी छ। 

२. ङ्ञजल्रा फाजङ्टया, स्वाङ्झभकाङ्झतिक गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ फस्न े भारऩोत कामािरम फाजङ्टयाफाट हङ्झरमा  ऩङ्टनस्थािऩना 
कामििभ अन्तयगत काभ गनि िङ्जटएका प्राङ्जवङ्झधक कोङ्जऩरयाज ङ्झगयी.........................................। 



                                163 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

 भङ्टद्दा्- घङ्टस /ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय गयेको ।(०७४-CR-००१६) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।२।९         ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।४।१७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् प्रङ्झतवादी कोङ्जऩरयाज ङ्झगयीरे भारऩोत कामािरम फाजङ्टयाफाट भङ्टि हङ्झरमा ऩङ्टनस्थािऩना 
कामििभ अन्तयगत घय भभित कामििभभा हङ्झरमा अङ्झधकायकभॉ गोयि साकीभापि त रु. ८०,०००।- घङ्टस 
ङ्चयसवत ङ्झरएको देङ्ञिॊदा ङ्झनजको उि कामि भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 3(१) को कसङ्टय हङ्टॉदा ङ्झनज 
प्राङ्जवङ्झधक कोङ्जऩरयाज ङ्झगयीराई ङ्झफगो रु.८०,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) 
य दपा ३(१) को देहाम (ग) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट प्रङ्झतवादीराई आयोऩऩर दाफीफाट सपाइ ऩाउने गयी बएको 
पैसराभा मी प्रङ्झतवादीरे आफ्नै सङ्जिमताभा भङ्टि हङ्झरमाहरूसॉग यकभ भाग गयेको नदेङ्ञिएको य ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीराई भारऩोत कामािरम, फाजङ्टयाफाट प्राङ्जवङ्झधक सहमोगका राङ्झग िटाउॉदा सयकायी कोषफाट कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जवधा प्रदान गने बङ्ङ े उल्रेि नबएको तथा प्रङ्झतवादीरे प्रदान गयेको प्राङ्जवङ्झधक 
सहमोगका राङ्झग केही यकभ सेवाग्राहीफाट ङ्छदने बङ्ङे भारऩोत कामािरमका प्रभङ्टि य भङ्टि हङ्झरमासॉग भौङ्ञिक 
सहभङ्झतसभेत बएको बङ्ङ ेप्रङ्झतवादीको बनाइ यहेको य ङ्झरङ्जऩफर्द् गङ्चयएको ङ्झस.डी.को केही अॊशफाट भारऩोत प्रभङ्टि 
ङ्जहयारार ङ्झगयीको सहभङ्झतभा नै यकभ उठाइएको बङ्ङे देङ्ञिएको ऩङ्चयप्रके्ष्मभा प्रङ्झतवादीरे आयोऩ दाफी अनङ्टरूऩको 
कसङ्टय गयेको नदेङ्ञिएकारे आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउने बङ्ङे आधाय ङ्झरई ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदएको 
देङ्ञिन्छ । प्रङ्झतवादी कोङ्जऩरयाज ङ्झगयीरे भङ्टि हङ्झरमा ऩङ्टन:स्थाऩना कामििभअन्तगित हङ्झरमाहरूको रगत इङ्ञस्टभेट 
सभेतको कामि सम्ऩङ्ङ गदाि उजङ्टयीकताि भापि त हङ्झरमाहरूफाट रु.८०,०००।– उठाउन रगाई ङ्चयसवत फाऩत 
ङ्झरएको यकभ ङ्झनज प्रङ्झतवादी कोङ्जऩरयाज ङ्झगयीको साथफाट फयाभद बएको तथ्मराई सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतरे सभेत 
स्वीकाय गयेको य भारऩोत कामािरम फाजङ्टयाफाट भङ्टि हङ्झरमाका राङ्झग सॊचाङ्झरत घय भभित कामििभभा रगत 
इङ्ञस्टभेट तमाय गयी कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनसभेत तमाय गनि प्रङ्झतवादी कोङ्जऩरयाज ङ्झगयीराई िटाई ऩठाएकोभा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीरे उि काभ गयेफाऩत उजङ्टयीकतािराई ऩटकऩटक पोन गयी काभ गङ्चयङ्छदएफाऩत यकभ भाग गयेकारे 
फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काभा उङ्ञल्रङ्ञित यकभ रु.८०,०००।– हङ्झरमाहरूफाट उठाई उि यकभ प्रङ्झतवादीराई फङ्टझाई 
कायफाहीका राङ्झग उजङ्टयी ङ्झनवेदन ङ्छदएकोभा उङ्ञल्रङ्ञित यकभसङ्जहत प्रङ्झतवादी ऩिाउ ऩयेको देङ्ञिॊदा प्रङ्झतवादीराई 
कामािरमरे ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सङ्टङ्जवधासभेत नङ्छदएको य मस्तो अवस्थाभा उि कामि गनि िटाउने कामािरम प्रभङ्टिराई 
आवश्मक छानङ्झफन गयी ङ्जवबागीम कायफाहीसभेत हङ्टने बनी रेिी ऩठाउने गयी पैसराभा उल्रेि बएको देङ्ञिॊदा 
कङ्ट नै ऩङ्झन सेवाग्राहीरे सयकायी ङ्झनकामफाट सेवा ङ्झरएफाऩत कानूनत: ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्टऩने यकभफाहेक अन्म यकभ 
ब ङ्टिानी गनङ्टिऩने अवस्था नयहेकारे कानूनफभोङ्ञजभ राग्ने यकभफाहेक अन्म जो जसयी सेवाग्राहीफाट यकभ ङ्झरए 
ऩङ्झन त्मस्तो यकभराई फैध भाङ्ङ नसङ्जकने हङ्टॉदा उि वायदात भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) रे 
ऩङ्चयबाङ्जषत अन्तगितको कसङ्टय बएकारे सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतफाट बएको उि पैसरा उि कानूनको प्रमोग एवॊ 
ऩारनाभा गम्बीय र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ । 

३. ओिरढङ्टॊगा ङ्ञजल्रा, भोङ्झर गा.ङ्जव.स. १ स्थामी घय बई हार भोयङ ङ्जवयाटनगय ४ उदमटोर फस्न ेऩूवािञ्चर ऺरेीम 
हङ्टराक ङ्झनदेशनारम¸ ङ्जवयाटनगयफाट ङ्झभङ्झत २०७२।१०।५ भा अवकास प्राप्त रेिा अङ्झधकृत कङ्ट भायफहादङ्टय कटवार 
सभेत.....................................................................................................२ जना। 

 भङ्टद्दा्- गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको।(०७२-CR-००९३) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७५।१२।१४         ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।४।२९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् प्रङ्झतवादी कङ्ट भायफहादङ्टय कटङ्टवाररे साविजङ्झनक सेवाभा सेवा प्रवेश गयेऩश्चात आ.व. 
२०६८।६९ सम्भभा आम आजिन गयेको यकभ रु.१¸२५¸८८¸०६९।– य सोही अवङ्झधको िचि तथा रगानी 
गयेको यकभ रु.२¸१७¸३१¸६७८।- बई ङ्झनजको आङ्झथिक गङ्झतङ्जवङ्झध रु.९१¸४३¸६०९।– ऋणात्भक देङ्ञिन 
आएकारे यकभको स्रोत निङ्टरेको य स्रोत िङ्टल्न नसकेका सम्ऩङ्ञत्तहरू भध्मेफाट ङ्झफिी गयी फढी फढाउ गङ्चयएका 
रु.४६¸७६¸०२५।– सभेत गयी रु.१¸३८¸१९¸६३४।– गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको देङ्ञिन 
आएकारे ङ्झनजराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झफगोफभोङ्ञजभ 
जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन य गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको उि ङ्झफगो रु.१¸३८¸१९¸६३४।– भ्रष्टाचाय 
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ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि 
फभोङ्ञजभ जपत गयी ऩाउन भागदाफी ङ्झरई य स्रोत ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको रागत भूल्म फयाफयको स्रोत निङ्टरेको 
बागको सम्ऩङ्ञत्त जपत गने प्रमोजनका राङ्झग भार ङ्झनज कङ्ट भायफहादङ्टय कटवारकी श्रीभती दरकङ्ट भायी कटवारराई 
प्रङ्झतवादी कामभ गयी आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूरे सपाइ ऩाउने गयी पैसरा बएको  
देङ्ञिन्छ । पैसरा गदाि साविजङ्झनक सेवाभा प्रवेश गयेदेङ्ञि सम्ऩङ्ञत्त जाॉच अवङ्झधसम्भको आम आजिन य ङ्झनजको 
ऩैतकृ सम्ऩङ्ञत्तसभेतको आमस्रोतको ऩयीऺणफाट ङ्झनजको सम्ऩङ्ञत्त अस्वाबाङ्जवक नदेङ्ञिएको य प्रङ्झतवादीको आम 
व्ममको ङ्जवश्लषेण गदाि व्ममबन्दा आम नै रु. ५,९१,९०६।०३ फढी देङ्ञिएको बङ्ङे आधाय ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारतफाट ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई कसङ्टय आयोऩफाट सपाइ ङ्छदएकोभा प्रङ्झतवादीको आमभा ङ्झनजरे दैङ्झनक भ्रभण 
बत्ता फाऩत प्राप्त गयेको बनी आ.व. २०५४।५५ देङ्ञिको यकभसभेत थऩ गयेको देङ्ञिन्छ । प्रङ्झतवादीको 
अदारतसभऺको फमान हेदाि ङ्झनजको सेवा अवङ्झधभा तरफ फाऩत रु.१७,६४,९५५।- य दै.भ्र.ब. फाऩत 
रु.२२,70,८५२।- आम्दानी बएको बनी उल्रेि गयेको ऩाइन्छ । त्मस्तै प्रङ्झतवादीको तरफतपि को आयोऩऩरभा 
उङ्ञल्रङ्ञित वाङ्जषिक आम्दानी ङ्जववयण हेदाि ङ्झनजको आ.व. २०५४।५५ देङ्ञि २०५६।५७ सम्भको वाङ्जषिक 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक रु.३७,६६८।- देङ्ञिन्छ तय ङ्जवशेष अदारतरे पैसराभा ङ्झनजको भ्रभण िचि फाऩत प्राप्त गङ्चयएको 
यकभ बनी आ.व. २०५४।५५ भा रु.६८,५५०।-, आ.व. २०५५।५६ भा रु.७१,५४०।- य आ.व. 
२०५६।५७ भा रु. ८४,९६०।- राई य त्मसऩङ्झछका वषिहरूको दैङ्झनक भ्रभण फाऩतको यकभराई सभेत 
आमभा भान्मता ङ्छदई ३० प्रङ्झतशत यकभ कटाई फाॉकी यकभराई आमभा थऩ गङ्चयएको छ । ङ्झनजको कामिप्रकृङ्झत 
हेदािसभेत ङ्झनजको काभ कामािरम फाङ्जहय गएय गनङ्टिऩने ङ्जकङ्झसभको नबएको अवस्थाभा ङ्झनजरे वाङ्जषिक रूऩभा तरफ 
फाऩत प्राप्त गने यकभबन्दा कङ्चयफ/कङ्चयफ दोब्फय फढी यकभ दै.ब.ब. फाऩत प्राप्त गयेको बनी भाङ्ङ सङ्जकने अवस्था 
तथा आधाय नै देङ्ञिॊदैन । मस अवस्थाभा प्रङ्झतवादीको अदारतसभऺको फमान तथा ङ्जवशेष अदारतरे दैङ्झनक 
भ्रभण बत्ताराई थऩ आमको रूऩभा स्वीकाय गयेको अॊकको अनङ्टऩात नै स्वाबाङ्जवक देङ्ञिङ्ङ, मसयी त्मस्तो 
अस्वाबाङ्जवक अॊकराई प्रङ्झतवादीको आम्दानीभा थऩ गने गयी बएको पैसरा कानूनसॊगत छैन । त्मस्तै, ङ्जवशेष 
अदारतरे पैसरा गदाि प्रङ्झतवादीरे भधङ्टसूदन ओझाफाट कऩारी तभसङ्टक गयी ङ्झरएको रु. ८ राि य कङ्ट भायप्रसाद 
दाहारफाट रु. ५ राि ऋण ङ्झरएको बनी सो यकभराई सभेत आम्दानीभा सभावेश गङ्चयएको, सो सम्फन्धभा हेदाि 
भधङ्टसूदन ओझाफाट ङ्झभङ्झत २०६६।८।१२ भा य कङ्ट भायप्रसाद दाहारफाट ङ्झभङ्झत २०६७।८।५ भा ऋण ङ्झरएको 
बङ्ङ ेप्रङ्झतवादी दाफी यहेको,  प्रङ्झतवादीरे ङ्झभङ्झत २०६६।८।१२ भा रु. ६,५७,०००।- भा जग्गा िङ्चयद गयेको 
बङ्ङ ेआयोऩऩरभा उल्रेि गङ्चयएको, मसयी प्रङ्झतवादीरे जग्गा िङ्चयद गनिका राङ्झग आवश्मक ऩने यकभबन्दा फढी नै 
त्मो ऩङ्झन जग्गा ऩास हङ्टने ङ्झभङ्झतभै ऋण ङ्झरएको होरा बनी अनङ्टभान गनि सङ्जकने अवस्था देङ्ञिङ्ङ बने सम्ऩूणि रूऩभा 
ऋण नै गयी कसैरे जग्गा िङ्चयद गयेको होरा बनी स्वाबाङ्जवक रूऩभा अनङ्टभानसभेत गनि सङ्जकङ्ङ । मस 
अवस्थाभा उि ङ्झरएको बङ्झनएको ऋण नै शॊकास्ऩद य प्रमोजनहीन देङ्ञिएको अवस्था छ ।त्मस्तै प्रङ्झतवादीरे ङ्झभङ्झत 
२०६७।८।२ भा रु. २ रािभा जग्गा ङ्झफिी गयेको बङ्ङे आयोऩऩरको ताङ्झरका ८ फाट देङ्ञिएको छ बने 
ङ्झनजरे ङ्झभङ्झत २०६७।७।१५ ऩङ्झछ ङ्झभङ्झत २०६९ सारभा भार जग्गा िङ्चयद गयेको बङ्ङ ेदेङ्ञिन्छ । मसयी मो 
सभमभा ङ्झनजको िासै आङ्झथिक कायोफाय बएको देङ्ञिङ्ङ । मसयी ङ्झभङ्झत २०६७।८।२ भा जग्गा ङ्झफिी गयेका 
प्रङ्झतवादीरे २०६७।८।५ भा रु. ५ राि ऋण ङ्झरनङ्टऩने अवस्था य प्रमोजनसभेत केही देङ्ञिङ्ङ, मसफाट 
प्रङ्झतवादीरे ऋण ङ्झरएका बङ्झनएका कागज शॊकास्ऩद य आपू अनङ्टकूर ङ्झसजिना गङ्चयएको बङ्ङ े ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको 
अवस्थाभा उि ऋण यकभराई आम्दानीको रूऩभा स्वीकाय गयी अॊक कामभ गने गयी बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि 
हङ्टॉदा फदयबागी छ।  

४. ङ्ञजल्रा ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक, साङ्झफक अत्तयऩङ्टय गा.ङ्जव.स.वडा नॊ. २ राभाटोर हार ङ्झरसॊिङ्ट ऩािय गा.ऩा. वडा नॊ. ४ फस्न े
अङ्ञिर नऩेार ङ्जहभारी फौर्द् सॊघका तत्कारीन अध्मऺ नोवङ्टि वाॊगरे राभासभेत.................... ६ जना । 

 भङ्टद्दा्- ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त हानी, ङ्जहनाङ्झभना गयी भासी भ्रष्टाचाय गयेको।(०७३-CR-००९८) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७५।२।6           ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।५।२४ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् प्रङ्झतवादीहरू नोवङ्टि वाॊगेर राभासभेतरे फङ्टर्द् एकेडेभी आवासीम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमका 
नाभभा दाताहरूफाट ङ्जवद्यारम सञ्चारनका राङ्झग प्राप्त बएको सयसहमोग यकभ सो ङ्जवद्यारम य ङ्जवद्यारमको भात ृ
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सॊस्थाको रूऩभा यहेको अङ्ञिर नेऩार ङ्जहभारी फौर्द् सॊघका ऩदाङ्झधकायीहरू मी प्रङ्झतवादीहरूको आऩसी सयसल्राह 
य ङ्झभरेभतोभा ङ्जवद्यारमको सयोकाय नै नबएको ङ्जवषम य ऺेरभा फदङ्झनमतसाथ िचि गयी गयाई झङ्टठा ङ्झफर 
बयऩाईहरू िडा गयी गयाई आपूहरूराई गैयकानूनी राब ऩङ्टर् माउने य फङ्टर्द् एकेडेभी आवासीम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम 
एवॊ अङ्ञिर नेऩार ङ्जहभारी फौर्द् सॊघराई गैयकानूनी हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन ेकामि गये गयाएको सप्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
आएकारे प्रङ्झतवादीहरूराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सोही दपारे 
ङ्झनदेशन गयेफभोङ्ञजभ प्रङ्झतवादीहरूभध्मेका अङ्ञिर नेऩार ङ्जहभारी फौर्द् सॊघका तत्कारीन अध्मऺ नोफङ्टि वाङगेर 
राभाको हकभा जम्भा रु.१,०६,६६,०००।- ङ्झफगो कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को  दपा १७ 
फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टर उऩय गयी दपा ३(१) य दपा ३(१) (झ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादी नयफहादङ्टय 
फङ्टढाथोकीको हकभा ङ्झफगो रु.१,४५,१५,१२८।- कामभ गयी दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो रु.१,४५,१५,१२८।- 
असङ्टर उऩय गयी दपा ३(१) य दपा ३(१) (झ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादी सोनाभ ङ्झछङ्चयङ शेऩािको हकभा 
ङ्झफगो रु.१८,४२,७५०।७१ कामभ गयी दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टर उऩय गयी दपा ३(१) य दपा ३(१) 
(च) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादी आङदोजॉ शेऩािको हकभा ङ्झफगो रु.६,८६,४६४।७१ कामभ गयी दपा १७ 
फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टर उऩय गयी दपा ३(१) य दपा ३(१) (ङ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादी सोनाभ वाङछेन 
शेऩािको हकभा ङ्झफगो रू.१२,१६,३८८।६५ कामभ गयी दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टर उऩय गयी दपा ३(१) 
य दपा ३(१) (च) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य प्रङ्झतवादी ओभङ्ट टेम्ऩा राभाको हकभा ङ्झफगो रु.१,००,००,०००।– 
कामभ गयी दपा १७ फभोङ्ञजभ ङ्झफगो असङ्टर उऩय गयी दपा ३(१) य दपा ३(१) (ज) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
भागदाफी ङ्झरई आयोऩऩर ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएकोभा प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा पैसरा गदाि ङ्जवशेष अदारतरे अङ्ञिर 
नेऩार ङ्जहभारी फौर्द् सॊघको स्थाऩना हेदाि नेऩारी शैरीको याङ्जष्डम केन्िीम गङ्टम्फा ङ्झनभािणका राङ्झग नेऩार 
सयकायफाट ऩटक ऩटक गयी रु. १८ राि प्राप्त बएको य सोही यकभफाट जग्गा िङ्चयद गयी अङ्ञिर नेऩार 
ङ्जहभारी फौर्द् सॊघको नाभभा हस्तान्तयण गङ्चयएको बङ्ङे सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्रारमको च.नॊ. 
१५७ ङ्झभङ्झत २०७१।९।८ को ऩरफाट देङ्ञिएको य सोही जग्गाभा अङ्ञिर नेऩार ङ्जहभारी फौर्द् सॊघ भात ृ
सॊस्थाको रूऩभा यही फङ्टर्द् एकेडेभी आवासीम भा.ङ्जव. स्थाऩना बएको बङ्ङ े देङ्ञिएकारे, उि तथ्म उि सॊघका 
भहासङ्ञचव तथा ङ्जवद्यारम ब्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩूवि अध्मऺ प्रङ्झतवादी नयफहादङ्टय फङ्टढाथोकीको अनङ्टसन्धानको 
िभभा बएको फमानफाट सभेत देङ्ञिन्छ । ङ्जवशेष अदारतको पैसरारे सभेत सो तथ्मराई स्वीकाय गयेको नै 
अवस्था छ । मसयी ङ्जवद्यारम ङ्झनभािण बएको जग्गा नै सयकायी अनङ्टदानफाट प्राप्त यकभफाट िङ्चयद गयेको 
देङ्ञिएको तथ्मभा ङ्जववाद नदेङ्ञिएकारे भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २ को िण्ड (ग) को देहाम (१) 
रे नेऩार सयकायद्वाया स्थाङ्जऩत सॊस्थान य सॊगङ्छठत सॊस्थाराई साविजङ्झनक सॊस्था अन्तगित य दपा २ को िण्ड 
(ग) को उऩिण्ड (२) रे नेऩार सयकायद्बाया अनङ्टदान प्राप्त ङ्जवद्यारम वा शैङ्ञऺक सॊस्थासभेत साविजङ्झनक सॊस्था 
अन्तगित ऩने गयी ऩङ्चयबाषासभेत गयेको देङ्ञिएकोरे उि अनङ्टदानफाट प्राप्त जग्गाभा स्थाङ्जऩत सॊस्था य ङ्जवद्यारम 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २ को िण्ड (ग) रे ऩङ्चयबाषा गये फभोङ्ञजभ साविजङ्झनक सॊस्था यहे 
बएको स्ऩष्ट देङ्ञिएको अवस्थाभा प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको पैसरा कानूनी रूऩभा र ङ्टङ्जटऩूणि छ, 

साथै त्मस्तै भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २ को िण्ड (घ) रे याष्डसेवक बङ्ङारे साविजङ्झनक ऩद 
धायण गयेको भाङ्झनने व्मङ्ञि सम्झनङ्टऩने य सो शब्दरे साविजङ्झनक सॊस्थाफाट कङ्ट नै राब ऩाउने वा नऩाउने गयी 
ङ्झनमङ्टि, भनोनीत वा ङ्झनवािङ्ञचत व्मङ्ञिराई सभेत जनाउने गयी दपा २ को िण्ड (घ) को उऩिण्ड (१) रे 
व्मवस्था गयेको देङ्ञिॊदा अङ्ञिर नेऩार ङ्जहभारी फौर्द् सॊघ य सो सॊघरे स्थाऩना गयेको ङ्जवद्यारमको जग्गाभा नेऩार 
सयकायको अनङ्टदान यहेको कायण साविजङ्झनक सॊस्थानअन्तगित ऩयेकारे सो ङ्जवद्यारमसभेतभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩदभा यहेका 
प्रङ्झतवादीहरू उङ्ञल्रङ्ञित कानूनी व्मवस्थाको आधायभा स्वत: याष्डसेवक अन्तगित ऩने प्रस्ट बइयहेको अवस्थाभा 
प्रङ्झतवादीहरू याष्डसेवक अन्तगित नऩने बनी सपाइ ङ्छदने गयी बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बई फदयबागी यहेको छ। 

५. ङ्ञजल्रा फझाङ, जमऩथृ्वी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ (साङ्झफक चैनऩङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १) फस्न ेतत्कारीन भारऩोत 
कामािरम, टीकाऩङ्टय हार बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवबागभा तत्कारीन ना.सङ्ट. ऩदभा कामियत भोहनफहादङ्टय 
यसाइरी सभेत....................................................................................... ३ जना । 

 भङ्टद्दा्- साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञिको नाभभा दताि गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।(०७४-CR-००७८) 



                                166 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।३।३०       ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत  २०७६।५।२४ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् प्रङ्झतवादीहरू रोकफहादङ्टय यावर, ना.सङ्ट. भोहनफहादङ्टय यसाइरी य िङ्चयदाय जग्गेप्रसाद 
उऩाध्मामरे कैरारी ङ्ञजल्रा साङ्झफक भङ्झनकाऩङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ हार टीकाऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ 
ङ्ञस्थत ज.ङ्जव. ०-१-० साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञि ङ्जवशेषको नाभभा दताि गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८ को उऩदपा (१) देहाम (ज) भा उङ्ञल्रङ्ञित कसङ्टय गयेको हङ्टॉदा ङ्झनजहरू ३ (तीनै) जना प्रङ्झतवादीहरू 
उऩय सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन य सयकायी जग्गा आफ्नो नाभभा दताि गयी 
ङ्झरने याभजी शाहीरे ङ्झफना आधाय प्रभाण साविजङ्झनक जग्गा भारऩोत कामािरमका कभिचायीहरूसॉग ङ्झभरोभतो गयी 
आफ्नो नाभभा जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाि प्राप्त गने कामि गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोङ्ञजभको 
कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकारे ङ्झनजराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) रे हङ्टन ेसजामभा 
सोही ऐनको दपा २२ फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टनसभेतको भागदाफी ङ्झरई आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा 
प्रङ्झतवादीभध्मेका याभजी शाहीराई ङ्झफगो भागदाफी बन्दा कभ सजाम य अन्म प्रङ्झतवादीहरू भोहनफहादङ्टय यसाइरी य 
जग्गेप्रसाद उऩाध्मामरे सपाइ ऩाउन े गयी बएको पैसराभा ङ्जवशेष अदारतरे पैसरा गदाि भोहनफहादङ्टय 
यसाइरीको ङ्झभरेभतो य सॊरग्नता देङ्ञिने आधाय प्रभाण नदेङ्ञिएको य प्रङ्झतवादी जग्गेप्रसाद उऩाध्मामको फदङ्झनमत 
एवॊ ङ्झभरेभतोफाट से्रस्ता एवॊ जग्गाधनी दताि प्रभाणऩङ्टजाि फनाएको बङ्ङ े नदेङ्ञिएको बनी आधाय ङ्झरई पैसरा 
बएकोभा प्रङ्झतवादीभध्मेका कैरारी ङ्ञजल्रा साङ्झफक भङ्झनकाऩङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ हार टीकाऩङ्टय न.ऩा. वडा नॊ. 
५ भा यहेको ङ्जक.नॊ. ७२ को ऺे.प. ०-१-० को साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञि ङ्जवशेषको नाभभा दताि गङ्चयएको बङ्ङ े
तथ्म प्रङ्झतवादीभध्मेका रोकफहादङ्टय यावर य याभजी शाहीराई सो कामि फाऩत सजाम हङ्टने गयी पैसरा बएफाट 
कसङ्टय स्थाङ्जऩत बएको देङ्ञिन्छ ।  

 उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जक.नॊ. को ङ्झभङ्झसर सॊरग्न से्रस्ताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩफाट उि जग्गा २०६५।५।२६ को ङ्झनणिमरे से्रस्ता 
कामभ बएको बङ्ङ ेउल्रेि बएको अवस्था छ, तय भारऩोत कामािरम, टीकाऩङ्टय कैरारीको च.नॊ. ४८६३ ङ्झभङ्झत 
२०७४।१।५ को ऩर व्महोयाफाट उङ्ञल्रङ्ञित से्रस्ता कामभ गनि उठान बएका कागजातहरू िोज तरास गदाि 
पेरा ऩनि नसकेको य उि कामािरमको येकडि से्रस्ता अनङ्टसाय प्रङ्झतवादीभध्मेका िङ्चयदाय जग्गेप्रसाद उऩाध्मामरे 
से्रस्ता तमाय गयेको य ना.सङ्ट. रोकफहादङ्टय यावररे प्रभाङ्ञणत गयेको बङ्ङ ेदेङ्ञिन्छ, मसफाट उि से्रस्ता तमाय ऩाने 
काभभा प्रङ्झतवादीभध्मेका जग्गेप्रसाद उऩाध्मामको सॊरग्नता नयहेको बनी भाङ्ङ सङ्जकने आधाय ऩाइङ्ङ । भातहतका 
य सम्फङ्ञन्धत शािाको कभिचायीको ङ्झभरोभतो, सहभङ्झत य सॊरग्नता ङ्झफना मस ङ्जकङ्झसभको कामि हङ्टन सक्न ेसम्बावना 
नै यहङ्ङ, मस अवस्थाभा उङ्ञल्रङ्ञित प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको पैसराभा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न 
प्रभाणहरूको सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्जवश्लषेणको अबाव देङ्ञिई वायदातभा सॊरग्न प्रङ्झतवादीका फीच सभान व्मवहाय बएको 
सभेत नदेङ्ञिॊदा न्मामोङ्ञचत भाङ्ङ ङ्झभल्ने नदेङ्ञिने । त्मस्तै प्रङ्झतवादीभध्मेका जग्गेप्रसाद उऩाध्मामरे अनङ्टसन्धानको 
िभभा फमान गदाि ङ्झनवेदन साथ ऩेस गयेका प्रभाणफाट भारऩोतको जग्गा प्रशासन पाॉटफाट जग्गा सम्फन्धभा 
ङ्झनणिम गनङ्टिऩने कङ्ट या हो, उि पाॉटफाट चेकजाॉच बई ङ्झभङ्झसर ङ्झनणिमभा ऩङ्टग्ने हो य ङ्झनणिमफभोङ्ञजभका आधायभा 
याभजी शाहीका नाभभा प्रभाण ऩङ्टजाि फनेको हो बनी उल्रेि गयेको देङ्ञिन्छ । साथै, ङ्झनजको फमानफाट सो 
सभमभा जग्गा प्रशासन पाॉटभा प्रङ्झतवादीभध्मेका ना.सङ्ट. भोहनफहादङ्टय यसाइरी यहेको बङ्ङे ऩङ्झन देङ्ञिन्छ बने 
रोकफहादङ्टय यावरको फमानफाट सभेत उि सभमभा भङ्टद्दा/जग्गा प्रशासन एउटै पाॉटभा बएको य उि पाॉट हेने 
ङ्ञजम्भा भोहन यसाइरीको यहेको बङ्ङ े नै ऩाइन्छ, भारऩोत कामािरम, टीकाऩङ्टय कैरारीको च.नॊ. ५३६७ ङ्झभङ्झत 
२०७४।२।४ को ऩरफाट २०६५ सारको बाि भङ्जहनाको ङ्झभङ्झसर डामयीभा उि ङ्जक.नॊ. ७२ दताि बएको 
नदेङ्ञिएको बनी उल्रेि बएको देङ्ञिएफाट सम्फर्द् शािाभा काभ गने मी प्रङ्झतवादीहरूको सभेत सहभङ्झत य 
सॊरग्नताभा साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञि ङ्जवशेषरे दताि गये गयाएको बङ्ङ े ऩङ्टङ्जष्ट बएको य सो कामिफाट नै 
प्रङ्झतवादीहरूको फदङ्झनमत यहेको बङ्ङ े देङ्ञिइयहेको अवस्थाभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदन े
गयी बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि बई फदयबागी यहेको छ। 

६. ङ्ञजल्रा सरािही, साङ्झफक रारफन्दी नगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. ३ स्थामी घय बई हार ङ्ञजल्रा बिऩङ्टय, सूमिङ्जवनामक 
नगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. ३, अङ्झधकायी गाउॉ फस्न ेतत्कारीन गङ्टठी सॊस्थान, शािा कामािरम, रङ्झरतऩङ्टयका वङ्चयष्ठ सहामक 
गोऩार ढङ्टङ्गरे.............................................................................................। 
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 भङ्टद्दा्- भ्रष्टाचाय (घङ्टस/ ङ्चयसवत) (०७४-CR-०११८) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।३।२३        ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।५।२४ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् सङ्टरु प्रङ्झतवादीहरू वङ्चयष्ठ सहामक ऩदभा कामियत गोऩार ढङ्टङ्गेर, ङ्ञजतेन्ि ङ्ञचरकाय य 
सोही कामािरमफाट अवकाश प्राप्त कामािरम सहमोगी अनन्तफहादङ्टय शे्रष्ठसभेतरे उजङ्टयकताि याज ङ्ट ङ्जवष्टसॉग उजङ्टयी 
ङ्झनवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जक.नॊ. ११७ य ङ्जक.नॊ. ११८ को जग्गाहरूको भोही हक िङ्चयद ङ्झफिीको ङ्झसपाङ्चयसऩर 
फनाइङ्छदने सभेतको कामि गङ्चयङ्छदनका राङ्झग ङ्झभरेभतो गयी उि फयाभद बई आएको यकभ रु.२०,०००।- 
घूस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय गयेको ऩङ्टङ्जष्ट बएकारे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूभध्मे ङ्ञजतेन्ि ङ्ञचरकाय य गोऩार ढङ्टङ्गेरराई 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) को कसङ्टयभा जनही ङ्झफगो रु.२०,०००।- कामभ 
गयी सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (क) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य 
कैद सजाम हङ्टन तथा सेवाग्राही उजङ्टयी ङ्झनवेदक याजङ्ट ङ्जवष्टसॉग घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरने कामिभा भङ्झतमाय य सहमोगीको 
बङू्झभका ङ्झनवािह गने अकाि प्रङ्झतवादी अनन्तफहादङ्टय शे्रष्ठराई भाङ्झथ उल्रेि बएफभोङ्ञजभ हङ्टने सजामभा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा सोही दपा २२ को प्रङ्झतफन्धात्भक वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ 
जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टनसभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत, काठभाडौंभा ङ्झभङ्झत २०७५।१।२५ भा 
आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट प्रङ्झतवादी ङ्ञजतेन्ि ङ्ञचरकायरे आयोऩ दाफीफभोङ्ञजभ भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जष्ट बएको हङ्टॉदा ङ्झनजराई सोही दपा ३(१) य ३(१)(क) 
फभोङ्ञजभ ङ्झफगोको अनङ्टऩातभा रु. २०,०००।- जङ्चयवाना य २(दङ्टई) भङ्जहना कैद हङ्टन े य अकाि प्रङ्झतवादी 
अनन्तफहादङ्टय शे्रष्ठराई आयोऩदाफीफभोङ्ञजभ सोही कसङ्टयको भङ्झतमायभा सोही ऐनको दपा २२ को प्रङ्झतफन्धात्भक 
वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ भङ्टतम कसङ्टयदायराई बए सयह रु.२०,०००।- जङ्चयवाना य २ (दङ्टई) भङ्जहना कैद हङ्टने य मस 
भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादी गोऩार ढङ्टङ्गेररे आयोऩदाफीफाट सपाइ ऩाउने गयी पैसरा बएको देङ्ञिएको य पैसरा गदाि 
प्रङ्झतवादीहरू ङ्ञजतेन्ि ङ्ञचरकाय य अनन्तफहादङ्टय शे्रष्ठको आऩसी सयसल्राह य ङ्झभरेभतोफाट सेवाग्राहीसॉग 
घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयेय ङ्झरएको तथा प्रङ्झतवादी गोऩार ढङ्टङ्गेरको हकभा उजङ्टयीकतािको उजङ्टयी ङ्झनवेदनको बनाइ 
फाहेक ङ्झनजको साथफाट यकभ फयाभद नबएको, सेवाग्राहीसॉग यकभ भाग ऩङ्झन नगयेको साथै अन्म प्रङ्झतवादीहरूसॉग 
ङ्झभरेभतो ङ्झथमो बङ्ङ ेकङ्ट या तथ्ममङ्टि ङ्जकङ्झसभफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सकेको सभेत नऩाइएको य प्रङ्झतवादी गोऩार ढङ्टङ्गेरको 
हकभा उजङ्टयी ङ्झनवेदनभा नाभ उल्रेि बएको कायणरे ङ्झनजरे आयोऩ दाफीफभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ठहय गनि 
ङ्झभल्ने नदेङ्ञिएको बङ्ङेसभेत आधाय ङ्झरई ङ्जवशेष अदारतरे पैसरा गयेको हङ्टॉदा जग्गाधनी जगनन्द प्रकाशेश्वङ्टय गङ्टठी 
य भ ङ्झनवेदकको हजङ्टयफङ्टफा हकि फहादङ्टय ङ्झफष्टको भतृ्मङ्टऩश्चात ् ङ्झनजकै छोया भेयो काका केदाय ङ्झफष्टको नाभभा भोही 
नाभसायी कामभ गनिका राङ्झग गङ्टठी सॊस्थान, शािा कामािरम, रङ्झरतऩङ्टयभा भोही हक नाभसायी गनि गएको 
अवस्थाभा उि कामािरमका वङ्चयष्ठ सहामक ङ्ञजतेन्ि ङ्ञचरकाय, वङ्चयष्ठ सहामक गोऩार ढङ्टङ्गेर य अवकाश प्राप्त 
कामािरम सहमोगी अनन्तफहादङ्टय शे्रष्ठरे भोही हक नाभसायी गनिका राङ्झग रु.२०,०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत भाग 
गयेको बङ्ङेसभेत उजङ्टयकताि याज ङ्ट ङ्झफष्टरे ङ्झनज गोऩार ढङ्टङ्गेरसभेत उऩय आमोगसभऺ ङ्जकटानी उजङ्टयी ङ्झनवेदन ङ्छदएको 
तथा अनङ्टसन्धानका िभभा सोही व्महोयाको कागजसभेत गङ्चयङ्छदएको, उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जक.नॊ. ११७ य ङ्जक.नॊ. ११८ को 
जग्गाको भोही नाभसायी गने सम्फन्धी ङ्जटप्ऩणीभा सही गने, सोको जग्गाधनी ऩङ्टजाि फनाई ऩेस गयेको य कङ्ट त 
फारीको यङ्झसद का्नेसभेतका कामि गोऩार ढङ्टङ्गेररे गयेका हङ्टन ् बङ्ङेसभेत व्महोयाको सो गङ्टठी सॊस्थान, शािा 
कामािरम, रङ्झरतऩङ्टयका कामािरम प्रभङ्टि शैरेन्ि ऩौडेररे अनङ्टसन्धानका िभभा गङ्चयङ्छदएको कागज तथा प्रङ्झतवादी 
अनन्तफहादङ्टय शे्रष्ठरे वङ्चयष्ठ सहामक गोऩार ढङ्टङ्गेररे उङ्ञल्रङ्ञित जग्गाहरूको रगत ङ्झबडाउने, भोही नाभसायी ङ्झनणिम 
गयाउन,े कङ्ट त फारी यङ्झसद का्ने, जग्गाधनी ऩङ्टजाि फनाउने रगामतका काभ गयेको हो बङ्ङेसभेत फमान गयेको, गङ्टठी 
सॊस्थान, शािा कामािरम, रङ्झरतऩङ्टयको ऩरसाथ प्राप्त ङ्जववाङ्छदत जग्गाको भोही नाभसायी गने ङ्झनणिमको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरूफाट सभेत ङ्झनजरे नै उि कामि गयेको बङ्ङे देङ्ञिएको साथै ङ्झनज प्रङ्झतवादी गोऩार ढङ्टङ्गेर अनङ्टसन्धानका 
िभभा आमोगसभऺ उऩङ्ञस्थत नबएको य ङ्झनजरे अदारतसभऺ फमान गदािसभेत भैरे सो भोही नाभसायी 
सम्फन्धभा ङ्जटप्ऩणी उठाएको य जग्गा धनी दताि प्रभाणऩङ्टजाि तमाय गने रगामतको कामि गयेको ङ्झथए बनी स्वीकाय 
गयी फमान गयेको, अदारतफाट पैसरा हङ्टॉदा सोही कामिका राङ्झग घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको बङ्ङे कसङ्टय स्थाङ्जऩत बई 
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अन्म प्रङ्झतवादीहरू ङ्ञजतेन्ि ङ्ञचरकाय य अनन्तफहादङ्टय शे्रष्ठसभेतराई सजाम बइसकेको सभेत देङ्ञिॊदा प्रङ्झतवादीभध्मे 
गोऩार ढङ्टङ्गेरराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

७. फङ्छदिमा ङ्ञजल्रा, फढैमातार गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.२ (साङ्झफक जभङ्टनी गा.ङ्जव.स. घय बई तत्कारीन इराका प्रहयी 
कामािरम, भैनाऩोिय, फङ्छदिमाभा कामियत प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक होभफहादङ्टय िड्का ऺरेी...............। 

 भङ्टद्दा्- झङ्टठ्ठा (नक्करी) शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (०७५-CR-०१२४) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।३।२०        ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।५।२५ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् प्रङ्झतवादी ऩूवि प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक होभफहादङ्टय िड्का ऺेरीउऩय झङ्टठा शैङ्ञऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी भ्रष्टाचाय गयेको कसङ्टयभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६(१) को 
कसङ्टयभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६(१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई सङ्टरु ङ्जवशेष 
अदारत काठभाडौं सभऺ आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट प्रङ्झतवादीराई तत्कारीन भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०१७ को दपा १२ अन्तगितको कसङ्टयभा सोही ऐनको दपा १२ य दपा २९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ 
रु.३,०००।– जङ्चयवाना हङ्टने गयी पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । ङ्जवशेष अदारतरे पैसरा गदाि प्रङ्झतवादीरे 
२०५५/५६ सारभा नै आफ्नो शैङ्ञऺक मोग्मता ढाॉटी सन ्१९९९ भा उत्तीणि गयेको बङ्झनएको हाइस्कङ्ट र तहको 
शैङ्ञऺक मोग्मताको झङ्टठा एवॊ नक्करी शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर प्रस्तङ्टत गयी याष्डसेवकको ओहदाभा फहार यही 
राब य सङ्टङ्जवधासभेत ङ्झरएको देङ्ञिएको य जसरे जङ्झत भाराभा कसङ्टय गयेको छ सोहीअनङ्टरूऩ सजाम ङ्छदनङ्टऩने बङ्ङे 
दण्डको साय ङ्झसर्द्ान्त य भङ्टरङ्टकी अऩयाध सॊङ्जहता, २०७४ को दपा ७ को कानूनी व्मवस्थाको बावना अनङ्टरूऩ 
प्रङ्झतवादीराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १२ य दपा २९ (२) फभोङ्ञजभ रु.३,०००।– जङ्चयवाना 
गदाि ऐनको उद्देश्म ऩूणि हङ्टने बङ्ङे आधाय ङ्झरई पैसरा गयेको देङ्ञिन्छ । ङ्झनज प्रङ्झतवादी ङ्झभङ्झत २०५३।९।१ भा 
नेऩार प्रहयीको ङ्चयिङ्ट ट प्रहयी जवान ऩदभा बनाि बई ङ्झभङ्झत २०५९।१।१८ देङ्ञि प्रहयी हवल्दाय ऩदभा फढङ्टवा य 
ङ्झभङ्झत २०६४।४।१७ भा प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक ऩदभा फढङ्टवा बएको देङ्ञिछ । प्रहयी प्रधान कामािरम, 

भानवस्रोत ङ्जवकास ङ्जवबाग, कभिचायी प्रशासन शािाको ऩ.सॊ.२-०४-११(०७५-०७६), च.नॊ.२०२३ ङ्झभङ्झत 
२०७५/७/८ को ऩरफाट ङ्झनजको फढङ्टवा तत्कार प्रहयी प्रधान कामािरम, भानवस्रोत ङ्जवकास ङ्जवबाग, कभिचायी 
प्रशासन शािाको ऩ.सॊ.२-०५-६३(०६३-०६४), ङ्झभङ्झत २०६३।११।३० गते ङ्झनधाियण गयेको फढङ्टवा 
िाइटेङ्चयमाको फङ्टॉदा नॊ. (ि) अनङ्टसाय प्रहयी हवल्दाय ऩदफाट प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक ऩदभा ङ्झभङ्झत 
२०६४।४।१७ गते फढङ्टवा बएको बनी रेिी आएकारे, ङ्झनज प्रङ्झतवादी उि िाइटेङ्चयमाको फङ्टॉदा नॊ.(ि) भा 
उल्रेि बएफभोङ्ञजभ २०६४ सारभा फढङ्टवा हङ्टॉदा उि नक्करी सङ्जटिङ्जपकेटको आधायभा फढङ्टवा बई राब प्राप्त 
गयेको तथ्म सप्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको अवस्थाभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ प्रचरनभा यहेकारे ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीराई प्रचङ्झरत भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १६ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन 
आयोऩऩर भागदाफी ङ्झरइएकारे सोही ऐनफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन ङ्टऩनेभा सो नबई तत्कारीन भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 

२०१७ फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने गयी बएको सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको उि पैसरा उि कानूनी व्मवस्थाको प्रमोग 
एवॊ ऩारनाभा र ङ्टङ्जटऩूणि बई फदयबागी छ । 

८. सप्तयी ङ्ञजल्रा याजङ्जवयाज नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ९ (साङ्झफक भरेठ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ७) फस्न े ङ्ञजल्रा सभन्वम 
सङ्झभङ्झतको कामािरम, सप्तयीभा कामियत यहेका रेिाऩार (नामफ सङ्टब्फा) श्माभसङ्टन्दय मादव...........................। 

 भङ्टद्दा्- घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय गयेको।(०७४-CR-०१४४) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।३।२६        ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।६।१० 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् सङ्टरु प्रङ्झतवादीहरू मङ्टगेश्वयप्रसाद मादवरे उजङ्टयी ङ्झनवेदक कङ्ट शेश्वय साहफाट 
रु.१,३५,०००।–  घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई उि यकभ रेिाऩार श्माभसङ्टन्दय मादवराई ङ्छदन ङ्झनजको टेफङ्टरभा यािेको 
अवस्थाभा फयाभद बएको देङ्ञिन आई ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरू मङ्टगेश्वयप्रसाद मादव य श्माभसङ्टन्दय मादवरे भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को (१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो रु.१,३५,०००।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) य दपा ३ (१) (घ) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मेका मङ्टगेश्वयप्रसाद मादवराई 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) य दपा ३ (१) (घ) फभोङ्ञजभ छ भङ्जहना १५ ङ्छदन कैद य ङ्झफगो 
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अनङ्टरूऩ रु. १,३५,०००।- जङ्चयवाना हङ्टन ेतथा अकाि प्रङ्झतवादी श्माभसङ्टन्दय मादवरे आयोऩ दाफीफाट सपाइ ऩाउन े
गयी पैसरा बएकोभा ङ्जवशेष अदारतरे पैसरा गदाि उजङ्टयीकतािरे मी प्रङ्झतवादी श्माभसङ्टन्दयको नाभ ङ्जकटानी साथ 
उल्रेि गनि नसकेको, ङ्झनज प्रङ्झतवादीको साथफाट यकभ फयाभद नबएको तथा ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे इन्कायी फमान 
गयेको देङ्ञिएको तथा वादीका साऺीहरूरे ऩङ्झन ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे उजङ्टयीकतािसॉग घङ्टस ङ्चयसवत भागेको वा ङ्झरएको 
बनी फकऩर गनि नसकेका बङ्ङेसभेत आधाय ङ्झरई प्रङ्झतवादीराई कसङ्टय आयोऩफाट सपाइ ङ्छदएको देङ्ञिन्छ । 
उजङ्टयकतािको धयौटी यकभ ङ्जपताि गने प्रमोजनका राङ्झग भाग बएको य ङ्झरइएको बङ्ङे तथ्मभा ङ्जववाद देङ्ञिॊदैन । 

धयौटी ङ्जपतािको ङ्ञजम्भेवायी रेिाऩारसॉग हङ्टने य रेिाऩारको असहभङ्झतभा धयौटी ङ्जपताि हङ्टन सक्ने ऩङ्झन देङ्ञिॊदैन। 
कसङ्टय ठहय बएका प्रङ्झतवादी घङ्टस यकभ फङ्टझेऩश्चात रेिाऩारको कऺभा गएका य उि कामािरमका रेिाऩारको 
हैङ्झसमतभा यहेका मी प्रङ्झतवादीको टेफरफाट रु.१,३५,०००।- घङ्टस यकभ फयाभद बएको, कामािरमको रेिाऩारको 
बङू्झभकाभा यहेका मी प्रङ्झतवादीरे असहभङ्झत जनाउॉदा धयौटी ङ्जपताि हङ्टनै नसक्नेभा धयौटी ङ्जपताि प्रमोजनभा मी 
प्रङ्झतवादीको सहभङ्झत ङ्झफना कसङ्टय ठहय बएका प्रङ्झतवादी मङ्टगेश्वयप्रसाद मादवरे घङ्टस यकभ ङ्झरए होरा बनी अनङ्टभान 
ऩङ्झन गनि सङ्जकॊ दैन। रेिाऩार श्माभसङ्टन्दय मादवराई देिाउॉदा ङ्झनजरे धयौटीको ५$ यकभ हाभीराई कङ्झभसन 
ङ्छदएभा भार धयौटी यकभ ब ङ्टिानी हङ्टन्छ बनेकारे भैरे सोही कङ्ट या ङ्झनवेदक कङ्ट शेश्वय साहराई बनेको हङ्टॉ। 
ङ्झनवेदकरे ङ्छदएको यकभ रेिाऩार श्माभसङ्टन्दय मादवराई फङ्टझाउन रेिा शािाभा गएको फित अङ्ञततमायको 
टोरीरे ऩिाउ गयेको हो, ङ्झनवेदकफाट ङ्झरएको यकभभध्मे रु.१३,४६५।- भार भैरे ऩाउने य अरू यकभ 
श्माभसङ्टन्दय मादवराई फङ्टझाउन े हो बनी रेिाएको, ङ्झनज प्रङ्झतवादी श्माभसङ्टन्दय मादवरे अनङ्टसन्धानको िभभा 
इन्कायी फमान गये ताऩङ्झन ऩोङ्झरग्राभ ऩयीऺणभा उि फमान झङ्टठा बएको अथाित Deception indicated बङ्ङ े
प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएको देङ्ञिएको य आयोङ्जऩत कसङ्टयभा सॊरग्न देङ्ञिएको अवस्थाभा उि प्रभाणहरूको ऩमािप्त 
ङ्जवश्लषेण य भूल्माॊकन नगयी प्रङ्झतवादी श्माभसङ्टन्दय मादवराई आयोऩ दाफीफाट सपाइ ङ्छदने गयी बएको उि 
पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी छ ।  

९. ङ्ञजल्रा फाग्रङ्टङ, गल्कोट नगयऩाङ्झरका स्थामी वतन बई हार ङ्ञजल्रा काठभाडौं कीङ्झतिऩ ङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ 
फस्न ेतत्कारीन घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामािरम, ङ्झरऩङ्टयेश्वय काठभाडौंभा प्रभङ्टि ङ्ञशऺक ऩदभा कामियत सङ्चयपा ऩन्त 
सभेत...................................................................................................२ जना ।  

 भङ्टद्दा्- घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय गयेको।(७५-CR-०१५३) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।५।९         ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।९।२ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामािरम, ङ्झरऩङ्टयेश्वय काठभाडौंका प्रभङ्टि ङ्ञशऺक प्रङ्झतवादी 
सङ्चयपा ऩन्तरे उद्योग दताि गङ्चयङ्छदने प्रमोजनका राङ्झग ङ्झफचौङ्झरमा िगेन्ि फोहोयाभापि त ङ्झभरेभतोभा सेवाग्राही दान 
ङ्झसॊह िड्काफाट रु.५,०००।– भाग गयी आपूरे रु.२,०००।– य ङ्झफचौङ्झरमा िगेन्ि फोहोयारे रु.३,०००।– 

फाॉडपाॉट गयेको देङ्ञिएकारे प्रङ्झतवादीहरूभध्मे सङ्चयपा ऩन्तराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(1) 
को कसङ्टयभा ङ्झफगो रु. ५,०००।– कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ (1) य दपा 3(1)(क) फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टन य ङ्झफचौङ्झरमा िगेन्ि फोहोयारे सेवाग्राही/उजङ्टयीकतािको काभ सम्ऩङ्ङ गनि उजङ्टयीकतािफाट रु.५,०००।– यकभ 
भाग गयी याष्डसेवक कभिचायी प्रङ्झतवादी सङ्चयपा ऩन्तराई रु.२,०००।– सभेत ङ्छदएको ऩङ्टङ्जष्ट बएकारे ङ्झनज प्रङ्झतवादी 
िगेन्ि फोहोयाको उि कामि भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा २२ फभोङ्ञजभको भङ्झतमायको कसङ्टय बएकारे 
ङ्झनज प्रङ्झतवादी िगेन्ि फोहोयाराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ३ (१) य दपा ३ (१) (क) फभोङ्ञजभ 
हङ्टने सजामभा सोही ऐनको दपा २२ को प्रङ्झतफन्धात्भक वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मे सङ्चयपा ऩन्तराई आयोऩऩर 
दाफीफाट सपाइ य ङ्झफचौङ्झरमा िगेन्ि फोहोयाराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ३ (१) को कसङ्टयभा 
सोही ऐनको दपा ३ (१)(क) फभोङ्ञजभ १ (एक) भङ्जहना कैद य ङ्झफगोफभोङ्ञजभ रु. ५,०००।- जङ्चयवाना हङ्टन े
ठहयी ङ्झभङ्झत २०७६।५।९ भा पैसरा बएको य पैसरा गदाि ङ्चयसवत ङ्झरने ङ्छदन े सम्फन्धभा मी प्रङ्झतवादीको 
उजङ्टयीकतािसॉग टेङ्झरपोन वातािसभेत बएको नदेङ्ञिएको, सहप्रङ्झतवादी िगेन्ि फोहोयारे भौकाभा रु.२,०००।- 
सङ्चयपा ऩन्तराई ङ्छदएको बनी फमान गये ऩङ्झन अदारतसभऺको फमानभा अङ्ञततमायका कभिचायीरे सङ्चयपा ऩन्तराई 
यकभ देउ बनेकारे जफयजस्ती िल्तीभा याङ्ञिङ्छदएको बनी फमान गयेको य जफयजस्ती िल्तीभा यािेको यकभ 
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पाल्दा हातभा Phenolphthalein Powder बेङ्जटनङ्टराई अन्मथा भाङ्ङ नऩने बएकारे सो आधाय य Deception 

indicated बङ्ङ ेऩोङ्झरग्राप ऩयीऺणको प्रङ्झतवेदनरे भार मी प्रङ्झतवादीराई कसङ्टयदाय ठहय गनि नङ्झभल्ने हङ्टॉदा आयोऩऩर 
दाफीफाट सपाइ ऩाउने साथै िगेन्ि फोहयारे उजङ्टयीकतािफाट रु.५,०००।…घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको बङ्ङ े ऩङ्टङ्जष्ट बई 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को कसङ्टय अऩयाध गयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई सोही ऐनको दपा 
३(१)(क) फभोङ्ञजभ १(एक) भङ्जहना कैद य ङ्झफगो रु.५,०००।- जङ्चयवाना हङ्टने बङ्ङेसभेत आधाय ङ्झरई ङ्झनज 
सङ्चयपा ऩन्तराई कसङ्टय आयोऩफाट सपाइ ङ्छदएको देङ्ञिॊदा मसभा ङ्झफचौङ्झरमा िगेन्ि फोहोयाभापि त मी प्रङ्झतवादी 
सङ्चयपा ऩन्तरे रु.२,०००।- कामािरम प्रभङ्टिको कामिकऺभा प्रभङ्टि नबएको अवस्थाभा फङ्टझी आफ्नो कोठाङ्झतय 
जान राग्दा आमोगको टोरीराई देिी उद्योग अङ्झधकृत याङ्झधका ङ्झगयीको कामिकऺ कोठा नॊ. ७ भा गई उि 
यकभ सोही कोठाको ढोकाको ङ्जकनायाभा पारेको अवस्थाभा ङ्झनज सङ्चयपा ऩन्तराई य ङ्झफचौङ्झरमा िगेन्ि 
फोहोयाराई सभेत ऩिाउ गयेको बङ्ङ ेतथ्मराई भौकाभा सहप्रङ्झतवादी िगेन्ि फोहोयाको फमान य प्रङ्झतवेदक दीऩक 
थाऩाको प्रङ्झतवेदन साथै प्रङ्झतवेदकको फकऩरफाट सभेत ऩङ्टङ्जष्ट बएको अवस्था, उि तथ्मराई सहप्रङ्झतवादी िगेन्ि 
फोहोयारे जफयजस्ती िल्तीभा याङ्ञिङ्छदएको बनी ङ्ञजङ्जकय ङ्झरए ऩङ्झन उि यकभ जफयजस्ती िल्तीभा यातदा तत्कारै 
प्रङ्झतकाय गयेको बङ्ङे कहीॊकतैफाट ऩङ्टङ्जष्ट नबएको, यकभ पारेको बङ्झनएको कोठा नॊ. ७ का उद्योग अङ्झधकृत 
याङ्झधका ङ्झगयीको भौकाको कागज य अदारतसभऺको फकऩरफाट सभेत यकभ जफयजस्ती याङ्ञिङ्छदएको य मी 
प्रङ्झतवादीरे इन्काय गयेको बङ्ङ ेदेङ्ञिन नआएकोरे उि यकभ उजङ्टयीकतािको काभ गङ्चयङ्छदए फाऩत ङ्झरन भन्जङ्टय बई 
ङ्चयसवत ङ्झरएको देङ्ञिएको छ । त्मस्तै िगेन्ि फोहयारे उजङ्टयीकताि दान ङ्झसॊह िड्काफाट सङ्चयपा ऩन्तराई ङ्चयसवत 
फाऩत यकभ ङ्छदन रु.५,०००।- भाग गयी सो यकभभध्मे रु.२,०००।- सङ्चयपा ऩन्तराई ङ्छदएकारे ङ्चयसवत भाग 
गने य ङ्छदने कामिभा भङ्झतमायको बङू्झभका ङ्झनवािह गयेकारे ङ्झनज याष्डसेवक कभिचायीसभेत नबएकारे ङ्झनजको उि 
कामि भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ फभोङ्ञजभको कसङ्टय बई सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(क) फभोङ्ञजभ हङ्टने सजामभा ऐ.ऐनको दपा २२ को प्रङ्झतफन्धात्भक वार्क्याॊशफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन आयोऩऩर 
भागदाफी ङ्झरएकोभा सङ्टरु पैसरारे ङ्झनज प्रङ्झतवादी उऩय भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को कसङ्टय 
बनी गैययाष्डसेवक व्मङ्ञिराई आयोऩऩर दाफीको दपा ऩङ्चयवतिन गयेको हदसम्भ र ङ्टङ्जट देङ्ञिनङ्टका साथै कैद य ङ्झफगो 
फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गदाि सोही ऐनरे कैदको हकभा दपा ३(१)(क) य जङ्चयवानाको हकभा दपा ३(१) फभोङ्ञजभ 
सजाम गनङ्टिऩनेभा सो नबई ऐ. ऐनको दपा ३(१)(क) भार उल्रेि गयी सोही आधायभा कैद य ङ्झफगोफभोङ्ञजभ 
जङ्चयवानासभेत बनी उल्रेि बएको उि पैसरा सो हदसम्भ कानूनको प्रमोग य ऩारनाभा र ङ्टङ्जटऩूणि यहेकारे सो 
हदसम्भ फदयबागी छ । 

10. रभजङ्टङ ङ्ञजल्रा चन्िेश्वय गाउॉऩाङ्झरका-४ स्थामी घय बई काठभाडौं ङ्ञजल्रा टोिा न.ऩा.-९ फस्न े सीऩ ङ्जवकास 
ऩङ्चयमोजना, काठभाडौंभा तत्कारीन वङ्चयष्ठ रेिा अङ्झधकृत ऩदभा कामियत याभफाफङ्ट अङ्झधकायीसभेत...............२ जना।  

  भङ्टद्दा्- गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।(७३-CR-०१३२) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।२।२        ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।९।२० 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् प्रङ्झतवादी याभफाफङ्ट अङ्झधकायीरे याष्डसेवक यही गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी 
(अङ्झबमोग िण्डको ऩेज नॊ.११६,१२३ भा ङ्जवश्लषेण) आफ्नो नाभ य आफ्नी श्रीभती भारती शभाि अङ्झधकायीको 
नाभभा यािेको, नगद, सेमय इन्सङ्टयेन्स ङ्जवङ्झबङ्ङ सम्ऩङ्ञत्त िङ्चयदसभेत गयी रु.२,५४,६९,८८७।- फयाफयको सम्ऩङ्ञत्त 
गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको अनङ्टसन्धानफाट स्ऩष्ट देङ्ञिएको, ङ्झनजरे गयेको उि कसङ्टय भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ हारको भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(१) को कसङ्टयभा 
ङ्झफगो रु. २,५४,६९,८८७।- गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेकारे भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को 
दपा १५, दपा १६ (ग), दपा २९ हारको भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(२) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना 
य कैद सजाम हङ्टन ङ्झफगो रु. २,५४,६९,८८७।- को उि सम्ऩङ्ञत्त जपत हङ्टन भागदाफी ङ्झरइएको, सम्ऩङ्ञत्त जपत 
गने प्रमोजनका राङ्झग ङ्झनज प्रङ्झतवादी भारती शभाि अङ्झधकायीराई प्रङ्झतवादी कामभ गयी साङ्झफक भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०१७ दपा १६ (ग) य दपा २९ य भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(२) य दपा ४७ तथा 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ (ि) फभोङ्ञजभ उि ङ्झफगो फाऩत अङ्झबमोग 
िण्डभा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्झनजको नाभभा यहेको सम्ऩङ्ञत्त जपत हङ्टन भागदफी गङ्चयएकोभा ङ्जवशेष अदारतको ङ्झभङ्झत 
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२०७६।2।२ गतेको पैसराअनङ्टसाय ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरू याभफाफङ्ट अङ्झधकायी य भारती शभाि अङ्झधकायीराई कसङ्टय 
आयोऩऩरफाट सपाइ ङ्छदने गयी बएको पैसराभा याभफाफङ्ट अङ्झधकायी याष्डसेवक बई सेवा प्रवेश गयेको आ.व. 
२०४६।४७ देङ्ञि २०७३।१२।३१ सम्भ ङ्झनज य ङ्झनजको ऩङ्चयवायको सम्ऩङ्ञत्त आजिन य िचिसभेतको सभग्र 
जाॉच अवङ्झधको एकीकृत रूऩभा ऩयीऺण एवॊ प्रभाणको भूल्माॊकन गयी प्रभाणफाट सभङ्झथित बएको य प्रङ्झतवादीको 
आमभा गणना गङ्चयनङ्टऩने आयोऩ दाफीभा उल्रेि गङ्चयए फाहेक केही थऩ आम आजिन बएको ऩाइएको साथै 
आयोऩऩरभा िचिभा गणना गङ्चयएका कङ्झतऩम िचि वास्तङ्जवक िचि होइन, िचिभा गणना गङ्चयनङ्ट नऩने बनी 
प्रङ्झतवादीरे ङ्ञजङ्जकय ङ्झरएका कङ्झतऩम व्ममभा गणना गनि नऩने िचि ऩङ्झन व्ममको रूऩभा गणना गङ्चयएको ऩाइएफाट 
त्मस्ता िचिहरू प्रङ्झतवादीको व्ममभा घटाउनङ्टऩने देङ्ञिएको साथै प्रङ्झतवादी याभफाफङ्ट अङ्झधकायीको सभग्र व्ममबन्दा 
आम नै अङ्झधक देङ्ञिएफाट ङ्झनज प्रङ्झतवादी य ङ्झनजका प्रङ्झतवादीको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण अङ्झभल्दो, अस्वाबाङ्जवक य 
गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको ऩङ्टङ्जष्ट नबएफाट प्रङ्झतवादीहरूरे आयोऩ दाफीफभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको नदेङ्ञिएको 
बङ्ङ ेआधाय ङ्झरई ङ्जवशेष अदारतरे ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाण भूल्माॊकन नगयी पैसरा गयेको देङ्ञिन्छ ।  
प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न तथ्महरू अध्ममन गयी हेदाि प्रङ्झतवादी भारती शभािरे अनङ्टसन्धानभा फमान गदाि 
आफ्नो नाउॉभा िङ्चयद बएका फाॉके चटाय-४, ङ्जक.नॊ.१३०७ को ऺेरपर ०-०-६ धङ्टय जग्गा, काठभाडौं ङ्जवष्णङ्ट-६, 

ङ्जक.नॊ. ५४५ को ऺेरपर ०-५-२-० जग्गा, काठभाडौं सतङ्टङ्गर-५ को ङ्जक.नॊ. ७९१ को ऺेरपर ०-३-०-० 
जग्गासभेत ङ्जवङ्झबङ्ङ फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाहरूको सेमय िङ्चयदभा बएको यकभ स्रोत आफ्नो तरफ य श्रीभानको 
तरफ बत्ता नै हो । आफ्नो नाभको एबयेष्ट फैंक फानेश्वयको िाता नम्फय ००१००५०१२०१७७२ फाट बए 
गयेको आम व्मम ङ्जववयणका सम्फन्धभा भेया श्रीभान याभफाफङ्ट अङ्झधकायीरे आफ्नो फमानको िभभा रेिी उल्रेि 
गङ्चयङ्छदएको व्महोया ठीक साॉचो हो । भेया श्रीभान याभफाफङ्ट अङ्झधकायीको फमान व्महोया ऩढी फाॉची सङ्टनी ऩाएॉ। 
ङ्झनजरे उल्रेि गनङ्टिबएको आम य व्ममको ङ्जववयण व्महोया ठीक साॉचो हो, पयक छैन य भेयो नाउॉभा िङ्चयद 
बएका सफै चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरूको स्रोत ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ सहन फङ्टझाउन तमाय छङ्ट 
बङ्ङ ेव्महोयाको ङ्झनज भारती शभाि अङ्झधकायीको फमान व्महोया देङ्ञिन्छ बने ङ्झनजरे अदारतभा फमान गदाि भेयो 
नाभभा बएका जग्गा ङ्झरऩङ्टयेश्वयभा ङ्ञचमा ऩसरफाट बएको आम्दानी य २०६३ सारदेङ्ञि सेवा कयायभा सभेत काभ 
गयी भेयो ऩाङ्चयश्रङ्झभक य श्रीभान ् को सॊचमकोष सभेतफाट ङ्जकनेको हो बनी उल्रेि गये ताऩङ्झन अनङ्टसन्धान 
भूल्माॊकनभा आमस्रोत ऋणात्भक देङ्ञिएको अवस्थाभा उि तथ्ममङ्टि फमानराई पैसरा गदाि आधाय ङ्झरइएको 
देङ्ञिॊदैन ।    
अङ्झबमोगको ताङ्झरका १८, १९, २० सम्भ ङ्झनजको आम व्मम प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ स्ऩष्ट अनङ्टसन्धान गयी 
उल्रेि गङ्चयएको छ य सोही आधायभा आ.व. २०४६।४७ देङ्ञि २०७३।१२।३१ सम्भ आम व्ममको प्रवाह 
ङ्जववयण तऩङ्झसरअनङ्टसाय बएको अनङ्टसन्धान अङ्झबमोगको उि ताङ्झरकाफाट सभेत िङ्टरेको अवस्था देङ्ञिन्छ्- 
 

सेवा प्रवेश २०४६।४७ देङ्ञि ङ्झभङ्झत २०७३।१२।३१ सम्भ आम व्ममको प्रवाह ङ्जववयण (Cash Flow Chart) 

सेवा प्रवेश २०४६।४७ देङ्ञि ङ्झभङ्झत २०७३।१२।३१ सम्भ आम व्ममको प्रवाह ङ्जववयण (Cash Flow Chart) 
ङ्झस.नॊ. सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जववयण स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्त कैङ्जपमत 

१ आ.व.२०४६।४७ देङ्ञि २०५३।५४ सम्भको जम्भा (-) 3,46,039।- (-) ऋणात्भक 
ङ्ञचन्ह 

२ आ.व.२०५४।५५ देङ्ञि २०५७।५८ सम्भको जम्भा   (-) 4,72,938।-  

३ आ.व. २०५८।५९ को जम्भा (-) 5,92,592।-  

४ आ.व. २०५९।६० को जम्भा    (-) 5,67,559।-  

५ आ.व. २०६०।६१ को जम्भा (-) 12,37,411।-   

६ आ.व. २०६१।६२ को जम्भा    (-) 4,34,502।-   

७ आ.व. २०६२।६३ को जम्भा    (-) 8,34,499।-   

८ आ.व.२०६३।६४ देङ्ञि २०६४।६५ सम्भको जम्भा (-) 34,440।-   

९ आ.व. २०६५।६६ को जम्भा  (-) 14,12,708।-   

१० आ.व. २०६६।६७ को जम्भा  (-) 30,97,112।-   
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

११ आ.व.  २०६७।६८ को जम्भा  (-) 31,57,035।-   

१२ आ.व. २०६८।६९ को जम्भा  (-) 18,00,867।-   

१३ आ.व. २०६९।७० को जम्भा    (-) 393,957।-   

१४ आ.व. २०७०।७१ को जम्भा  (-) 15,74,216।-   

१५ आ.व. २०७१।७२ को जम्भा  (-) 25,06,181।-   

१६ आ.व. २०७२।७३ को जम्भा (-) 43,31,158।-   

१७ आ.व.२०७३।७४ को चैत भसान्तसम्भको जम्भा (-) 26,76,673।-  

 स्रोत निङ्टरेको  सम्ऩङ्ञत्त  जम्भा  रु. (-) २,५४,६९,८८७। -  

 

साविजङ्झनक ऩदको सेवा प्रवेश आ.व.२०४६।४७ देङ्ञि ङ्झभङ्झत २०७३।१२।३१ सम्भको प्रङ्झतवादीरे अनङ्टसन्धानभा 
िङ्टराएको य अनङ्टसन्धानफाट ङ्झनजको आम व्मम देहामअनङ्टसाय यहेको देङ्ञिएको छ्- 
 

ि.सॊ. आम व्मम कै
ङ्जप
मत 

ङ्जववयण यकभ रु. ङ्जववयण यकभ रु. 

१ तरफ जम्भा रु.४१,१९,७३१।- भा 
३०$ िचि कट्टा गयी ७०$ फचत। 

३१,६९,०२४।- घय ङ्झनभािण ५,००,०००।-  

२ सेमय राबाॊश रु.१,१४,२४०।- १,१४,२४०।- जग्गा िङ्चयद ५५,३४,४८९।-  

३ सीटीईबीटीफाट प्राप्त उऩचाय िचि 
फाऩतको रु.१,८३,०००।- 

१,८३,०००।- जग्गा ङ्झफिी राबकय ६४,१६५।-  

४ ना.र.कोष, क.सॊ.कोष य 
सीटीईबीटीफाट ऋण साऩटी ङ्झरएको 
रु.१०,४४,८००।- 

१०,४४,८००।- सेमय िङ्चयद ७९,८९,०९५।-  

५ सीटीईबीटीको ऩरानङ्टसाय प्राप्त बत्ता 
रु.१८,४२,४६०।-भा ३०$ िचि 
कट्टा गयी ७०$ फचत 
रु.१४,१७,२७७।- 

१४,१७,२७७।- सवायी साधन िङ्चयद  
रु.७५,०००।- य 
याजस्व 
रु.२१,७२०।- सभेत 
जम्भा रु.९६,७२०।- 

९६,७२०।-  

६ ङ्जवदेश ताङ्झरभ सेङ्झभनायफाट प्राप्त बत्ता 
रु.२८,४७,६६३।- भा ३०$ िचि 
कट्टा गयी ७०$ फचत 
रु.२१,९०,५१०।- 

२१,९०,५१०।- उऩचाय िचि (उऩचाय 
ऩश्चात सीटीईबीटीफाट 
उऩचाय िचि ङ्ञझकेको 
यकभ) 

१,८७,०००।-  

७ कृङ्जष आम जम्भा रु.२६५,०००।- २,६५,०००।- ङ्जवदेश भ्रभण िचि 
रु.१०१,०००।-, 
ङ्झबसा िचि 
रु.१५,५००।- य 
हवाई ङ्जटकट िङ्चयद 
िचि 
रु.१००,०००।- 
सभेत 

२,१६,५००।-  

८ ङ्जऩङ्झसओ व्मवसामफाट आम 
रु.८४०,०००।- 

८,४०,०००।- ऋण/साऩटी ङ्झतयेको 
यकभ 

१०,७९,७४४।-  

९ 
  ऋण साऩटी ङ्छदएको 

यकभ 

६९,७०,०००।-  

१०   कम्ऩनीभा रगानी १,००,०००।-  

११   टेङ्झरपोन भहसङ्टर ४७,८०,२९०।-  
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

१२   डरय सटही िचि १०,०५,३३९।-  

१३   ऩसर कोठाको बाडा ९,०१,८३९।-  

१४   ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयण 
िङ्चयद 

१,७६,९९९।-  

१५   ङ्जवद्यङ्टत भहसङ्टर २१,०००।-  

१६   ङ्जववाह िचि २५,०००।-  

१७   ङ्झफभा िचि ७,५९,४८०।-  

१८   फैंक िाताफाट बएको 
ङ्जवशेष घयामसी िचि 

७७,०००।-  

१९   शैङ्ञऺक िचि ३२,४३,५३९।-  

२०   सङ्टन िङ्चयद िचि ५०,५९०।-  

२१   अङ्ञन्तभ फैंक भौज्दात ९,१४,९४९।-  

कङ्ट र जम्भा रु. ९२,२३,८५१।- कङ्ट र जम्भा रु. ३,४६,९३,७३८।-  

  

प्रङ्झतवादी याभफाफङ्ट अङ्झधकायीको अनङ्टसन्धानको फमान हेदाि्- "भेयी श्रीभती भारती शभाि अङ्झधकायी य छोया आङ्झतस 
अङ्झधकायीका नाभभा दताि से्रस्ता कामभ नेऩार सयहदङ्झबर यहे बएका जग्गा िङ्चयद ङ्झफिी, फैंक तथा ङ्जवत्तीम 
सॊस्थाहरूको कायोफाय य सोभा बएको अङ्ञन्तभ भौज्दात यकभ, सेमय िङ्चयद कायोफाय, ङ्झफभा ङ्जप्रङ्झभमभ, उद्योगधन्दाभा 
बएको रगानी, रेनदेनसभेत सम्ऩूणि चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरूभा बएको रगानी य कायोफाय यकभ स्रोत भेयो आफ्नै 
स्वआजिन य भेयी श्रीभतीको आम आजिन हो। तसथि भ याभफाफङ्ट अङ्झधकायी य भेयो ऩङ्चयवायहरूका नाभभा नेऩार 
सयहदङ्झबर यहे बएका चर अचर सम्ऩङ्ञत्तहरूको हकभा भेयो आमस्रोत/आम्दानीरे निाभेको अवस्थाभा वा 
आमस्रोत ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ सम्ऩूणि कायोफायको ङ्ञजम्भेवाय भ हङ्टनेछङ्ट " बङ्ङेसभेत व्महोयाको 
ङ्झनज प्रङ्झतवादीको अनङ्टसन्धानको फमानको व्महोया देङ्ञिन्छ बने ङ्झनजरे अदारतभा फमान गदाि भेयो ङ्झफभाफाट प्राप्त 
ङ्जकस्ता, श्रीभतीको ङ्जववाहभा प्राप्त गयेको गयगहना य गोडधङ्टवा यकभ, भेयो उऩदान यकभको प्रभाण हङ्टॉदाहङ्टॉदै आमभा 
गणना नगयी रु.१,६६,६९,८४६।- आम्दानी घटाइएको बनी ङ्झनजरे फमान गयेको भाङ्झथ उि काल्ऩङ्झनक य 
तथ्महीन फमान व्महोयाको आधायभा आमोगरे ङ्जवङ्झधऩूविक गयेको भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित भूल्माॊकन आधायराई फेवास्ता 
गयी पैसरा बएको अवस्था छ ।  

 मसथि उि आम व्मम हेदाि प्रङ्झतवादीको आम रु.९२,२३,८५१।- व्मम रु.३,४६,९३,७३८।- देङ्ञिएको य स्रोत 
निङ्टरेको रु.२,५४,६९,८८७।- यहेको स्ऩष्ट छ । प्रङ्झतवादीरे अदारतभा आपू आयोङ्जऩत कसङ्टयभा सपाइ ऩाउन े
भनसामरे ङ्जववाह गदाि गोडधङ्टवा फाऩत ऩाएको सम्ऩङ्ञत्त, ऩत्नी भारतीको ऩाङ्चयश्रङ्झभक, अनङ्टसन्धानभा गणना नबएको 
बङ्ङेसभेतको फमान व्महोयाराई सभेत आधाय फनाई पैसरा गयेको देङ्ञिन्छ । साथै प्रङ्झतवादीको आमभा गणना 
गङ्चयनङ्टऩने आयोऩ दाफीभा उल्रेि गङ्चयए फाहेकका घयजग्गा, फैंक िाता, फचत सेमय, आम आजिन गैयकानूनी अवैध 
आमफाट फढे फढाएको स्ऩष्ट देङ्ञिॊदादेङ्ञिॊदै प्रङ्झतवादीको आमभा गणना गङ्चयनङ्टऩने आयोऩऩरभा उङ्ञल्रङ्ञित सम्ऩङ्ञत्त 
फाहेक अवैध आम आजिनफाट फढे फढाएको आजिन वैध भानी पैसरा बएको, प्रङ्झतवादीको २०४६।४७ देङ्ञि 
२०७३।१२।३१ सम्भ भाङ्झथ ताङ्झरकाभा उल्रेि गङ्चयएफभोङ्ञजभ ङ्झनजको आम रु.९२,२३,८५१।- य व्मम 
रु.३,४६,९३,७३८।- देङ्ञिन्छ । ङ्झनजरे अनङ्टसन्धानभा ऩङ्झन उि व्महोया ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने गयी अनङ्टसन्धानको फमानभा 
िङ्टराएको अवस्था छ य ङ्झनजको सम्ऩङ्ञत्त य आमस्रोतको ङ्जवश्लषेण आयोऩ ऩरको िण्ड १०, ११ राई सभेत 
पैसराको आधाय फनाउनङ्टऩनेभा सो प्रभाण य आधाय ङ्झरइएको छैन । ङ्झनजको स्रोत िङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहेको य सायाॊशभा अङ्झबमोगको ऩषृ्ठ ९६ देङ्ञि १०३ सम्भ उल्रेि गङ्चयएकोभा सो व्महोयाराई 
ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे अदारतभा फमान गदाि अन्मथा बङ्ङ सकेको अवस्था ऩङ्झन छैन । त्मस्तै, ङ्झनजको स्रोत निङ्टरेको 
सम्ऩङ्ञत्त अङ्झबमोगको ऩषृ्ठ १०४ देङ्ञि ११४ सम्भ उल्रेि गङ्चयएकोभा उि सम्ऩङ्ञत्त आपूरे ङ्जवङ्झधऩूविक आमआजिन 
गयेको य आफ्नो य आफ्नी श्रीभती भारती शभाि अङ्झधकायीको नाभभा िङ्चयद गयेको हो बङ्ङे तथ्मगत प्रभाण ऩेस 
गनि सकेको अवस्था ऩङ्झन छैन । तसथि, ङ्झनज प्रङ्झतवादीको सम्ऩङ्ञत्त वैऻाङ्झनक ढॊगफाट भूल्माॊकन गयी आमको 
तङ्टरनाभा व्मम फढी देङ्ञिएको रु.२,५४,६९,८८७।- को सम्ऩङ्ञत्त गैयकानूनी आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेकोभा उि 
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भूल्म फयाफयको आयोऩऩर भागदाफीअनङ्टसायको ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूको नाभभा यहेको सम्ऩङ्ञत्त जपत हङ्टन य अङ्झबमोग 
भागदाफी अनङ्टरूऩ सजाम हङ्टन ङ्टऩने आयोऩऩरको ताङ्झरका १८, १९ िण्ड ९ ताङ्झरका २१, िण्ड १० य िण्ड ११ 
सम्भ प्रस्टरूऩभा ङ्झनजको गैयकानूनी आजिन गयेको सम्ऩङ्ञत्त वैऻाङ्झनक तथ्ममङ्टि प्रभाणफाट ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको 
अवस्था हङ्टॉदा उि वस्तङ्टङ्झनष्ठ तथ्मराई फेवास्ता गयी ङ्झनजङ्जवरुर्द् िण्डका प्रङ्झतवादीहरूराई कसङ्टय आयोऩऩरफाट 
सपाइ ङ्छदने गयी पैसरा बएको य गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्तको आजिन भङ्टद्दाभा घटना ङ्जवशेषभा आधाङ्चयत भङ्टद्दाभा जस्तो 
अङ्झबमोग शॊकायङ्जहत तवयफाट प्रभाङ्ञणत हङ्टन आवश्मक हङ्टॉदैन मस्ता भङ्टद्दाहरूभा प्रभाणको प्रच ङ्टयता कता छ सो हेयी 
अदारत ङ्झनणिम ङ्झनष्कषिभा ऩङ्टग्दछ मो नै अस्वाबाङ्जवक सम्ऩङ्ञत्त आजिनको भङ्टद्दाको भहत्वऩूणि आमाभ हङ्टने । अकङ्ट त 
सम्ऩङ्ञत्तको सम्फन्धभा कानूनरे ग्रहण गयेको प्रभाणको बाय अङ्झबमङ्टिभा सने य दोषी वा ङ्झनदोङ्जषताको ङ्झनणिम 
प्रभाणहरूको प्रच ङ्टयताका आधायभा हङ्टने मी दङ्टई ङ्झसर्द्ान्तहरू स्िङ्झरत हङ्टन ऩङ्टग्दछन ् बनी बयतयाज शभािको 
प्रङ्झतवेदनरे नेऩार सयकायङ्जवरुद्व देवेन्ि डॊगोरसभेत बएको गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको भङ्टद्दाभा 
(ङ्झन.नॊ. ९९३२ पैसरा ङ्झभङ्झत २०७४।२।२८) नङ्ञजय ङ्झसर्द्ान्त प्रङ्झतऩादन बएको अवस्था हङ्टॉदाहङ्टॉदै प्रङ्झतवादीको 
अदारतभा गयेको फमानराई भार आधाय ङ्झरई गयेको उि पैसरा गम्बीय र ङ्टङ्जटऩूणि साथै आमस्रोतको तङ्टरनाभा 
िचि तथा रगानीको कायोफाय प्रथभ दृङ्जष्टभा नै अङ्झभल्दो य अस्वाबाङ्जवक देङ्ञिएको, ङ्झनजरे आजिन गयेको सम्ऩङ्ञत्तको 
वैधाङ्झनक स्रोत बएको वस्तङ्टङ्झनष्ठ आधाय प्रभाणहरू नबएको, उि अस्वाबाङ्जवक रगानी एवॊ िचि बएको रु. 
२,५४,६९,८८७।- को स्रोत ऩङ्टङ्जष्ट नबएको अवस्था य प्रङ्झतवादी याभफाफङ्ट अङ्झधकायीरे साविजङ्झनक ऩद धायण 
गयेऩङ्झछ के कस्ता स्रोतफाट उि सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको बनी ऩूया बयऩदो प्रभाणहरूफाट अनङ्टसन्धान य अदारतभा 
सभेत ऩङ्टङ्जष्ट गनि नसकेको अवस्था देङ्ञिॊदा ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे रु. २,५४,६९,८८७।- को सम्ऩङ्ञत्त गैयकानूनी रूऩभा 
फदङ्झनमतऩूणि तवयरे आजिन गयेको, ङ्जवरुर्द् िण्डका प्रङ्झतवादीहरूभध्मे श्रीभती भारती शभाि अङ्झधकायीको नाभभा 
गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त यािेको, देङ्ञिॊदा देङ्ञिॊदै ङ्जवङ्झधऩूविक गङ्चयएको अनङ्टसन्धान 
व्महोयाराई फेवास्ता गयी कसङ्टय आयोऩफाट सपाइ ऩाउने ङ्झनमतरे याभफाफङ्ट अङ्झधकायी य भारती शभाि अङ्झधकायीरे 
आफ्नो रु.१,६६,६९,८४६।- वैध आमस्रोत गणना नगयेको बनी तथ्महीन फमान गयेकै आधायभा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरूराई गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनको भ्रष्टाचाय जस्तो गम्बीय कसङ्टयभा प्रचङ्झरत कानून य न्मामका भान्म 
ङ्झसर्द्ान्तङ्जवऩयीत सपाइ ङ्छदएको उि पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी छ ।  

1१. फाॉके ङ्ञजल्रा फैजनाथ गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ साङ्झफक नौफस्ता गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. ४ फस्न ेफाॉके ङ्ञजल्रा 
फैजनाथ गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ को वडा सदस्म ऩदभा तत्कार कामियत कहय ङ्झसॊह थाऩा भगयसभेत ...३ जना ।  

 भङ्टद्दा्- झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (७४-CR-०१३६) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।५।२३         ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।९।२९ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् प्रङ्झतवादीहरू साङ्झफक फाॉके ङ्ञजल्रा फैजनाथ-३ फस्ने वडा सदस्म कहयङ्झसॊह थाऩा, 
साङ्झफक सोही गा.ङ्जव.स.का ना.सङ्ट. ङ्ञिभरार ऩाण्डे, ओबयङ्झसमय नेरङ्जविभ थारुरे साङ्झफक नौवस्ता गा.ङ्जव.स. वडा 
नॊ. ४ भा ङ्झडऩ फोङ्चयङ गाड्न रु.४,०४,०८१।२२ को रागत इङ्ञस्टभेट गयी रु.२,४१,२२८।९० भा रागत 
ङ्झनभािण कामि ऩूया गयी, झङ्टठा ङ्झफर बयऩाईसभेत फनाई रु.४,००,०००।- ब ङ्टिानी गयेको, रागतबन्दा 
रु.१,५८,७७१।१० फढी ब ङ्टिानी गयी भ्रष्टाचाय गयेको देङ्ञिएकारे ब ङ्टिानीका राङ्झग गरत ङ्झफर ऩेस गने, 

स्वीकृत गने, ब ङ्टिानी ङ्छदने य ङ्झरने कामिभा सॊरग्न ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को ८(१) 
(ङ) फभोङ्ञजभको कसङ्टय अऩयाधभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई सोही ऐनको दपा ८(१) फभोङ्ञजभ ङ्झफगो रु. 
१,५८,७७१।१० कामभ गयी सजाम हङ्टन आयोऩऩर ङ्जवशेष अदारतभा ऩेस गङ्चयएकोभा ङ्जवशेष अदारतको ङ्झभङ्झत 
२०७६।७।२८ को पैसराअनङ्टसाय ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरू उऩय कसङ्टय ठहय बई जनही ३ भङ्जहना कैद जनही 
रु.५२,९२३।७० जङ्चयवाना य रु.५२,९२३।७० जनही ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना कामभ/ठहय नबएको उि 
पैसराभा तीन जना प्रङ्झतवादीहरूको ङ्झभरोभतो य सॊरग्नताफाट नेऩार सयकायको ङ्झफगो रु.१,५८,७७१।१० हाङ्झन 
नोक्सानी बएको हङ्टॉदा तीनै जना प्रङ्झतवादीहरूराई उि ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना दाभासाहीरे गनङ्टिऩने य 
दाभासाहीअनङ्टसाय नै उि हाङ्झन नोक्सानी बएको ङ्झफगो असङ्टर उऩय गनङ्टिऩने आधाय ङ्झरई पैसरा बएको देङ्ञिएको 
बए ऩङ्झन ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरू ङ्झभरी फाॉके ङ्ञजल्रा साङ्झफक नौवस्ता गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ४ भा ङ्झडऩ फोङ्चयङ गाड्न 
रु.४,०४,०८१।२२ को रागत इङ्ञस्टभेट बएकोभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूरे रु. २,४१,२२८।९० भा रागत ङ्झनभािण 
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कामि ऩूया गयी रु.४,००,०००।- ब ङ्टिानी गयेको देङ्ञिएकोभा रु.१,५८,७७१।१० झङ्टठा ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयी, 
फढी यकभ ब ङ्टिानी गयी भ्रष्टाचाय गयेकोभा कसङ्टय ठहय बएको देङ्ञिन्छ । प्रङ्झतवादीहरूराई जनही ३ भङ्जहना कैद 
य हाङ्झन नोक्सानी गयेको ङ्झफगो तीनै जना प्रङ्झतवादीहरूराई जनही रु.१,५८,७७१।१० जङ्चयवानासभेत असङ्टर उऩय 
गनङ्टिऩने गयी पैसरा हङ्टन ङ्टऩने ङ्जवशेष ऐनको रूऩभा यहेको भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को भनसाम य उद्देश्म 
यहेको य सोही भङ्टताङ्झफक हारसम्भका भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा पैसरा बएको अवस्थाभा प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा हाङ्झन नोक्सानी 
बएको ङ्झफगो य सो फयाफयको रु.१,५८,७७१।१० जङ्चयवाना अॊक प्रङ्झतवादीहरू फीचभा दाभासाहीरे बाग रगाई 
जनही ५२,९२३।- जङ्चयवाना असङ्टर उऩय गने (धयौटी सदयस्माहसभेत) गयी गयेको उि पैसरा जङ्चयवाना अॊक 
सजाम फाॉङ्झडएको हदम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिन्छ । ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई जनही हाङ्झन नोक्सानी बएको ङ्झफगो रु. 
१,५८,७७१।१७ जङ्चयवाना हङ्टन ङ्टऩनेभा सो जङ्चयवाना अॊकराई प्रङ्झतवादीहरूफीचभा बाग रगाएय गयेको पैसराको 
हदसम्भ पैसरा ङ्झभरेको छैन । मसऩूवि ङ्जवशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभा ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गङ्चयएको 
अवस्था देङ्ञिन्छ य ङ्जवशेष ऐनको जनही ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गने उद्देश्म य भनसाम रागू बएको अवस्था 
देङ्ञिन्छ । जस्तै् अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत देवेन्िफहादङ्टय ऩार य ङ्छदनेशप्रसाद देवकोटाको प्रङ्झतवेदनरे वादी नेऩार 
सयकाय प्रङ्झतवादीहरू ङ्जवकास ध्वजङ्ट, ठाकङ्ट ययाभ िड्का य दङ्टगािप्रसाद येग्भी बएको घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय गयेको 
(०७४-CR-०३३) भङ्टद्दा, त्मस्तै ङ्ञचयञ्जीवी बण्डायी य दीऩक थाऩाको प्रङ्झतवेदनरे वादी नेऩार सयकाय प्रङ्झतवादी 
सन्तोषकङ्ट भाय ङ्झसॊह य भनोजकङ्ट भाय ऩयसैरा बएको भ्रष्टाचाय, घङ्टस/ङ्चयसवत (०७४-CR-००९३) भङ्टद्दाभा 
प्रङ्झतवादीहरूराई जनही ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना हङ्टन ेगयी पैसरा बएको अवस्था छ य मस्तै प्रकृङ्झतका कसङ्टय ठहय 
बएका अनेकौं भङ्टद्दाभा जनही ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना बएको अवस्था देङ्ञिन्छ । ङ्जवशेष अदारतरे उि आफ्नो 
अदारतको पैसराङ्जवरुर्द् हङ्टने गयी मस भङ्टद्दाभा ऩङ्झन उि पैसरा बएकारे प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा ऩङ्झन भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ जस्तो ङ्जवशेष ऐनको भनसाम य उद्देश्म अनङ्टरूऩ ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जनही जङ्चयवाना नगङ्चयएको हदसम्भ 
उि पैसरा गम्बीय र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिॊदा सो हदसम्भ पैसरा फदयबागी यहेको छ । 

12. ङ्ञजल्रा सप्तयी, याजङ्जवयाज नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.9 स्थामी ठेगाना बएका बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरम, सप्तयीका 
नामफ सङ्टब्फा याभ नायामण शभाि..................................................................................................। 

 भङ्टद्दा्- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय  (७५-CR-०१९८) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।७।१४      ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।१०।१६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया्  प्रङ्झतवादीहरू याभनायामण शभाि य याजेशकङ्ट भाय साहराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३(१) को कसङ्टयभा ऐ दपा ३(१) य ३(१) (क) फभोङ्ञजभ कैद तथा जङ्चयवाना सजाम गयी 
ऩाउन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मेका 
याजेशकङ्ट भाय साहराई आयोऩ भागदाफीफभोङ्ञजभ ३ हजाय जङ्चयवाना य २२ ङ्छदन कैद तथा अकाि प्रङ्झतवादी 
याभनायामण शभािराई आयोऩदाफीफाट सपाइ ङ्छदन े गयी ङ्जवशेष अदारतफाट पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । उि 
पैसरा गदाि प्रङ्झतवादी याभनायामण शभािरे फमान गदाि २ वटा पाइरको २००।- का दयरे ४००।- याजस्व 
ङ्झरई पाइर ऩोङ्जष्टङ गङ्चयङ्छदनू बनी प्रङ्झतवादी याजेशकङ्ट भाय साहराई बनेको ङ्झथए बनी कसङ्टयभा इन्काय यहेको, 
प्रङ्झतवादी याजेशकङ्ट भाय साहरे अनङ्टसन्धानको िभभा फमान गदाि याभनायामण सयरे यकभ ङ्झरनङ्ट बनेको हङ्टॉदा 
उजङ्टयकतािफाट यकभ ङ्झरएको बने ताऩङ्झन अदारतभा ऩोर गनि नसकेको य शॊकाको बयभा मी प्रङ्झतवादीराई 
भ्रष्टाचाय जस्तो गम्बीय कसङ्टयभा दोषी कयाय गनङ्टि न्मामको भभिङ्जवऩयीत हङ्टने बङ्ङेसभेत आधाय ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारतफाट पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । प्रङ्झतवादी ना.सङ्ट. याभनायामण शभािरे रारऩङ्टजाि ङ्झरने कामिका राङ्झग रु. 
३,०००।- घङ्टस यकभ भाग गयेकारे उि घङ्टस यकभ उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ बनी उजङ्टयीकतािरे आमोगभा ङ्झनवेदन 
ङ्छदई घङ्टस यकभ आमोगफाट फङ्टङ्ञझङ्झरएको, घङ्टस भाग्ने कामिभा ना.सङ्ट. याभनायामण शभाि प्रत्मऺ सॊरग्न बएका य 
ङ्झनजरे घङ्टस भागेकै आधायभा ङ्झनवेदक अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगभा उजङ्टयी गनि आएको देङ्ञिन्छ । 
ङ्झनज ङ्झनवेदकरे अदारतभा फकऩर गदाि स.ज. ११ भा सो ङ्झनवेदनको ऩङ्टन् ऩङ्टङ्जष्ट गदै याभनायामण शभािराई घङ्टस 
फङ्टझाउन जाॉदा ङ्झनजरे याजेश साहराई ङ्छदनू बनेकारे याजेश साहराई घङ्टस यकभ फङ्टझाएको हो बनी प्रस्ट उल्रेि 
गयेको देङ्ञिन्छ । मस अवस्थाभा याभनायामण शभाि नै घङ्टस ङ्चयसवत भाग गने य ङ्झरने भङ्टतम व्मङ्ञि हङ्टन ्बङ्ङ ेप्रस्ट 
देङ्ञिन्छ । सभमिभसॉगै घङ्टस ङ्झरने तङ्चयकाभा फदराव आएको य आपू जोङ्झगने गयी घङ्टस भाग्ने य िाने िभ 



                                176 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

फढेको तथ्म प्रस्तङ्टत वायदातरे ऩङ्झन देिाउॉछ । आयोऩी फमानभा साङ्झफत बए भारै कसङ्टय ठहय गने बङ्ङ ेहाम्रो 
न्माम प्रणारीरे भानेको ङ्जवषम होइन । आयोऩीराई पौजदायी न्मामको हक अन्तगित Right to silence सम्भ 
प्रदान गने य ङ्झनजको फमान साङ्झफती िोज्ने ऩङ्चयऩाटीरे न्माम ऩदैन । प्रस्तङ्टत वायदातभा मी प्रङ्झतवादी याभनायामण 
शभाि नै घङ्टस/ङ्चयसवत भाग्ने य िाने कामिभा सॊरग्न भङ्टतम व्मङ्ञि हङ्टन ् बङ्ङ े ऩङ्टङ्जष्ट बएको अवस्थाभा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिॊदा फदयबागी छ । 

13. ङ्ञजल्रा भहोत्तयी, साङ्झफक इटहवािकट्टी-१, हार भनयाङ्झससवा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.२ घय बई नऩेार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण 
ङ्जवतयण तथा ग्राहक सेवा ङ्झनदेशनारम जरेश्वरय केन्ि, जरेश्वय भहोत्तयीभा पोयभेन ऩद तह-४ भा कामियत 
फाफङ्टसाहेव ङ्झसॊहसभेत .........................................................................................३ जना । 

 भङ्टद्दा्- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय ।(०७४-CR-०१२३) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१६       ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।१०।१६ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया्  प्रङ्झतवादीहरू फाफङ्टसाहेव ङ्झसॊह, रारफाफङ्ट ऩॊङ्झडत य सॊजीवकङ्ट भाय साहको ङ्झभरोभतो य 
सॊरग्नताभा उजङ्टयीकताि सङ्टयेश साहकी श्रीभतीको नाभभा यहेको भाॉ सन्तोषी याइस ङ्झभरभा थ्री-पेज ङ्झभटय जडान 
गने प्रमोजनका राङ्झग उजङ्टयी ङ्झनवेदकसॉग रु. ३०,०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएकारे ङ्झनजहरूराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) को कसङ्टयभा ङ्झफगो रु. ३०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ (१) य 
दपा ३ (१) (ि) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई आयोऩऩर ङ्जवशेष अदारतभा दामय 
गङ्चयएकोभा ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंफाट प्रङ्झतवादीहरू रारफाफङ्ट ऩङ्ञण्डत य सॊजीवकङ्ट भाय साहराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जनही ३ भङ्जहना कैद य घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको ङ्झफगो 
रु.३०,०००।- को दाभासाहीरे हङ्टने जनही रु.१५,०००।- जङ्चयवाना हङ्टन े य अकाि प्रङ्झतवादी फाफङ्टसाहेफ ङ्झसॊहरे 
सपाइ ऩाउन ेगयी ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंफाट पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । ङ्जवशेष अदारतरे उि पैसरा गदाि 
प्रङ्झतवादी फाफङ्टसाहेफ ङ्झसॊहफाट फयाभङ्छदत रु.१,०००।- अकाि प्रङ्झतवादी रारफाफङ्ट ऩङ्ञण्डतफाट साऩटी ङ्झरएको बनी 
ङ्झनजको फमानफाट देङ्ञिएको, उजङ्टयकतािरे सङ्टरु उजङ्टयी ङ्झनवेदनभा फाफङ्टसाहेव सॊरग्न यहेको बङ्ङ नसकेको य ङ्झनजको 
फकऩरफाट फाफङ्टसाहेफरे घङ्टस यकभ भागेको छैन बङ्ङे देङ्ञिएको य प्रङ्झतवादीहरू रारफाफङ्ट ऩङ्ञण्डत य सॊजीवकङ्ट भाय 
साहराई ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गनङ्टिऩने हङ्टॉदा दङ्टवै प्रङ्झतवादीराई दाभासाहीफाट गनङ्टिऩने देङ्ञिएको बङ्ङ ेआधाय ङ्झरई 
पैसरा गयेको देङ्ञिन्छ । भङ्टद्दाको तथ्मतपि  हेदाि ङ्झभङ्झत २०७५।१।५ गते बएको िानतरासी फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्काफाट प्रङ्झतवादीभध्मेका फाफङ्टसाहेफ ङ्झसॊहको सटिको िल्तीफाट नेऩारी नोट रु.१,०००।- य अकाि प्रङ्झतवादी 
रारफाफङ्ट ऩङ्ञण्डतफाट रु.२९,०००।- फयाभद बएको देङ्ञिन्छ, प्रङ्झतवादी फाफङ्टसाहेफ ङ्झसॊहको साथफाट फयाभङ्छदत 
च/१६ ७२९९३१ नॊ. को रु.१,०००।- को नोट ङ्झनवेदकरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको 
कामािरम फङ्छदिफासफाट रगेको बङ्ङ ेङ्झभङ्झसर सॊरग्न ङ्झनवेदकरे यकभ फङ्टझेको बऩािईफाट सभेत देङ्ञिनङ्टका साथै ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीसभेतरे हात धोएको ग्रासको यॊग फैजनी यातो बएको बङ्ङेसभेत देङ्ञिन्छ । ङ्झनवेदकको श्रीभतीको नाभभा 
यहेको याइसङ्झभरका राङ्झग ङ्जवद्यङ्टत ्जडान गनि रारफाफङ्ट ऩङ्ञण्डतसभेतरे रु. ३०,०००।- घङ्टस ङ्चयसवत भाग गयेको 
बङ्ङ े ङ्झनवेदकको ङ्झनवेदन व्महोया यहेको य ङ्झनज प्रङ्झतवादी फाफङ्टसाहेफ ऩङ्झन नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण ङ्जवतयण तथा 
ग्राहक सेवा ङ्झनदेशनारम जरेश्वय केन्िका कभिचायी यहेको बङ्ङ े देङ्ञिएफाट सभेत फयाभङ्छदत यकभसॉग मी 
प्रङ्झतवादीको ङ्झसधा सम्फन्ध देङ्ञिएको ऩाइन्छ । त्मस्तै, यकभ फयाभद हङ्टॉदा एकै ठाउॉभा यहेको देङ्ञिएका मी 
प्रङ्झतवादी सॊमोगरे भार सो ठाउॉभा ऩङ्टगेका होरान ् बनी स्वाबाङ्जवकरूऩभा अनङ्टभान गनि सङ्जकने अवस्थासभेत  
देङ्ञिॊदैन । मस अवस्थाभा मोजनाफर्द् रूऩभा घङ्टस यकभ ङ्झरन गई सो घङ्टस यकभसभेत ङ्झरइसकेऩङ्झछ यकभसङ्जहत 
ऩिाउ ऩयेका मी प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिन्छ बने, मी प्रङ्झतवादीरे अनङ्टसन्धानभा 
फमान गदाि रारफाफङ्ट ऩङ्ञण्डतरे वैशाि २ गते ङ्झनवासफाट रु.१,०००।- साऩट रगेकारे सोही यकभ ङ्जपताि 
ङ्झरएको बनी उल्रेि गये ऩङ्झन (स.ज. १७) अकाि प्रङ्झतवादी रारफाफङ्ट ऩङ्ञण्डतरे अनङ्टसन्धानभा फमान गदाि मी 
प्रङ्झतवादी फाफङ्टसाहेफ य ङ्झनजफीच कङ्ट नै रेनदेन सयसाऩटी ङ्झथएन बनी (स.ज. २७) उल्रेि गयेको देङ्ञिएफाट मी 
प्रङ्झतवादी फाफङ्टसाहेफ ङ्झसॊहको उि फमान झङ्टठा यहेको बङ्ङ ेनै ऩङ्टङ्जष्ट बएको देङ्ञिन्छ । मस अवस्थाभा घङ्टसफाऩतको 
यकभसङ्जहत ऩिाउ ऩयेका मी प्रङ्झतवादीको हकभा फयाभङ्छदत घङ्टसको यकभराई साऩटफाऩतको यकभ भानी सपाइ 
ङ्छदने गयी बएको पैसराभा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाणहरूको न्मामसॊगत ङ्जवश्लषेणको अबाव यहेको देङ्ञिन्छ । तसथि, 
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उजङ्टयकतािको ङ्झनवेदन व्महोया य फकऩरको आधायभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको पैसराभा ङ्झभङ्झसर 
सॊरग्न प्रभाणहरूको न्मामोङ्ञचत ङ्जवश्लषेणको अबावभा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा उि पैसरा सपाइ ङ्छदएका य जङ्चयवाना 
फाॉङ्झडएको हदसम्भ गम्बीय र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।   

14. ङ्ञजल्रा सङ्टिेत वीयेन्िनगय नगयऩाङ्झरका वडा नम्फय १२ नवेाये स्थामी वतन बई भारऩोत कामािरम वीयेन्िनगय, 
सङ्टिेतभा तत्कारीन िङ्चयदाय ऩदभा कामियत धभियाज सङ्टवेदीसभेत ..................................................२ जना ।    

 भङ्टद्दा्- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय (०७४-CR-०११९) ।  
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।५।५        ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।११।२ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया्  प्रङ्झतवादीहरू धभियाज सङ्टवेदी य ओभफहादङ्टय सङ्टनाय उऩय रु.२,0०,०००।- 
घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको वायदातभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) को कसङ्टयभा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरूराई ङ्झफगो रु.२,०0,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) य दपा 
३(१)(घ) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय 
गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩऩर भागदाफीफभोङ्ञजभको कसङ्टयभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवावयण ऐन, 

२०५९ को दपा ३(१)(घ) फभोङ्ञजभ ७ भङ्जहना कैद य घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको ङ्झफगो रु.२,००,०००।– यहेकोरे 
ङ्झफगोफभोङ्ञजभ हङ्टने जङ्चयवाना दङ्टवै प्रङ्झतवादीराई दाभासाहीरे हङ्टने हङ्टॉदा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई जनही रु.१,००,०००।– 

का दयरे जङ्चयवाना हङ्टने ठहयी पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । उि पैसरा गदाि घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको ङ्झफगो 
रु.२,००,०००।- यहेकारे ङ्झफगोफभोङ्ञजभ हङ्टने जङ्चयवाना दङ्टवै प्रङ्झतवादीराई दाभासाहीरे हङ्टन े हङ्टॉदा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरूराई जनही रु.१,००,०००।– का दयरे जङ्चयवाना हङ्टन ेबङ्ङ ेआधाय ङ्झरई ङ्जवशेष अदारतफाट पैसरा 
बएको अवस्थाभा फयाभद ङ्झफगोको दाभासाहीरे जङ्चयवाना हङ्टन ेगयी पैसरा गङ्चयएको सम्फन्धभा, प्रङ्झतवादी धभियाज 
सङ्टवेदीरे सेवाग्राही उजङ्टयकताि रक्ष्भी चौधयीसॉग रु.२,००,०००।– भाग गयेकोभा उि यकभ प्रङ्झतवादी ओभफहादङ्टय 
सङ्टनायरे फङ्टङ्ञझङ्झरई प्रङ्झतवादी धभियाज सङ्टवेदीको कामिकऺको टेफर घयािभा याङ्ञिङ्छदएको अवस्थाभा उि यकभ टेफर 
घयािफाट फयाभद बएकारे प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा फयाभद ङ्झफगो रु.२,००,०००।- कामभ गयी घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको 
कसङ्टयभा प्रङ्झतवादीहरूराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) को कसङ्टयभा ऐ. को दपा ३ (१)(घ) 
फभोङ्ञजभ कैद सजाम य जङ्चयवाना हङ्टन भागदाफी ङ्झरइएको अवस्था देङ्ञिन्छ । उि कानूनी व्मवस्थाफभोङ्ञजभ 
प्रङ्झतवादीहरूराई सजाम गदाि छ भङ्जहनादेङ्ञि एक वषि छ भङ्जहनासम्भ कैद य ङ्झफगो रु. २,००,०००।– को 
ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना हङ्टने कानूनी व्मवस्था यहेकोभा प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीहरूराई जनही सात भङ्जहना कैद य 
ङ्झफगो रु. २,००,०००।– राई दाभासाहीरे जनही रु. १,००,०००।– का दयरे जङ्चयवाना हङ्टने गयी गयेको पैसरा 
ऐनरे स्ऩष्ट रूऩभा दाभासाहीरे जङ्चयवाना हङ्टने बनी उल्रेि नगयेको अवस्थाभा जङ्चयवाना दाभासाही गने गयी बएको 
पैसरा उि कानूनको प्रमोग एवॊ ऩारनाभा प्रत्मऺ र ङ्टङ्जटऩूणि यहेको छ । मसऩूवि अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत 
देवेन्िफहादङ्टय ऩार य ङ्छदनेशप्रसाद देवकोटाको प्रङ्झतवेदनरे वादी नेऩार सयकाय प्रङ्झतवादीहरू ङ्जवकाश ध्वजङ्ट, 
ठाकङ्ट ययाभ िड्का य दङ्टगािप्रसाद येग्भीसभेत बएको घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय गयेको (०७४-CR-०३३) भङ्टद्दाभा 
सभेत ङ्जवशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभा ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गङ्चयएको ऩाइन्छ। ङ्जवशेष अदारतरे उि 
आफ्नो अदारतको पैसराङ्जवरुर्द् हङ्टनेगयी मस भङ्टद्दाभा पैसरा जङ्चयवाना फाॉकी गयेकारे उि पैसरा कानूनङ्जवऩयीत 
बई र ङ्टङ्जटऩूणि यहेकारे फदयबागी यहेको छ । 

१५. ङ्ञजल्रा सङ्टनसयी फयाह नगयऩाङ्झरका वडा नॊ १० स्थामी ठेगाना बई भहानगयीम प्रहयी वतृ्त, फौर्द् काठभाडौंभा 
तत्कारीन अवस्थाभा कामियत कामािरम प्रभङ्टि प्रहयी नामफ उऩयीऺक श्माभकङ्ट भाय याई....................। 

 भङ्टद्दा्- घूस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय (७५-CR-०१०९) । 

 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।८।२९      ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।११।१२ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया्  प्रङ्झतवादी श्माभकङ्ट भाय याईरे ङ्झनवेदकसॉग रु. १,४०,००००।– घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरई 
आफ्नै कामिकऺको टेफरको घयािभा यािेको अवस्थाभा सो यकभ फयाभद बई आएको हङ्टॉदा ङ्झनजको उि कामि 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय बएको देङ्ञिएकारे ङ्झनज प्रङ्झतवादी श्माभकङ्ट भाय 
याईराई ङ्झफगो रु.१,४०,०००।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 3(१) य दपा 3(१)(घ) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंफाट ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे 
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कसङ्टय आयोऩफाट सपाइ ऩाउने गयी पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । उि पैसरा गदाि ङ्जवशेष अदारतरे प्रङ्झतवादीको 
साथफाट यकभ फयाभद बएको नदेङ्ञिएको, उजङ्टयीकताि सेवाग्राही बई ङ्झनजको कङ्ट नै काभ गङ्चयङ्छदए वा नगङ्चयङ्छदएफाऩत 
प्रङ्झतवादीरे यकभ भागेको बङ्ङ ेनदेङ्ञिएको य प्रङ्झतवादी भौकाभा य अदारतसभऺ इन्काय यही फमान गयेको बङ्ङ े
सभेत आधाय ङ्झरई उि पैसरा गयेको देङ्ञिन्छ । 

 ङ्झभङ्झत २०७५।६।२० भा बएको फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काफाट प्रङ्झतवादीको कामिकऺको घयािभा काङ्ञन्तऩङ्टय ऩङ्झरकारे 
फेयेको अवस्थाभा आमोगफाट ऩठाएको नोटसॉग भेर िाने रु. १ राि ४० हजाय फयाभद बएको देङ्ञिन्छ, उि 
स्थानफाट यकभ फयाभद बएको तथ्मराई प्रङ्झतवादीरे सभेत आफ्नो फमानभा अन्मथा बनेको देङ्ञिङ्ङ, ङ्झनवेदकको 
अनङ्टसन्धानभा बएको कागज य अदारतभा बएको फकऩरसभेतफाट ङ्झनवेदकरे रगेको यकभ प्रङ्झतवादीरे घयाि 
िोरेय इसाया गयेऩङ्झछ ङ्झबरको घयािभा यािेको य त्मसऩश्चात ् प्रङ्झतवादीरे उि ऩैसाराई हल्का ङ्झबर सायेय घयाि 
फन्द गयेको बङ्ङ ेदेङ्ञिन्छ, मसफाट प्रङ्झतवादीको सहभङ्झत य भन्जङ्टयीङ्झफना उि यकभ ङ्झनजको घयािङ्झबर ऩङ्टगेको बङ्ङ े
देङ्ञिङ्ङ बने प्रङ्झतवादीको उऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजको सहभङ्झतफेगय यातको ८ फजेको सभमभा ङ्झनजको घयािभा यकभ याख्न 
सम्बव ऩङ्झन देङ्ञिङ्ङ। प्रङ्झतवादीरे हात धोएको ग्रासभा यहेको ऩानीको यॊग हल्का यातो बएको बङ्ङ ेभङ्टच ङ्टल्का य 
प्रङ्झतवादीरे हात धोएको ऩानीभा पेनोल्पथाङ्झरन ऩाइएको बङ्ङ े ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनफाट ङ्झनवेदकरे बने फभोङ्ञजभ 
प्रङ्झतवादीरे नै ङ्झनवेदकरे यािेको यकभराई हल्का ङ्झबर सायेको बङ्ङ ेतथ्म नै स्थाङ्जऩत बएको ऩाइन्छ । स्वमॊ 
प्रङ्झतवादीको घयािफाट यकभ फयाभद बएको ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको मस अवस्थाभा प्रङ्झतवादीको साथफाट यकभ फयाभद 
नबएको बङ्ङ ेआधायभा सपाइ ङ्छदने गयी पैसरा बएको छ । आफ्नो ङ्जवरुर्द्भा फोल्न कय नराग्न ेसॊवैधाङ्झनक 
हक य प्रचङ्झरत पौज्दायी न्मामको भान्म ङ्झसर्द्ान्तराई सभेत अॊगीकाय गयेको हाम्रो सन्दबिभा इन्कायी फमानराई 
नै भूर प्रभाण भानी न्माम इन्साप गङ्चयॊदा कसङ्टयदायरे कङ्जहरे ऩङ्झन पौज्दायी दाङ्जमत्व फहन गनि नऩने अवस्थाको 
ङ्झसजिना हङ्टन गई पौजदायी न्मामको भभि य बावना नै सभाप्त हङ्टन जाने हङ्टन्छ । प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा उजङ्टयवाराको 
ङ्झनवेदन, कागज, फकऩर, फयाभङ्छदत भङ्टच ङ्टल्का ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, पोन वातािसभेतका प्रभाणहरूरे प्रङ्झतवादीको आयोऩ 
दाफी ऩङ्टङ्जष्ट बई इन्कायी िङ्ञण्डत बइयहेको अवस्थाभा ङ्झनजको इन्कायीराई आधाय भानी सपाइ ङ्छदन ेगयी बएको 
पैसरा कानूनसॊगत नहङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ ।  

१६. काठभाडौँ ङ्ञजल्रा, काठभाडौँ भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ३४, नमाॉ फानशे्वय, ङ्झभनबवन, तोमाभागि फस्ने ङ्जवशार फजाय 
कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड सॊचारक सङ्झभङ्झतका अध्मऺ,  वषि ६१ का यवीन्िरार शे्रष्ठसभेत.............................८ जना।  

 भङ्टद्दा्- ङ्जवशार फजाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडका ऩसर कवरहरू बाडाभा ङ्छदॉदा भ्रष्टाचाय गयेको ।(०७४-CR-००६४) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।६।१       ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।११।१२ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया्  प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा ङ्जवद्यभान कानूनहरूरे व्मवस्था नै नगयेको कामि गयी सेमय य ऩसर 
गाबेको य चरन चल्तीको बन्दा अत्मङ्झधक न्मून दयभा ऩसर फहारभा ङ्झरई अनन्तकार सन्तान दयसन्तानसम्भ 
ऩसरभा हक कामभ हङ्टने य उि ऩसर कवर अनन्तकारसम्भ छोड्नङ्ट नऩने जस्तो गयी स्वत् नवीकयण हङ्टन ेसति 
यािी फहार सम्झौता गयी कम्ऩनी सञ्चारन हङ्टॉदै आएकारे  ङ्जवशार फजाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडको आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध 
ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६४ (सॊशोधनसङ्जहत) भा उल्रेि बएको ऩसर कवर बाडाभा ङ्झरॊदाङ्छदॊदा सेमयसॉग अङ्जवबाज्म 
रूऩभा गाभ्नङ्टऩने प्रावधान य उि प्रावधानका आधायभा सॊचारक सङ्झभङ्झतरे ऩसर कवर बाडाभा ङ्छदने ङ्जवषमभा बए 
गयेका ङ्झनणिम एवॊ सम्झौताऩरहरू फदय गयी ङ्झभङ्झत २०६८।९।१ देङ्ञि फहारभा यहेका कम्ऩनीका हारका 
सॊचारक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूरे ङ्झभङ्झत २०६८।९।१ देङ्ञि २०७१।१।३१ सम्भको सेमयसॉग नगाङ्झबएको 
ऩसर कवरहरू प्रङ्झतस्ऩधाि, फोर कफोर, टेण्डय प्रङ्जिमाद्वाया फहारभा ङ्छदॊदा कम्ऩनी आपैं रे ङ्झरॊदै आएको फहार 
दय य सोही बवनभा यहेका सेमयसॉग अङ्जवबाज्म रूऩभा गाङ्झबएका अन्म ऩसर कवरहरूको फहार दयको ङ्झबङ्ङताका 
आधायभा कामभ बएको ङ्झफगो ङ्जहसाफ गदाि ङ्जवशार फजाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडराई ताङ्झरका नॊ. ८५ फभोङ्ञजभ 
रु.९¸४५¸९०,३६६।३१ तथा सॊचारक सङ्झभङ्झतका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा बएका ङ्झनणिमफभोङ्ञजभ बनी ङ्झफर¸ बयऩाई ऩेस 
गनङ्टि नऩने गयी अध्मऺरे फङ्टङ्ञझङ्झरएको यकभ तथा कम्ऩनीको कोषफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषिक अन्तगित ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञि¸ 

सॊघसॊस्थाराई ङ्जवतयण गयी रु.२८¸९०¸०००।- सभेत हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई ङ्झनज सॊचारक सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीहरू यवीन्िरार शे्रष्ठ, अशोकजीव तङ्टराधय, ङ्झनभिरकङ्ट भाय धानङ्टका, गौतभरार शे्रष्ठ, प्रभोदकङ्ट भाय अग्रवार,  

बवानीयाज ऩाण्डे,  ङ्जवजमकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉ य फासङ्टदेव ङ्झफष्टरे भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ द्वाया 



                                179 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टय अऩयाध गयेको देङ्ञिॉदा ङ्झनजहरूराई कङ्ट र ङ्झफगो रु.९¸७४¸८०¸३६६।३१ कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा १७¸ तथा दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को िण्ड (झ) फभोङ्ञजभ सजाम 
गयी ऩाउन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट आयोऩ 
दाफीको ङ्झफगो प्रङ्झतवादीहरूरे हाङ्झन नोक्सानी गयेको ठहय गदै आयोऩ दाफीफभोङ्ञजभ प्रङ्झतवादीहरूराई सजाम नगयी  
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(३) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवादीभध्मेका यवीन्िरार शे्रष्ठ य अशोकजीव 
तङ्टराधयराई जनही दङ्टई वषि, प्रङ्झतवादीहरू प्रभोदकङ्ट भाय अग्रवार य ङ्जवजमकङ्ट भाय फाङ्झनमाॉराई एक वषि छ भङ्जहना य 
प्रङ्झतवादी ङ्झनभिरकङ्ट भाय धानङ्टका, गौतभरार शे्रष्ठ य फासङ्टदेव ङ्झफष्टराई जनही एक वषि कैद य सफै प्रङ्झतवादीहरूराई 
दाभासाहीरे जङ्चयवाना तथा ङ्झफगो प्रङ्झतवादीहरूफाट दाभासाहीरे कम्ऩनीराई बयाइङ्छदने गयी पैसरा बएको  
देङ्ञिन्छ ।उि अदारतफाट पैसरा गदाि कम्ऩनीभा यहेका प्रङ्झतवादीहरूको ऩदीम हैङ्झसमत य बङू्झभका, सॊचारक 
सङ्झभङ्झतको सॊचारक ऩदभा आफर्द् यहेको सभमावङ्झध, ङ्झनजहरूराई ऻात हङ्टन आएको कम्ऩनी यङ्ञजष्डाय कामािरमको 
आदेश, कम्ऩनी फोडिको ङ्झनणिम, अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट बएको ङ्झनणिम ङ्झनदेशनरगामतको 
ऩषृ्ठबङू्झभ तथा घटनािभ, प्रङ्झतवादीहरूरे देिाएको उदासीनता, गैयङ्ञजम्भेवायीऩन, राऩयफाही एवॊ फदङ्झनमतऩूणि कामि, 
कम्ऩनीराई ऩङ्टग्न गएको हाङ्झन नोक्सानीको ङ्झफगोसभेतराई दृङ्जष्टगत गयी प्रङ्झतवादीहरूराई कैद सजाम गदाि 
प्रङ्झतवादीहरूरे गयेको कसङ्टयको भारा य सजामफीच सन्तङ्टरन कामभ बई न्मामको भकसद य उद्दशे्म ऩूया हङ्टने य 
प्रङ्झतवादीहरूराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(३) फभोङ्ञजभ कैद सजाम ङ्झनधाियण गनङ्टि न्मामोङ्ञचत हङ्टन े
बङ्ङेसभेत आधाय ङ्झरई पैसरा गयेको देङ्ञिन्छ । प्रङ्झतवादीहरूरे कसङ्टय गयेको तथ्मभा ङ्जववाद नयहेको य अदारत 
स्वमॊरे उि तथ्म स्वीकाय गयी ङ्जवशार फजाय कम्ऩनी ङ्झर. को हाङ्झन नोक्सानीभा प्रङ्झतवादीहरूको सॊरग्नता यहेको 
तथ्म पैसराभा उल्रेि गयेको देङ्ञिन्छ। अङ्झबमोग दाफीको ङ्झफगोराई ऩङ्झन अदारतरे अन्मथा नबनी प्रस्तङ्टत 
भङ्टद्दाभा आयोऩ दाफीफभोङ्ञजभकै ङ्झफगो ठहय बएको ऩाइन्छ । भूरत् प्रङ्झतवादीहरूरे नेऩार सयकायको स्वाङ्झभत्व 
प्राप्त ङ्जवशार फजाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी य दङ्टरुऩमोग गयेको ङ्झभङ्झसर सॊरग्न 
तथ्मफाट देङ्ञिएको छ । उि तथ्मराई अदारतरे पैसराभा अन्मथा बनेको ऩङ्झन देङ्ञिॊदैन । भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा १७ भा कङ्ट नै याष्डसेवकरे आफ्नो ओहदा वा सो सम्फन्धी कतिव्म ऩारना गदाि नेऩार 
सयकाय वा साविजङ्झनक सॊस्थाको सम्ऩङ्ञत्तको राऩयफाही वा फदङ्झनमत गयी ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी वा दङ्टरुऩमोग 
गये गयाएभा वा भासेभा वा ङ्झनजी प्रमोगभा रगाएभा ङ्झनजराई कसङ्टयको भारा अनङ्टसाय दपा ३ फभोङ्ञजभ सजाम 
हङ्टने व्मवस्था गयेको देङ्ञिन्छ । प्रस्तङ्टत भ्रष्टाचायजन्म कामिफाट ङ्जवशारफजाय कम्ऩनीको रु.९,७४,८०,३६६।३१ 
हाङ्झन नोक्सानी बएकोभा उि ङ्झफगोको आधायभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(झ) फभोङ्ञजभ आठ 
वषिदेङ्ञि १० वषिसम्भ कैद हङ्टने अवस्था देङ्ञिन्छ । प्रस्तङ्टत भङ्टद्दा अदारतफाट पैसरा हङ्टॉदा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ८(३) फभोङ्ञजभ सजाम गङ्चयएको य उि दपाभा कभ सजामको व्मवस्था यहेको देङ्ञिन्छ । 
प्रङ्झतवादीहरूरे गयेको कामि हेदाि ङ्झनजहरूको दपा १७ फभोङ्ञजभको कसङ्टय बएको प्रस्ट रूऩभा देङ्ञिएकारे उि 
दपाफभोङ्ञजभ सजाम नगयी दपा ८(३) फभोङ्ञजभ घटी सजाम गनङ्टिऩने आधाय पैसराभा िङ्टरेको देङ्ञिॊदैन । 
प्रङ्झतवादीहरूराई घटी सजाम गने प्रमोजनका राङ्झग भार दपा ८(३) प्रमोग बएको देङ्ञिन्छ । प्रङ्झतवादीरे गयेको 
कामि य कानूनी प्रफन्धको तादात्म्मता सम्फन्धभा पैसरारे ध्मान ङ्छदएको देङ्ञिॊदैन । प्रङ्झतवादीहरूरे आपू कामियत 
सॊस्था नै डङ्टफाउने गयी हाङ्झन नोक्सानी गयेको अदारतको आदेशसभेतको ऩारना नगयेको अवस्थाभा ङ्झनजहरूराई 
घटी सजाम गनङ्टिऩने अवस्था ऩङ्झन छैन।भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ भूरत् Crime Control Model भा आधाङ्चयत 
कानून यहेको य मसको उद्देश्म भ्रष्टाचायराई ङ्झनमन्रण गनङ्टि यहेको हङ्टॉदा सजामरे अऩयाध गनि ङ्झनरुत्साहन ऩङ्झन गनि 
सक्नङ्टऩदिछ । पैसराको भाध्मभफाट अदारतरे सयकायी सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गने गयाउने व्मङ्ञिराई 
ङ्झनरुत्साङ्जहतसभेत गनि नसकेको, आकङ्जषित नहङ्टने कानूनी व्मवस्थाफभोङ्ञजभ सजाम गयेको अवस्था हङ्टॉदा उि पैसरा 
र ङ्टङ्जटऩूणि यहेको छ । त्मस्तै, प्रङ्झतवादीहरूको फदङ्झनमतऩूणि कामिरे सॊस्थाको सभग्र हाङ्झन नोक्सानी बएको यकभ नै 
ङ्झफगो हो । प्रङ्झतवादीहरूफाट बएको हाङ्झन नोक्सानी प्रङ्झतवादीहरूको साभूङ्जहक फदङ्झनमतऩूणि कामिफाट ङ्झसजिना बएको 
छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ भा ङ्झफगो बाग रगाई दाभासाहीरे जङ्चयवाना गने बङ्झनएको छैन।कानूनको 
भकसद ङ्झफगोफभोङ्ञजभ नै प्रङ्झतवादीहरूराई जङ्चयवाना हङ्टने हो।असङ्टर उऩय गनङ्टिऩने ङ्झफगो भार जसरे जङ्झत िाएको 
भासेको छ, सो फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय गनि सङ्जकन्छ । पौज्दायी कानून Strict Construction को ङ्झसर्द्ान्तभा 
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आधाङ्चयत हङ्टन्छ । कानूनभा प्रस्ट रेङ्ञिएकोभा सो बन्दा पयक हङ्टन ेगयी व्मातमा हङ्टन सक्दैन । भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ तथा ऐ दपा ८ भा ङ्झफगो फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने व्मवस्था गङ्चयएकोभा उि कानूनी 
व्मवस्थाङ्जवऩयीत ङ्झफगोराई बागफन्डा गयी दाभासाहीरे जङ्चयवाना गने गयी बएको पैसरा कानूनसम्भत नबई 
र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिॊदा फदयबागी यहेको छ । 

१७. ङ्ञजल्रा झाऩा, हङ्ञल्दवायी 5 स्थामी वतन बई हार ङ्ञजल्रा बिऩङ्टय, भध्मऩङ्टय ङ्झथभी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 2 फस्न े
तत्कार मातामात व्मवस्था कामािरम, भोटयसाइकर, फाग्भतीको रेिाऩार ऩदभा कामियत जनककङ्ट भायी 
ङ्चयजारसभेत.............................................................................................३ जना ।  

 भङ्टद्दा्- सॊकङ्झरत याजस्व दाङ्ञिरा नगयी च ङ्टहावट गयी भ्रष्टाचाय गयेको । (07४-CR-0०३२) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत  २०७६।७।४       ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।११।१४ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया्  प्रङ्झतवादी जनककङ्ट भायी ङ्चयजाररे ङ्झभङ्झत २०७२।५।३१ भा स्माकाय कम्ऩनीफाट 
नमाॉ भोटयसाइकर दताि गदाि सडक सम्बाय तथा प्रदूषण ङ्झनमन्रण दस्तङ्टयफाऩत मातामात व्मवस्था कामािरम 
भोटयसाइकर फाग्भतीभा ऩेस गयेको ०३०६४५ नॊ. को चेकफाट ३२१ थान भोटयसाइकर दतािका राङ्झग नगदी 
यङ्झसद जायी गयी सो चेक स्माकाय कम्ऩनीको तपि फाट आएका ङ्छदनेश फोहयाराई ङ्जपताि ङ्छदई सो चेक फाऩतको रु. 
२३,७३,०००।- याजस्वभा जम्भा नगयेको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी यहेकोभा सो अनङ्टसन्धान गयी सॊकङ्झरत 
प्रभाणको आधायभा कसङ्टयभा सॊरग्न ङ्झनज जनककङ्ट भायी ङ्चयजारराई रु.२३,७३,०००।- याजस्व ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
सो कसङ्टय भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७(ग) अनङ्टसायको कसङ्टय अऩयाध बएकारे ङ्झनजराई सोही 
ऐनको दपा ७ फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गयी सोही ऐनको दपा ३ (१) य ३(१)(च) फभोङ्ञजभ हदैसम्भ सजाम हङ्टन 
भागदाफी ङ्झरएको, त्मस्तै उि याजस्व ङ्जहनाङ्झभना गनि प्रङ्झतवादी ठाकङ्ट य के.सी. य ङ्छदनेश फोहयारे उि ङ्झफगो 
फयाफयको चेकहरू यङ्झसद काटी ङ्जपताि रगेको, ङ्जहनाङ्झभना गनि जनककङ्ट भायी ङ्चयजारराई सहमोग गयेको देङ्ञिएकारे 
ङ्झनजहरूरे गयेको कसङ्टय भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२, दपा ७ य (३)(१)(च) रे हङ्टने सजामभा 
सोही ऐनको दपा २२ फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई आयोऩऩर ङ्जवशेष अदारतभा ऩेस गङ्चयएकोभा ङ्जवशेष 
अदारतफाट उि भङ्टद्दाभा पैसरा हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.२३,७३,०००।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ७ (ग) फभोङ्ञजभको कसङ्टय कामभ गयी ङ्झनज प्रङ्झतवादी जनककङ्ट भायी ङ्चयजारराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ७ य (३)(१)(च) फभोङ्ञजभ २ वषि ६ भङ्जहना कैद य ङ्झफगो रु. २३,७३,०००।- को दोब्फयरे 
हङ्टने रु.४७,४६,०००।- को  तीनजना प्रङ्झतवादीहरूराई दाभासाहीरे हङ्टने रु.१५,८२,०००।- जङ्चयवाना हङ्टन े
ठहर् माई पैसरा बएको अवस्था छ बने अरू प्रङ्झतवादीहरू ङ्छदनेश फोहया य ठाकङ्ट य के.सी.राई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा २२ को कसङ्टयभा भागदाफीफभोङ्ञजभ कसङ्टय ठहय गयी जनही २ वषि ६ भङ्जहना कैद य रु. 
१५,८२,०००।- जङ्चयवाना गने गयी पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । ङ्जवशेष अदारतरे पैसरा गदाि प्रङ्झतवादी 
जनककङ्ट भायी ङ्चयजाररे प्रङ्झतवादी ङ्छदनेश फोहयाफाट सडक सम्बाय दस्तङ्टयका राङ्झग ङ्झभङ्झत २०७२।५।२९ को चेक 
नॊ. ०३०६४५ को रु.२३,७३,०००।- को एकाउण्टऩेमी चेक प्राप्त गयी सो फयाफयको नगदी यङ्झसद 
काङ्जटसकेऩङ्झछ सो यङ्झसद तथा चेकसभेत ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई नै ङ्जपताि ङ्छदन ेकामि गयी सॊकङ्झरत याजस्व फैंक दाङ्ञिरा 
नगयी याजस्व च ङ्टहावट गयेको, प्रङ्झतवादीहरू ठाकङ्ट य के.सी. य ङ्छदनेश फोहयारे रु.२३,७३,०००।- याजस्व ङ्जहनाङ्झभना 
गयी याष्डसेवकको रूऩभा कामियत भङ्टतम प्रङ्झतवादी रेिाऩार जनककङ्ट भायी ङ्चयजारराई राब ऩङ्टर् माउने य आपूहरू 
सभेतरे राब प्राप्त गने भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको य प्रङ्झतवादीहरू ठाकङ्ट य के.सी. य ङ्छदनेश फोहया भङ्टतम प्रङ्झतवादी 
जनककङ्ट भायी ङ्चयजारसयहकै कसङ्टयदाय यहेका बङ्ङ े आधाय ङ्झरएको देङ्ञिन्छ । त्मस्तै, रेिाऩार जनककङ्ट भायी 
ङ्चयजाररे ङ्छदनेश फोहया य ठाकङ्ट य के.सी.सॉग ङ्झभरेभतो गयी दङ्टवै जनाको सहमोगभा ङ्झभङ्झत २०७२।३।२३ भा 
ङ्छदनेश फोहयाफाट रु.२३,७३,०००।- को चेक नॊ. ६०२४१७ नॊ.को चेक ङ्झरई फैंकभा जम्भा गयेको तय नगदी 
यङ्झसद जायी नगयेकोभा ङ्छदनेश फोहयाराई उि चेकभा उङ्ञल्रङ्ञित यकभ फयाफयका नगदी यङ्झसदहरू ङ्छदनका राङ्झग 
ङ्झभङ्झत २०७२।५।३१ भा जनककङ्ट भायी ङ्चयजाररे ङ्छदनेश फोहयाफाट सडक सम्बाय दस्तङ्टयका राङ्झग प्राप्त गयेको 
चेक नॊ. ०३०६४५ को रु.२३,७३,०००।- को नगदी यङ्झसद जायी गयेऩङ्झछ नगदी यङ्झसदहरू य सो चेक ङ्छदनेश 
फोहयाराई ङ्जपताि ङ्छदई ङ्छदनेश फोहयारे उि चेक ङ्झभङ्झत २०७२।६।१२ गते याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंकभा जम्भा गयी 
सो जम्भा बौचयको आधायभा छङ्ट टै्ट काउण्टयफाट नगदी यङ्झसद काटी एउटै चेकफाट दङ्टई ऩटक नगदी यङ्झसद का्न 
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रगाई नगदी यङ्झसदअनङ्टसाय कामािरमफाट भोटयसाइकरहरू दताि गयी गयाई सेवा ङ्झरई याजस्व च ङ्टहावट गयेको, 
जनककङ्ट भायी ङ्चयजाररे ङ्झभङ्झत २०७२।५।३१ भा ङ्छदनेश फोहयाफाट प्राप्त गयेको चेक नॊ. ०३०६४५ भा 
उङ्ञल्रङ्ञित रु.२३,७३,०००।- फयाफयको नगदी यङ्झसद जायी गयी, आम्दानी गयी उि चेक फैंक दाङ्ञिरा नगयी 
ङ्झनजरे ङ्छदनेश फोहयाराई नगदी यङ्झसद य चेक ङ्छदएको कायण सो चेकराई ङ्झभङ्झत २०७२।६।१२ भा ङ्छदनेश 
फोहयारे फैंकभा जम्भा गयी जम्भा बौचयको आधायभा अको काउण्टयफाट नगदी यङ्झसदहरू जायी गयी गयाई थऩ 
भोटयसाइकरहरू दताि गयेकोफाट ङ्छदनेश फोहया य ठाकङ्ट य के.सी.को सहमोगभा रेिाऩार जनककङ्ट भायी ङ्चयजाररे 
आम्दानी गयेको रु.२३,७३,०००।- कामािरमको िाताभा फैंकभा दाङ्ञिरा जम्भा नगयी याजस्व च ङ्टहावट गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको अवस्थाभा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न तथ्मफाट प्रस्ट देङ्ञिई कसङ्टय ठहय बएको य ङ्झफगो रु.२३,७३,०००।- 
य जङ्चयवाना रु.२३,७३,०००।- जोडी रु. ४७,६०,०००।- तीन जना प्रङ्झतवादीहरूराई बाग रगाई जनही ङ्झफगो 
य जङ्चयवाना गयी जनही रु.१५,८२,०००।- असङ्टर उऩय गने गयी गयेको पैसरा जङ्चयवाना फाॉङ्झडएको हदसम्भ 
ङ्झभरेको छैन । प्रत्मेक प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩ दाफीफभोङ्ञजभ कसङ्टय ठहय बइसकेको अवस्थाभा जनही ङ्झफगो 
फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गनङ्टिऩने य ङ्झनज प्रङ्झतवादी जनककङ्ट भायी ङ्चयजारराई ऩङ्झन रु.२३,७३,०००।- जङ्चयवाना हङ्टन ङ्टऩनेभा 
जनही ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना नगयेको हदसम्भ उि पैसरा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को प्रस्तावना, 
उद्देश्म य भनसामङ्जवऩयीत देङ्ञिॊदा र ङ्टङ्जटऩूणि छ । प्रङ्झतवादी रेिाऩार जनककङ्ट भायी ङ्चयजारसॉग स्माकाय टे्रङ्झडङ 
कम्ऩनी (प्रा.) ङ्झर. का कभिचायी ठाकङ्ट य के.सी. य ङ्छदनेश फोहयाको ङ्झभरेभतोभा दङ्टवैजनारे ङ्झभङ्झत २०७२।३।२३ 
भा रु. २३,७३,०००।- को चेक नॊ. ६०२४१७ को चेक जनककङ्ट भायी ङ्चयजारराई ङ्छदई नगदी यङ्झसद नङ्झरएको 
य ङ्झभङ्झत २०७२।५।३१ भा रु.२३,७३,०००।- को ३०६४५ नॊ. को चेकफाट नगदी यङ्झसद ङ्झरएऩङ्झछ सो चेक 
सभेत ङ्झरई उि चेक ङ्झभङ्झत २०७२।६।१२ भा फैंकभा जम्भा गयी जम्भा बौचयको आधायभा अको 
काउण्टयफाट नगदी यङ्झसद का्न रगाई भोटयसाइकरहरू दताि गयी उि नगदी यङ्झसदहरू स्माकाय टे्रङ्झडङ 
कम्ऩनी (प्रा.) ङ्झर. भा ऩेस गयी आफ्नो ङ्जहसाफ ङ्झभरान गयी रेिाऩार जनककङ्ट भायी ङ्चयजारराई सहमोग गयेको 
कायण ङ्झनजहरूरे रु.२३,७३,०००।- याजस्व च ङ्टहावट गयेको प्रभाङ्ञणत बई उि कामिभा ठाकङ्ट य के.सी. य ङ्छदनेश 
फोहयारे भङ्झतमायको बङू्झभका िेरेको देङ्ञिन्छ । आयोऩऩर ऩेस बएको अवस्थाभा अदारतरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूरे 
आयोऩऩरफभोङ्ञजभ कसङ्टय गयेको ठहय बएको अवस्थाभा प्रङ्झतवादीहरूराई जङ्चयवाना गदाि जनही ङ्झफगोफभोङ्ञजभ 
गनङ्टिऩनेभा सो ङ्झफगो फयाफयको जङ्चयवाना उि तीनजना प्रङ्झतवादीहरूराई फयाफय दाभासाही गयी, जनही २ वषि ६ 
भङ्जहना कैद य रु. १५,८२,०००।- जङ्चयवाना गने गयी पैसरा बएको य भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
३ य दपा ७ को भनसामङ्जवऩयीत ङ्झफगोफभोङ्ञजभ बएको जङ्चयवाना जनही हङ्टन ङ्टऩनेभा प्रङ्झतवादीहरूफीचभा फाॉङ्झडएको 
हदसम्भ उि पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिन्छ ।त्मस्तै, ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई जनही हाङ्झन नोक्सानी बएको ङ्झफगो रु. 
२३,७३,०००।- जङ्चयवाना हङ्टन ङ्टऩनेभा सो जङ्चयवाना अॊकराई प्रङ्झतवादीहरूफीचभा बाग रगाएय गयेको पैसराको 
हदसम्भ पैसरा ङ्झभरेको छैन । मसऩूवि ङ्जवशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभा ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना 
गङ्चयएको अवस्था देङ्ञिन्छ य ङ्जवशेष ऐनको जनही ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गने उद्देश्म य भनसाम रागू बएको 
अवस्था देङ्ञिन्छ । जस्तै् अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत देवेन्िफहादङ्टय ऩार य ङ्छदनेशप्रसाद देवकोटाको प्रङ्झतवेदनरे वादी 
नेऩार सयकाय प्रङ्झतवादीहरू ङ्जवकास ध्वजङ्ट, ठाकङ्ट ययाभ िड्का य दङ्टगािप्रसाद येग्भी बएको घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
गयेको (०७४-CR-०३३) भङ्टद्दा, त्मस्तै ङ्ञचयञ्जीवी बण्डायी य दीऩक थाऩाको प्रङ्झतवेदनरे वादी नेऩार सयकाय 
प्रङ्झतवादी सन्तोषकङ्ट भाय ङ्झसॊह य भनोजकङ्ट भाय ऩयसैरा बएको भ्रष्टाचाय, घङ्टस/ङ्चयसवत (०७४-CR-००९३) भङ्टद्दाभा 
प्रङ्झतवादीहरूराई जनही ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना हङ्टने गयी ङ्जवशेष अदारतफाट पैसरा बएको अवस्था छ य मस्तै 
प्रकृङ्झतका कसङ्टय ठहय बएका अनेकौं भङ्टद्दाभा जनही ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना बएको अवस्था देङ्ञिन्छ । ङ्जवशेष 
अदारतरे उि आफ्नो अदारतको पैसराङ्जवरुर्द् हङ्टने गयी मस भङ्टद्दाभा ऩङ्झन उि पैसरा बएकारे प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा 
ऩङ्झन भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ जस्तो ङ्जवशेष ऐनको भनसाम य उद्देश्मअनङ्टरूऩ ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जनही जङ्चयवाना 
नगङ्चयएको हदसम्भ उि पैसरा गम्बीय र ङ्टङ्जटऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

१८. ङ्ञजल्रा भोयङ, ङ्जवयाटनगय भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ स्थामी वतन बई हार काठभाडौं ङ्ञजल्रा फूढानीरकण्ठ 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ११ फस्न ेबङू्झभसङ्टधाय कामािरम, बिऩङ्टयका तत्कारीन नामफ सङ्टब्फा कभर ब ङ्टजेर ............ । 

 भङ्टद्दा्- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय गयेको । (07४-CR-0१०४) 



                                182 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।८।४       ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।१२।४ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया्  बङू्झभसङ्टधाय कामािरम, बिऩङ्टयभा कामियत प्रङ्झतवादी नामफ सङ्टब्फा कभर ब ङ्टजेररे 
सेवाग्राही ङ्झनवेदक केपास यङ्ञन्जतकायसॉग घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयी ङ्झभङ्झत २०७४।१२।९ गते रु.१०,०००।- 
घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको साथै ङ्झनजरे अनङ्टसन्धानका िभभा फमान गदाि सोही ङ्झभङ्झत २०७४।१२।९ गते सेवाग्राही 
सङ्टडार फस्न े उदमफहादङ्टय काकीसॉग जग्गाको ङ्जपल्ड ङ्झनयीऺण गनि गएफाऩत रु.३,०००।- य नायामण बि 
जोशीसॉग रु.१५,०००।- सभेत ङ्झरएको हङ्टॉ बनी स्वीकाय गयेकोभा उि कङ्ट या फङ्टङ्ञझएका उदमफहादङ्टय काकी 
सभेतरे अनङ्टसन्धानका िभभा गयी ङ्छदएको फमान कागज य फयाभदी तथा िानतरासी भङ्टच ङ्टल्कासभेतका प्रभाण 
कागजातहरूफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको देङ्ञिॊदा ङ्झनज प्रङ्झतवादी कभर ब ङ्टजेररे जम्भा रु.२८,०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको देङ्ञिएकारे ङ्झनजराई 
ङ्झफगो रु.२८,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ (१) तथा दपा ३ (१)(ि) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद 
सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत, काठभाडौंभा ङ्झभङ्झत २०७५।१।२ भा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा 
उि अदारतफाट प्रङ्झतवादीरे उजङ्टयकताि केपास यॊ ङ्ञजतकायफाट घङ्टस/ङ्चयसवतफाऩत रु.१०,०००।- ङ्झरई भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको ऩङ्टङ्जष्ट बएको हङ्टॉदा ङ्झफगो रु.१०,०००।- कामभ 
गयी ङ्झनजराई सोही दपा ३(१) अनङ्टसाय ङ्झफगो फभोङ्ञजभ रु.१०,०००।- जङ्चयवाना य कैद ङ्छदन २३ हङ्टने ठहयी 
तथा अन्म वादी दाफीफभोङ्ञजभको प्रङ्झतवादीको साथफाट फयाभद बएको ङ्झफगो रु.१८,०००।- को हकभा ङ्झनजरे 
घूस/ङ्चयसवत ङ्झरएको नठहने य सो यकभ प्रङ्झतवादीरे नै ङ्जपताि ऩाउने ठहयी पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । ङ्जवशेष 
अदारतरे मस भङ्टद्दाभा पैसरा गदाि प्रङ्झतवादी कभर ब ङ्टजेररे भौकाको फमानभा भोही नाभसायीका राङ्झग सजिङ्झभन 
गङ्चयङ्छदएफाऩत ङ्झरएको रु.१०,०००।- का साथै ङ्जपल्ड ङ्झनयीऺण गयेफाऩत उदमफहादङ्टय काकीफाट ङ्झरएको 
रु.३,०००।- य नायामणबि जोशीफाट ङ्झरएको रु.१५,०००।- सभेत आफ्नो साथफाट फयाभद बएको बङ्ङ े
उल्रेि गयेकोभा ङ्झनज अनङ्टसन्धानका िभभा नै उदमफहादङ्टय काकीरे स्वेच्छारे ङ्छदएको हङ्टॉ बङ्ङ े तथा अकाि 
नायामणबि जोशीरे ङ्चयसवत ङ्छदएको छैन बनी कागज गङ्चयङ्छदएको, जसफाट घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको उनै व्मङ्ञिहरूरे 
नै घङ्टस यकभ ङ्छदएकै होइन बनी अनङ्टसन्धानकै ङ्झसरङ्झसराभा कागज गङ्चयङ्छदएको अवस्था य ङ्झनजहरूफाट मी 
प्रङ्झतवादीरे घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको तथ्म अन्म स्वतन्र प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको तथा प्रङ्झतवादीफाट फयाभद 
बएको उजङ्टयी ङ्झनवेदकराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे उऩरब्ध गयाएको रु.१०,०००।– फाहेक 
रु.१८,०००-। अन्म दङ्टईजना व्मङ्ञिसॉग घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयेको य ङ्झरएको हो बनी भाङ्ङ ङ्झभरेन बङ्ङ े
आधायहरू ङ्झरई पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । 

 प्रङ्झतवादी कभर ब ङ्टजेररे अनङ्टसन्धानका िभभा आफ्नै हस्ताऺयरे स्वेच्छारे स्वतन्रऩूविक गयेको फमानभा ङ्झभङ्झत 
२०७४।१२।९ गते अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट िङ्जटएको टोरीरे भेयो साथफाट फयाभद बएको 
यकभभध्मे रु.१०,०००।- सेवाग्राही फाफङ्टकाजी यङ्ञन्जतकायको जग्गाको भोही नाभसायीका राङ्झग सजिङ्झभन गयी 
ङ्छदएफाऩत, रु.३,०००।- सेवाग्राही सङ्टडार फस्ने उदमफहादङ्टय काकीसॉग ङ्जपल्ड ङ्झनयीऺण गयी ङ्छदएफाऩत य 
रु.१५,०००।- नायामण बि जोशीसॉग सजिङ्झभन गयी ङ्छदएफाऩत ङ्झरएको हो बनी स्वीकाय गयी िङ्टराइङ्छदएको य 
सोही ङ्झभङ्झतको फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काको योहफयभा सहीछाऩसभेत गङ्चयङ्छदएकोभा ङ्झनजरे अदारतसभऺ सो कङ्ट याराई 
इन्काय गयी घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको होइन बनी फमान गये ताऩङ्झन सो कङ्ट याको प्रभाण ऩङ्टर् माउने बाय प्रभाण ऐन, 

२०३१ को दपा २७ फभोङ्ञजभ ङ्झनजभा नै ङ्झनङ्जहत हङ्टनेभा ङ्झनजरे कङ्ट नै वस्तङ्टङ्झनष्ठ प्रभाण ऩेस गयी प्रभाङ्ञणत गनि 
सकेको सभेत नदेङ्ञिएको । सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतफाट पैसरा गदािसभेत प्रङ्झतवादीरे आयोऩ दाफीफभोङ्ञजभको कसङ्टय 
गयेको तथ्म ऩङ्टङ्जष्ट बएको कङ्ट याराई स्वीकाय गयी पैसरा गयेको अवस्थाभा प्रङ्झतवादीफाट फयाभद बएको यकभभध्मे 
उजङ्टयी ङ्झनवेदक केपास यङ्ञन्जतकायराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे उऩरब्ध गयाएको 
रु.१०,०००।- फाहेक अन्म रु.१८,०००-। अन्म दङ्टईजना व्मङ्ञिसॉग घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयेको य ङ्झरएको हो 
बनी भाङ्ङ ङ्झभरेन बनी प्रङ्झतवादीको इन्कायी फमानराई आधाय ङ्झरई बएको पैसरा सो हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि छ। 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहेको ङ्झभङ्झत २०७४।१२।९ गतेको फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का हेदाि मी प्रङ्झतवादी कभर ब ङ्टजेरको 
साथफाट उजङ्टयी ङ्झनवेदकरे आमोगफाट फङ्टङ्ञझङ्झरएको रु.१०,०००।- फाहेक अन्म रु. ३,०००।- य १५,०००।- 
सभेत फयाभद बएको देङ्ञिन्छ । वादी ऩऺका साऺीहरू फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काका भाङ्झनसहरू रक्ष्भणफहादङ्टय 
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कठामतसभेतरे भौकाको भङ्टच ङ्टल्काराई सभथिन हङ्टने गयी अदारतभा फकऩर गयी ऩङ्टङ्जष्ट गयेकारे फयाभदी 
भङ्टच ङ्टल्काफभोङ्ञजभको रु.१०,०००।- फाहेक अन्म फयाभद बएको यकभ रु.१८,०००।- सभेत प्रङ्झतवादीरे घङ्टस 
फाऩत नै ङ्झरएको हो बङ्ङ े ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको देङ्ञिॊदा अदारतफाट आयोऩ दाफीफभोङ्ञजभकै ङ्झफगो कामभ गयी सजाम 
गनङ्टिऩनेभा प्रङ्झतवादी कभर ब ङ्टजेररे भौकाको फमानभा भोही नाभसायीका राङ्झग सजिङ्झभन गङ्चयङ्छदएफाऩत ङ्झरएको 
रु.१०,०००।- का साथै ङ्जपल्ड ङ्झनयीऺण गयेफाऩत उदमफहादङ्टय काकीफाट ङ्झरएको रु.३,०००।- य नायामणबि 
जोशीफाट ङ्झरएको रु.१५,०००।- सभेत आफ्नो साथफाट फयाभद बएको बङ्ङ े उल्रेि गयेकोभा ङ्झनज 
अनङ्टसन्धानका िभभा नै उदमफहादङ्टय काकीरे स्वेच्छारे ङ्छदएको हङ्टॉ बङ्ङ ेतथा अकाि नायामणबि जोशीरे ङ्चयसवत 
ङ्छदएको छैन बनी कागज गङ्चयङ्छदएको देङ्ञिमो बङ्ङेजस्ता ङ्झनयाधाय आधायहरू ङ्झरई बएको सो पैसरा सो हदसम्भ 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को बावनाङ्जवऩयीत व्मातमाभा नै र ङ्टङ्जटऩूणि बएकारे उि पैसरा फदयबागी छ । 

१९. ङ्ञजल्रा सप्तयी फोदेवसािइन न.ऩा. १ स्थामी वतन बई ङ्ञजल्रा काठभाडौं का.भ.न.ऩा. १० शाङ्ञन्तनगय, नमाॉफानशे्वय 
फस्न ेनाऩी कामािरम साॉिङ्ट काठभाडौंका कामािरम प्रभङ्टि नाऩी अङ्झधकृत बागवत शाहसभेत...................२ जना ।  

 भङ्टद्दा्- घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरई भ्रष्टाचाय गयेको (074-CR-०१३0) ।  
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।८।१७       ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।११।२३ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् नाऩी कामािरम साॉिङ्टका नाऩी अङ्झधकृत बागवत साहरे ङ्झनवेदकका जग्गाहरू 
ङ्जकत्ताकाट गङ्चयङ्छदए फाऩत ङ्झनवेदकसॉग रु.2,50,000।- घङ्टस/ङ्चयसवत यकभ भाग गयी ङ्झरएकारे ङ्झनज प्रङ्झतवादी 
नाऩी अङ्झधकृत बागवत साहरे भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) को कसङ्टय गयेको सप्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टन आएकारे ङ्झनज प्रङ्झतवादी नाऩी कामािरम साॉिङ्टका नाऩी अङ्झधकृत बागवत साहराई ङ्झफगो रु.२,५०,०००।– 

कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य दपा ३(१)(घ) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम 
हङ्टन य रु.२,५०,०००।– घङ्टस/ङ्चयसवत यकभसङ्जहत ऩिाउ ऩयेका कयायका कामािरम सहमोगी िेभयाज बण्डायीरे 
उि कामािरमका प्रभङ्टि बागवत साहरे बने फभोङ्ञजभ उि यकभ ङ्झनजकै कामिकऺभा ङ्झरई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा २२ को कसङ्टय गयेको सप्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकारे ङ्झनज प्रङ्झतवादी नाऩी कामािरम साॉिङ्टका 
कयायका कामािरम सहमोगी िेभयाज बण्डायीराई ङ्झफगो रु.२,५०,०००।– कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा 3(1) य दपा 3 (1)(घ) रे हङ्टने सजामभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनसभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उि 
अदारतफाट प्रङ्झतवादीहरू बागवत साह य िेभयाज बण्डायीरे आयोङ्जऩत कसङ्टय गयेको ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाणफाट 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको हङ्टॉदा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूरे आयोङ्जऩत कसङ्टयफाट सपाइ ऩाउन े गयी ङ्जवशेष अदातररे पैसरा 
गयेको देङ्ञिन्छ । मस भङ्टद्दाभा ङ्जवशेष अदारतरे प्रङ्झतवादी बागवत साहको साथफाट यकभ फयाभद बएको 
नदेङ्ञिएको, प्रङ्झतवादीरे नै सहप्रङ्झतवादी िेभयाज बण्डायीराई घङ्टस यकभ ङ्झरनका राङ्झग अह्राएको बङ्ङ े प्रभाणफाट 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको, प्रङ्झतवादी य उजङ्टयकतािफीच बएको पोन सॊवादभा प्रङ्झतवादीरे घङ्टस/ङ्चयसवत नै भागेको बङ्ङ ेऩङ्टङ्जष्ट 
बएको नऩाइएको बङ्ङे आधाय ङ्झरई ङ्जवशेष अदातरफाट पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । ङ्झनवेदक य प्रङ्झतवादीफीच ऩटक-
ऩटक टेङ्झरपोनभा कङ्ट याकानी बएको, कङ्ट याकानीको िभभा यकभ आफ्नो हातरे नङ्झरने अरू कसैराई ङ्छदनू बनी 
बङ्ङ ेगयेको तथ्म अङ्झडमो/ङ्झबङ्झडमोभा बएको वातािराऩफाट सभेत देङ्ञिन्छ, प्रङ्झतवादी य उजङ्टयकतािफीच बएको ङ्झबङ्झडमो 
वातािराऩभा ङ्झनवेदकरे ३ भा एक ऩचास कभ गङ्चयन्छ बङ्ङ ेकङ्ट याभा “तऩाईंको कङ्ट या रास्ट, मो बन्दा तर नजानङ्टस,् 

भेयो ङ्जवचायरे घ्दैन, भैरे धेयै सहनता अऩनाएको छङ्ट , त्मसराई नङ्झफगानङ्टिस, अफ कङ्झत loss गनङ्टिहङ्टन्छ, भ मो फायेभा 
पोन गङ्छदिन, बये आज सम्बव बए फेरङ्टकी नबए बोङ्झर ङ्झफहान आउनङ्टहोरा” अफ सयराई फाॉकी ३ राि सयरे 
बङ्ङङ्टबमो हैन ? बनी गयेको प्रश्नभा “भ बङ्ञन्दन, तऩाईं आपैं  फोल्नङ्ट बाछ, भैरे त्मसैराई ओके गर् माछङ्ट” ङ्झनवेदकसॉग 
एक वषिअगाङ्झड गयेको काभका राङ्झग बनी गयेको कङ्ट याकानीभा “अङ्ञस्त १ ङ्छदनङ्ट बमो, २/३ कङ्झत फाॉकी याख्नङ्ट बाको 
छ” बङ्ङ े सभेत साॊकेङ्झतक वातािराऩ गयेको देङ्ञिन्छ य उि वातािराऩभा आपू बएको व्महोया अनङ्टसन्धानको 
िभभा गयेको फमान तथा अदारतभा गयेको फमानभा सनाित गयेको देङ्ञिएकोभा उि वातािराऩ घङ्टस/ङ्चयसवत 
ङ्झरनका राङ्झग नबई अन्म कायणरे गयेको बनी प्रङ्झतवादीरे ङ्ञजङ्जकय ङ्झरए ताऩङ्झन सोको प्रभाणको बाय प्रङ्झतवादीको 
नै हङ्टनेभा उि ङ्ञजङ्जकय ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने प्रभाण ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे ऩेस गनि सकेको सभेत देङ्ञिॊदैन । प्रङ्झतवादी बागवत 
साहरे अनङ्टसन्धानको िभभा गयेको फमानभा भैरे कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको घूस/ङ्चयसवत भाग गयेको छैन, घङ्टस/ङ्चयसवत 
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फाऩतको यकभ कामािरम सहमोगी िेभयाज बण्डायीराई ङ्झरन रगाएको होइन बने ताऩङ्झन ङ्झनवेदकको जग्गा 
ङ्जकत्ताकाटको काभ ङ्झनजरे नै गङ्चयङ्छदएको बनी स.ज.नॊ.21 भा स्वीकायेको देङ्ञिॊदा ङ्झनवेदकको उङ्ञल्रङ्ञित जग्गाको 
ङ्जकत्ताकाट गङ्चयङ्छदए फाऩत यकभको भाग बएको बङ्ङ ेङ्झनवेदनभा ङ्झनज नाऩी अङ्झधकृतरे नै सो काभ गङ्चयङ्छदएको ऩङ्टङ्जष्ट 
बएको, फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काभा ङ्झनज नाऩी अङ्झधकृतको कामिकऺफाट उि घङ्टस/ङ्चयसवत यकभ फयाभद बएको बनी 
िङ्टराएकोभा प्रङ्झतवादीहरूरे अनङ्टसन्धानको िभभा उि व्महोयाराई स्वीकाय गयी सनाित गङ्चयङ्छदएको, अदारतभा 
सभेत सो व्महोया स्वीकाय गयेको, घटना ङ्जववयण कागजभा सोही तथ्मराई सभथिन गदै स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधसङ्जहतका 
साऺीहरूरे अदारतभा फकऩर गङ्चयङ्छदएको देङ्ञिॊदा ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे आफ्नो कामिकऺफाट घङ्टस/यकभ फयाभद 
नबएको बनी झङ्टठा फमान ङ्छदएको साथै उि यकभ ङ्झरने कामिभा आफ्नो सॊरग्नता नबएको बनी इन्कायी फमान 
ङ्छदए ताऩङ्झन ऩोङ्झरग्राप ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा सभेत „DECEPTION INDICATED‟ बनी झङ्टठा फोरेको प्रभाङ्ञणत 
बएको देङ्ञिएकारे ङ्झनजको साथफाट यॊगेहात फयाभद नबए ताऩङ्झन ङ्झनजरे ङ्झनवेदकको जग्गा ङ्जकत्ताकाट गने काभ 
गङ्चयङ्छदएफाऩत घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयी आफ्नै कामािरम सहमोगी िेभयाज बण्डायीराई आफ्नै कामिकऺभा 
ङ्झनवेदकफाट यकभ ङ्झरन रगाएको तथ्म देङ्ञिॊदा मी प्रङ्झतवादीउऩयको आयोऩ दाफी ऩङ्टङ्जष्ट बएकै अवस्था देङ्ञिन्छ । 
ङ्झनज प्रङ्झतवादी बागवत साहरे सेवाग्राहीफाट यकभ ङ्झरनू बने फभोङ्ञजभ नै ङ्झनजराई नै ङ्छदनका राङ्झग यकभ ङ्झरएको, 
हाङ्जकभ बागवत साहरे बनेको काभ नगदाि नोकयी जाने ितया हङ्टन ेबएकारे फाध्मताभा ऩयी ङ्झनजरे बने फभोङ्ञजभ 
सेवाग्राहीफाट दङ्टई राि ऩचास हजाय यकभ ङ्झनज बागवत साहराई नै ङ्छदनका राङ्झग ङ्झरएको बनी अनङ्टसन्धानका 
िभभा सहप्रङ्झतवादी िेभयाज बण्डायीरे फमानभा िङ्टराई रेङ्ञिङ्छदए ताऩङ्झन ङ्झनजरे नै घङ्टस यकभ ङ्झरएको हङ्टॉदा घङ्टस 
यकभ ङ्झरने, साथभा याख्न ेव्मङ्ञि आपूरे उि घङ्टस यकभको ङ्जहस्सा प्राप्त गदैनन ्बनी भाङ्ङ नङ्झभल्ने । यॊगेहात 
नभङ्टना सॊकरन भङ्टच ङ्टल्काभा मी प्रङ्झतवादीरे हात धोएको ऩानी यातो/फैजनी यङ्गभा ऩङ्चयवतिन बएको, यॊगेहात ऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनभा सभेत Phenolphthalein ऩाइएको बनी ङ्जवङ्झधङ्जवऻान प्रमोगशाराफाट प्राप्त प्रङ्झतवेदनभा देङ्ञिनङ्ट य 
रु.२,५०,०००।– घङ्टस/ङ्चयसवत यकभ उि कामािरमका प्रभङ्टि बागवत साहरे बने फभोङ्ञजभ ङ्झनजकै कामिकऺभा 
दशी प्रभाणसङ्जहत ऩिाउ ऩयेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजको साथफाट घङ्टस/यकभ फयाभद बए ऩङ्झन उि यकभ घङ्टस फाऩतको 
होइन बनी ऩङ्टङ्जष्ट गने बाय प्रभाण ऐन, २०३१ को दपा २७ फभोङ्ञजभ ङ्झनज प्रङ्झतवादीभा नै यहेकोभा सो ऩङ्टङ्जष्ट गनि 
नसकेको अवस्थाभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे सजामफाट उन्भङ्टङ्ञि ऩाउने आसमरे गयेको इन्कायी फमानराई सभेत आधाय 
ङ्झरई मी प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी बएको सो पैसरा प्रभाणको भूल्माॊकनभा र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिॊदा उि पैसरा 
फदयबागी यहेको छ ।  

२०. ओिरढङ्टङ्गा ङ्ञजल्रा फरुणेश्वय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३ स्थामी ठेगाना बई हार का.ङ्ञज. फूढानीरकण्ठ नगयऩाङ्झरका वडा 
नॊ.१२, कऩन घय बई नऩेार ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण काठभाडौंका तत्कारीन कम्प्मङ्टटय इङ्ञन्जङ्झनमय ङ्झफदङ्टय दाहार........। 

 भङ्टद्दा्- गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको।  (०७३-CR-००१२) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।५।२९         ऩङ्टनयावेदन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।१२।७ 

 ऩङ्टनयावेदनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् प्रङ्झतवादी ङ्जवदङ्टय दाहाररे याष्डसेवक बएऩङ्झछ आफ्नो आमको तङ्टरनाभा ङ्झनजको 
सम्ऩङ्ञत्त अङ्झभल्दो य अस्वाबाङ्जवक देङ्ञिन आई रु.१,०६,०८,५१७।- को सम्ऩङ्ञत्त गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको, 
आफ्नो हैङ्झसमतबन्दा फढी िचि गयेको अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकारे ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई ङ्झफगो 
रु.१,०६,०८,५१७।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा 20(१) य ४७ अनङ्टसायको कसङ्टय 
अऩयाधभा सोही ऐनको दपा 20(२) फभोङ्ञजभ ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य कैद सजाम हङ्टन य ङ्झनजरे भ्रष्टाचाय गयी 
गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको य सम्ऩङ्ञत्तको ङ्झफगो रु.१,०६,०८,५१७।- कामभ बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ घय, जग्गा, 
सेमय ङ्जकत्ता, फैंक िाताको यकभ तथा उङ्ञल्रङ्ञित सम्ऩङ्ञत्त भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा २०(२) य 
दपा ४७ तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि. तथा ङ्जवशेष अदारत ऐन, 
२०५९ अनङ्टसाय जपत हङ्टन आयोऩऩर साथ भागदाफी ङ्झरइएकोभा ङ्जवशेष अदारतफाट मस भङ्टद्दाभा 
२०७६।५।२९ भा पैसरा हङ्टॉदा ङ्झनज प्रङ्झतवादीको आमबन्दा फढी िचि गयेको देङ्ञिन आई ङ्झनजको आम 
आजिनबन्दा फढी रु. ७८,३८,३७२।- को सम्ऩङ्ञत्तको स्रोत निङ्टरेकारे ङ्झनज प्रङ्झतवादीराई ३ भङ्जहना कैद य सोही 
ऐनको दपा २०(२) य दपा ४७ एवॊ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९(ि) 
फभोङ्ञजभ उि सम्ऩङ्ञत्त जपत हङ्टने य ङ्झफगो फयाफय जङ्चयवाना हङ्टन ेठहयाई पैसरा बएको देङ्ञिन्छ।उि पैसराभा 
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आयोऩऩर भागदाफीफभोङ्ञजभ कसङ्टय स्थाङ्जऩत बए ताऩङ्झन ङ्झफगोको हकभा रु.२७,३०,१४५।- कभ ङ्झफगो कामभ हङ्टन े
गयी ङ्जवशेष अदारतरे पैसरा गयेको देङ्ञिन्छ । ङ्जवशेष अदारतरे पैसरा गदाि ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे वैधाङ्झनक 
स्रोतफाट आजिन गयेको सम्ऩङ्ञत्तबन्दा िचि गयेको अङ्झधक देङ्ञिएको यकभ के, कङ्ट न, स्रोतफाट आजिन गयेको हो बङ्ङे 
सम्ऩङ्ञत्तको स्रोत ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे वस्तङ्टङ्झनष्ठ एवॊ ठोस प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट गनि नसकेको, प्रङ्झतवादी ङ्जवदङ्टय दाहारको 
आयोऩऩरभा उल्रेि बएको ऩयीऺण अवङ्झध २०६२।१२।१७ देङ्ञि २०७१।१२।१६ सम्भभा 
रु.२,२४,६५,५३८।- फयाफयको सम्ऩङ्ञत्त आम आजिन गयेको देङ्ञिएको य सो अवङ्झधभा ङ्झनजको कङ्ट र िचि 
रु.३,०३,४३,९१०।- बएको िङ्टल्न आई ङ्झनजको आम आजिनबन्दा रु.७८,३८,३७२।- िचि फढी देङ्ञिन 
आएको बङ्ङ े आधायहरू ङ्झरई ङ्जवशेष अदारतफाट पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । सविप्रथभ ङ्झनज प्रङ्झतवादी ङ्जवदङ्टय 
दाहाररे सेवा प्रवेश ङ्झभङ्झत २०६२।१२।१७ देङ्ञि २०७१।१२।१६ सम्भ साविजङ्झनक ऩदभा फहार यहॉदा 
ङ्झनजरे रु.७८,३८,३७२।- गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी कसङ्टय गयेको ठहयाई ङ्झनजराई ङ्जवशेष अदारतफाट 
कसङ्टय य सजाम ठहय बइसकेको अवस्था छ । आमोगफाट कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा ङ्झनज प्रङ्झतवादीको 
आमको तङ्टरनाभा व्मम फढी देङ्ञिएय गैयकानूनी आजिन गयेको ङ्झफगो रु.१,०६,०८,५१७।- गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त 
आजिन गयेको देङ्ञिई सो फाऩत ङ्झफगो जपत य सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरइएको अवस्थाभा गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त 
आजिन गयेको ङ्झफगोको हकभा अदारतफाट रु.७८,३८,३७२।- कामभ गयी आयोऩऩर अनङ्टसाय ङ्झफगो रु. 
२७,३०,१४५।- नऩङ्टग/घटी हङ्टने गयी पैसरा बएको हकभा घटी कामभ गयेको हदसम्भ भार ऩङ्टनयावेदन 
गङ्चयएको, त्मस्तै प्रङ्झतवादी ङ्झफदङ्टय दाहाररे अनङ्टसन्धानको िभभा १३ ऩाने सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण बयेको, अनङ्टसन्धानभा 
फमान गदाि भैरे ङ्झभङ्झत २०७१।१२।१६ भा मस आमोगभा फङ्टझाएको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण साॉचो हो।सो भा 
उङ्ञल्रङ्ञित घय, जग्गा, िङ्चयद, सवायी िङ्चयद, सेमय िङ्चयद, रगानी, फैंकको ऋण च ङ्टिासभेतको स्रोत स्टाण्डडि चाटिडि 
फैंक य नङ्झफर फैंकफाट ङ्झरएको ऋण, नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्प्रङ्झधकयणफाट ङ्झरएको तरफ, श्रीभतीरे प्राप्त गयेको तरफ तथा 
ङ्जवदेश भ्रभणफाट प्राप्त आम, उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण, सेमय ङ्झफिी, साऩटी नागाजङ्टिन करेज य प्राइभ करेजभा 
अध्माऩन गयाएफाऩत प्राप्त ऩाङ्चयश्रङ्झभक, अॊश फङ्टझ्दा प्राप्त यकभसभेत भेयो चर, अचर सम्ऩङ्ञत्तको आम, व्ममको सभग्र 
ङ्जववयण हो बनी उल्रेि गयेका सो अनङ्टसाय ङ्झनजको आम व्ममको ङ्जववयण देहामअनङ्टसाय यहेको देङ्ञिन्छ:-  

ि.स. 
आम व्मम 

कैङ्जपमत 

ङ्जववयण यकभ ङ्जववयण यकभ 

१. ङ्झफदङ्टय दाहारको ऩाङ्चयश्रङ्झभक फचत १२,८९,८४१।- जग्गा िङ्चयद ५६,१०,०००।-  

२. 
ङ्झनज ङ्झफदङ्टय दाहारकी श्रीभती 
उङ्झभिरा काफ्रेको ऩाङ्चयश्रङ्झभक फचत 

१२,००,३६०।- सेमय रगानी 
१,०१,१६,४९१।- 

 

 
 

३. 
ङ्जवदेश भ्रभणफाट प्राप्त आम (श्रीभती 
उङ्झभिरा काफ्रेको कोङ्चयमा अध्ममन) 

७,८८,५४६।- सवायी साधन िङ्चयद 
१७,४८,८९९।- 

 

 
 

४. जग्गा ङ्झफिीफाट प्राप्त यकभ 
६,८७,६००।- 

 

 

फैंक तथा ङ्जवत्तीम 
सॊस्थाको ऋण  
साऩटी /ब्माज 

च ङ्टिा 

१,२४,७१,९९१।-  

५. 
फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाफाट प्राप्त 
ऋण साऩटी 

१,५०,०८,५००।
- 

ङ्झफभा शङ्टल्क 
ब ङ्टिानी 

१,८६,४६२।- 
 

 

६. सेमय ङ्झफिीफाट प्राप्त यकभ २,६०,५४६।- फैंक भौज्दात २,१०,०६७।-  

७ 

ङ्जवङ्जवध आम अॊशफन्डाफाट प्राप्त 
नगद 

५,००,०००।    

जम्भा १,९७,३५,३९३।-  ३,०३,४३,९१०।- १,०६,०८,५१७।- 
 

मसथि, भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित तथ्मअनङ्टसाय ङ्जवदङ्टय दाहाररे साविजङ्झनक ऩद धायण गयेदेङ्ञि २०७१।१२।१६ सम्भको 
सभग्र ऩयीऺण अवङ्झधभा तरफबत्ताफाऩत फचत रु.१२,८९,८४१।-, जग्गा ङ्झफिीफाट प्राप्त रु.६,८७,६००।-, फैंक 
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तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाफाट प्राप्त ऋण साऩटी रु.१,५०,०८,५००।-, सेमय ङ्झफिीफाट रु.२,६०,५४६।-, अॊशफन्डाफाट 
प्राप्त नगद  रु. ५,००,०००।-, ङ्झनजकी श्रीभती उङ्झभिरा काफ्रेरे प्राप्त गयेको तरफ बत्ता रु.१२,००,३६०।- य 
श्रीभती उङ्झभिरा काफ्रेरे ङ्जवदेश अध्ममनभा जाॉदा प्राप्त गयेको यकभको फचत रु.७,८८,५४६।- सभेत गयी जम्भा 
रु.१,९७,३५,३९३।- आम्दानी गयेको देङ्ञिन्छ बने सोही अवङ्झधभा ङ्झनजरे ऩेस गयेको तथ्मका आधायभा ङ्झनजको 
व्ममतपि  जग्गा िङ्चयदभा रु.५६,१०,०००।- सवायी साधन िङ्चयदभा रु.१७,४८,८९९।- सेमय रगानीभा 
रु.१,०१,१६,४९१।-, ऋण साऩटी च ङ्टिाभा रु.१,२४,७१,९९१।- य ङ्झफभा शङ्टल्क ब ङ्टिानीभा रु.१,८६,४६२।- 
सभेत गयी जम्भा रु.३,०१,३३,८४३ िचि तथा रगानी बएको देङ्ञिन्छ। साथै, मस अवङ्झधभा ङ्झनज ङ्झफदङ्टय 
दाहारको नाभभा ङ्जवङ्झबङ्ङ फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाभा यहेको भौज्दात रु.२,१०,०६७।- राई सभेत िचिभा गणना 
गयी जाॉच अवङ्झधभा ङ्झनजको कङ्ट र िचि तथा रगानी रु.३,०३,४३,९१०।- बएको देङ्ञिन्छ । ङ्झनजको कङ्ट र 
आम्दानी रु.१,९७,३५,३९३।- फाट कङ्ट र िचि रु.३,०३,४३,९१०।- घटाउॉदा रु.१,०६,०८,५१७।- 
आम्दानीबन्दा फढी िचि गयेको देङ्ञिएको य सो फढी िचि बएको यकभको प्रभाणहरूफाट ङ्झनजको आम्दानीको 
स्रोत ऩङ्टङ्जष्ट ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे गयेको नदेङ्ञिॊदा ङ्झनज ङ्झफदङ्टय दाहारको वैध आम स्रोत फाहेकको वास्तङ्जवक स्रोत 
निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्त जम्भा रु.१,०६,०८,५१७।- नै देङ्ञिन्छ । मसथि ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन 
गयेको प्रस्ट देङ्ञिॊदा देङ्ञिॊदै ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयणफाट ङ्झरएको साऩटी रु.७०,०००।- उङ्झभिरा काफ्रेरे प्रोत्साहन बत्ता 
य साऩटी गयी रु.२,७५,२३३।- प्राप्त गयेको, शैङ्ञऺक सॊस्थाभा अध्माऩन, नागाजङ्टिन करेज, IT भा ऩढाएको 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक २,६७,६९२।- िङ्टभ इम्पोटेक य अङ्जकि डफाट प्राप्त ऩाङ्चयश्रङ्झभक सभेत रु.५,७७,६९२।- जग्गा फहार 
१२,००,०००।- ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञि य सॊस्थानफाट ङ्झरएको साऩटी ३५,००,०००।- बङ्ङ े व्महोयासभेत फमानभा 
उल्रेि गयी प्रङ्झतवादीरे फमान ङ्ञजङ्जकय ङ्झरए ताऩङ्झन ङ्झनजरे अदारतभा गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्तफाट फढे फढाई अवैध 
आम्दानीराई वैध आम्दानी गयेको बनी फमानको िभभा ऩेस गयेका प्रभाण य ङ्ञजङ्जकयका आधायभा ङ्झनजको 
देहामअनङ्टसायको आम्दानी य िचि यहेको बनी पैसराभा उल्रेि गयेको अवस्था देङ्ञिॊदा अनङ्टसन्धानको फमानराई 
पयक ऩने गयी अदारतभा गयेको कोया फमानराई भार ङ्जवश्लषेण गयी गैयकानूनी आजिनतपि  रु.२७,३०,१४५।- 
ङ्झफगो घटाई गयेको पैसरा घटी ङ्झफगोको हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि देङ्ञिन्छ। 

ि .स.  

आम ब्मम 

कैङ्जपमत 

ङ्जववयण यकभ ङ्झफवयण यकभ 

१. ङ्झफदङ्टय दाहारको ऩाङ्चयश्रङ्झभक फचत १२,८९,८४१।- जग्गा िङ्चयद  ५६,१०,०००।-  

२. ङ्झनज ङ्झफदङ्टय दाहारकी श्रीभती 
उङ्झभिरा काफ्रेको ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
फचत १,४५,७५,८००।- 

सेमय /रगानी  १,०१,१६,४९१।- 
 

 

 

३. ङ्जवदेश भ्रभणफाट प्राप्त आम 
(श्रीभती उङ्झभिरा काफ्रेको कोङ्चयमा 
अध्ममन) ७,८८,५४६।- 

सवायी साधन िङ्चयद १७,४८,८९९।- 
 

 

 

४. जग्गा ङ्झफिीफाट प्राप्त यकभ ६,८७,६००।- 
 

 

फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाको 
ऋण साऩटी/ब्माज च ङ्टिा 

१,२४,७१,९९१।- 

 

५. फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाफाट प्राप्त 
ऋण साऩटी  १,५०,०८,५००।- 

ङ्झफभा शङ्टल्क ब ङ्टिानी  १,८६,४६२।- 
 

 

६. सेमय ङ्झफिीफाट प्राप्त यकभ २,६०,५४६।- फैंक भौज्दात २,१०,०६७।-  

७. उङ्झभिरा काफ्रेरे ङ्झरएको 
सॊचमकोष साऩटी १,६८,४००।- 

 
 

 

८. उङ्झभिरा काफ्रेरे प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद् कामािरमफाट प्राप्त 
प्रोत्साहन बत्ता १,०६,८३७।- 

 

 

 

९. ङ्जववाहदान दङ्ञऺणा प्राप्त ३,५०,०००।-    



                                187 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

१०. ङ्जवदङ्टय दाहाररे प्राध्माऩनफाट प्राप्त 
यकभ ५,७७,६९२।- 

 
 

 

११. साङ्झफक ङ्जक.नॊ. २५१ हारको 
ङ्जक.नॊ. १६६ को जग्गाको फहार  १२,००,०००।- 

 
 

 

१२. ङ्जवङ्जवध आम अॊशफन्डाफाट प्राप्त 
नगद ५,००,०००।- 

 

 

 

जम्भा  २,२४,६५,५३८।-  ३,०३,४३,९१०।-  

  

साथै, पैसराभा अवैध आजिनफाट िङ्चयद गयी फढे फढाएको सम्ऩङ्ञत्त य सो सम्ऩङ्ञत्तभा जग्गाको फहार बनी 
रु.१२,००,०००।- वैध भानकेो देङ्ञिॊदा अवैध आजिनफाट फढे फढाएको सम्ऩङ्ञत्त स्वत: गैयकानूनी हङ्टने हङ्टॉदा ङ्झनज 
प्रङ्झतवादीहरूभा उि सम्ऩङ्ञत्त फैध भानेको हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि छ य प्रङ्झतवेदन सॊमोजक तङ्टरायाभ ङ्झगयी सॊमोजक यहेको 
सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण कभिचायी सेवा ङ्जवङ्झनमभावरी अनङ्टसाय ङ्जवबागीम ऩूवि स्वीकृङ्झतङ्झफना 
अध्माऩन गयेको प्रङ्झतवेदनफाट देङ्ञिएको य सो फाऩत ङ्झरएको ऩाङ्चयश्रङ्झभक वैध ठहयाई रु.५,७७,६९२।- 
आमस्रोतभा गणना गयेको अवस्था देङ्ञिॊदा पैसरा सो हदभा सभेत र ङ्टङ्जटऩूणि छ। प्रङ्झतवादीकी श्रीभती उङ्झभिरा 
काफ्रेरे सॊचमकोषफाट ङ्झरएको साऩटी, प्रोत्साहन बत्ता प्रङ्झतवादी ङ्झफदङ्टय दाहाररे गैयकानूनी आजिन गयी, िङ्चयद 
गयेको सम्ऩङ्ञत्तभा ङ्झभसाएको बङ्ङे व्महोया भौकाको फमानभा प्रभाणसङ्जहत िङ्टराउन नसकेको, ङ्जववाहफाट दान दङ्ञऺणा 
फाऩत प्राप्त गयेको बनेको सम्ऩङ्ञत्त रु.३,५०,०००।- ऩङ्झन अनङ्टसन्धानभा प्रभाणसङ्जहत िङ्टराउन नसकेको, अवस्थाभा 
कसङ्टय आयोऩफाट ङ्झफगो घटाउन,े सपाइ ऩाउने भनसामरे श्रीभती उङ्झभिरा काफ्रेरे रु.१,६८,४००।- सॊचमकोष 
साऩटी ङ्झरएको, प्रोत्साहन बत्ता १,०६,८३७।- प्राप्त गयेको बङ्ङेसभेत फमानराई उि यकभ कहाॉ कसयी कङ्ट न 
सम्ऩङ्ञत्त िङ्चयद गदाि प्रमोग बएको बङ्ङ ेमथाथि प्रभाणङ्झफना गैयकानूनी आजिनतपि  ङ्झफगो घटाई उि यकभ वैध भानी 
गयेको हदसम्भ र ङ्टङ्जटऩूणि छ।साथै प्रङ्झतवादी ङ्जवदङ्टय दाहारकी श्रीभती उङ्झभिरा काफ्रेको ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा 
२,५७,२२०।- थऩ आम, ङ्झनजको सॊचमकोष साऩटी १,६८,४००।-, प्रोत्साहन बत्ता १,०६,८३७।-, ङ्जववाह दान 
दङ्ञऺणा ३,५०,०००।-, ङ्जवदङ्टय दाहाररे ने.ङ्जव.प्रा. फाट ङ्झरएको साऩटी ७०,०००।-, अध्माऩनफाट प्राप्त यकभ 
५,७७,६९२।- जग्गा फहारफाट १२,००,०००।- सभेत गयी जम्भा २७,३०,१४५।- राई केवर कसङ्टय 
अङ्झबमोगफाट पङ्ट सिद ऩाउने भनसामरे ङ्झनज प्रङ्झतवादीरे आमोगभा फङ्टझाएको १३ ऩाने सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयणबन्दा पयक य 
तथ्महीन कोया फमान गयेका आधायभा गैयकानूनी आजिनको ङ्झफगो अॊकभा घटाई पैसरा गयेको ङ्झभरेको छैन । 
गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्तको सम्फन्धभा कानूनरे ग्रहण गयेको प्रभाणको बाय अङ्झबमङ्टिभा सने य दोषी वा ङ्झनदोङ्जषताको 
ङ्झनणिम प्रभाणहरूको प्रच ङ्टयताको आधायभा हङ्टन ेमी दङ्टई ङ्झसर्द्ान्तहरू स्िङ्झरत हङ्टन ऩङ्टग्दछन ्बनी बयतयाज शभािको 
प्रङ्झतवेदनरे नेऩार सयकायङ्जवरुर्द् देवेन्ि डॊगोरसभेत बएको गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको भङ्टद्दाभा 
(ङ्झन.नॊ. ९९३२ पैसरा ङ्झभङ्झत २०७४।२।२८) नङ्ञजय ङ्झसर्द्ान्त प्रङ्झतऩादन बएको देङ्ञिन्छ। ङ्झभङ्झसर सॊरग्न 
मथेष्ठ प्रभाणको आधायभा प्रङ्झतवादीरे रु.१,०६,०८,५१७।- गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको 
आयोऩ भागदाफीफाट रु.२७,३०,१४५।- ङ्झफगो घटाई पैसरा बएको य ङ्झफगो रु.७८,३८,३७२।- गैयकानूनी 
सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको ठहय गयी घटी कामभ बएको रु.२७,३०,१४५।- ङ्झफगोको हदसम्भ उि पैसरा 
नङ्झभरेको हङ्टॉदा, सो घटी कामभ बएको ङ्झफगो रु.२७,३०,१४५।- को हदसम्भ पैसरा र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा सो हदसम्भ 
पैसरा फदयबागी यहेको छ । 
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२.७ ऩङ्टनयावरोकन  

 आ.व. ०७६।७७ भा ङ्झनम्न भङ्टद्दाहरूभा ऩङ्टनयावरोकनका राङ्झग श्री सवोच्च अदारतभा ङ्झनवेदन दताि गङ्चयएको  
छ ।  

१.  ङ्ञजल्रा िोटाङ, वङ्टइऩा ३ स्थामी घय बई हार काठभाडौं ङ्ञजल्रा का.भ.न.ऩा.8 फस्न ेऻानफहादङ्टय याईसभेत....२ जना 
 भङ्टद्दा्- उत्प्रषेणमङ्टि ऩयभादेश ।(०७३-WO-०३५७) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७६।१।१६       ऩङ्टनयावरोकन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।५।२९ 
 ऩङ्टनयावरोकनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् काठभाडौं ङ्ञजल्रा साङ्झफक फत्तीसऩङ्टतरी १ि को ङ्जक.नॊ. २४ को ऺेरपर ३-८-

०-० जग्गा नाऩनक्सा बई ङ्जपल्डफङ्टकभा ऩतॉ जङ्झनएकोभा ङ्जकत्ताकाट हङ्टॉदा केही ङ्जकत्ता ऩशङ्टऩङ्झत गङ्टठी य भोहीभा 
व्मङ्ञिका नाभ कामभ हङ्टन गएको य ङ्झभङ्झत २०४२।११।२८ भा ऩङ्टन् नाऩी हङ्टॉदा उि ङ्जक.नॊ. २४ का.भ.न.ऩा. 
९ ङ्झसट नॊ. १०२-११०६-१४ ङ्जक.नॊ. ९९, १००, १०१, १०२, १०३ को सफै ङ्जकत्ता य ङ्जक.नॊ. ८६, १२० 
भध्मे ऩने गयी नाऩनक्सा बएकोभा ङ्जक.नॊ. १२० फाट ङ्जकत्ताकाट बई कामभ ङ्जक.नॊ. १९४ भध्मे ङ्जकत्ताकाट बई 
कामभ ङ्जक.नॊ. २७६ को ऺे.प. ०-८-०-० जग्गासभेत जम्भा ऺे.प. २-५-०-३ जग्गाको जग्गाधनीभा ऩशङ्टऩङ्झत 
सदावति गङ्टठी य भोहीभा ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञि जङ्झनई ३ नॊ. नाऩी गोश्वाया य भारऩोत कामािरम, ङ्झडल्रीफजायको ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झभङ्झतको ङ्झनणिमानङ्टसाय दताि बई साङ्झफक नाऩीफभोङ्ञजभ उि ङ्जक.नॊ. २४ को ऺेरपर ३-८-०-० जग्गाभध्मे १-२-
३-१ जग्गा भार नेऩार सयकायको नाभभा फाॉकी यहेको देङ्ञिन आएकारे ङ्झभङ्झत २०४२।११।२८ भा बएका 
ऩङ्टन् नाऩीफभोङ्ञजभ ङ्झबड्ने गङ्टठी तथा व्मङ्ञिका नाभभा दताि बएका जग्गाको दताि रगतकट्टा गयी साविजङ्झनक जङ्झनई 
नेऩार सयकायका नाभभा दताि गयी दङ्टष्कृङ्झत सच्माउनका राङ्झग अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, 

२०४८ को दपा १२ि फभोङ्ञजभ बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्रारमराई रेिी ऩठाउने गयी ङ्झभङ्झत 
२०७०।१०।७ भा मस आमोगफाट ङ्झनणिम बएको देङ्ञिन्छ । हाभी ङ्झनवेदकका नाभभा दताि कामभ यहेको 
का.ङ्ञज.का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ९ ग ङ्जक.नॊ. २७६ को ऺे.प. ०-८-०-० जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ 
गनङ्टि बनी ङ्झभङ्झत २०७०।१०।७ भा मस आमोगफाट बएको ङ्झनणिम य सोको आधायभा रगतकट्टा गने गयी बएको 
ङ्झनणिमसभेत उत्प्रषेणको आदेशफाट फदय गयी ऩाउॉ बङ्ङे ङ्चयट ङ्झनवेदकहरूरे सवोच्च अदारतभा ङ्झनवेदन ङ्छदएको य 
सो ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ भारऩोत कामािरमराई भार कङ्ट नै जग्गा साविजङ्झनक हो होइन बङ्ङे 
सम्फन्धभा ङ्झनणिम गने अङ्झधकाय हङ्टने य दतािवारा भोही मी ङ्झनवेदकराई नफङ्टझी साविजङ्झनक कामभ गने बनी 
आमोगरे जग्गाको हकफेहकभा ङ्झनणिम गयेको देङ्ञिएकारे सोभा अङ्झधकाय ऺेरात्भक र ङ्टङ्जट यहेको बङ्ङेसभेत 
आधायभा ङ्झभङ्झत २०७६।१।१६ भा उि अदारतफाट मस आमोगको ङ्झभङ्झत २०७०।१०।७ को ङ्झनणिम 
उत्प्रषेणको आदेशफाट फदय हङ्टने गयी आदेश बएको देङ्ञिन्छ । उि ङ्जक.नॊ. २७६ को जग्गा साङ्झफकभा ङ्जक.नॊ. 
२४ फाट ऩटक-ऩटक ङ्जकत्ताकाट बई आएको य सो भूर ङ्जकत्ता २४ साङ्झफकभा नाऩजाॉच हङ्टॉदा ङ्जपल्ड फङ्टकभा ऩतॉ 
यही साविजङ्झनक जग्गाको रूऩभा यहेकारे य सो जग्गाहरू नेऩार सयकायको नाभभा दताि गनिका राङ्झग रेिी 
ऩठाउने गयी मस आमोगफाट ङ्झभङ्झत २०७०।१०।७ भा ङ्झनणिम बएको ऩाइन्छ । अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ऐन, २०४८ को दपा १२ि रे साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञिरे गयेको अनङ्टङ्ञचत कामिफाट उत्ऩङ्ङ 
दङ्टष्ऩङ्चयणाभ सच्माउनका राङ्झग मस आमोगरे रेिी ऩठाउन सक्ने गयी व्मवस्था गयेकारे तत्कारीन अवस्थाभा 
सोअनङ्टसाय आमोगरे गयेको ङ्झनणिम तत्कारीन सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था एवॊ कानूनअनङ्टकूर नै यहेको छ, साविजङ्झनक 
प्रकृङ्झतका जग्गाहरू व्मङ्ञि ङ्जवशेषरे दताि गयी स्वाङ्झभत्व ग्रहण गयेको ङ्जवषमरे कङ्ट नै ऩङ्झन आधायभा वैधता ऩाउन 
सक्ने अवस्थासभेत नयहेको, साविजङ्झनक जग्गा नेऩार सयकायका नाभभा कामभ गने गयी आमोगरे गयेका 
ङ्झनणिमका सम्फन्धभा ऩयेका ङ्चयटभा सम्भाङ्झनत अदारतफाट आमोगको ङ्झनणिम फदय गयी त्मस्ता ङ्जववाङ्छदत जग्गाका 
सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गनूि गयाउनू बनी सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामािरमका नाभभा ऩयभादेशको आदेश 
जायी हङ्टने गयी आदेश जस्तै्- ङ्झनवेदक कृष्णयाभ ङ्जवजमानन्दसभेत ङ्जव. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगसभेत 
बएको उत्प्रषेण भङ्टद्दाभा (ने.का.ऩ. २०७४ भॊङ्झसय, ऩ.ृ१४५९, ङ्झन.नॊ. ९८६६) य ङ्झनवेदक जमनायामण ढङ्टॊगेर य 
ङ्जवऩऺी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगसभेत बएको उत्प्रषेण भङ्टद्दाभा (०६५-WO-०६२१) सभेत ङ्झभङ्झत 
२०७५।६।१४ भा सोहीअनङ्टसाय आदेश बएको अवस्था छ । मस अवस्थाभा प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा मस आमोगफाट 
बएको ङ्झनणिम एवॊ सो आधायभा भारऩोत कामािरम, काठभाडौंफाट बएको ङ्झनणिम फदय गने गयी बएको उि 



                                189 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

आदेश सो नङ्ञजयसभेतको प्रङ्झतकूर यहेको, साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञि ङ्जवशेषका नाभभा बएको दतािराई नेऩार 
सयकायको नाभभा कामभ गयाउने गयी मस आमोगफाट बएको ङ्झनणिम कानूनसम्भत नै बएको य सो ङ्झनणिम फदय 
गने गयी सवोच्च अदारतफाट ङ्झभङ्झत २०७६।१।१६ भा बएको आदेश सम्भाङ्झनत सवोच्च अदारतफाट 
प्रङ्झतऩाङ्छदत ङ्झसर्द्ान्त फाङ्ञझई न्माम प्रशासन ऐन, २०७३ को दपा ११ को उऩदपा (२) को िण्ड (ि) को 
अवस्था ङ्जवद्यभान यहेकारे मस आमोगफाट ङ्झभङ्झत २०७०।१०।७ भा बएको ङ्झनणिम कानूनसॊगत यहेकारे सवोच्च 
अदारतफाट ङ्झभङ्झत २०७६।१।१६ भा बएको आदेश उि नङ्ञजयसभेतको प्रङ्झतकूर यहेको हङ्टॉदा फदयबागी छ । 

२. ङ्ञजल्रा भोयङ ङ्जवयाटनगय उऩ.भ.न.ऩा.वडा नॊ.५ वतन बई भारऩोत कामािरम, धनकङ्ट टाका तत्कारीन प्रभङ्टि 
भारऩोत अङ्झधकृत (उऩसङ्ञचव) सङ्टयेशकङ्ट भाय थऩङ्झरमा सभेत..............................................३२ जना 

 भङ्टद्दा्- सयकायी तथा साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञिका नाभभा दताि गयी गयाई भ्रष्टाचाय गयेको ।(०७४-CR-१०९३) 
 पैसरा बएको ङ्झभङ्झत २०७५।११।२२       ऩङ्टनयावरोकन दताि ङ्झभङ्झत २०७६।९।१७ 
 ऩङ्टनयावरोकनको सॊङ्ञऺप्त व्महोया् प्रङ्झतवादीहरूभध्मे भारऩोत कामािरम धनकङ्ट टाका तत्कारीन प्रभङ्टि सङ्टयेशकङ्ट भाय 

थऩङ्झरमा, सोही कामािरमका तत्कारीन वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत टॊकप्रसाद दङ्टवाडी, नाऩी कामािरम धनकङ्ट टाका नाऩी अङ्झधकृत 
याजेन्िप्रसाद मादव, नाऩी अङ्झधकृत याभप्रसाद गङ्टप्ता, भारऩोत कामािरम धनकङ्ट टाका नामफ सङ्टब्फा यवीन्िहङ्चय 
दाहारको हकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ८ को उऩदपा (1)को (ज) द्बाया ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टयभा 
ङ्झनज प्रङ्झतवादीभध्मे सङ्टयेशकङ्ट भाय थऩङ्झरमा, टॊकप्रसाद दङ्टवाडी य यवीन्िहङ्चय दाहारको हकभा ङ्जवगो 
रु.29,65,392।63 कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ८(1) फभोङ्ञजभ, प्रङ्झतवादी याभप्रसाद गङ्टप्ताको हकभा ङ्झफगो 
रु.13,44,111।38 य प्रङ्झतवादी याजेन्िप्रसाद मादवको हकभा ङ्झफगो रु.16,21,281।25 कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा ८(1) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादीहरूभध्मे याजकङ्ट भाय ङ्झरम्फङ्ट, देवीप्रसाद ङ्झरम्फङ्ट, धनभामा ङ्झरम्फङ्ट, 
बिफहादङ्टय थाऩा, प्रभेफहादङ्टय फस्नेत, याभफहादङ्टय याई, याभफहादङ्टय फस्नेत, ङ्ञजतफहादङ्टय फस्नेत, कभरफहादङ्टय फस्नेत 
तथा िगेन्िफहादङ्टय फस्नेतको हकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 8(4) को कसङ्टयभा प्रङ्झतवादीहरू 
याजकङ्ट भाय ङ्झरम्फङ्टको हकभा ङ्झफगो रु.66,798।88, देवीप्रसाद ङ्झरम्फङ्टको हकभा रु.1,19,250।-, धनभामा 
ङ्झरम्फङ्टको हकभा रु.1,80,000।-, बिफहादङ्टय थाऩाको हकभा रु.96,000।-, प्रभेफहादङ्टय फस्नेतको हकभा 
रु.1,35,000।-, याभफहादङ्टय याईको हकभा रु.9000।-, याभफहादङ्टय फस्नेतको हकभा रु.1,20,000।-, 
ङ्ञजतफहादङ्टय फस्नेतको हकभा रु.60,000।-, कभरफहादङ्टय फस्नेतको हकभा रु.45,000।-, िगेन्िफहादङ्टय 
फस्नेतको हकभा रु.52,687।50 ङ्झफगो कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ८(४) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादीहरू 
केशयभान ङ्झरम्फङ्ट, ङ्जवष्णङ्टभामा ङ्झरम्फङ्ट तथा कान्छीभामा ङ्झरम्फङ्टको हकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा 
8(4) को कसङ्टयभा केशयभान ङ्झरम्फङ्टको हकभा ङ्झफगो रु.3,47,250।-, ङ्जवष्णङ्टभामा ङ्झरम्फङ्टको हकभा ङ्झफगो 
रु.3,42,562।50 य कान्छीभामा ङ्झरम्फङ्टको हकभा ङ्झफगो रु.3,47,250।– कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा ८(4) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादीहरू नायामणफहादङ्टय बट्टयाई, ङ्झररभफहादङ्टय बट्टयाई, जानङ्टका बट्टयाई, ङ्झडकफहादङ्टय बट्टयाई, 

गोङ्जऩरार बट्टयाई य कभरफहादङ्टय बट्टयाईको हकभा ङ्झफगो रु.1,58,671।87 कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा 
८(4) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादीहरू सीता बट्टयाई, गीता बट्टयाई य सङ्चयता बट्टयाईको हकभा ङ्झफगो 
रु.2,26,562।50 कामभ गयी ऐ. भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ८(4) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, 

प्रङ्झतवादी भधङ्ट ताभाङको हकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ८(4) फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झफगो 
रु.75,140।63 कामभ गयी ऐ. ऐनको दपा 8(4) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन, प्रङ्झतवादीहरू हङ्चयप्रसाद ओझा, अङ्ञग्न 
ओझा, येवतीप्रसाद ओझा, ङ्झतरकप्रसाद ओझासभेतको हकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को दपा ८(4) 
फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा ङ्झनज प्रङ्झतवादीहरूराई ङ्झफगो रु.5,84,218।75 कामभ गयी ऐ ऐनको दपा ८(4) 
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन भागदाफी ङ्झरई श्री ङ्जवशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उि 
अदारतफाट प्रङ्झतवादीभध्मेका सङ्टयेशकङ्ट भाय थऩङ्झरमाको हकभा आवश्मक छानङ्झफन गयी ङ्जवबागीम कायफाही गनि 
रेिी ऩठाउने बङ्ङेसम्भ उल्रेि गयी प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने ठहय गयी पैसरा बएकोभा सो पैसराभा ङ्ञचत्त 
नफङ्टझाई नेऩार सयकायको तपि फाट सवोच्च अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट सभेत ङ्जवशेष 
अदारतको पैसरा नै सदय हङ्टने गयी पैसरा बएको अवस्थाभा सवोच्च अदारतफाट प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने गयी 
उऩयोि पैसरा गदाि भारऩोत कामािरमरे गयेको ङ्झनणिमउऩय सवािङ्झधकाय ङ्झनकाम अदारतभा ऩङ्टनयावेदन राग्ने 
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कानूनी व्मवस्था यहेको य साविजङ्झनक वा सयकायी जग्गा दताि गयेको देङ्ञिए जङ्जहरेसङ्टकै फदय हङ्टनसक्न ेय न्माङ्जमक 
ङ्झनकामभा अङ्ञन्तभ ङ्झनरूऩण हङ्टनसक्ने ङ्जवषम नै देङ्ञिन्छ, छङ्टट दताि बएका जग्गाहरू व्मङ्ञिका नाउॉफाट नेऩार 
सयकायका नाउॉभा आइसकेको य सो ङ्जववाद न्माङ्जमक प्रङ्जिमाभा गइसकेको बङ्ङे ङ्झभङ्झसरफाट देङ्ञिएको, छङ्टट जग्गा 
दतािका राङ्झग ङ्झनवेदन ऩयेऩङ्झछ भारऩोत कामािरम य नाऩी कामािरमका प्रङ्झतवादी कभिचायीहरूराई के कसयी कङ्झत 
यकभ को कसराई ङ्छदई प्रबावभा ऩायी कामि गयाएको हो सोतपि  अनङ्टसन्धान केङ्ञन्ित नबएको, जग्गा दताि गने 
ङ्झनवेदकहरूफाट प्रङ्झतवादी कभिचायीहरूरे यकभ ङ्झरए िाएको वा अनङ्टङ्ञचत पाइदा उठाएको य जग्गा दताि गयाएको 
बङ्ङे ठोस प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट नबएको बङ्ङेसभेत आधाय ङ्झरई पैसरा बएको देङ्ञिन्छ । सयकायी जग्गा दतािकै ङ्जवषम 
यहेको ऩङ्टनयावेदक/प्रङ्झतवादी: रुऩन्देही ङ्ञजल्रा, फङ्टटवर नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ६ फस्न े दङ्टगािदत्त ङ्झसग्देरङ्जवरुर्द् 
ङ्जवऩऺी/वादी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगका अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत भधङ्टसूदन बट्टयाईको प्रङ्झतवेदनरे 
नेऩार सयकाय बएको ऩतॉ जग्गा नाभसायी गयी भ्रष्टाचाय गयेको (ने.का.ऩ. २०६८, अॊक ३, ङ्झन.नॊ. ८५८३) 
भङ्टद्दाभा सम्भाङ्झनत सवोच्च अदारतरे कसैको नाभभा दताि नबएको जग्गा साविजङ्झनक ऩतॉ, ऐरानी जे जस्तो नाभ 
ङ्छदएको बए ऩङ्झन त्मस्तो जग्गा आफ्नो नाभभा दताि गयाउन े कामि यीतऩूविकको भाङ्ङ नसङ्जकने, आफ्नो नाभभा 
ङ्जवङ्झधवत रूऩभा आउन नसक्ने तथा अदारतरे सभेत हक स्थाङ्जऩत गयाइङ्छदन नसकेको जग्गाराई जफयजस्ती 
आफ्नो नाभभा ल्माउने प्रमास गने कामि असर ङ्झनमतसाथ गयेको बङ्ङ नङ्झभल्ने, एक ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायीरे 
वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत एवॊ प्रभाण फङ्टझी कानूनफभोङ्ञजभ गनङ्टिऩने कामि कसैरे बन्मो बनेय प्रभाण फङ्टझ्दै नफङ्टझी गदिछ बने त्मस्तो 
कामिको ङ्ञजम्भेवायी आपूरे नै ङ्झरनङ्टऩने, कङ्ट नै ठोस आधाय य कायणङ्झफना नै आपूरे गयेको कामिको ङ्ञजम्भेवायी 
अकैभा साने य सो कामिफाट त्मस्तो अङ्झधकायीराई उन्भङ्टङ्ञि ङ्छदने हो बने प्रशासङ्झनक उत्तयदाङ्जमत्व एवॊ 
जवापदेङ्जहतासम्फन्धी अवधायणाभा नै नकायात्भक असय ऩनि गई कभिचायीहरूभा फेङ्झथङ्झत एवॊ गैयङ्ञजम्भेवायऩन 
नफढ्रा बङ्ङ नसङ्जकने जस्ता ङ्झसर्द्ान्त प्रङ्झतऩादन बएको उि भङ्टद्दाभा सम्भाङ्झनत सवोच्च अदारतरे उङ्ञल्रङ्ञित 
ङ्झसर्द्ान्त प्रङ्झतऩादन गदै प्रङ्झतवादीहरूराई कसङ्टय कामभ गयी सजाम गयेको अवस्था एकै प्रकृङ्झतको तथ्म यहेकोभा 
मस भङ्टद्दाभा उि ङ्झसर्द्ान्तङ्जवऩयीत प्रङ्झतवादीराई आयोङ्जऩत कसङ्टयफाट सपाइ ङ्छदने गयी पैसरा बएको हङ्टॉदा प्रस्तङ्टत 
भङ्टद्दाभा न्माम प्रशासन ऐन, २०७३ को दपा ११(२) को अवस्था ङ्जवद्यभान यहेको अवस्थाभा एकै प्रकृङ्झतको तथ्म 
यहेकोभा मस भङ्टद्दाभा उि ङ्झसर्द्ान्तङ्जवऩयीत प्रङ्झतवादीराई आयोङ्जऩत कसङ्टयफाट सपाइ ङ्छदने गयी बएको पैसरा 
र ङ्टङ्जटऩूणि हङ्टॉदा फदयबागी यहेको छ । 

 

 

 

  



                                191 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

२.८ कायफाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको 
  

आमोगको अनङ्टसन्धानफाट साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञिरे गयेको काभ कायफाही अन्म अङ्झधकायी वा 
ङ्झनकामको अङ्झधकायऺेर अन्तगित ऩने प्रकृङ्झतको देङ्ञिएभा अनङ्टसन्धानऩश्चात ्आवश्मक ङ्जवङ्झबङ्ङ कायफाहीका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत कामािरम¸ ऩदाङ्झधकायी वा साविजङ्झनक सॊस्थाराई सङ्टझाव ङ्छदन सक्न े कानूनी व्मवस्था बएअनङ्टरूऩ 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा २८ भा बएको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ आङ्झथिक वषि 
२०७६/७७ भा आमोगफाट ङ्झनणिम बई रेिी ऩठाइएका सङ्टझावहरू ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन ्। 

१.    प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  को कामािरम 

१.१  ऩूवािधाय ङ्जवकास कामािरम¸ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकफाट फोरऩर आह्वान बएको चौताया-ङ्झसऩाघाट सडक िण्ड य फरेपी 
जरवीये तेम्फाथान िण्डभा राभा-धङ्टकङ्ट च ङ्ट जे.बी. य गोल्डेन गङ्टड-कान्छायाभ जे.बी.रे ऩेस गयेको फोरऩरभा आङ्झथिक 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङेसभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा राभा-धङ्टकङ्ट च ङ्ट जे.बी.का 
आङ्झधकाङ्चयक व्मङ्ञि केशव त्वानावासङ्टरे Letter of Technical Bid भा आफ्नो सही नबएको बनी फमानको िभभा 
स्वीकायेको य गोल्डन गङ्टड/कान्छायाभ जे.बी.रे फोरऩर गदाि ऩेस गयेको Letter of Technical Bid य Power of 

Attorney भा उल्रेि बएको आङ्झधकाङ्चयक व्मङ्ञिको सही रुजङ्ट नबएको ऩङ्टङ्जष्ट केन्िीम प्रहयी ङ्जवङ्झध-ङ्जवऻान 
प्रमोगशाराको ङ्झभङ्झत २०७६।२।३१ भा  प्रङ्झतवेदन प्राप्त हङ्टन आएको हङ्टनारे सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे 
गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन 
कामािरम¸ ताहाचरराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१.२  साङ्झफक हाॉडीगाउॉ भौजा हा.नॊ. ४५६ ङ्झबड्ने रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरको सयकायी¸ साविजङ्झनक जग्गा सम्फन्धभा 
नेऩार सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्रारम¸ ङ्झनकाम य अन्तगितका कामािरमहरूफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा बएका गैयकानूनी 
कामिहरूराई सभेत वैधाङ्झनकता ङ्छदराउने तथा सयकायी¸ साविजङ्झनक जग्गाभा अनङ्झधकृत व्मङ्ञिको हक¸ स्वाङ्झभत्व 
स्थाङ्जऩत गयाउने गयी नेऩार सयकाय¸ भङ्ञन्रऩङ्चयषद् फाट ङ्झभङ्झत 2066।12।29¸ ङ्झभङ्झत 2067।01।31¸ ङ्झभङ्झत 
2067।4।28 य ङ्झभङ्झत 2069।6।18 भा बएका ङ्झनणिमहरूका सम्फन्धभा सम्भाङ्झनत सवोच्च अदारतको 
ङ्झनणिम नॊ.6205 ङ्झभङ्झत 2053।6।8 गतेको ङ्जवशेष इजरासको पैसरा तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा 4 को िण्ड (ि) सभेतको आधायभा भङ्ञन्रऩङ्चयषद् फाट साभूङ्जहकरूऩभा गयेका 
नीङ्झतगत ङ्झनणिमहरू आमोगको अनङ्टसन्धानको ऺेराङ्झधकायङ्झबर ऩने नदेङ्ञिए ऩङ्झन भङ्ञन्रऩङ्चयषद् फाट हङ्टने ङ्झनणिमहरूका 
सम्फन्धभा सभेत अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको कामिऺ ेर आकङ्जषित हङ्टन सक्ने गयी कानूनी व्मवस्थाको 
ऩहर हङ्टन तथा रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरको जग्गासम्फन्धी प्रस्तङ्टत ङ्जवषमभा सभीऺा¸ ङ्जवश्लषेण¸ भूल्माॊकन वा जो 
जे गनङ्टिऩछि गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१०।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार सयकाय¸ प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद् को कामािरमभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१.३  ङ्ञजल्रा कास्की सादॊिोरा आसऩासको साविजङ्झनक सयकायी जग्गा गैयकानूनी तवयफाट बाडाभा ङ्छदइएको बङ्ङेसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयीहरूउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा साङ्झफक साङ्छदििोरा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ७ (हार भाछाऩङ्टच्रे 
गाउॉऩाङ्झरका  वडा नॊ. २ अन्तगित) को ङ्जक.नॊ. ८२८ को बीय जङ्झनएको सयकायी जग्गाको बोगाङ्झधकाय प्रदान गने 
ङ्झनणिमाङ्झधकाय नेऩार सयकायभा ङ्झनङ्जहत यहेको य उि जग्गा तत्कारीन साङ्छदििोरा गा.ङ्जव.स.को अगङ्टवाइभा 
तत्कारीन याजनीङ्झतक दरको स्थानीम सॊमन्र य बिबरादभीसङ्जहतरे ङ्झनणिम गयी येन्वो ट्राउट भाछाऩारन कृङ्जष 
सहकायी सॊस्था ङ्झरङ्झभटेड¸ साङ्छदििोरा कास्की ऩोियाराई उऩमोग गनि ङ्छदनेसम्भको कामि गयेको देङ्ञिएको¸ नेऩार 
सयकायको ऩूविस्वीकृङ्झत ङ्झफना सयकायी तथा साविजङ्झनक जग्गाराई व्माऩाङ्चयक तथा व्मावसाङ्जमक रगामत अन्म कङ्ट नै 
ऩङ्झन गैयकानूनी तवयरे बोग एवॊ उऩमोग गनि ङ्छदने कामिराई ऩूणिरूऩभा ङ्झनरुत्साङ्जहत गयी ङ्झनमन्रण गनि आवश्मक 
देङ्ञिएको हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा जे जो गनङ्टिऩने गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।१ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार 
सयकाय¸ प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद् को कामािरमसभऺ सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१.४ वी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान¸ धयानका उऩकङ्ट रऩङ्झत फरबिप्रसाद दाससभेतरे प्रङ्झतष्ठानभा ङ्झनमभङ्जवऩयीत 
काभकायफाही गयेको एवॊ भ्रष्टाचाय गयेको बङ्ङसेभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
वी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान¸ धयानभा भौजङ्टदा सवायी साधनहरूफाटै दैङ्झनक कामि सञ्चारन हङ्टन सक्न े
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नै अवस्थाभा कङ्ट नै औङ्ञचत्मङ्झफना तत्कारीन उऩकङ्ट रऩङ्झत डा. फरबिप्रसाद दासरे आफ्नो ५ वषे कामिकार सभाप्त 
हङ्टनै राग्दा तत्कारै नमाॉ सवायी साधनको आवश्मकता यहेकोरे Mahindra XUV 500 गाडी थान-२ िङ्चयद गने 
बङ्ङे आदेश गयी साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ २०६४ (तेस्रो सॊशोधन २०६८) को ङ्झनमभ ८ फभोङ्ञजभ िङ्चयद 
मोजना तथा ङ्झनमभ ११(१) अनङ्टसाय रागत अनङ्टभानसभेत तमाय नगयी साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ को दपा 
४१ को उऩदपा (१) को िण्ड (ि) य (ग) फभोङ्ञजभ सोझै िङ्चयद गने बनी उि दपाभा उङ्ञल्रङ्ञित कानूनी 
व्मवस्थाको गरत अथि गयी गाडी िङ्चयद गयेको एवॊ उि प्रङ्जिमाभा सॊरग्न शािा अङ्झधकृत सञ्जम बट्टयाई¸ डेऩङ्टटी 
यङ्ञजष्डाय अङ्झभत श्रीवास्तव¸ यङ्ञजष्डाय तङ्टरफहादङ्टय शे्रष्ठ¸ आङ्झथिक प्रशासन प्रभङ्टि रूऩा ङ्झसॊघान्ची अग्रवार तथा अङ्ञन्तभ 
ङ्झनणिमभा सॊरग्न कामिकाङ्चयणी सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरू ङ्ञशऺाध्मऺ ङ्जविभप्रसाद शे्रष्ठ¸ अस्ऩतार ङ्झनदेशक 
अयङ्जवन्दकङ्ट भाय ङ्झसन्हा य अथोऩेङ्झडक्स ङ्जवबाग प्रभङ्टि गङ्टरुप्रसाद िनारसभेत उि कामिभा सॊरग्न बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
आई ङ्झनजहरूको उि कामि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 2063 को दपा 65(2क) सभेतको प्रङ्झतकूर बएको देङ्ञिॉदा 
सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।८ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरम, ताहाचरराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१.५  साना हातहरू नेऩार नाभक गैयसयकायी सॊस्था य सभाज कल्माण ऩङ्चयषद्का ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्झभरेभतोभा जग्गा 
िङ्चयद¸ बवन ङ्झनभािणभा भ्रष्टाचाय गयेको रगामतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नेऩारभा दताि 
बएका गैयसयकायी सॊस्थारे जग्गा िङ्चयद तथा बवन ङ्झनभािण गने ऩङ्चयमोजनाका राङ्झग ङ्जवदेशी दात ृ ङ्झनकामसॉग 
आङ्झथिक सहमोग प्राप्त गनि सभाज कल्माण ऩङ्चयषद्सॉग स्वीकृङ्झत नङ्झरई अङ्झनमङ्झभतरूऩभा व्मङ्ञिको नाभभा यकभ 
प्राप्त गयी व्मङ्ञिकै नाभभा जग्गा िङ्चयद गयी सभाज कल्माण ऐन¸ २०४९ को दपा १६ को ङ्जवऩयीत कामि 
गयेको देङ्ञिएकारे कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो सो गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।१५ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सभाज कल्माण ऩङ्चयषद् भा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

२.  बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम 

२.१  मातामात व्मवस्था कामािरम¸ रङ्झरतऩङ्टयका तत्कारीन कामािरम प्रभङ्टि आनन्दकेशयी ऩोख्ररेसभेतरे ट्रामर पेर 
बएका व्मङ्ञिहरूराई यकभ ङ्झरई सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्जवतयण गयेको बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गयी अनङ्टऩङ्ञस्थत एवॊ अनङ्टत्तीणि बएका 
ऩयीऺाथॉहरूराई सभेत सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर जायी गये गयाएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकारे मसयी ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ 
पेयफदर गयी जायी गङ्चयएका उङ्ञल्रङ्ञित ताङ्झरका नॊ.१¸ २¸ ३¸ ४¸ ५¸ ६¸ ७ य ८ भा उङ्ञल्रङ्ञित १२८४ फटा 
सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरहरू कामभ यहने-नयहने सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ जो जे कायफाही गनङ्टि गयाउनङ्ट 
ऩने हो सो गयी गयाई आमोगराई सभेत जानकायी गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।८।६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
मातामात व्मवस्था ङ्जवबाग ङ्झभनबवन¸ काठभाडौंराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

२.२ सडक ङ्जवबाग¸ सडक ङ्झडङ्झबजन, रहानरे एउटै मोजनाराई टङ्टिाटङ्टिा ऩायी ङ्झभङ्झत 2076।2।8 भा ङ्जहभारम 
टाइम्सभा दयबाउऩर आह्वान गयी सूचना प्रकाङ्ञशत गयेको बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सडक ङ्जवबाग¸ सडक ङ्झडङ्झबजन रहानरे टङ्टिाटङ्टिा ऩायी िङ्चयद कामि गनि ङ्झसरवन्दी 
दयबाउऩर आह्वान गयी प्रकाङ्ञशत गयेको¸ ङ्झभङ्झत 2076।2।8 को सूचना साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 2063 को 
प्रावधानङ्जवऩयीत यहेकोभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी उि िङ्चयद कामि ङ्झभङ्झत २०७६।२।१६ भा यद्द गयी सङ्जकएको य 
सूचना प्रकाशन गयेफाऩत ब ङ्टिानी बएको यकभ 92¸८२०।०० कानूनङ्जवऩयीत बएको बनी फेरुजङ्ट उल्रेि बई 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिफाट असङ्टर उऩयसभेत बई फेरुजङ्ट पर्छ्यौट बएको देङ्ञिएकारे उि कामिफाट हार नेऩार 
सयकायराई कङ्ट नै हाङ्झन नोक्सानी बएको अवस्था नदेङ्ञिए ताऩङ्झन आ.व.को अन्त्मभा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 
2063 को प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी स-साना टङ्टिा फनाई प्रङ्झतस्ऩधािराई सीङ्झभत गयी ङ्झफना ऩूवितमायी िङ्चयद कामि गयी 
ङ्झनभािण कामि गदाि गयाउॉदा ङ्झनभािण कामिको गङ्टणस्तय कभ हङ्टने¸ सभमभा ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसक्न े य 
सयकायी यकभको दङ्टरुऩमोगसभेत हङ्टन सक्ने अवस्था देङ्ञिएकारे अफ उप्रान्त ङ्झनभािण कामि गदाि गयाउॉदा 
साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ तथा सोको ङ्झनमभावरी¸ २०६४ को ऩूणिऩारना गयी स्वीकृत िङ्चयद मोजनाको 
अधीनभा यही सभमभा नै गङ्टणस्तयीम ङ्झनभािण कामिको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता हङ्टने गयी रगानी गङ्चयएको यकभको उच्चतभ 
प्रङ्झतपर हङ्झसर गनेतपि  सतकि ता अऩनाउन वा आवश्मक कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव आमोगको ङ्झभङ्झत 
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२०७६।९।३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम¸ ङ्झसॊहदयफाय काठभाडौंराई रेिी 
ऩठाइएको । 

२.३ मातामात व्मवस्था कामािरम¸ फङ्टटवर¸ रुऩन्देहीफाट ङ्झभङ्झत २०६९।८।२० गतेदेङ्ञि २०६९ सार चैत भसान्तसम्भ 
सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्जवतयण गयेकाभध्मे ट्रामर ऩयीऺा पेर बइि सवायी चारक अनङ्टभङ्झत जायी बएका ७१ 
जनाको सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको हकभा कानूनफभोङ्ञजभ जो जे गनङ्टिऩने हो गनि आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।९।११ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जवबागभा रेिी ऩठाइएको ।  

२.४ मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम¸ डङ्टम्रभेा स्वेच्छाचाङ्चयताको हद शीषिकभा मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम तनहङ्टॉ¸ 
डङ्टम्रकेा कामािरम प्रभङ्टिरे सवायी जाॉचऩास नवीकयण जस्तो प्राङ्जवङ्झधक काभ अप्राङ्जवङ्झधक कभिचायीभापि त गयाएको 
बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा प्रस्तङ्टत ङ्जवषमको उजङ्टयी आमोगभा दताि बए 
ऩश्चात ्कामािरम स्थाऩना बएको डेढ वषिऩङ्झछ भातहत कामािरम तथा सेवा कामािरमहरूराई "प्राङ्जवङ्झधक ऩयीऺण गने 
ङ्ञजम्भेवायी य अङ्झधकाय प्राङ्जवङ्झधक कभिचायीको भार बएकारे प्राङ्जवङ्झधक कामि अप्राङ्जवङ्झधक कभिचायीरे नगनि 
नगयाउन" ङ्झनदेशन जायी बए ताऩङ्झन सवायी जाॉचऩासको ङ्जवषम वातावयणसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम बएको हङ्टॉदा कानूनरे 
तोकेफभोङ्ञजभ सऺभ प्राङ्जवङ्झधकफाट सवायी जाॉचऩास हङ्टन नसकेको अवस्थाभा मसफाट भानवीम स्वास्थ्म तथा सभग्र 
वातावयणभा प्रङ्झतकूर असय ऩने देङ्ञिॉदा सवायी साधन जाॉचऩास जस्तो सॊवेदनशीर ङ्जवषमभा प्राङ्जवङ्झधकफाटै जाॉचऩास 
गयाउनङ्टऩने स्ऩष्ट कानूनी व्मवस्था सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन¸ २०४९ को दपा ९१ य सवायी तथा 
मातामात व्मवस्था ङ्झनमभावरी २०५४ को ङ्झनमभ ३९ को उऩङ्झनमभ (२) भा बएको अवस्थाभा अप्राङ्जवङ्झधक 
कभिचायीफाट सवायी जाॉचऩास गयाएको सभेत देङ्ञिॉदा आगाभी ङ्छदनभा प्राङ्जवङ्झधक कभिचायीफाट भार सवायी जाॉचऩास 
तथा नवीकयणको कामि गनि/गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय मातामात व्मवस्था 
ङ्जवबागराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

३. प्रदेश बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम 

३.१ ङ्ञजल्रा फझाङ¸ साङ्झफक दौरीचौय गा.ङ्जव.स.ङ्ञस्थत फाहङ्टरीगाड ङ्झसॊचाइ आमोजनाअन्तगित कङ्ट रो ङ्झनभािण गदाि ङ्झसभेन्ट 
फारङ्टवा ङ्झभसाई ढङ्टङ्गाको कङ्ट रो ङ्झनभािण गयेकोभा RCC कङ्ट रो फनाएको बनी यकभ ब ङ्टिानी ङ्झरई आङ्झथिक 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङे ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा प्रथभ यङ्झनङ ङ्झफरभा 
ङ्झनभािणस्थर ङ्झनयीऺण य नाऩजाॉच नगयी केफर उऩबोिा सङ्झभङ्झतको बनाइराई ङ्जवश्वास गयी हङ्टॉदै नबएको RCC 
कङ्ट रोको ब ङ्टिानी गनङ्टि य सो कामिराई सभथिन गनि पजॉ ङ्झफर कामािरमभा ऩेस गनङ्टि आफ्नो गल्ती बएको स्वीकाय 
गयी सो गल्ती थाहा ऩाएऩश्चात ्तथा सो कामिको उजङ्टयी आउनङ्टऩूवि नै १:४ ङ्झसभेन्ट फारङ्टवाको भसराभा ढङ्टङ्गाको 
जोडाइ कामिकै सॊशोङ्झधत अनङ्टभान (Revised Estimate) कामािरमफाट स्वीकृत बई सोहीअनङ्टसाय अङ्ञन्तभ ब ङ्टिानी 
बएको बङ्ङे व्महोया सॊरग्न ङ्झभङ्झसर तथा फमानफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको साथै ङ्झनभािणस्थरभा बएको १:४ ङ्झसभेन्ट 
फारङ्टवाको भसराभा ढङ्टङ्गाको जोडाइ ङ्झनभािण कामिको ऩङ्चयभाण अङ्ञन्तभ नाऩी ङ्जकताफभा उठाइएको ऩङ्चयभाणबन्दा फढी 
यहेको देङ्ञिएको एवॊ सम्बाङ्जवत हाङ्झन नोक्सानी फयाफयको यकभ नेऩार सयकायको कोषभा दाङ्ञिरा गयेको 
देङ्ञिएकारे प्रस्तङ्टत कामि गयाउॉदा जानाजान फदङ्झनमत यािी नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टग्न गएकै हो बङ्ङे 
आधाय ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेकारे अफ उप्रान्त तथ्मगत य मथाथिऩयकरूऩभा ङ्झफर फनाउन य राऩयफाहीका घटना 
नदोहोर् माउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ प्रदेश ऩूवािधाय ङ्जवकास कामािरम 
फैतडीराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

४.  वन तथा वातावयण भन्रारम 

४.१ ङ्ञजल्रा भकवानऩङ्टय¸ ङ्जऩप्रे साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूहको साविजङ्झनक जङ्गरको ङ्झसभानाको जग्गा अङ्झतिभण 
गयेको बङ्ङसेभेत व्महोयाको उजङ्टयी सम्फन्धभा ङ्झनजी जग्गासॉग जोङ्झडएको साविजङ्झनक जग्गा ङ्झभचेय/अङ्झतिभण गयेय 
बोगचरन गयेको देङ्ञिएको एवॊ वन ङ्झसभानाभा अन्दाजी १ धङ्टय अङ्झतिभण गयी कङ्ट िङ्टयाको िोय फनाएकोभा उि 
िोयराई सभूहरे नै हटाई जङ्चयवानासभेत गयेको बनी रेिी आएको देङ्ञिॊदा थऩ छानङ्झफन/कायफाही गनङ्टिऩने 
नदेङ्ञिए ताऩङ्झन बङ्जवष्मभा हङ्टन सक्ने वनऺेरको कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायरे अङ्झतिभण हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग अङ्जवरम्फ 
आवश्मक व्मवस्था गनि वन तथा वातावयण भन्रारम¸ ङ्झसॊहदयफाय¸ काठभाडौं य उद्योग¸ ऩमिटन वन तथा 



                                194 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

वातावयण भन्रारम फाग्भती प्रदेश हेटौंडाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

४.२ ङ्ञजल्रा फाया ङ्झनजगढ नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ भा यहेको याङ्जष्डम वन¸ प्रचङ्झरत वन ऐनअनङ्टसाय वनको ऺेरभा यहे 
बएको देङ्ञिनेभा उि वन ऺेरको सयकायी जग्गा अङ्झतिभण गयी टासी धागेङ्झरङ फौर्द् गङ्टम्फारगामतरे घय टहया 
ङ्झनभािण तथा केया िेती¸ भाछा ऩारनसभेतका कामिहरू¸ वन ऐन¸ २०७६ को दपा ४९ को िण्ड (ग) 
फभोङ्ञजभको कसङ्टय देङ्ञिएकारे सो सम्फन्धभा वन ऐनअनङ्टसाय गनि वन तथा वातावयण भन्रारम ङ्झसॊहदयफाय¸ 

काठभाडौंराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।११ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

४.३  द ङ्जटम्फय कऩोयेसन अप नऩेार ङ्झरङ्झभटेडअन्तगित ऩशङ्टऩङ्झत आमिघाट¸ काठभाडौंका तत्कारीन ङ्झडऩो प्रभङ्टि 
रक्ष्भीयाज राङ्झभछाने य सङ्टयेशप्रसाद ङ्चयजारसभेतरे दाउया जतॉफाऩतको कऩोयेसनको आम्दानी याजस्व यकभ फैंक 
दाङ्ञिरा नगयी भ्रष्टाचाय गयेको रगामतका उजङ्टयी सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ऩशङ्टऩङ्झत दाउया ङ्झफिी 
ङ्झडऩोभा ङ्झडऩो प्रभङ्टिको रूऩभा कामियत यहॉदा प्रचङ्झरत ङ्झनमभानङ्टसाय दाउयाभा ७ प्रङ्झतशत जतॉ ङ्झभनाहा (छङ्टट) 
ऩाउनेबन्दा फढी जतॉ देिाई द ङ्जटम्फय कऩोयेसन अप नेऩार ङ्झरङ्झभटेडराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको तथ्म द 
ङ्जटम्फय कऩोयेसन अप नेऩार ङ्झरङ्झभटेडफाट प्राप्त कागजातहरूफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको देङ्ञिए ताऩङ्झन कऩोयेसनरे 
ङ्झनजहरूरे ङ्जहनाङ्झभना गयेको यकभराई ऩेस्की जनाई ङ्झनजहरूफाट सम्ऩूणि यकभ असङ्टर उऩय गयी अवकाश प्राप्त 
ङ्झनज सङ्टयेशप्रसाद ङ्चयजारराई ङ्जवबागीम कायफाहीसभेत गयेको देङ्ञिएको । तय सहामक रक्ष्भीयाज राङ्झभछानेफाट 
यकभ असङ्टर गयेको बए ताऩङ्झन अन्म कायफाही बएको नदेङ्ञिएकारे सो फभोङ्ञजभ गनि य “द ङ्जटम्फय कऩोयेसन अप 
नेऩार ङ्झरङ्झभटेडफाट हङ्टने सभग्र काभको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण ङ्झनदेङ्ञशका¸ २०७४” फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण तथा 
अनङ्टगभन गयी बङ्जवष्मभा मस्ता प्रकायका ङ्जहनाङ्झभना हङ्टन नङ्छदनतेपि  प्रबावकायी उऩामहरू अवरम्फन गनि वन तथा 
वातावयण भन्रारमराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

५.   उद्योग¸ ऩमिटन¸ वन तथा वातावयण भन्रारम 

५.१  भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्राअन्तगित ऩने साङ्झफक बैंसे गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ७ हार बीभपेदी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ फङ्टङ्गदर 
दोबान फस्ने नवयाज यामभाझी य ब ङ्टवनरार शे्रष्ठको उङ्ञल्रङ्ञित स्थानभा नम्फयी जग्गाहरू नबएकोभा अरू कङ्ट नै 
ठाउॉको जग्गाहरूको धनीऩङ्टजाि देिाई बकूम्ऩ प्राङ्झधकयणराई झङ्टर्क्याई याभकृष्ण शे्रष्ठको ङ्झसभानाभा ऩने ऐरानी 
जग्गाभा घयटहया फनाई बकूम्ऩको अनङ्टदान िाएकारे आवश्मक छानङ्झफनका राङ्झग प्राप्त उजङ्टयी ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नवयाज यामभाझीरे बकूम्ऩफाट ऺङ्झतग्रस्त ङ्झनजी आवास ऩङ्टनङ्झनिभािणका राङ्झग 
अनङ्टदान सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञित बवन ङ्झनभािण हङ्टने ङ्जकत्ताभा घय नफनाई वनऺेरभा सम्झौताङ्जवऩयीत घय फनाएको 
देङ्ञिए ताऩङ्झन अनङ्टदानफाट प्राप्त यकभको दङ्टरुऩमोग गयेको नदेङ्ञिएको य ङ्झनजको बकूम्ऩफाट ऺङ्झतग्रस्त बवनसॉगै नै 
नमाॉ बवन ङ्झनभािण बएको य ङ्झनज नवयाज यामभाझीको नाभभा ङ्जक.नॊ. 867 भा ऺेरपर 0-8-0-0 यहेको 
जग्गाधनी दताि प्रभाणऩङ्टजाि य याजीनाभा ङ्झरित यहेको देङ्ञिॉदा कानूनफभोङ्ञजभ गनिका राङ्झग उद्योग¸ ऩमिटन¸ वन 
तथा वातावयण भन्रारम¸ फाग्भती प्रदेश हेटौंडाराई य बकूम्ऩऩीङ्झडत अनङ्टदानका सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ गनिका 
राङ्झग याङ्जष्डम ऩङ्टन:ङ्झनभािण प्राङ्झधकयणराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको। 

5.2  कैरारी ङ्ञजल्राको धनगढी उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १२ भा अवङ्ञस्थत ङ्झसर्द्नाथ साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतका आयोङ्जऩत ऩदाङ्झधकायीद्वम कङ्ट वेयफहादङ्टय थाऩा य भोहनफहादङ्टय ङ्झसॊहरे साभङ्टदाङ्जमक वनको कामिमोजना य 
ङ्जवधानफभोङ्ञजभ उजङ्टयीकताि दमायाभ चौधयीराई साभङ्टदाङ्जमक वन ऺेरङ्झबरफाट अवैधरूऩभा भाटो ङ्ञझकी चोयी 
ङ्झनकासी गयेको कसङ्टयभा दण्ड जङ्चयवानाफाऩत रु.१¸६०¸०००।–(एक राि साठी हजाय) भाग गयेको तथ्मराई 
ङ्झनज उजङ्टयीकतािरे निङ्टराई घङ्टस ङ्चयसवतफाऩत यकभ भाग गयेको बनी झङ्टठा ङ्जववयण उल्रेि गयी आमोगराई सभेत 
गरपतभा ऩायी झङ्टठा उजङ्टयी ङ्छदएको स-प्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकारे ङ्झनज ङ्झनवेदक दमायाभ चौधयीरे आफ्नो गल्ती 
ढाकछोऩ गयी सजामफाट फच्ने य साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीद्वम अध्मऺ कङ्ट वेयफहादङ्टय थाऩा 
य कोषाध्मऺ भोहनफहादङ्टय ङ्झसॊहराई दूङ्जषत भनसाम यािी भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टयभा झङ्टठा उजङ्टय ङ्छदएको देङ्ञिन 
आएकारे ङ्झनज ङ्झनवेदक दमायाभ चौधयीराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ 2048 को दपा 24ग. 
तथा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन¸ 2059 को दपा 49 फभोङ्ञजभ रु. 5¸000।- (ऩाॉच हजाय) जङ्चयवाना गनङ्टिका साथै 
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ङ्झनज ङ्झनवेदक दमायाभ चौधयीरे वन ऐन¸ 2049 तथा प्रचङ्झरत वन ऐन¸ 2076 फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको 
सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ गनि आवश्मक कानूनी कायफाही गयी सोको जानकायी आमोगराई सभेत गयाउन 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१२।३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झडङ्झबजन वन कामािरम¸ कैरारीराई सङ्टझाव रेिी  

ऩठाइएको ।  

५.३  ङ्ञजल्रा ऩवित जरजरा गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ७ ङ्झभरनचोकङ्ञस्थत काङ्झरगण्डकी नदीको ङ्जकनायभा ङ्झसभेन्ट ब्रक 
तथा येङ्झरङ उत्ऩादन गने उद्देश्मरे फागेश्वयी एङ्झग्रगेट एण्ड ब्रक उद्योग फागवीय घतॉको नाभभा ङ्झभङ्झत 
२०७१।७।१४ भा ङ्झनमभानङ्टसाय घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामािरम¸ ऩफितभा दताि बई सॊचारनभा यहेको देङ्ञिए 
ताऩङ्झन ङ्झनज फागवीय घतॉ य ङ्ञशव ङ्ञज.सी.रे सोही उद्योगको नाभभा साङ्झफक स्थानभा नै कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झनकामफाट 
अनङ्टभङ्झतसभेत नङ्झरई सो उद्योगको उद्देश्मङ्जवऩयीत योडा ढङ्टङ्गा¸ फारङ्टवासभेत उत्ऩादन तथा ङ्झफिी ङ्जवतयण गयी ङ्झफना 
अनङ्टभङ्झत िसय उद्योगसभेत सॊचारन गयेको देङ्ञिन आएको¸ साथै सो उद्योग सॊचारनको िभभा ङ्झनज 
सॊचारकहरूरे केही साविजङ्झनक जङ्झभनसभेत प्रमोग गयेको बङ्ङे नाऩी कामािरम ऩफितको प्रङ्झतवेदनफाट सभेत स्ऩष्ट 
देङ्ञिएको । जरजरा गाउॉऩाङ्झरकाको कामािरमफाट ङ्झफना अनङ्टभङ्झत सॊचाङ्झरत सो िसय उद्योग फन्द गनेतपि  
ऩटकऩटक आवश्मक ऩहर बइयहेको सो गाउॉऩाङ्झरकाफाट बएको ऩराचायफाट देङ्ञिएकारे मसयी ङ्झफना अनङ्टभङ्झत 
सॊचाङ्झरत उि िसय उद्योगराई योकथाभ गनेतपि  उङ्ञचत कानूनी प्रङ्जिमा अङ्ञघ फढाई जे जो गनङ्टिऩने गनि गयाउन 
प्रदेश उद्योग¸ ऩमिटन¸ वन तथा वातावयण भन्रारमराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१२।१० को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

५.४ ङ्ञजल्रा कञ्चनऩङ्टय¸ बीभदत्त न.ऩा.ङ्ञस्थत सङ्जहद स्भङृ्झत साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूह बीभदत्त न.ऩा. 3 ङ्झतरकऩङ्टयको 
नाभभा यहेको ट्रमाक्टय य ट्ररी घयामसी प्रमोजनभा रगाइएको य हार उि ट्रमाक्टय य ट्ररी ङ्झफिी गयेको बन् न े
सभेत ङ्जवषमभा अनङ्टसन्धानको िभभा िङ्टल्न आएको¸ वन कभिचायीहरूरे ङ्झभङ्झत २०७४।१२।३० गतेका ङ्छदन 
सङ्जहद स्भङृ्झत साभङ्टदाङ्जमक वनभा भङ्टछान गयी याङ्ञिएको ङ्झससौ गोङ्झरमा थान ६ को ५३.७९ र्क्यङ्ट.ङ्जप. काठ पेरा 
ऩायी अध्मऺ कणिफहादङ्टय ङ्जवष्टराई ङ्ञजम्भा रगाई सङ्टयङ्ञऺत याख्न ङ्झनदेशन ङ्छदइएकोभा 69×5¸ 66×5 य 64×6 
साइजका गोङ्झरमाहरू थान 3 (तीन) 2075।4।11 गते याङ्झरको सभमभा चोय तस्कयहरूरे चोयी रगकेो बन् न े
जानकायी इराका वन कामािरमराई नगयाएको बन् ने ङ्जवषमभा उि चोयी बएका बङ्झनएका 3(तीन) थान 
काठहरूका सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झडङ्झबजन वन 
कामािरम कञ्चनऩङ्टयराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

५.५ ङ्ञजल्रा ङ्ञचतवन, शङ्ञििोय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३ हार काङ्झरका नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ९ ङ्ञस्थत स्टाय राइभ  

इण्डङ्जष्डज प्रा.ङ्झर.रे वन तथा वातावयण भन्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झफना वन ऺेरको २.३७ हेक्टय जग्गाको अनङ्टभङ्झत 
नङ्झरई ८९¸४३९.९८ टन च ङ्टनढङ्टङ्गा उत्िनन गयेको बनी िानी तथा बगूबि ङ्जवबागरे ङ्झभङ्झत २०७६।६।१३ गते 
आमोगको कामािरम हेटौंडा¸ भकवानऩङ्टयभा ऩेस गयेको प्रङ्झतवेदनफाट देङ्ञिॉदा ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकामहरूरे गने ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभनको अबावभा अङ्झनमङ्झभतता तथा भ्रष्टाचायजन्म कामि हङ्टन जाने य अव्मवङ्ञस्थत उत्िनन 
कामिफाट वातावयणभा हङ्टने नकायात्भक प्रबावरे आसऩासका ऺेर¸ ऩूवािधाय तथा सभङ्टदामभा सभेत प्रङ्झतकूर असय 
ऩनि जाने हङ्टॉदा उत्िनन कामिफाट ङ्झसङ्ञजित वातावयणीम प्रबावको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनि गयाउन य सम्फङ्ञन्धत 
ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकामफाट प्रबावकायी अनङ्टगभन गयी कानूनसम्भतरूऩभा अनङ्टभङ्झत प्राप्त ऺेरफाट हङ्टने उत्िननराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय फाग्भती प्रदेशको उद्योग¸ ऩमिटन¸ वन तथा 
वातावयण भन्रारम हेटौंडा भकवानऩङ्टयराई  सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

५.६ सङ्टिेत ङ्ञजल्रा, बेयीगङ्गा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ ङ्ञस्थत कैनऩानी नौरो साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूहका 
ऩदाङ्झधकायीहरूफाट उि सभूहको यकभ तथा काठदाउया ङ्झफिी गदाि नक्करी बयऩाई फनाई धयौटी यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
तथा अङ्झनमङ्झभतता गयेको अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जष्ट नबए ताऩङ्झन अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ उत्तयाङ्झधकायवारा स्वशाङ्झसत य सॊगङ्छठत 
सॊस्थाको रूऩभा स्थाङ्जऩत कैनऩानी नौरो साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूह¸ सङ्टिेतफाट ङ्झफर बयऩाईका आधायभा 
भार अङ्झबरेि यािी रेिाऩयीऺण गये गयाएको देङ्ञिएकारे वन उऩबोिा सभूहको वाङ्जषिक आम व्ममको ङ्जहसाफ 
एवॊ रेिासम्फन्धी भान्म ङ्झसर्द्ान्त य प्रचङ्झरत कानूनको अनङ्टसयण गयी अङ्झबरेि यािी रेिाऩयीऺण गने गयाउन े
कतिव्मको ऩारना गनि य प्रचङ्झरत वन ऐन¸ २०७६ फभोङ्ञजभ वन उऩबोिा सभूहरे सो फभोङ्ञजभ आम व्ममको 
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रेिा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ ऩायदशॉ तवयरे यािे नयािे तथा रेिाऩयीऺण गये नगयेको अनङ्टगभन गयी आवश्मक 
देङ्ञिए ङ्झनदेशन ङ्छदई ङ्झनमङ्झभत य दङ्टरुस्त याख्नसभेत रगाउने ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन वन कामािरमको बएको 
हङ्टॉदा सो फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायी प्रबावकायी रूऩभा ऩारन गनि गयाउनेतपि  जो जे गनङ्टिऩने गनि आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७७।३।४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झडङ्झबजन वन कामािरमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको।  

५.७   ङ्ञजल्रा कैरारी, घोडाघोडी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ५¸ सेउकङ्झरमाभा यहेको पूरफायी साभङ्टदाङ्जमक वनभा अवैध 
रूऩभा काङ्जटएका ११४.३६ र्क्यङ्ट.ङ्जपट ङ्झससौका काठहरूको सम्फन्धभा वन हाङ्झन नोक्सानीसम्फन्धी कसङ्टयभा 
अनङ्टसन्धान रगामतको कायफाही गने ङ्ञजम्भेवायी ङ्झडङ्झबजन वन कामािरमको नै देङ्ञिॊदा कानूनफभोङ्ञजभ गनिका राङ्झग 
य आफ्नो कामिऺ ेरङ्झबरको साभङ्टदाङ्जमक वनहरूको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गनि/गयाउन ेसम्फन्धभा सभेत ङ्झडङ्झबजन वन 
कामािरम¸ ऩहरभानऩङ्टय कैरारीराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

६. अथि भन्रारम  

६.१  ङ्ञजल्रा रुऩन्देही, साङ्झफक देवदह गा.ङ्जव.स. वडा नॊ.- ९ ङ्ञस्थत चयङ्गे बङू्झभगत िानेऩानी तथा सयसपाइ सॊस्थाभा 
साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम¸ रुऩन्देही तथा स्थानीम उऩबोिा सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूसभेतको 
ङ्झभरेभतोभा आमोजनाका राङ्झग साभान िङ्चयद गदाि साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरीङ्जवऩयीत िङ्चयद गयी अङ्झनमङ्झभतता 
गयेको बङ्ङेसभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नेऩार सयकाय य ङ्जपनल्माण्ड 
सयकायफीच सम्ऩङ्ङ सम्झौताको ऩङ्चयमोजना दस्तावेजभा उङ्ञल्रङ्ञित प्रावधानफभोङ्ञजभ उि मोजना उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतभापि त सम्ऩङ्ङ बई ङ्झनमङ्झभतरूऩभा सॊचारन बइयहेको य यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको बङ्ङे आधाय 
प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नआए ताऩङ्झन साभग्री िङ्चयद गदाि VAT/PAN दताि व्मवसामीफाट रु.५०००।- बन्दा 
भाङ्झथको कायोफाय PAN ङ्झफरफाट बए गयेको देङ्ञिएकारे सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ फङ्टझी आवश्मक कायफाही 
गनि आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम¸ फङ्टटवरराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइमो । 

6.2 ङ्ञजल्रा काठभाडौं¸ साङ्झफक याभकोट गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 1/ग ङ्जक.नॊ. 840¸ 841¸ 848 य 887 को साम्देन 
ङ्झधन्टङ्टक गङ्टरुङको नाभभा दताि कामभ यहेका जग्गाहरू काठभाडौं ङ्ञजल्रा अदारतफाट योक्का यहेकै अवस्थाभा 
भारऩोत कामािरमसभेतको ङ्झभरेभतोभा ङ्झसङ्झबर फैंकभापि त ङ्झधतो िडा गयी गैयकानूनी तङ्चयकारे अकै व्मङ्ञिको 
नाभभा हक हस्तान्तयण गयेकारे छानङ्झफन गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेत व्महोयाको आमोगभा दताि हङ्टन आएको उजङ्टयी 
ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा काठभाडौं¸ साङ्झफक याभकोट गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 1/ग 
ङ्जक.नॊ. 840¸ 841¸ 848 य 887 का जग्गाहरू अदारतफाट योक्का यहेकै अवस्थाभा ङ्झफिी ङ्जवतयण बएको¸ 
ऩङ्टॉजीगत राबकय छरी बएको बङ्ङेसभेत उजङ्टयी ङ्झनवेदनभा उल्रेि बएका ङ्जवषमहरूभा ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय य प्रभाण 
सॊरग्न ङ्झभङ्झसर कागजातफाट नदेङ्ञिएकोभा फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थारे आफ्नो कजाि नीङ्झतभा यहेको 
व्मवस्थाफभोङ्ञजभ ऋणीको ङ्झधतो भूल्माॊकन गयी कजाि प्रवाह गने कानूनी व्मवस्था यहेको¸ सोही ङ्झधतो वषौं सभमको 
अन्तयारभा ङ्झरराभ ङ्झफिी गदाि ऩ ङ्टन: भूल्माॊकन अङ्झनवामिरूऩभा गनङ्टिऩने साथै सयकायी भूल्माॊकनसॉग साभञ्जस्मता हङ्टन े
गयी न्मूनतभ भूल्म तोङ्जकनङ्टऩने सभेतका कानूनी व्मवस्था फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थासम्फन्धी ऐन¸ 2073¸ नेऩार 
याष्ड फैंकफाट जायी गङ्चयएको एकीकृत ङ्झनदेशन-2074¸ ङ्झसङ्झबर फैंकको कजाि असङ्टरी ङ्झनदेङ्ञशका¸ 2071 सभेतभा 
यहेको नदेङ्ञिॉदा ङ्झरराभ गनङ्टिऩने ङ्झधतोभा यहेको सम्ऩङ्ञत्त (जग्गा) को भूल्म प्रत्मेक आङ्झथिक वषिको अन्तयारभा 
पयक ऩनि जाने य मसको कायणफाट ङ्झरराभ सकाय बएको भूल्म सम्फङ्ञन्धत आङ्झथिक वषिभा सम्फङ्ञन्धत भारऩोत 
कामािरमफाट कामभ बएको न्मूनतभ भूल्मबन्दा ऩङ्झन कभ हङ्टन जान सक्ने̧  त्मसफाट नागङ्चयकको सम्ऩङ्ञत्तको 
हकको प्रचरनसभेतभा असय ऩङ्टग्न सक्ने अवस्था साथै सम्भाङ्झनत सवोच्च अदारतफाट ङ्झभङ्झत 2073।7।8 भा 
नेऩार याष्ड फैंकको नाभभा बएको ङ्झनदेशनात्भक आदेशभा बएको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ सभेतफाट फैंक तथा ङ्जवत्तीम 
सॊस्थाहरूफाट कजाि प्रवाह गने िभभा ङ्झधतो भूल्माॊकन गदाि ङ्झरइएका आधाय तथा अनङ्टऩातसॉग ङ्झभल्ने गयी ङ्झधतो 
ङ्झरराभी गनङ्टिऩूवि ङ्झधतोभा यहेका सम्ऩङ्ञत्तको ऩङ्टन: भूल्माॊकन गयी न्मूनतभ भूल्म कामभ गनङ्टिऩने व्मवस्था हङ्टन उऩमङ्टि 
हङ्टने देङ्ञिॉदा मस सम्फन्धभा आवश्मक प्रफन्ध गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।२६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार याष्ड 
फैंकराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

६.३ बोजऩङ्टय ङ्ञजल्राङ्ञस्थत प्रकाश ङ्जकयाना ऩसर¸ ङ्छदङ्गरा¸ बोजऩङ्टयका प्रोप्राइटय प्रकाश बङ्ङे देवेिकङ्ट भाय शे्रष्ठरे ऩेट्रोङ्झरमभ 
ऩदाथि ङ्झफिी ङ्जवतयण गनि नेऩार आमर ङ्झनगभसॉग स्वीकृत नङ्झरई तथा भूल्म अङ्झबवङृ्जर्द् कयभा दताि हङ्टन ङ्टऩनेभा सो 



                                197 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

सभेत नगयी गैयकानूनी रूऩभा ऩेट्रोङ्झरमभ ऩदाथिको व्माऩाय व्मवसाम गयी भूल्म अङ्झबवङृ्जर्द् कय ऐन¸ २०५२ 
(सॊशोधनसङ्जहत) को दपा ५ फभोङ्ञजभ प्रङ्झतकूर कामि गङ्चयएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा मस सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ 
आवश्मक कायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०६७।६।२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय याजस्व ङ्जवबागभा सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

६.४ साङ्झफक हाॉडीगाउॉ भौजा हा.नॊ. ४५६ ङ्झबड्ने रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरका सयकायी¸ साविजङ्झनक जग्गाहरू व्मङ्ञि 
ङ्जवशेषको नाभफाट रु.2¸41¸69¸36¸125।- बन्दा फढीको ङ्झधतो ऩाङ्चयत बई ङ्जवङ्झबङ्ङ फैंक तथा ङ्जवत्तीम 
सॊस्थाहरूफाट अयफौंको कजाि प्रवाह बएको देङ्ञिएको अवस्थाभा सम्फङ्ञन्धत फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाभा यहेको 
सविसाधायणको अयफौंको ङ्झनऺेऩको सङ्टयऺण गने सभेतको प्रमोजनका राङ्झग कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही 
गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१०।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार याष्ड फैंकराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको।  

६.५ अन्तयािङ्जष्डम  ओरङ्ञम्ऩक कङ्झभटीफाट प्राप्त कङ्चयफ १ राि डरयफाट सवोच्च अदारतरे अभान्म घोङ्जषत गयेको नेऩार 
ओरङ्ञम्ऩक कङ्झभटीका अध्मऺ ध्र ङ्टफफहादङ्टय प्रधानरगामतको ङ्झभरेभतोभा अङ्झनमङ्झभतता बएको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ध्र ङ्टफफहादङ्टय प्रधान अध्मऺ यहेको नेऩार ओरङ्ञम्ऩक कङ्झभटी नाभक सॊस्था 
सॊस्था दताि ऐन¸ 2034 फभोङ्ञजभ दताि बए ताऩङ्झन िेरकङ्ट द ङ्जवकास ऐन¸ 2048 य सोको ङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ 
दताि नबएको य सॊस्था दताि ऐनफभोङ्ञजभ बएको दताि ऩङ्झन नवीकयण नगयेको बङ्ङे देङ्ञिॉदा मो सॊस्थारे नेऩार 
सयकायफाट अनङ्टदान प्राप्त नगयेको सभेत हङ्टॉदा आमोगको ऺेराङ्झधकायङ्झबर ऩने साविजङ्झनक सॊस्थाको ऩङ्चयबाषाङ्झबर ऩने 
नदेङ्ञिएकोभा ओरङ्ञम्ऩकको अन्तयािङ्जष्डम सॊस्था International Olympic Committee (IOC) र Olympic Council 

of Asia (OCA) (legal Source) फाट नेऩार ओरङ्ञम्ऩक कङ्झभटी य याङ्जष्डम ओरङ्ञम्ऩक कङ्झभटी¸ नेऩारको नाभभा 
नेऩारङ्ञस्थत फैंकहरूको USD िाताभा यकभ प्राप्त हङ्टने गयेकोभा उि यकभ उङ्ञल्रङ्ञित िातावाराकै NPR 
िाताभा ट्रान्सपय गयी ङ्जवत्तीम कायोफाय गदै आएको तथा ङ्जवदेशी भङ्टिाभा कायोफाय गदाि याष्ड फैंकको स्वीकृङ्झत 
ङ्झरए नङ्झरएको रगामत ङ्जवदेशी ङ्जवङ्झनभम (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन¸ 2019 सभेतका कानूनफभोङ्ञजभ काभ कायफाही बए 
नबएको सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
नेऩार याष्ड फैंकराई रेिी ऩठाइएको ।  

६.६ कम्ऩनी यङ्ञजष्डाय कामािरमका यङ्ञजष्डायरे ऩाॉचताये होटेर माक एण्ड मङ्झतभा योमर र्क्याङ्झसनो सञ्चारन गने 31 कयोड 
रुऩैमाॉ याजस्व फर्क्यौता यहेको ङ्झगल्ट इन्बेष्टभेन्ट प्रा.ङ्झर.को सम्ऩूणि सेमय कय च ङ्टिा नगयाई सञ्चारक सङ्टयेन्िफहादङ्टय 
ङ्झसॊहको नाभफाट सोही र्क्याङ्झसनोभा काभ गने कभिचायी जमन्ती थाऩाको नाभभा भोटो यकभ नजयाना ङ्झरएय 
नाभसायी गङ्चयङ्छदएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न आन्तङ्चयक याजस्व 
ङ्जवबागको च.नॊ. 512 ङ्झभङ्झत 2076।1।6 को ऩरानङ्टसाय प्रस्तङ्टत ङ्झगल्ट इन्बेष्टभेन्ट प्रा.ङ्झर. (स्थामी रेिा नम्फय 
302882739) को आम वषि 2069/70 सम्भको भार सॊशोङ्झधत कय ङ्झनधाियण बएको¸ सो कम्ऩनीको 
रु.38¸27¸192।45 आमकयसभेत फर्क्यौता यहेको देङ्ञिएको तथा कम्ऩनीको सम्ऩूणि सेमय याजफहादङ्टय ङ्झसॊहफाट 
ङ्झभङ्झत 2070।2।27 भा हङ्चयशचन्दरे िङ्चयद गयी ङ्झभङ्झत 2072।3।18 भा ङ्झनजरे सङ्टयेन्िफहादङ्टय ङ्झसॊहराई 
ङ्झफिी गयेको¸ ङ्झनज सङ्टयेन्िफहादङ्टय ङ्झसॊहरे ऩङ्झन ङ्झभङ्झत 2075।5।17 भा जमन्ती थाऩाराई रु.25 कयोडभा 
सम्ऩूणि सेमय ङ्झफिी गयेको देङ्ञिएकारे मस कायोफायभा ऩङ्टॉजीगत राबकयको ङ्जवषम सभेत देङ्ञिएको¸ सेमय िङ्चयद 
ङ्झफिी हङ्टॉदा ऩङ्टॉजीगत राब बए नबएको य सोभा ऩङ्टॉजीगत राबकय छरी बए नबएको उङ्ञल्रङ्ञित सेमय कायोफायको 
कय ऩयीऺणफाट भार थाहा हङ्टने बएकारे सेमय कायोफायको कय ऩयीऺण य आमकय फर्क्यौता असङ्टरीका राङ्झग 
प्रचङ्झरत आमकय ऐन¸ 2058 फभोङ्ञजभ गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय आन्तङ्चयक 
याजस्व ङ्जवबागराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

७.    बङू्झभ व्मवस्था¸ सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्रारम 

7.1  काठभाडौं ङ्ञजल्रा साङ्झफक नगय १९(ि) ङ्जकत्ता नम्फय १८९३ य १८९५ को जग्गा बोगअनङ्टसाय नक्सा य 
ऺेरपर कामभ गदाि साविजङ्झनक जग्गा घङ्टसाएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा नाऩी कामािरम तथा भारऩोत कामािरमफाट बोगअनङ्टसायको नक्सा य ऺेरपर कामभ गदाि 
भारऩोत कामािरमरे नाऩी ङ्जवबागसॉग सहभङ्झत ङ्झरनङ्टऩने य टामर चेक गनि नऩाउने ङ्जकत्ताराई ऩङ्झन टामर चेकका 
नाभभा ऺेरपर फढाएको देङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा फङ्टझी कानूनफभोङ्ञजभ गनङ्टि बनी नाऩी ङ्जवबागराई य ङ्जवष्णङ्टभती 
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ङ्झरङ्कयोडको साविजङ्झनक जग्गा 0-0-1-0 व्मङ्ञिको नाभभा घङ्टसाएको बङ्ङे देङ्ञिॉदा मसभा फङ्टझ्नङ्टऩने फङ्टझी साविजङ्झनक 
जग्गा सॊयऺणको प्रफन्ध गनि बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरमराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।२३ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

7.2  काठभाडौं ङ्ञजल्रा¸ साङ्झफक धाऩासी ४(ि) य ४(ग) को भाङ्ञजिनभा ४(ग) को नक्सातपि  साङ्झफक नाऩीभा कामभ 
यहेको भाङ्ञजिनको साङ्झफक याजकङ्ट रोसॉग जोङ्झडएका कङ्झतऩम ङ्जकत्ता जग्गाहरू हारसाङ्झफक दताि बइसकेका य कङ्झतऩम 
ङ्जकत्ता जग्गा हारसाङ्झफक दताि हङ्टन फाॉकी नै यहेको देङ्ञिएकोरे साङ्झफक धाऩासी 4(ि) य 4(ग) को भाङ्ञजिनभा 
४(ग) तपि  कामभ यहेको साङ्झफक याजकङ्ट रोको ऺेरपर कानूनफभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत गने गयी आमोगको ङ्झभङ्झत 
2075।8।26 को ङ्झनणिमानङ्टसाय ऩ.सॊ. २अनङ्ट/धाऩासी/075-76¸ च.नॊ. 822¸ ङ्झभङ्झत 2075।8।26 को 
ऩरफाट योक्का याङ्ञिएका सम्ऩूणि ङ्जकत्ता जग्गाहरू अन्म कङ्ट नै व्महोयाफाट योक्का याख्न नऩने बए योक्का पङ्ट कङ्ट वा गनि 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय भारऩोत कामािरम¸ टोिाभा रेिी ऩठाइएको ।  

7.३ ङ्ञजल्रा फाॉके¸ वासङ्टदेवऩङ्टय वडा नॊ. ३ (क)¸ ङ्जक.नॊ. २६७९ को जग्गा ङ्झभङ्झत २०७४।१२।५ भा रु. 
९¸००¸०००।– कायोफाय बएको जग्गा ङ्झभङ्झत २०७५।१०।८ भा रु.३¸००¸०००।– भा कायोफाय गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको बङ्ङे सम्फन्धभा ऩङ्जहरे ऩाङ्चयत गयेको यङ्ञजषे्डसन ङ्झरितको भूल्म फढी यािी ऩङ्झछ ऩाङ्चयत हङ्टने यङ्ञजषे्डसन ङ्झरित 
ऩाङ्चयत गदाि अङ्ञघल्रो थैरी अॊकबन्दा घटी थैरी अॊक यािी ङ्झरित ऩाङ्चयत नगनङ्टि नगयाउनङ्ट हङ्टन बङ्ङे बङू्झभसङ्टधाय तथा 
व्मवस्थाऩन ङ्जवबाग¸ फफयभहर काठभाडौंको च.नॊ. २२५० ङ्झभङ्झत २०७६।१२।२८ को ऩङ्चयऩरफाट देङ्ञिन 
आएको य प्रस्तङ्टत वायदातभा ङ्ञजल्रा फाॉके¸ फासङ्टदेवऩङ्टय वडा नॊ. ३ (क) ङ्जक.नॊ. २६७९¸ ऺेरपर ०-०-१० को 
जग्गा ङ्झभङ्झत २०७४।१२।५ भा थैरी अॊक रु.९¸००¸०००।- य ऩङ्झछ ङ्झभङ्झत २०७५।१०।०८ भा सोही 
जग्गाको थैरी अॊक रु.३¸००¸०००।- यािी उही कामािरमफाट यङ्ञजषे्डसन ऩास गयेको देङ्ञिई उङ्ञल्रङ्ञित 
ऩङ्चयऩरको ऩङ्चयऩारना गयेको सभेत नदेङ्ञिॊदा अङ्ञघल्रो ङ्झरितभा उल्रेि गङ्चयएको थैरी (भूल्म) बन्दा घटी थैरी 
(भूल्म) यािी ङ्झरित ऩाङ्चयत गयी याजस्व छल्ने प्रवङृ्ञत्त फङ्जढयहेको देङ्ञिॊदा मस्तो कामिको ऩङ्टनयावङृ्ञत्त हङ्टन नङ्छदनेतपि  
आवश्मक व्मवस्था गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।८।५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन भन्रारम¸ 
बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवबागभा रेिी ऩठाइएको ।  

७.४  साङ्झफक हाॉडीगाउॉ भौजा हा.नॊ. ४५६ ङ्झबड्ने रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबर ऩने सयकायी जग्गा आफ्नो नाभभा कामभ 
यहेका हारका जग्गाधनीहरूभध्मेका कङ्ट भाय येग्भी य नवीन ऩौडेरउऩय सभेत जग्गा जपतको भागदाफी गनङ्टिऩनेभा 
ङ्झनजहरूरे आमोगका अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतसभऺ गयेको फमान तथा आमोगसभऺ ऩेस गयेको ङ्झनवेदनभा काठभाडौं 
फारङ्टवाटायङ्ञस्थत रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबर आफ्नो नाभभा कामभ यहेका जग्गाहरू नेऩार सयकायराई छाङ्झडङ्छदन 
भञ्जङ्टय गयेकारे जग्गा जपतको भागदाफी ङ्झरनका राङ्झग प्रङ्झतवादी फनाउन आवश्मक नदेङ्ञिॊदा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन¸ 2059 को दपा 55 फभोङ्ञजभ हार ङ्झनज कङ्ट भाय येग्भी य नवीन ऩौडेरको हकभा जग्गा जपतको भागदाफी 
नङ्झरने।तथाङ्जऩ कङ्ट भाय येग्भीको नाभको ङ्झसट नॊ. 102-1025-15 ङ्जक.नॊ. 511 य नवीन ऩौडेरको नाभको ङ्झसट 
नॊ. 102-1025-15 ङ्जक.नॊ. 309 य ङ्जक.नॊ. 315 का जग्गा सम्फन्धभा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ 
गनि-गयाउनका राङ्झग मथाशीघ्र आवश्मक कायफाही गनि य सोको जानकायी आमोगराई गयाउनङ्ट बनी आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७६।१०।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय बङू्झभ व्मवस्था¸ सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्रारमभा सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको।साथै रङ्झरता ङ्झनवास र्क्याम्ऩङ्झबरका उि ङ्जक.नॊ. 511¸ 309 य 315 सभेतका जगगाहरू 
अनङ्टसन्धानको िभभा योक्का यहेकारे उि ङ्जक.नॊ. 511¸ 309 य 315 जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ 
गने प्रमोजनका राङ्झग भार योक्का पङ्ट कङ्ट वा गयी सम्फङ्ञन्धत कामािरमभा रेिी ऩठाइएको। 

७.५  ङ्ञजल्रा फाया ङ्जऩप्रा वसतऩङ्टय वडा नॊ. ८ ङ्जकत्ता नॊ. १०१ को ज.ङ्झफ. ०-७-० य ऐ. वडा नॊ. ९ गाउॉ ङ्जक.नॊ. १०८ 
को ज.ङ्झफ. ०-१-० य जमनगय च्मङ्टटाहा वडा नॊ. ७ ङ्ञस्थत यहेको ङ्जक. नॊ. ४९ को ज.ङ्झफ. ०-८-०¸ ऐ. वडा नॊ. 
७ ङ्जकत्ता नॊ. ६२ को ज.ङ्झफ. ०-७-० जग्गाधनी सीतायाभ याउत अङ्जहयको नाभभा दताि यहेको जग्गा ङ्झनजको 
एकाघय ऩङ्चयवायको कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्म जीङ्जवत नयहेको हङ्टॉदा उि जग्गाहरू नेऩार सयकायको नाउॉभा आउनङ्टऩनेभा 
भारऩोत कामािरम फायाका रेिन्दास अगन्धजी हजया दङ्टसाधरे गरत ङ्झरित तमाय गयी भयङ्झसमा याम मादवको 
नाभभा नाभसायी गयेको बङ्ङसेभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सीतायाभ याउत 
अङ्जहयको नङ्ञजकको हकदाय ङ्झनजकै छोया झकड याउत अङ्जहय जीङ्जवतै यहेको अवस्थाभा सीतायाभ याउत अङ्जहयको 
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हक िाने भयङ्झसमा याम मादवबन्दा फाहेक अन्म कोही नबएको बङ्ङे व्महोयाको गरत ङ्झरित/ङ्जकते सयकायी 
कागजातको आधायभा जग्गाधनी सीतायाभ याउत अङ्जहयकी नाङ्झतनी भयङ्झसमा याम मादवको नाभभा नाभसायी बएको 
ङ्झनज सीतायाभ याउत अङ्जहयको ङ्ञजल्रा फाया ङ्जऩप्रा वसतऩङ्टय वडा नॊ. ८ ङ्जकत्ता नॊ. १०१ को ज.ङ्झफ. ०-७-० य ऐ. 
वडा नॊ. ९ गाउॉ ङ्जक.नॊ. १०८ को ज.ङ्झफ. ०-१-० य जमनगय च्मङ्टटाहा वडा नॊ. ७ ङ्ञस्थत यहेको ङ्जक.नॊ. ४९ को 
ज.ङ्झफ. ०-८-०¸ ऐ. वडा नॊ. ७ ङ्जकत्ता नॊ. ६२ को ज.ङ्झफ. ०-७-० जग्गाको ङ्जवषमभा कानूनफभोङ्ञजभ गनि गयाउन 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१२।१० को ङ्झनणिमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरम¸ करैमा¸ फायाराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको । 

७.६  काठभाडौँ ङ्ञजल्रा ऩाटेटाय नमाॉफस्ती वडा नॊ. 6 काठभाडौँ नगय ङ्जवकासअन्तगित ऩने 14 आना ऩतॉ जग्गाभा 
नगय ङ्जवकास कामािरमभा कामियत इङ्ञन्जङ्झनमय ङ्जवनोद य नामफ सङ्टब्फा माभरे नक्करी सङ्टकङ्ट म्फासी िडा गयी सो 
ठाउॉभा टहया फनाई वषौंदेङ्ञि बाडाभा ङ्छदई आङ्झथिक चरिेर गदै आएको य हार सो ठाउॉभा 6 ङ्झभटयको फाटो 
हङ्टन ङ्टऩनेभा सो टहयारे गदाि फाटो अवरुर्द् हङ्टन आएको सम्फन्धभा नगय ङ्जवकासको कामािरमराई फायम्फाय भौङ्ञिक 
य ङ्झरङ्ञित ताकेता य ङ्झनवेदन गदाि ऩङ्झन सो टहया नहटाएको य नेऩारको प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ घयजग्गा केही 
नबएका व्मङ्ञि सङ्टकङ्ट म्फासी हङ्टन ङ्टऩनेभा काठभाडौँभा ३/४ योऩनी जग्गा बएका नक्करी सङ्टकङ्ट म्फासीराई भङ्टआब्जाको 
नाभभा जग्गा य यकभ ऩङ्झन उऩरब्ध गयाउने¸ सो जग्गा य यकभको उनीहरूफीच फाॉडपाॉड य उनीहरूराई 
मथास्थानभै याख्नसेम्भको गहृकामि बइयहेकारे प्रचङ्झरत कानूनको उल्रॊघन गयी ऩतॉ जग्गाभा बएको टहयाराई 
हटाई दोषीहरूभाङ्झथ हदैसम्भको कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा आमोजनाका कभिचायीहरूरे प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत नक्करी सङ्टकङ्ट म्फासीराई भङ्टआब्जाको नाभभा 
ङ्झनजहरूफाट वषौंदेङ्ञि बाडा ङ्झरई चरिेर गयेको य जग्गा तथा यकभ फाॉडपाॉड गयेको बङ्ङे कसङ्टय कामभ गनि 
सङ्जकने आधाय प्रभाण नदेङ्ञिए ताऩङ्झन आमोजनारे अङ्झधग्रहण गयेको ऺेरङ्झबर जग्गा नबएका स्व. भैते राभाकी 
श्रीभती भामा ताभाङ राभाराई सभेत उि ङ्जक.नॊ. ६४¸ ऺेरपर ६५.०० वगिङ्झभटयको जग्गाभध्मे आधा ङ्छदने 
बनी वडा नॊ. ६ को उऩबोिा सङ्झभङ्झत हङ्टॉदै आमोजना व्मवस्थाऩन उऩसङ्झभङ्झतको फैठकफाट ङ्झसपाङ्चयस गने गयी 
बएको ङ्झनणिम कामािन्वमन नबएको¸ गरत भनसाम यािी ङ्झनणिम बएको तथ्मफाट नदेङ्ञिएको¸ नेऩार सयकायराई 
हाङ्झन नोक्सानी बएको सभेत नदेङ्ञिएकोरे आमोजनाफाट कानूनफभोङ्ञजभ फाहेक कसैराई ऩङ्झन जग्गा उऩरब्ध 
गयाउन नङ्झभल्न ेहङ्टॉदा सोही अनङ्टसाय गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।१९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

७.७  ङ्ञजल्रा रुऩन्देही, साङ्झफक गजेडी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ङ को ङ्जक.नॊ. ७३३¸ ७४२ य ६३४ को पाइर नक्सा 
फनाउॉदा ङ्जक.नॊ. 732¸ 824 य 743 को केही बागसभेत घङ्टसाएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उऩयोिफभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा रुऩन्देही साङ्झफक गजेडी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ङ 
को ङ्जक.नॊ. ७३३¸ ७४२ य ६३४ तथा ऐ.ऐ. कयङ्जहमा वडा नॊ. ७ि को ङ्जक.नॊ. ७७७ का जग्गाको 
जग्गाधनीहरूको जग्गाधनी दताि से्रस्ताभा ऺेरपर फढाएको नदेङ्ञिएको¸ पाइर नक्सा तमाय गनेरे कसैराई 
गैयकानूनी राब वा नोक्सानी ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतऩूणि तङ्चयकारे आङ्झथिक रेनदेन तथा भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय गयेको बङ्ङ े
वस्तङ्टङ्झनष्ठ आधाय प्रभाण नदेङ्ञिए ऩङ्झन पाइर नक्सा तमाय गदाि साविजङ्झनक कङ्ट राको ब-ूबागसभेत व्मङ्ञि ङ्जवशेषभा 
ऩनि जाने जस्ता कामि बएको देङ्ञिएकोरे साविजङ्झनक जग्गाको साङ्झफकदेङ्ञिको ऺेरपरभा पयक नऩने गयी 
साविजङ्झनक जग्गा सॊयऺणको प्रफन्ध गनि बङू्झभ सङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरम¸ फङ्टटफर¸ रुऩन्देहीराई आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७७।२।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

७.८  ङ्ञजल्रा फाॉके साङ्झफक सोनऩङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९ ङ्जकत्ता नॊ. ४४ को ताया सङ्टगय ङ्झभरको नाभभा यहेको 
हदफन्दीबन्दा फढीको जग्गा बङू्झभसम्फन्धी ऐन¸ २०२१ को दपा २१(ि) फभोङ्ञजभ जग्गाको फहारी ऩाएको 
ङ्झभङ्झतरे १० वषि नऩङ्टगेसम्भ फेचङ्झफिन वा अरू कङ्ट नै रूऩरे हक छाडी ङ्छदन वा अॊशफन्डा गनि नऩाउने गयी 
याजकङ्ट भायी ङ्ञघङ्झभये य सीताकङ्ट भायी नेऩारीरे प्राप्त गयेकोभा प्राप्त बएको जग्गा एक वषि नऩङ्टग्दै यङ्ञजषे्डसन ऩास गयी 
हक हस्तान्तयण गयेको बङ्ङसेभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा हदफन्दीबन्दा फढी 
बई ङ्झफिी ङ्जवतयणभा ऩाएको जग्गा जग्गाधनीरे प्राप्त गदािको सति उल्रॊघन गयी जग्गा फहारी ऩाएको १० 
वषिङ्झबरभा नै फेचङ्झफिन गयेको देङ्ञिएकोभा सो सम्फन्धभा बङू्झभ सम्फन्धी ऐन¸ २०२१ को दपा २४(२) भा दपा 
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२१ फभोङ्ञजभ ङ्झफिी ङ्जवतयण हङ्टॉदा जग्गा ऩाउने कङ्ट नै व्मङ्ञिरे सोही ऐनको दपा २३ भा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट या 
उल्रङ  घन गयी सो जग्गा फेचङ्झफिन गयेभा वा हक छाडी ङ्छदएभा वा अॊशफन्डा गयेभा वा जग्गा वा त्मसको 
उब्जनी ङ्झधतो फन्धक यािेभा तोङ्जकएको अङ्झधकायीको आदेशरे त्मस्तो रेनदेन फदय बई सम्फङ्ञन्धत जग्गा य जग्गा 
ङ्झरने व्मङ्ञिको ऩयेको थैरीसभेत जपत गङ्चयने कानूनी व्मवस्था बएकारे प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक ङ्झनणिम 
गनि य बङू्झभसङ्टधाय कामािरम¸ फाॉकेको ऩरानङ्टसाय हदफन्दीबन्दा फढी बई प्राप्त गयेको जग्गा दा.िा. गयी व्मङ्ञिको 
नाभभा जग्गाधनी दताि से्रस्ता तमाय गदाि से्रस्ता¸ ऩङ्टजािभा जनाउनङ्टऩने कैङ्जपमत जनाएको नदेङ्ञिएकारे उि कामिभा 
ङ्ञजम्भेवाय भारऩोत कामािरम¸ फाॉकेका तत्कारीन कभिचायीको ऩङ्जहचान गयी आवश्मक कायफाही गयी सोको 
जानकायी आमोगराई गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय बङू्झभ व्मवस्था¸ सहकायी तथा 
गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्रारमभा रेिी ऩठाइएको । 

८. सॊचाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध भन्रारम 

८.१  गोयिाऩर सॊस्थानरे २५ नोबेम्फय २०१८ भा ४०० भेङ्जट्रक टन न्मङ्टजङ्जप्रन्ट ङ्चयर िङ्चयद गनिका राङ्झग िङ्चयद गङ्चयन े
न्मङ्टजङ्जप्रन्ट ङ्चयरको स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन उल्रेि गयी टेन्डय (IFB No.: Gorkhapatra/G/2075/76/01) आह्वान गयेकोभा 
गोयिाऩर सॊस्थानका कभिचायीहरू य एङ्झसमा कऩोयेसन प्रा.ङ्झर.को ङ्झभरेभतोभा टेण्डयभा उङ्ञल्रङ्ञित 
स्ऩेङ्झसङ्जपकेसनबन्दा कभसर कागज स्वीकाय गयेको तथा टेण्डयभा उल्रेि बएको सभम सीभाङ्झबर कागज 
आऩूङ्झतिसभेत नगयेको हङ्टॉदा छानङ्झफन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा Bidding Document भा उल्रेि गयेको Kohinoor  कम्ऩनीको News Print Reels को 
सट्टाभा छऩाइ ऩयीऺण गदाि फोरऩरभा उल्रेि बएको स्ऩेङ्झसङ्जपकेसनअनङ्टसाय यहेको Emami Paper Mills Ltd. को 
News Print Reel उऩरब्ध गयाएको देङ्ञिएको¸ गोयिाऩर सॊस्थानरे िङ्चयद कामि गदाि िङ्चयद मोजनाको प्रबावकायी 
कामािन्वमन नगयेको¸ फोरऩर आह्वान गङ्चयएको उङ्ञल्रङ्ञित News Print Reels को Tender Document को 
स्ऩेङ्झसङ्जपकेसनभा आवश्मक Lab Test को प्रावधान नयािी कङ्ट नै अभङ्टक व्मङ्ञिको चाहनाअनङ्टसाय फोरऩर स्वीकाय 
वा अस्वीकाय गनि सक्ने गयी फोरऩरदाताफाट News Print Reels प्राप्त बएऩश्चात ्छऩाइ ऩयीऺण भार गङ्चयएको 
देङ्ञिएकोरे  उङ्ञल्रङ्ञित कामिहरूफाट भ्रष्टाचायराई प्रश्रम ङ्झभल्न सक्ने हङ्टॉदा िङ्चयद कामि गदाि िङ्चयद मोजनाको 
प्रबावकायी कामािन्वमन तथा News Print Reels िङ्चयदको फोरऩरको कागजात तमाय गदाि स्ऩष्ट य आवश्मक 
स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन तमाय गयी सोको प्रमोगशारा ऩयीऺणका आधायभा भार फोरऩर स्वीकाय गने गयी िङ्चयद गनि 
गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१२।१० को ङ्झनणिमानङ्टसाय सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध भन्रारमराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको । 

८.२  याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जवङ्झध केन्ि (NITC) रे प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  कामािरमअन्तगित सॊचाङ्झरत ICT 

Development आमोजनाभा ङ्जवङ्झबङ्ङ Software Application हरूको प्रमोग गनिका राङ्झग सन ् २०१०/११ ङ्झतय 
१६ कोयको ओयेकर डाटाफेसको ओयेकर ११ ङ्ञज इन्टयप्राइज इङ्झडसनको राइसेन्स िङ्चयद गयेकोभा ऩङ्झछ ऩङ्झन 
आवश्मकता नै नबई ३२ कोयको नमाॉ राइसेन्स ओयेकर १२ ङ्झस िङ्चयद गयी कयोडौँ िचि गयी अङ्झनमङ्झभतता 
गयेको¸ ओयेकर डाटाफेस िङ्चयद गनिका राङ्झग आह्वान बएको फोरऩर नॊ. IFB No. NITC/G/NCB-10-
074/75 Invitation for Electronic Bids Renewal of License Update and Support for Oracle RDBMS भा 
अङ्झनमङ्झभतता बएको बङ्ङे ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उजङ्टयीभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभ 
िङ्चयद कामिभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बङ्ङे ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय कायण नदेङ्ञिए ताऩङ्झन केन्िको ऩङ्चयऩाटी तथा कामि 
प्रणारीभा केही र ङ्टङ्जट बएको देङ्ञिॉदा Oracle 11G Database राई बङ्जवष्मभा के कसयी सयकायी ङ्झनकामभा प्रमोगभा 
ल्माउने̧  कामािरमरे भागै नगयी हच ङ्टवाका बयभा भार िङ्चयद कामि नगने¸ ङ्जवङ्झबङ्ङ कामािरमहरूसॉग छरपर गयी 
आवश्मकताअनङ्टसाय भारै िङ्चयद कामि गने य हार प्रमोगभा आइयहेको Database राई सभमभै नवीकयण गनेतपि  
आवश्मक ऩहर गने य ङ्जवगत जस्तै बइयहेको प्रणारीराई ङ्जवस्थाङ्जऩत गदै जाने हो बने अनावश्मक रूऩभा 
याज्मराई आङ्झथिक बाय ऩने हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१२।१० को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय याङ्जष्डम सूचना प्रङ्जवङ्झध केन्ि¸ ङ्झसॊहदयफायभा रेिी ऩठाइएको । 
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९ गहृ भन्रारम 

९.१  नाऩी कामािरम¸ ङ्ञचतवनका सबेऺक याजेश कभािचामिरे सेवाग्राही ङ्जवष्णङ्ट प्र. ऩौडेरसॉग घङ्टस ङ्झरइसकेऩङ्झछ उऩबोिा 
अङ्झधकाय सॊयऺण भॊच य News 24 का प्रङ्झतङ्झनङ्झधरे ङ्झनज याजेश कभािचामि य सेवाग्राहीराई ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामािरम¸ बयतऩङ्टयभा दाङ्ञिरा गयाएकोभा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ ङ्ञचतवनका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी ङ्ञजतेन्ि 
फस्नेतको योहफयभा याष्डसेवक याजेश कभािचामिरे ङ्झरएको घङ्टस ङ्चयसवत रु.20¸000।- ङ्झनज सेवाग्राहीराई ङ्जपताि 
गयाएको हङ्टॉदा ङ्झनज याजेश कभािचामिराई ङ्जवबागीम कायफाहीका राङ्झग बङू्झभ व्मवस्था¸ सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण 
भन्रारमका श्रीभान ्सङ्ञचवराई सम्फोधन गयी ङ्झनज प्र.ङ्ञज.अ.रे दस्तित गयी सफै कागजात ऩठाइएको व्महोया 
ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ ङ्ञचतवनको च.नॊ. 6734 ङ्झभङ्झत 2075।9।20 को ऩरफाट देङ्ञिएकारे भ्रष्टाचायसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमवस्तङ्टभा सवािङ्झधकाय ङ्झनकाम अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगभा आवश्मक कायफाहीका राङ्झग 
ऩठाउनङ्टऩनेभा प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे ऺेराङ्झधकायङ्झबर नऩने ङ्जवषमभा घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको यकभ ङ्जपताि ङ्छदने बङ्ङे 
भङ्टच ङ्टल्काभा प्रभाङ्ञणत गने तथा ङ्जवबागीम कायफाहीका राङ्झग रेिी ऩठाएको देङ्ञिॊदा ङ्झनज प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी 
ङ्ञजतेन्ि फस्नेतका हकभा आवश्मक कायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय गहृ 
भन्रारमभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.2 सवायी दङ्टघिटनाको ऩङ्टङ्झरस ङ्चयऩोटि फनाइङ्छदने प्रमोजनाथि रु.१¸००¸०००।- घङ्टस ङ्चयसफत भाग गने प्रहयी जवान 
देफेन्िफहादङ्टय फरामयसभेतराई प्रचङ्झरत कानूनअनङ्टसाय कायफाही गयी ऩाउनका राङ्झग प्राप्त उजङ्टयी ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सवायी दङ्टघिटना बई ङ्झफभाका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदाि एकरूऩता य ङ्झनङ्ञश्चतता 
कामभ गनि सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कामािरमरे फङ्टझ्नङ्टऩने तथ्म तथा प्रङ्जिमाका सम्फन्धभा ङ्झनङ्ञश्चत कामिङ्जवङ्झध फनाई सोको 
आधायभा सवायी दङ्टघिटना ङ्झसपाङ्चयस गने ऩङ्चयऩाटीको ङ्जवकास गनि उऩमङ्टि हङ्टने देङ्ञिएकारे मस सम्फन्धभा 
आवश्मक प्रफन्ध गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।३० को ङ्झनणिमानङ्टसाय प्रहयी प्रधान कामािरम¸ नक्सारराई 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.३  रभजङ्टङ ङ्जवद्यङ्टत ्उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ श्रीकान्त ङ्ञघङ्झभयेरे सॊस्थाको ङ्जवधान¸ ङ्जवद्यङ्टत ्  ऐन तथा ङ्झनमभावरीअनङ्टसाय 
कामि नगयी भनोभानी ढॊगरे कामि गयेको¸ जनताफाट उठाएको रािौं यकभ सॊस्थाको फैंक िाताभा नयािी ङ्झनजी 
व्मवसामभा रगानी गयेको बन् नसेभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा रभजङ्टङ 
ङ्जवद्यङ्टत ्उऩबोिा सॊस्था¸ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ रभजङ्टङभा सॊस्था दताि ऐन २०३४ फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यङ्टत ् ङ्जवतयण 
एवॊ त्मसको येिदेि गनिका राङ्झग उऩबोिाभा आधाङ्चयत एक गैयसयकायी सॊस्थाको रूऩभा दताि बई सॊचारनभा 
आएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा सॊस्था दताि ऐन¸ २०३४ फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको सॊस्थाको भ्रष्टाचाय तथा अङ्झनमङ्झभतताको 
छानङ्झफन गने ङ्जवषम भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा २ (ग) य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
ऐन¸ २०४८ को दपा २ (घ) य (ङ) तथा दपा ४ फभोङ्ञजभ मस आमोगको ऺेराङ्झधकायङ्झबर ऩने नदेङ्ञिएकारे 
फढी भूल्मभा ङ्जवद्यङ्टत ्इनजॉ ङ्झभटय ङ्झफिी य ङ्जवद्यङ्टत ्भहसङ्टर सभमभै ब ङ्टिानी गने ग्राहकहरूराई ङ्झनमभानङ्टसाय छङ्टट 
(ङ्चयफेट) नङ्छदएको ङ्जवषमभा छानङ्झफन गयी आवश्मक कायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।५ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ रभजङ्टङराई रेिी ऩठाइएको । 

९.४ सहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग¸ ङ्झडङ्झबजन कामािरम काठभाडौंअन्तगित फोरऩर आह्वान बई ङ्झनभािण 
व्मवसामी सोवणि/िम्हामणी जे.बी.सॉग ठेक्का सम्झौता बएको (ठे.नॊ. DUDBC/KATHMANDU/NCB WORKS/E-

BID-6-070-71) कऩन स्वास्थ्म चौकी बवन ङ्झनभािणको सङ्टरु ठेक्का अवङ्झध सभाप्त बएऩश्चात ्ऩङ्झन सम्ऩङ्ङ हङ्टन 
नसकी रुग्ण अवस्थाभा यहेको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनभािण 
व्मवसामी सोवणि/िम्हामणी जे.बी. य तत्कारीन याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक ङ्झर.¸ शािा कामािरम¸ चङ्चयकोटका 
कभािचायीहरू शािा प्रफन्धक टीकाप्रसाद दङ्टरार¸ सहामक प्रफन्धक नवयाज िरी य कजाि इन्चाजि प्रल्हाद 
िड्कारे ङ्झभरोभतोभा फैंकफाट झङ्टठा ङ्जववयणसङ्जहत फैंकभा कङ्ट नै अङ्झबरेिसभेत नयािी कऩन स्वास्थ्म चौकी 
बवनको ङ्झनभािण कामिका राङ्झग (ठे.नॊ. DUDBC/KATHMANDU/NCB WORKS/ E-BID-6-070-71) फैंक 
जभानतहरू जायी गयी फैंङ्जकङ कसङ्टयसभेत गयेको अवस्था देङ्ञिन आएकारे कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही 
गनि/गयाउनका राङ्झग ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ दोरिा¸ चङ्चयकोटराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१२ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 



                                202 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

९.५  ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम जगयनाथऩङ्टय ङ्ञशऺा शािाभा कामियत ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत ङ्जवद्यारम ङ्झनयीऺक याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमारे याहत कयाय ङ्ञशऺक य फार ङ्जवकास सहमोगी ङ्झनमङ्टङ्ञिभा 
अङ्झनमङ्झभतता गयी भ्रष्टाचाय गयेको उजङ्टयीभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गदाि ङ्झनज (ङ्जवद्यारम ङ्झनयीऺक) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमाको ङ्झसपाङ्चयसभा २९ वटा ङ्जवद्यारमहरूभा ङ्झनकासा बएको तरफबत्ताफाऩतको यकभ ङ्जवद्यारम सॊतमा पयक 
नऩयी ङ्जवद्यारमभा कामियत ङ्ञशऺक तथा कभिचायीहरूको सॊतमा पयक ऩनि गएको कायण अङ्ञघल्रो चौभाङ्झसक 
ङ्झनकासा ङ्जववयणसॉग आ.व. २०७४/०७५ को तेस्रो चौभाङ्झसक य आ.व. २०७५/०७६ को प्रथभ चौभाङ्झसकभा 
ङ्झनकासा गङ्चयएको यकभ ङ्जववयण भेर निाएको देङ्ञिन आएकारे साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम¸ ऩसाि हार ङ्ञशऺा 
ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ ऩसािको अङ्झबरेि य जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरकाफाट गाउॉऩाङ्झरकाअन्तगित यहेका 
ङ्जवद्यारमहरूभा कामियत ङ्ञशऺक तथा कभिचायीहरूराई तरफ बत्ताफाऩत आ.व. २०७४/०७५ को अङ्ञन्तभ तथा 
तेस्रो चौभाङ्झसक ङ्झनकासा य आ.व. २०७५/०७६ को प्रथभ चौभाङ्झसक ङ्झनकासा गदाि तरफ बत्ताफाऩत ङ्झनकासा 
बएका ङ्ञशऺकहरूको सॊतमा ङ्जववयण ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ ऩसािको अङ्झबरेिभा ङ्झबडान गदाि साङ्झफक 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम हार ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ ऩसािभा ङ्झनमङ्टङ्ञि अङ्झबरेि कामभ नबएका 
ङ्ञशऺक एवभ ्  फार ङ्जवकास सहमोगीहरूसभेतराई तरफ बत्ताफाऩतका यकभहरू ङ्झनकासा बई गएको देङ्ञिन 
आएकारे उि कामिभा जगयनाथऩङ्टय गाउॉकामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ जगयनाथऩङ्टय ङ्ञशऺा शािाका ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 
(ङ्जवद्यारम ङ्झनयीऺक) याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमासभेतको ङ्झभरेभतोभा ऩसाि ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवद्यारमहरूको य 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम¸ ऩसािसभेतका रेटयहेड य छाऩ रगामत सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीका दस्तितसभेत प्रमोग गयी 
नक्करी तथा ङ्जकते सयकायी कागजातहरू तमाय गयेगयाएका सयकायी कागजातहरू प्रमोग बएगयेको ऩाइएकोरे 
सोसम्फन्धी सक्कर कागजातहरू आमोगफाट िङ्टराइएफभोङ्ञजभको भङ्टद्दा दामय ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहने हङ्टॉदा नक्करी ङ्जकते 
देङ्ञिन आएका कागजातहरूका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरू य हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिन आएका वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत 
ङ्जववयणसभेतका व्महोया िङ्टराई सयकायी छाऩ दस्तित ङ्जकतेतपि  कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक अनङ्टसन्धान एवभ ्  
कायफाहीका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ ऩसािराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको ।   

९.६  ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम जगयनाथऩङ्टय¸ ङ्ञशऺा शािाभा कामियत ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत ङ्जवद्यारम ङ्झनयीऺक याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमारे याहत कयाय ङ्ञशऺक य फार ङ्जवकास सहमोगी ङ्झनमङ्टङ्ञिभा 
अङ्झनमङ्झभतता गयी भ्रष्टाचाय गयेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा ङ्झनज ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जवद्यारम ङ्झनयीऺक) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमाको ङ्झभरेभतोभा गैयकानूनी राब ङ्छदई नक्करी तथा गरत कागजातहरू ङ्झरने ङ्छदने एवभ ्  तरफ बत्ता ङ्झनकासा 
गयी गयाई ब ङ्टिानीसभेत ङ्झरने ङ्छदराउने कामिभा सॊरग्न ङ्ञजल्रा ऩसाि काङ्झरकाभाई गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ 
(साङ्झफक भङ्टडरी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ७) फस्ने कैराश याउत गदीको नाङ्झत ब ङ्टगङ्टर याउत गदीको छोया वषि २७ का 
श्री भदसाि इस्राङ्झभमा दारुर उल्रङ्टभ ऩाण्डेऩ ङ्टय ऩसािभा याहत ङ्ञशऺकको रूऩभा कामियत यहेका ङ्जपयोज आरभ¸ 
ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ (साङ्झफक ङ्जवजफङ्झनमाॉ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ४) फस्न े ङ्जटभर 
ङ्झभमाॉको नाङ्झत योजङ्छदन ङ्झभमाॉको छोया वषि ४५ का श्री जनसेवा प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ जगयनाथऩङ्टय¸ ङ्झसया¸ ऩसािभा 
प्रधानाध्माऩकको रूऩभा कामियत यहेका हङ्जकभ अन्सायी¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ 
(साङ्झफक ङ्जवजफङ्झनमाॉ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८) फस्ने यघङ्टनाथ साह गोल्दायको नाङ्झत नन्दरार साह गोल्दायको छोया 
वषि ३० का श्री जनसेवा प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम जगयनाथऩङ्टय ङ्झसयाका ङ्ञशऺक रारफाफङ्ट साह गोल्दाय¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि 
जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ (साङ्झफक ङ्जवजफङ्झनमाॉ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६) फस्न ेभङ्टतताय याउत गदीको नाङ्झत 
सहदङ्टर याउत गदीको छोया वषि ३३ का श्री जनसेवा प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम जगयनाथऩङ्टय ङ्झसयाका ङ्ञशऺक अब्दङ्टल्राह 
याउत गदीसभेत सॊरग्न यहेको वायदात सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जवद्यारम 
ङ्झनयीऺक) याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमासभेतको ङ्झभरेभतोभा ऩसाि ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवद्यारमहरूको य ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम¸ ऩसािसभेतका रेटयहेड य छाऩ रगामत सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीका दस्तितसभेत प्रमोग गयी नक्करी तथा 
ङ्जकते सयकायी कागजातहरू तमाय गयेगयाएका सयकायी कागजातहरू प्रमोग बएगयेको ऩाइएकोरे सोसम्फन्धी 
सक्कर कागजातहरू आमोगफाट िङ्टराइएफभोङ्ञजभको भङ्टद्दा दामय ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहन े हङ्टॉदा नक्करी ङ्जकते देङ्ञिन 
आएका कागजातहरूका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरू य हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिन आएका वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जववयणसभेतका 
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व्महोया िङ्टराई सयकायी छाऩ दस्तित ङ्जकतेतपि  कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक अनङ्टसन्धान एवभ ्  कायफाहीका राङ्झग 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ ऩसािराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.७  ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम जगयनाथऩङ्टय ङ्ञशऺा शािाभा कामियत ङ्ञशऺा 
अङ्झधकृत ङ्जवद्यारम ङ्झनयीऺक याजेश्वयप्रसाद चौयङ्झसमारे याहत कयाय ङ्ञशऺक य फार ङ्जवकास सहमोगी ङ्झनमङ्टङ्ञिभा 
अङ्झनमङ्झभतता गयी भ्रष्टाचाय गयेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा ङ्झनज ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (ङ्जवद्यारम ङ्झनयीऺक) याजेश्वयप्रसाद 
चौयङ्झसमाको ङ्झभरेभतोभा गैयकानूनी राब ङ्छदई नक्करी तथा गरत कागजातहरू ङ्झरने ङ्छदने एवभ ्  तरफ बत्ता ङ्झनकासा 
गयी गयाई ब ङ्टिानीसभेत ङ्झरने ङ्छदराउने कामिभा सॊरग्न ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ (साङ्झफक 
ङ्जवजफङ्झनमाॉ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६) फस्ने सहादङ्टय भहयाको नाङ्झत याभदास भहया चभायको छोया वषि ३३ का श्री 
जनसेवा प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम जगयनाथऩङ्टय ङ्झसयाका ङ्ञशऺक नागेन्ि याभ बङ्ङे नागेन्ि भहया चभाय¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि 
ङ्ञजयाबवानी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ (साङ्झफक शॊकयसयैमा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १) फस्न ेरारझयण भहया चभायको 
नाङ्झत याभनाथ भहयाको छोया वषि ३३ का श्री जनसेवा प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम जगयनाथऩङ्टय ङ्झसयाका ङ्ञशऺक वीयेन्ि 
भहया चभाय¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. २ (साङ्झफक जानकीटोरा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३) फस्ने 
नथङ्टनी भहतो केवटको छोयी सोहन भहतोको फङ्टहायी भदनप्रसाद केवटकी श्रीभती वषि ४१ की श्री जनसेवा 
प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम जगयनाथऩङ्टय ङ्झसयाकी ङ्ञशङ्ञऺका फङ्झफताकङ्ट भायी देवी¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा 
नॊ. ३ (साङ्झफक ङ्जवजफङ्झनमाॉ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६) फस्ने प्रमाग भहयाकी छोयी तऩेश्वय याभकी फङ्टहायी याजेशकङ्ट भाय 
याभकी श्रीभती वषि २५ की श्री जनसेवा प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम जगयनाथऩङ्टय ङ्झसयाका फारङ्जवकास सहमोगी उषाकङ्ट भायी 
याभ¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि धोङ्झफनी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. २ (साङ्झफक ङ्झबिभऩङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९) फस्ने भहन्त याउत 
कङ्ट भॉको नाङ्झत ङ्झसगासन याउत कङ्ट भॉको छोया वषि ४४ का श्री याभ प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्जऩऩयडाढीभा 
प्रधानाध्माऩकको रूऩभा कामियत यहेका याभवेरासप्रसाद ऩटेर¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ 
(साङ्झफक ङ्जऩडायीगङ्टठी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ७) फस्ने जगत साहको नाङ्झत यभाकान्त सा गोल्दायको छोया वषि २८ का 
श्री याभ प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्जऩऩयडाढी ऩसािका ङ्ञशऺक हङ्चयओभकङ्ट भाय साह¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि ठोयी गाउॉऩाङ्झरका वडा 
नॊ. ५ (साङ्झफक सङ्टवणिऩ ङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ४) फस्न ेयाभानन्द याउत अङ्जहयको नाङ्झत सङ्टयेशप्रसाद मादवको छोया 
वषि २८ का श्री याभ प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्जऩऩयडाढी ऩसािका ङ्ञशऺक उभाशॊकय मादव¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि धोङ्झफनी 
गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. २ (साङ्झफक ङ्झबिभऩङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ.९) फस्ने ङ्झसगासन याउत कङ्ट भॉकी नाङ्झतनी 
याभवेरासप्रसाद ऩटेरकी छोयी वषि १९ की श्री याभ प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्जऩऩयडाढी ऩसािका फारङ्जवकास सहमोगी 
रुवीकङ्ट भायी¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ (साङ्झफक ङ्जऩडायीगङ्टठी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९) फस्न े
हयदेव ङ्झभस्त्री फढईको नाङ्झत जनादिन ङ्झभस्त्री फढईको छोया वषि २७ का श्री नेऩार याङ्जष्डम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम 
ऩाण्डेऩङ्टय ऩसािका ङ्ञशऺक यभेश शभाि¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि धोङ्झफनी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ (साङ्झफक घोडदौडा ङ्जऩप्रा 
गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ५) फस्ने प्रल्हाद याउत कङ्ट भॉको नाङ्झत दशैं याउत कङ्ट भॉको छोया वषि ३६ का श्री नेऩार याङ्जष्डम 
प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्जऩडायीगङ्टठी ऩसािका ङ्ञशऺक दङ्टरायचनप्रसाद कङ्ट भॉ¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा 
नॊ. ५ (साङ्झफक भङ्झसहानी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १) फस्ने फदय ठाकङ्ट य हजाभको नाङ्झत याभेश्वय ठाकङ्ट य हजाभको छोया 
वषि २८ का श्री नेऩार याङ्जष्डम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम भङ्झसहानी ऩसािका ङ्ञशऺक धभेन्ि ठाकङ्ट य हजाभ¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि 
जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ (साङ्झफक ङ्जवजफङ्झनमाॉ गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १) फस्न ेभोहन याउत अङ्जहयको नाङ्झत 
छठङ्ट याउत अङ्जहयको छोया वषि २९ का श्री याभजानकी प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्जवजफङ्झनमाॉ ऩसािका ङ्ञशऺक 
ङ्ञशवशॊकयप्रसाद मादव¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि धोङ्झफनी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ (साङ्झफक घोडदौडा ङ्जऩप्रा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 
७) फस्ने याभङ्ञजत याउत अङ्जहयको नाङ्झत भङ्टिरारप्रसाद मादवको छोया वषि २६ का श्री नेऩार याङ्जष्डम ङ्झनम्न 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्जवजफङ्झनमाॉ ऩसािका ङ्ञशऺक याजेशकङ्ट भाय मादव¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि जगयनाथऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. 
१ (साङ्झफक ङ्जऩडाङ्चयगङ्टठी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८) फस्न ेङ्ञशवयत्न ङ्झगयीको नाङ्झत नयेश ङ्झगयीको छोया वषि ३० का श्री 
नेऩार याङ्जष्डम ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्जवजफङ्झनमाॉ ऩसािका ङ्ञशऺक अयङ्जवन्द ङ्झगयी¸ ङ्ञजल्रा ऩसाि काङ्झरकाभाई 
गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ (साङ्झफक हङ्चयहयऩङ्टय ङ्झफताि गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ४) फस्न ेश्रीफहादङ्टय याउतकी छोयी नायामण 
याउतकी फङ्टहायी ङ्ञजमारारप्रसाद कङ्ट भॉकी श्रीभती वषि २८ की श्री नेऩार याङ्जष्डम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम दशौता 
जानकीटोरा ऩसािका ङ्ञशङ्ञऺका कृऩादेवी ऩटेरसभेतको ङ्झभरेभतोभा ऩसाि ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवद्यारमहरूको य 
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ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम¸ ऩसािसभेतका रेटयहेड य छाऩरगामत सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीका दस्तितसभेत प्रमोग गयी 
नक्करी तथा ङ्जकते सयकायी कागजातहरू तमाय गयेगयाएका नक्करी तथा ङ्जकते सयकायी कागजातहरू प्रमोग 
बएगयेको ऩाइएकारे सोसम्फन्धी सक्कर कागजातहरू आमोगफाट िङ्टराइएफभोङ्ञजभको भङ्टद्दा दामय ङ्झभङ्झसर सॊरग्न 
यहने हङ्टॉदा नक्करी ङ्जकते देङ्ञिन आएका कागजातहरूका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरू य हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिन आएका 
वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जववयणसभेतका व्महोया िङ्टराई सयकायी छाऩ दस्तित ङ्जकतेतपि  कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक अनङ्टसन्धान 
एवभ ्  कायफाहीका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।२४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ ऩसािराई 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.८ जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन कामािरम दोरिा कामािरम प्रभङ्टि ङ्झसङ्झनमय ङ्झडङ्झबजन इङ्ञन्जङ्झनमय प्रकाश 
अङ्झधकायीरे प्रदेश सयकाय¸ फाग्भती प्रदेश¸ बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम¸ हेटौंडा भकवानऩङ्टय¸ नेऩार य सङ्ञचव 
रेिेको छाऩ (यफय स्ट्याम्ऩ) नक्करी फनाउन रगाई/फनाई सयकायी कागजात हेयपेय गयी उि नक्करी छाऩहरू 
प्रमोग गयी बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम¸ फाग्भती प्रदेश¸ हेटौंडाका सङ्ञचवको दस्तितसभेत ङ्जकते गयेको ऩङ्टङ्जष्ट 
बएको हङ्टॉदा ङ्झनज ङ्झसङ्झनमय ङ्झडङ्झबजन इङ्ञन्जङ्झनमय प्रकाश अङ्झधकायीराई सयकायी छाऩ तथा दस्तित ङ्जकते गयेतपि  
प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाहीका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।३० को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा 
प्रहयी कामािरम¸ दोरिाभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.९ ङ्ञजल्रा नङ्टवाकोट साङ्झफक भहाकारी गा.ङ्जव.स वडा नॊ.२ (हारको ङ्ञशवऩङ्टयी गाउऩाङ्झरका वडा नॊ. ५) स्थामी ठेगाना 
बई टोिा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.११ गोगॊफङ्ट फस्ने तत्कारीन सभमभा गोयिाऩर सॊस्थान¸ धभिऩथको उऩ-सम्ऩादक 
तह-७ ऩदभा कामियत वासङ्टदेव ऩोियेररे शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर नक्करी फनाई सेवा प्रवेश तथा फढङ्टवासभेत 
बएको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आयोङ्जऩत वासङ्टदेव ऩोियेररे अनङ्टसन्धानको िभभा ङ्झनवेदन 
साथ ऩेस गयेको स्नातक तहको Academic Transcript ङ्ञचनजानको भान्छेभापि त प्राप्त गयेको य हार ङ्झनज 
सम्ऩकि भा नयहेको बनी फमानभा उल्रेि गयेको तथा तत्कारीन उऩ-प्रशासक सङ्टयेन्िकङ्ट भाय शे्रष्ठरे ऩङ्झन आधाय 
तथा कायणसङ्जहत (Issue no¸ Font¸ Academic Transcript भा) बएका हस्ताऺयहरू नक्करी गङ्चयएको हङ्टनसक्ने) 
हङ्टनारे ङ्जकते हङ्टनसक्न ेबनी फमानभा उल्रेि गङ्चयङ्छदएको सभेतका आधायभा आयोङ्जऩत वासङ्टदेव ऩोियेररे ऩेस गयेको 
स्नातक तहको Academic Transcript ङ्जकते हङ्टनसक्ने हङ्टॉदा आयोङ्जऩत वासङ्टदेव ऩोियेरउऩय सो तपि  कानूनफभोङ्ञजभ 
आवश्मक अनङ्टसन्धान एवॊ कायफाहीका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।७।२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय भहानगयीम प्रहयी 
ऩङ्चयसय¸ काठभाडौंराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.१० ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ ऩसािफाट गरत कागजातको आधायभा गैयनेऩारीराई वॊशजको आधायभा नागङ्चयकता 
प्रभाणऩर ङ्छदएको बङ्ङे मस आमोगभा प्राप्त बई उ.द.नॊ. 5038 ङ्झभङ्झत 2075।11।8 गते दताि बएकोभा प्रस्तङ्टत 
उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नागङ्चयकता प्रभाणऩरफाहक नाफारक आङ्ञशषकङ्ट भाय गङ्टप्ता य 
नाफारक अजहय हङ्टसेनको हकभा हेदाि झङ्टठा ङ्जववयण ऩेस गयी नागङ्चयकता ङ्झरएको सम्फन्धभा प्रचङ्झरत नागङ्चयकता 
ऐनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।८।५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ 
ऩसािभा रेिी ऩठाइएको । 

९.११ गङ्टरुजजङ्टय भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम यऺाचौय¸ दाङका याहत ङ्ञशऺक टेकभान थाऩाको ङ्झन.भा.ङ्जव. तहको अध्माऩन 
अनङ्टभङ्झतऩर नक्करी बएकारे आवश्मक छानङ्झफनका राङ्झग दताि हङ्टन आएको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनज प्रङ्झतवादी टेकभान थाऩारे सयकायी छाऩ दस्तितको अनङ्झधकृत प्रमोग गयी ङ्जकतेसभेत गयेको 
देङ्ञिएकारे सयकायी दस्तित छाऩ ङ्जकतेतपि  आवश्मक कायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।८।१२ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम, दाङराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.१२ भारऩोत कामािरम¸ धाङ्छदङका कभिचायीहरूसभेतको ङ्झभरेभतोभा भरेिङ्ट धाङ्छदङ कारङ्ट ऩाण्डे सडकभा जोङ्झडएको 
धाङ्छदङ ङ्ञजल्रा साङ्झफक भङ्टयरीबञ्ज्माङ गा.ङ्जव.स. २ङ ङ्जक.नॊ. ७७९ ऺे.प. ०-२-०-० (दङ्टई आना) जग्गाभा 
अभयावती साभङ्टदाङ्जमक वनको जग्गा घङ्टसाई ठूरो धनयाङ्ञश िचि गयी उि ङ्जकत्ताको ऺेरपर ऩाॉच दोब्फय 
फढाएकारे छानङ्झफन गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेत व्महोयाको प्रस्तङ्टत वायदातभा भारऩोत 
कामािरमभा यहेको भोठ तथा नाऩी कामािरमभा यहेको नक्सा सच्माई सयकायी कागजात ङ्जकते गयेको बङ्ङे देङ्ञिॉदा 



                                205 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

मसभा कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।८।२६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी 
कामािरम¸ धाङ्छदङभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.१३ मातामात व्मवस्था कामािरम¸ सेती अञ्चर¸ धनगढीभा कामियत टाइङ्जऩष्ट नामफ सङ्टब्फा रक्ष्भीदेवी शाहको शैङ्ञऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩरका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनज आयोङ्जऩत रक्ष्भीदेवी शाहरे स्कङ्ट रको रेटयहेड 
दङ्टरुऩमोग बएको रब्धाॊक ऩरभा “ङ्झनम्न” बङ्ङे शब्द कोयी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम फनाएको य भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको 
छाऩ अन्मर फनाई प्रमोग गङ्चयएको¸ कऺाध्माऩकको रूऩभा रब्धाॊकऩरभा हस्ताऺय बएको नयेन्ि नाभ गयेका 
ङ्ञशऺक उि सभमभा ङ्जवद्यारमभा नबएको देङ्ञिॊदा ङ्झनजरे प्रमोग गयेको ङ्जवद्यारमको छाऩ य रेटयप्माड ङ्जकते 
गयेको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी 
कामािरम¸ भकवानऩङ्टयराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।   

९.१४ सङ घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम ङ्झसॊहदयफाय¸ काठभाडौंका िङ्चयदाय ङ्झररोचना ऩोियेररे ङ्जवङ्झबङ्ङ 
सयकायी कभिचायीहरूको दस्तित ङ्जकते गयी गरत सयकायी कागजातहरू तमाय ऩायेको ङ्जवषमभा प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही गनि सम्फर्द् कागजातका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथै यािी भहानगयीम प्रहयी ऩङ्चयसय काठभाडौंराई 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।१४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

९.१५ ऩूवि ङ्जवशार बराई कोष प्रा.ङ्झर.भापि त फी.ऩी. याजभागि हङ्टॉदै ५ वटा गाडीहरू चल्दै आएकोभा इराका प्रहयी 
कामािरम¸ िङ्टकोट¸ ङ्झसन्धङ्टरीभा कामियत प्रहयी जवान प्रभेकङ्ट भाय मादवरे दसैं िचिफाऩत आफ्ना राङ्झग 
रु.५¸०००।- य इराका प्रहयी कामािरम¸ ङ्झबभान¸ ङ्झसन्धङ्टरीभा कामियत प्रहयी ङ्झनयीऺक कभरा सङ्टवेदीका राङ्झग 
सभेत रु.५¸०००।- गयी जम्भा रु.१०¸०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयेको हङ्टॉदा कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न पोन वातािराऩ तथा 
ङ्झनवेदकको कथनफाट प्र.ज. प्रभेकङ्ट भाय मादवरे दसैं िचिको फहानाभा यकभ भाग गयेको तय कङ्ट नै यकभ नङ्झरएको 
देङ्ञिॊदा याष्डसेवक प्रहयी कभिचायीफाट त्मस्तो कामि हङ्टन ङ्टराई उङ्ञचत भाङ्ङ नसङ्जकने य मस्ता प्रवृङ्ञत्तफाट भ्रष्टाचायजन्म 
कसङ्टयराई प्रोत्साहन ङ्झभल्न जाने बएकारे मस सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही गयी सोको जानकायी 
आमोगभा सभेत गयाउनङ्ट बनी प्रहयी प्रधान कामािरम¸ काठभाडौंराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।१७ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.१६ ऩवित ङ्ञजल्रा¸ साङ्झफक दङ्टरङ्टिङ गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत¸ वडा नॊ. ५¸  हार कङ्ट श्भा नगयऩाङ्झरका-३¸ दङ्टरङ्टिङभा अवङ्ञस्थत 
सूमिप्रकाश भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा कामािरम सहमोगीको रूऩभा कामियत ङ्जवन्दङ्ट शभाि ऩौडेररे ऩूणेश्वय भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारमफाट २०४७ सारभा कऺा VI उत्तीणि गयेको य सोही सङ्जटिङ्जपकेटराइि हातरे II थऩ गयी VIII ऩास 
गयेको देिाइि ऩेस गयी कामािरम सहमोगी ऩदभा ङ्झनमङ्टि बइि कामियत यहेकोभा आवश्मक नऩने उि शैङ्ञऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩर सच्माइि भ्रष्टाचायको कसङ्टय गयेको बनी भ्रष्टाचाय भङ्टद्दा चराउन न्मामोङ्ञचत नदेङ्ञिॉदा सूमिप्रकाश 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा कामािरम सहमोगी ऩदभा कामियत ङ्झनज ङ्झफन्दङ्ट शभाि ऩौडेररे कऺा VI को चाङ्चयङ्झरक 
प्रभाणऩरभा हातरे II थऩ गयी VIII ऩास गयेको फनाइि सयकायी कागजात ङ्जकते गयेको बङ्ङे देङ्ञिॉदा मस 
सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।२४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ 
ऩवितराइि सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.१७ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ दोरिाका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी उऩ-सङ्ञचव िगेन्िप्रसाद ङ्चयजाररे अनङ्टगभनको भ्रभण 
बत्ता अङ्झनमङ्झभत तङ्चयकारे ङ्झरएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामािरम¸ दोरिाका तत्कारीन प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी िगेन्िप्रसाद ङ्चयजाररे भ्रभण िचि ङ्झनमभावरी¸ 
२०६४ फभोङ्ञजभ भ्रभण अङ्झबरेि िाताभा दताि नगयी/िाता नै िडा नगयी य कङ्ट नै प्रङ्झतवेदन ऩेस नगयी¸ कङ्झतऩम 
भ्रभण आदेश य दैङ्झनक तथा भ्रभण िचिको ङ्झफरभा स्वीकृत गने अङ्झधकायी/ऩदाङ्झधकायीको दस्तितसभेत नगयी 
तथा अनङ्टगभन गएको बनी भ्रभण बत्तासभेत फङ्टझेका ङ्छदनहरूभा अनङ्टगभनभा नै नगई कामािरमभै फसी आपैं रे 
सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतको फैठक यािी उऩङ्ञस्थत बई हस्ताऺयसभेत गयी¸ ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩरहरूभा हस्ताऺय गयी य म्माद थऩको 
आदेशसभेत गयेको देङ्ञिॊदा प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकयीरे गने अनङ्टगभनका सम्फन्धभा अङ्झनमङ्झभतता हङ्टन नऩाउने 
सम्फन्धभा भ्रभण िचि ङ्झनमभावरी¸ २०६४ को ऩूणि ऩारनारगामत उऩमङ्टि प्रफन्ध गनि आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।१०।१६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय गहृ भन्रारमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 
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९.१८ गोयिा ङ्ञजल्रा¸ नेऩाने भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ ङ्झसयानचोक-१ का प्रधानाध्माऩक ङ्ञशवकङ्ट भाय साहसभेतरे तत्कारीन 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम गोयिाफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषिकभा ङ्झनकासा बएको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गङ्चयएको बङ्ङे उजङ्टयीभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आयोऩी ङ्ञशवकङ्ट भाय साहरे अनङ्झधकृत रूऩभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिम 
ऩङ्टङ्ञस्तकाभा ङ्झभङ्झत २०७३।११।१४¸ २०७४।२।८¸ २०७५।३।१¸ २०७५।१।१७ य २०७५।११।४ 
गतेको ङ्झनणिम थऩघट गयी सयकायी कागजात ङ्जकते गयेको ऩाइएकारे सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान 
कायफाही गनि सम्फर्द् कागजातका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथै यािी आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।१ को ङ्झनणिमानङ्टसाय प्रहयी 
प्रधान कामािरम¸ नक्सारभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.१९ ऩूवािञ्चर ङ्जवश्वङ्जवद्यारमभा नक्करी प्रभाणऩरहरूराई सक्करी बनी प्रभाङ्ञणत गङ्चयङ्छदएको रगामतका उजङ्टयीभा उङ्ञल्रङ्ञित 
यङ्ञजष्डाय प्रङ्झभरा थाऩारे पजॉ प्रभाणऩर प्रभाणीकयण गङ्चयङ्छदएको बङ्ङे ङ्जवषमभा अनङ्टसन्धान गदाि ङ्झनज यङ्ञजष्डाय 
प्रङ्झभरा थाऩारे नै नक्करी प्रभाणऩरराई सक्करी हो बनी प्रभाङ्ञणत गङ्चयङ्छदएको बङ्ङे सम्फन्धभा दोषी ऩत्ता रगाउन 
प्रभाणऩर प्रभाणीकयण गङ्चयङ्छदएको pramila.thapa@purbuniv.edu.np नाभको इभेर ठेगाना को कसरे िोरेको हो 
य त्मो इभेर ठेगानाफाट कसरे Tilahun Agune Mulushewa बङ्ङे व्मङ्ञिको प्रभाणऩर सही छ बनी 12 February 

2019  ̧7:04 PM भा Brinda Frost बङ्ङे व्मङ्ञिराई इभेर ऩठाएको ङ्झथमो बङ्ङे ङ्जवषम साइफय अऩयाधसॉग सम्फङ्ञन्धत 
बएको हङ्टॉदा मसफाये आवश्मक थऩ अनङ्टसन्धान गयी कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।११।१ को ङ्झनणिमानङ्टसाय भहानगयीम प्रहयी अऩयाध भहाशािा टेकङ्ट राई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.२० भहेन्िनगय िानेऩानी उऩबोिा तथा सयसपाइ सॊस्था बीभदत्त नगयऩाङ्झरका-8¸ कञ् चनऩङ्टयभा फङ्टझाउनङ्टऩने यकभ सो 
सॊस्थाका सदस्म कणिफहादङ्टय ङ्जवष्टफाट सॊस्था दताि ऐन¸ 2034 को दपा 6 फभोङ्ञजभ ङ्जपताि फङ्टझाई ङ्छदने सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही गनि ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ कञ् चनऩङ्टयराई आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।११।८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.२१ ङ्ञजल्रा सङ्टनसयी¸ भारऩोत कामािरम¸ सङ्टनसयीका कभिचायीसभेतको ङ्झभरेभतोभा भतृ्मङ्ट बइसकेको व्मङ्ञि धयान १० 
की यनभामा ङ्झरम्फङ्टको कीते औॊठाछाऩ रगाई अकै व्मङ्ञिको नाभभा जग्गा ऩास गयेको बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयी 
ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनज जग्गाधनी यनभामा ङ्झरम्फङ्टको धयानङ्ञस्थत फी.ऩी. कोइयारा 
स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठानभा ङ्झभङ्झत २०७०।७।१० भा उऩचायको िभभा ङ्झनधन बएको अस्ऩतारको येकडिफाट 
देङ्ञिएकोभा फी.ऩी.कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान¸ धयानको नाभभा ङ्झभङ्झत २०७०।९।५ भा यनभामा 
ङ्झरम्फङ्टको भतृ्मङ्ट बएको बङ्ङे ङ्जकते Death Certificate¸ भारऩोत कामािरम¸ सङ्टनसयीको य.नॊ. ४५७४ "ि” ङ्झभङ्झत 
२०७०।८।२८ को हारैको फकसऩरको ऩाङ्चयत ङ्झरितभा ङ्जकते औठठाछाऩ य दस्तितसभेत गयी ङ्झरित ऩाङ्चयत 
गयेको देङ्ञिॉदा सो सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ सङ्टनसयीराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.२२ आङ्झथिक वषि २०७२।०७३ भा िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ नवरऩयासी य सङ्टनौरा ङ्ञिम्ती-
अजम्फय-ङ्ञशवयाभ जे.बी. चङ्चयकोट¸ दोरिाफीच जरङ्टके/ङ्जवजमनगय िानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजनाको ङ्झनभािण 
कामिको ठेक्का सम्झौता तथा भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की ङ्झरने प्रमोजनका राङ्झग याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक¸ शािा कामािरम¸ 

धङ्टङ्झरिेरफाट जायी गङ्चयएको रु. ४४¸७३¸०००।- को कामिसम्ऩादन जभानत य रु. १¸५८¸००¸०००।- को 
अग्रीभ यकभ ब ङ्टिानी फैंक जभानत (APG) नक्करी यहेको हङ्टॉदा कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङे उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा प्रङ्झतवादीहरू याजङ्टप्रसाद ढकार¸ ङ्ञशवजी साऩकोटा¸ फैकङ्ट ण्ठप्रसाद बण्डायी य धभियाज 
बण्डायीरे याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक ङ्झरङ्झभटेड¸ शािा कामािरम¸ धङ्टङ्झरिेरको छाऩ दस्तितसभेत ङ्जकते गयी नक्करी फैंक 
ग्मायेण्टी फनाएको देङ्ञिॊदा मस सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान गयी कानूनफभोङ्ञजभ गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।११।१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय प्रहयी प्रधान कामािरम¸ नक्सारभा रेिी ऩठाइएको । 

९.२३ तत्कारीन भध्म ऺेरीम प्रहयी ताङ्झरभ केन्ि बयतऩङ्टय ङ्ञचतवनङ्ञस्थत ताङ्झरभ केन्िभा कामियत आयोङ्जऩतहरू 
भहेशङ्जविभ शाह य दीऩेन्िप्रसाद ऩनेरुको आदेश ङ्झनदेशन एवॊ मोजनाभा आयोङ्जऩत केशव ङ्झसॊह ऐयीरे भध्म ऺेरीम 
प्रहयी ताङ्झरभ केन्ि¸ दङ्टधौरी¸ ङ्झसन्धङ्टरीभा रेिा सहामकको रूऩभा कामियत यहॉदा आ.व. २०७२/०७३ को भाघ 
य पागङ्टन भङ्जहनाको प्रङ्ञशऺाथॉ प्रहयी जवानहरूको तरफी बयऩाईभा ङ्झनजहरूको ङ्जकते हस्ताऺय गयी 
रु.३३¸३८¸०८४।८८ यकभ ङ्झनकारी साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी गयेको देङ्ञिॊदा सयकायी कागज ङ्जकते 
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गयेको सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।२० को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी 
कामािरम¸ ङ्झसन्धङ्टरीभा रेिी ऩठाइएको। 

९.२४ श्री मङ्टवा प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ गोइठी ङ्जटकङ्ट ङ्झरमा¸ भहोत्तयीका ङ्ञशङ्ञऺका ऩवनदेवीरे नक्करी स्थामी अध्माऩन 
अनङ्टभङ्झतऩर फनाई ऩेस गयी सोही आधायभा याहत भङ्जहरा ङ्ञशऺक अनङ्टदानभा ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयी सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनज आयोऩी ऩवनदेवीको नाभभा धनङ्टषा ङ्ञजल्राका ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
अङ्झधकायी दीनफन्धङ्ट झाफाट ङ्झभङ्झत २०६२।११।५ भा जायी गङ्चयएको प्राथङ्झभक तहको स्थामी अध्माऩन 
अनङ्टभङ्झतऩरको प्रभाणऩर हेदाि ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा अङ्झधकायी दीनफन्धङ्ट झाको नाभको हस्ताऺय गयी ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामािरम धनङ्टषाको छाऩसभेत प्रमोग गयेको देङ्ञिएकारे सयकायी छाऩ दस्तित ङ्जकतेतपि  कानूनफभोङ्ञजभ गनि 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ धनङ्टषाभा सङ्टझाव रेिी  

ऩठाइएको  । 
९.२५ सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्रारमफाट प्राप्त ङ्जवशेष फजेटफाट ङ्झनभािण बएको दैरेि ङ्ञजल्रा नायामण 

नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 3/6 ङ्ञस्थत धौङ्झरभाटीदेङ्ञि देवरकाॉडा जोड्ने सडक िण्डसॉग सम्फङ्ञन्धत कागजातहरूको 
सक्कर प्रङ्झत ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम¸ दैरेिफाट भाग गङ्चयएकोभा उि सडक ङ्झनभािणको ब ङ्टिानीभा 
राङ्झग ऩेस गङ्चयएको ङ्झन. ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी ऩदभफहादङ्टय साऩकोटारे स्वीकृत गयेको सक्कर गोश्वाया बौचय 
आमोगभा नऩठाई ङ्झनज ऩदभफहादङ्टय साऩकोटारे ऩङ्जहरे आमोगराई प्राप्त बएको बौचयको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩबन्दा फेग्रै ङ्झन. 
ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी प्रबाकयप्रसाद ङ्झसॊह¸ रेिा अङ्झधकृत साङ्जवरी सङ्टवेदी तथा उऩबोिा सङ्झभङ्झतको अध्मऺ 
रोकफहादङ्टय साकीसभेतको ङ्जकते दस्तित गङ्चयएको झङ्टठा गोश्वाया बौचय आमोगभा ऩठाएको कङ्ट या प्रमोगशारा 
प्रङ्झतवेदनफाट सभेत ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ गनि सम्फर्द् कागजात साथै यािी आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।११।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय प्रहयी प्रधान कामािरम¸ नक्सारभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.२६ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण¸ ङ्झग्रड भहाशािा¸ चौङ्जकटोर¸ हेटौंडाभा कामियत हेल्ऩय रोकनाथ िनारको शैङ्ञऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩर नक्करी बएकारे आवश्मक छानङ्झफनका राङ्झग आमोगभा दताि बएको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनज आयोङ्जऩत रोकनाथ िनाररे श्री नेऩार भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम 
अभरेिगञ्ज¸ फायाको चाङ्चयङ्झरक प्रभाणऩर य रब्धाॊक प्रभाणऩर सेवा प्रवेश गनिका राङ्झग ऩेस गयेकोभा उि 
प्रभाणऩरहरूभा प्रमोग बएको रेटयप्माड ङ्जवद्यारमको नबएको बनी श्री नेऩार भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम अभरेिगञ्ज¸ 

फायाको च.नॊ. 79 ङ्झभङ्झत 2076।9।2 को ऩरफाट रेिी आएकारे उि रेटयप्माड ङ्जकते गयेको सम्फन्धभा जो 
आवश्मक कायफाही गनिका राङ्झग ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम अभरेिगञ्ज¸ फायाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१२।३ 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.२७ ङ्ञजल्रा फाया¸ ङ्जऩप्रा वसतऩङ्टय वडा नॊ. ८ ङ्जकत्ता नॊ. १०१ को ज.ङ्झफ. ०-७-० य ऐ. वडा नॊ. ९ गाउॉ ङ्जक.नॊ. 
१०८ को ज.ङ्झफ. ०-१-० य जमनगय च्मङ्टटाहा वडा नॊ. ७ ङ्ञस्थत यहेको ङ्जक. नॊ. ४९ को ज.ङ्झफ. ०-८-०¸ ऐ. 
वडा नॊ. ७ ङ्जकत्ता नॊ. ६२ को ज.ङ्झफ. ०-७-० जग्गाधनी सीतायाभ याउत अङ्जहयको नाभभा दताि यहेको जग्गा 
ङ्झनजको एकाघय ऩङ्चयवायको कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्म जीङ्जवत नयहेको हङ्टॉदा उि जग्गाहरू नेऩार सयकायको नाउॉभा 
आउनङ्टऩनेभा भारऩोत कामािरम फायाका रेिन्दास अगन्धजी हजया दङ्टसाधरे गरत ङ्झरित तमाय गयी भयङ्झसमा याम 
मादवको नाभभा नाभसायी गयेको बङ्ङसेभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
उङ्ञल्रङ्ञित तथ्म प्रभाणहरूफाट झङ्टठा य ङ्जकते ङ्झरित तमाय ऩाने कामि बए ताऩङ्झन उि कसङ्टयजन्म कामि भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायण ऐनफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन सक्ने अवस्था नदेङ्ञिएकारे झङ्टठा व्महोयाको गरत ङ्झरित तमाय ऩाने य सयकायी 
छाऩ दस्तित ङ्जकते गने कसङ्टय अऩयाध भङ्टरङ्टकी अऩयाध (सॊङ्जहता) ऐन¸२०७४ को ऩङ्चयच्छेद २५ को दपा २७६ 
(२) (ि) फभोङ्ञजभको देङ्ञिएको हङ्टॉदा उङ्ञल्रङ्ञित कागजात तमाय गने रेिन्दास अगन्धजी हजया दङ्टसाध¸ 
उङ्ञल्रङ्ञित गरत ङ्झरितका आधायभा जग्गा नाभसायी गयी ङ्झरने भयङ्झसम याम मादव य ङ्झनजको श्रीभान ्हङ्चयशॊकय 
मादवका साथै सीतायाभ याउत अङ्जहयको हक िाने भयङ्झसमा याम मादवबन्दा फाहेक अन्म कोही नबएको बनी 
भङ्टच ङ्टल्काभा साऺी फस्ने ङ्ञजल्रा फाया फायागढी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ फस्ने ङ्झफसङ्टनी हजया¸ चङ्ञन्िका याउत मादव¸ 
याभनाथ प्रसाद मादव¸ सॊजमप्रसाद चौ. हवल्दाय दास तत्भारगामत कसङ्टयभा सॊरग्न उऩय कानूनफभोङ्ञजभ 



                                208 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

आवश्मक कायफाही हङ्टन प्रस्तङ्टत सक्कर ङ्झभङ्झसरसङ्जहत आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१२।१० को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा 
प्रहयी कामािरम¸ फायाभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.२८ सयकायी ङ्झनकामको सॊयऺण गनि नसक्दा जीणि बएको येरवेको ऩयवानीऩङ्टय¸ जीतऩङ्टय¸ ङ्झसभया¸ ऩथरैमा य अभरेिगञ्ज 
स्टेसनका तीन दजिनबन्दा फढी आकषिक बवन य ठूरो गोदाभभा यजाइॉ गयेका सभेत व्महोयाको 
सभाचाय/उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अङ्झतिभण बएको येर ङ्जवबागको घय-जग्गा रगामतका 
सॊयचनाहरूको सॊयऺण य उऩमोग गने गयाउने प्रमास तत्कारीन नेऩार मातामात सॊस्थानफाट सभेत बएको 
देङ्ञिएको¸ अङ्झतिभण बएको येर ङ्जवबागको घय-जग्गा रगामतका सॊयचनाहरूको सॊयऺण य उऩमोग गने गयाउन े
ङ्ञजम्भेवायी य दाङ्जमत्व येर ङ्जवबाग य बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम¸ ङ्झसॊहदयफाय¸ काठभाडौंको यहेको 
बङ्ङे फमानभा सहबागी ती ङ्झनकामका प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩदाङ्झधकायीहरू सभेतरे व्मि गयेको देङ्ञिएको सन्दबि य प्रचङ्झरत 
स्थानीम प्रशासन ऐन¸ २०२८ को दपा ९ को उऩदपा (६क)¸ स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन¸ २०७४ को 
दपा ९७ को उऩदपा (१) य भङ्टरङ्टकी देवानी सॊङ्जहता¸ २०७४ को दपा ३०४ एवॊ दपा ३०७ भा बएको 
कानूनी व्मवस्थासभेतफाट सयकायी¸ साविजङ्झनक वा साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञत्त सॊयऺण गने दाङ्जमत्व सम्फङ्ञन्धत प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी य स्थानीम तहको यहेको बङ्ङे हङ्टॉदा सयकायी¸ साविजङ्झनक घय-टहया¸ जग्गा¸ बवनरगामत येरवे 
सञ्चारनका राङ्झग स्थाऩना बएका अन्म सफै सॊयचनाहरू जे जङ्झत अङ्झतिभण बएका छन ्सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूफीच 
सभन्वम गयी अङ्झतिभण हटाई सोको ऩूणि सॊयऺण य उऩमोग रगामत कानूनफभोङ्ञजभ गने गयी कामािन्वमनको 
अवस्थाको जानकायी आमोगराई गनि गयाउन प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी¸ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ फाया/ऩसाि य 
जीतऩङ्टय ङ्झसभया उऩभहानगयऩाङ्झरका¸ फायाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।१।२४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

९.२९ नेऩार प्रहयीभा कामियत प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक ध्र ङ्टवफहादङ्टय के.सी.रे झङ्टठा/नक्करी शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर 
ऩेस गयी ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनजरे नेऩार 
प्रहयीको प्रहयी जवान ऩदभा ङ्झनमङ्टि बएऩश्चात भाङ्झथल्रो ऩदभा फढङ्टवा बइि सयकायी सेवा सङ्टङ्जवधा प्राप्त गनिका राङ्झग 
सयकायी छाऩ/दस्तित ङ्जकते गयी उि झङ्टठा/नक्करी शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर फनाइि ऩेस गयेको देङ्ञिन 
आएकारे सयकायी छाऩ/दस्तित ङ्जकते गयेको सम्फन्धभा आवश्मक छानङ्झफन गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७७।१।२४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय प्रहयी प्रधान कामािरम¸ नक्सार¸ काठभाडौंराइि रेिी ऩठाइएको ।  

९.३० भोयङ ङ्ञजल्रा¸ तत्कारीन ङ्जवयाटनगय न.ऩा.- २० (हार ङ्जवयाटनगय उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १६) स्थामी 
ठेगाना बई नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण¸ यङ्गेरी ङ्जवतयण केन्ि¸ भोयङका तत्कारीन हेल्ऩय (म्मादी) अरूणकङ्ट भाय गङ्टरुङरे 
आ.व. २०६८/६९ को केही अवङ्झध य २०६९/७० को थऩ अवङ्झधभा सो केन्िको एउटा आम काउण्टयभा यही 
ग्राहकसॉग सॊकरन गयेको भहसङ्टर ङ्जहनाङ्झभना गयेको ङ्जवषमभा छानङ्झफन तथा कायफाहीका राङ्झग नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् 
प्राङ्झधकयणफाट ऩर प्राप्त बई दताि बएको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाफाट 
ग्राहकहरूको नाभभा यहेको फर्क्यौता यकभ पयपायक हङ्टने अवस्था नदेङ्ञिएको य नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण¸ यङ्गेरी 
ङ्जवतयण केन्िरे सो यकभ असङ्टर गयाइङ्छदन ङ्झरङ्ञित अनङ्टयोध गयेको सन्दबिराई सभेत ङ्जवचाय गयी प्रस्तङ्टत वायदातभा 
ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण जस्तो सयकायी साविजङ्झनक सॊस्थाको यङ्झसदभा व्महोया अॊक पयक ऩायी दोस्रो प्रङ्झत गरत यङ्झसद 
तमाय गयेको कसङ्टय सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान कायफाही गनि ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ भोयङराई आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७७।२।८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

९.३१ सीभा प्रहयी चौकी ङ्जटभङ्टयेभा कामियत प्रहयी कभिचायीहरू प्रहयी ङ्झनयीऺक िेभप्रसाद नेऩारसभेतरे अवैधरूऩभा 
चीनफाट नेऩारतपि  ल्माएको सङ्टन फयाभद गयी कसङ्टयदायसङ्जहत सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा फङ्टझाउनङ्टऩनेभा आऩसभा 
फाॉडपाॉड गयी ङ्झरएको य कसङ्टयदायराई छोडेको बङ्ङेसभेतको उजङ्टयी सम्फन्धभा ङ्झभङ्झत 2076।9।11 गते सङ्टन 
चेकजाॉच गदािको अवस्थाका कभाण्डय प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक बोजफहादङ्टय सेन ओरी तथा ङ्झनजसॉग सो ङ्छदन 
चेकजाॉचभा िङ्जटने प्रहयी जवानहरू ङ्ञशवनायामण चौधयी¸ याभचन्ि ङ्झफ.क. य सेन्ट्री तायाफहादङ्टय प्रजाको हकभा  
ङ्झनजहरूको उि भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टयभा सॊरग्नता यहेको कङ्ट नै आधाय प्रभाणसभेत नदेङ्ञिए ताऩङ्झन उि ङ्छदन 
ङ्झनजहरूसभेत सॊरग्न बई चेकजाॉचभा िङ्जटएको य आफ्नो कामािरमभा बए गयेका काभकायफाहीका सम्फन्धभा कङ्ट नै 
ऩङ्झन जानकायी छैन बनी गैयङ्ञजम्भेवायी प्रकट गयी अनङ्टसन्धानभा सभेत सहमोग नगयी एक याष्डसेवक प्रहयी 
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कभिचायीरे फहन गनङ्टिऩने न्मूनतभ ङ्ञजम्भेवायीसभेत फहन नगयेको देङ्ञिएकारे ऩङ्झछ मङ्जकन प्रभाणफाट ङ्झनजहरूको 
सभेत कसङ्टयभा सॊरग्नताको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय प्रभाण पेरा ऩयेभा सोही फित कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टने बएकारे हार 
भङ्टद्दा नचराउने̧  साथै ङ्झनजहरूको हकभा कानूनफभोङ्ञजभ गनि प्रहयी प्रधान कामािरम¸ नक्सार काठभाडौंराई 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

९.३२ सीभा प्रहयी चौकी ङ्जटभङ्टयेभा कामियत प्रहयी कभिचायीहरू प्रहयी ङ्झनयीऺक िेभप्रसाद नेऩारसभेतरे ङ्झभङ्झत 
२०७६।८।२२ गते अवैधरूऩभा चीनफाट नेऩारतपि  ल्माएको सङ्टन फयाभद गयी कसङ्टयदायसङ्जहत सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा फङ्टझाउनङ्टऩनेभा आऩसभा फाॉडपाॉड गयी ङ्झरएको य कसङ्टयदायराई छोडेको बङ्ङेसभेतको अनङ्टसन्धानको 
िभभा थङ्टनाभा यहेका प्रहयी हवल्दाय गोऩीफहादङ्टय रो ताभाङ, प्रहयी जवानहरू मङ्टवयाज ियेर¸ ङ्ञशवनायामण चौधयी¸ 
यीता चौधयी¸ भनोज आरे¸ बङ्जवरार रुम्फा राभा¸ छेर्क्यङ्ट डोल्भा भोिान¸ याभचन्ि ङ्झफ.क.¸ तायाफहादङ्टय प्रजाको हकभा 
ङ्झनजहरूको उि भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टयभा सॊरग्नता यहेको कङ्ट नै आधाय प्रभाण नदेङ्ञिए ताऩङ्झन उि ङ्छदन ङ्झनजहरू 
सभेत सॊरग्न बई चेकजाॉचभा िङ्जटएको य आफ्नो कामािरमभा बए गयेका काभकायफाहीका सम्फन्धभा कङ्ट नै ऩङ्झन 
जानकायी छैन बङ्झन गैयङ्ञजम्भेवायी प्रकट गयी अनङ्टसन्धानभा सभेत सहमोग नगयी एक याष्डसेवक प्रहयी कभिचायीरे 
फहन गनङ्टिऩने न्मूनतभ ङ्ञजम्भेवायीसभेत फहन नगयेको देङ्ञिएकारे ऩङ्झछ मङ्जकन प्रभाणफाट ङ्झनजहरूको सभेत कसङ्टयभा 
सॊरग्नताको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय प्रभाण पेरा ऩयेभा सोही फित कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टने बएकारे हार भङ्टद्दा नचराउने̧  
साथै ङ्झनजहरूको हकभा कानूनफभोङ्ञजभ गनि प्रहयी प्रधान कामािरम¸ नक्सार¸ काठभाडौंराई आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७७।३।३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

९.३३ उदमऩङ्टय ङ्ञजल्रा¸ गाईघाट गा.ङ्जव.स.¸ वडा नॊ. ५ि¸ ङ्जकत्ता नम्फय १०३¸ ऺेरपर १४-१६-१६ जग्गा सबे नाऩी 
हङ्टॉदा तत्कारीन श्री ५ को सयकाय ङ्झरमङ्टगा हवाई भैदान जङ्झनई जग्गाधनी दताि प्रभाणऩङ्टजाि कामभ बएको 
साविजङ्झनक जग्गा ङ्झरमङ्टगा नगयऩाङ्झरकाकै ऩदाङ्झधकायीहरूरे भोटो यकभ ङ्झरई केही व्मङ्ञिराई ङ्झफिी ङ्जवतयण गयेको 
तथा अङ्झतिभणभा ऩयेकारे सॊरग्नराई कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सॊकङ्झरत आधाय प्रभाणहरूफाट उजङ्टयीभा उल्रेि गङ्चयएको गाईघाट गा.ङ्जव.स.¸ वडा नॊ. 
५ि¸ ङ्जकत्ता नम्फय १०३¸ ऺेरपर १४-१६-१६ सयकायी जग्गा व्मङ्ञिङ्जवशेषको नाभभा दताि बएको नदेङ्ञिए 
ताऩङ्झन उि जग्गा अङ्झतिभण बएको बङ्ङे व्महोया ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकारे उि हवाई ङ्जपल्डको नाभभा भोठ से्रस्ता 
कामभ यहेको सयकायी जग्गाभा बएको अङ्झतिभण हटाई आवश्मक सॊयऺण गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७७।३।४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय  ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ उदमऩङ्टय य ङ्झरमङ्टगा नगयऩाङ्झरका¸ उदमऩङ्टयराई सङ्टझाव 
रेिी सोको फोधाथि सॊस्कृङ्झत¸ ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्रारम य नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणराई  
ङ्छदइएको ।  

९.३४ ङ्ञजल्रा फाया ङ्झनजगढ नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ भा यहेको याङ्जष्डम वन¸ प्रचङ्झरत वन ऐनअनङ्टसाय वनको ऺेरभा यहे 
बएको देङ्ञिनेभा उि वनऺेरको सयकायी जग्गा अङ्झतिभण गयी टासी धागेङ्झरङ फौर्द् गङ्टम्फारगामतरे केया िेती 
य भाछा ऩारनसभेतफाट ङ्झफिी ङ्जवतयण गयी प्राप्त गयेका आमका सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही गनि सम्फङ्ञन्धत 
ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ करैमा¸ फायाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।११ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

९.३५ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ गङ्टल्भीका प्रशासकीम अङ्झधकृतरे रु. एक राि घङ्टस िाई थयै ऩङ्चयवतिन गयी 
नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदएको बङ्ङे उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामािरम¸ गङ्टल्भीका तत्कारीन प्रशासकीम अङ्झधकृत बङ्ञियाभ भयाङ्झसनीरे रु. एक राि घङ्टस ङ्झरई ऩङ्झतको नाभ 
हटाई थय ऩङ्चयवतिन गयी जानङ्ट थाऩाराई नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदएको बङ्ङे सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत आयोङ्जऩत जानङ्ट 
िासङ्ट हार ङ्जवदेशभा यही अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टॉदा सम्ऩकि  स्थाङ्जऩत गनि नसङ्जकएको बनी प्रहयी भङ्टच ङ्टल्कासङ्जहतको ऩर प्राप्त 
हङ्टन आएफाट भूर प्रङ्झत नागङ्चयकता प्राप्त नबएसम्भ य घङ्टस ङ्छदने बङ्झनएकी जानङ्ट िासङ्टको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्चयसवत ङ्झरए 
ङ्छदएको तथ्म ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सक्ने अवस्था नदेङ्ञिएकारे नागङ्चयकता प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्जकते गयी याहदानी ङ्झरएको 
सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही गनि ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ गङ्टल्भीराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।२२ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 
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९.३६ हार प्रहयी नामफ उऩयीऺक ऩदभा कामियत यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहरे नेऩार प्रहयीको प्रहयी ङ्झनयीऺक ऩदभा दयिास्त 
गनि ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम फझाङफाट ङ्झनकारेको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩरभा उङ्ञल्रङ्ञित जन्भ ङ्झभङ्झत 
सच्माई ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ काठभाडौंफाट प्रङ्झतङ्झरङ्जऩसभेत ङ्झरएको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा प्रङ्झतवादी यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहका नाउॉभा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ फझाङफाट जायी बएको ना.प्र.नॊ. 
३६९३ ङ्झभङ्झत २०४९।४।२५ को नागङ्चयकता अङ्झबरेि य ङ्झनजरे अध्ममन गयेको शैङ्ञऺक सॊस्थाहरूको 
अङ्झबरेिभा सभेत ङ्झनजको जन्भ ङ्झभङ्झत २०३२।१०।१२ गते यहेको य ङ्झनज प्रङ्झतवादी यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहरे नेऩार 
प्रहयीको प्रहयी ङ्झनयीऺक ऩदभा सेवा प्रवेश गदाि आपूरे प्राप्त गयेको २०३२।१०।१२ गते जन्भ ङ्झभङ्झत उल्रेि 
बएको ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ फझाङफाट जायी बएको ना.प्र.नॊ. ३६९३ ङ्झभङ्झत २०४९।४।२५ को 
नागङ्चयकता प्रभाणऩर¸ श्री शाङ्ञन्त भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ फमरऩाटा¸ फझाङफाट प्राप्त गयेको चाङ्चयङ्झरक प्रभाण¸ 
तत्कारीन ङ्झसर्द्नाथ फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस भहेन्िनगय कॊ चनऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत २०५१।११।३ भा य ङ्झर.ङ्जव. नेऩार र 
र्क्याम्ऩस¸ प्रदशिनी भागि̧  काठभाडौंफाट ङ्झभङ्झत २०५५।१२।१० भा जायी बएको चाङ्चयङ्झरक प्रभाणऩरहरूभा जन्भ 
ङ्झभङ्झत २०३३।१०।१२ गते फनाई सच्माई प्रहयी प्रधान कामािरम¸ कभिचायी प्रशासन शािा¸ नक्सार¸ 
काठभाडौंफाट प्रहयी ङ्झनयीऺक ऩदका राङ्झग ङ्झभङ्झत २०५८।८।१२ गते गोयिाऩरभा प्रकाङ्ञशत गयेको सूचना 
अनङ्टरूऩ प्रहयी ङ्झनयीऺक ऩदका राङ्झग दयिास्तसाथ ऩेस गयेको देङ्ञिॊदा सोतपि  आवश्मक अनङ्टसन्धान एवॊ 
कायफाहीका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय प्रहयी प्रधान कामािरम¸ नक्सारराई रेिी 
ऩठाइएको ।  

१०. उद्योग¸ वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति भन्रारम 

10.१ फङ्टटवर औद्योङ्झगक ऺेरको भूरगेटदेङ्ञि कोङ्जहनङ्टय भेटर उद्योगसम्भको सडक कारोऩरे गङ्टणस्तयहीन गयेको बङ्ङे 
सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अत्मङ्झधक बाय फोकेका ट्रकहरू गङ्टड्न े
औद्योङ्झगक ऺेरङ्झबरको सो सडकभा सवायी साधनको बायरगामतका भाऩदण्डहरूको ङ्जवश्लषेण ङ्झफना नै स्तयोङ्ङङ्झत 
गङ्चयएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा सो सडकभा ऩङ्टन: त्मस्ता Pothole हरू फनेय सडक बङ्ञत्कन गई सडक भभितभा फायम्फाय 
यकभ िचि गनङ्टिऩने अवस्था ङ्झसजिना हङ्टन सक्ने देङ्ञिएकारे अफ आइन्दा औद्योङ्झगक ऺेरङ्झबर सडकहरू ङ्झनभािण तथा 
स्तयोङ्ङङ्झत गदाि सवायी साधनको बायरगामतका भाऩदण्डहरूको ङ्जवश्लषेण गयी ङ्झडजाइन गयेय भार सोहीअनङ्टसाय 
ङ्झनभािण तथा स्तयोङ्ङङ्झत गयी रगानी गङ्चयएको यकभको उच्चतभ प्रङ्झतपर हाङ्झसर गनेतपि  सतकि ता अऩनाउन वा 
आवश्मक कदभ उठाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय औद्योङ्झगक ऺेर व्मवस्थाऩन 
ङ्झरङ्झभटेड¸ केन्िीम कामािरम¸ फाराजङ्टराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

10.२ ऩोिङ्चयमा नगयऩाङ्झरका¸ नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम ऩोिङ्चयमा¸ ऩसािफाट सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत छनौट गदाि 
ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गयेको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आयोऩी 
अयङ्जवन्दकङ्ट भाय दङ्टवेरे भ्रष्टाचाय गयेको कसङ्टय ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने सफङ्टत प्रभाण य अवस्थाको ङ्जवद्यभानता नयहे ताऩङ्झन कम्ऩनी 
यङ्ञजष्डायको कामािरमभा दताि बएको िाउङ्ञन्पल्ड टेक्नोरोङ्ञजज प्राइबेट ङ्झरङ्झभटेड¸ कम्ऩनी ऐन¸ 2063 को दपा 
५ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दताि बएको कम्ऩनीरे आफ्नो कम्ऩनीभा काभ गने कभिचायीको व्मङ्ञिगत 
रगामतका अङ्झबरेि नयािी कामिअनङ्टबवको प्रभाणऩर जायी गयेको देङ्ञिॊदा मस्तो गरत कामि गने िाउङ्ञन्पल्ड 
टेक्नोरोङ्ञजज प्राइबेट ङ्झरङ्झभटेडराइि कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।३ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१०.३ कृङ्जष साभग्री कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड¸ शािा कामािरम¸ जनकऩङ्टयको अङ्झनमङ्झभतताका सम्फन्धभा प्राप्त उजङ्टयीभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा कृङ्जष साभग्री कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड¸ शािा कामािरम जनकऩङ्टयका कामािरम प्रभङ्टि शािा प्रफन्धक 
आरोक कङ्ट भायरे धान ङ्झफिी सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ टेण्डय प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढाएको देङ्ञिएको¸ ङ्झफिी गनि 
िोङ्ञजएको फीउ ङ्झफजन कम्ऩनीको स्वाङ्झभत्वको धान फयफङ्टझायत नबएको बङ्ङे हङ्टॉदा उि कम्ऩनीको ङ्ञजन्सीसम्फन्धी 
ङ्ञजम्भा स्टोय प्रभङ्टिभा यहेको बङ्ङे देङ्ञिॊदा प्रस्तङ्टत भ्रष्टाचायको कसङ्टयभा ङ्झनज आरोक कङ्ट भायको प्रत्मऺ रूऩभा 
सॊरग्नता यहेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय नदेङ्ञिए ऩङ्झन ङ्झनज आरोक कङ्ट भायरे प्रस्तङ्टत कसङ्टय हङ्टन नङ्छदन प्रबावकायी रूऩभा 
कामािरम प्रभङ्टिको हैङ्झसमतरे आफ्नो दाङ्जमत्व ङ्झनवािह गनि नसकेको देङ्ञिॉदा सो सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक 



                                211 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

कायफाही गनि य सोको जानकायी मस आमोगराई गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
कृङ्जष साभग्री कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड केन्िीम कामािरम¸ कङ्ट रेश्वय काठभाडौंराई रेिी ऩठाइएको । 

१०.४ ङ्ञजल्रा ङ्ञचतवन शङ्ञििोय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३ हार काङ्झरका नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ९ ङ्ञस्थत स्टाय राइभ  

इण्डङ्जष्डज प्रा.ङ्झर.रे वन तथा वातावयण भन्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झफना वनऺेरको २.३७ हेक्टय जग्गाको अनङ्टभङ्झत 
नङ्झरई ८९¸४३९.९८ टन च ङ्टनढङ्टङ्गा उत्िनन गयेको बनी िानी तथा बगूबि ङ्जवबागरे ङ्झभङ्झत २०७६।६।१३ गते 
आमोगको कामािरम हेटौंडा¸ भकवानऩङ्टयभा ऩेस गयेको प्रङ्झतवेदनफाट देङ्ञिॉदा ङ्झनमाभक ङ्झनकाम ङ्झडङ्झबजन वन 
कामािरम¸ बयतऩङ्टय¸ ङ्ञचतवनरे याङ्जष्डम वनऺेर अङ्झतिभण गयी िङ्झनज ऩदाथि च ङ्टनढङ्टङ्गा उत्िनन गयी हाङ्झन नोक्सानी 
गयेको अङ्झबमोगभा हदैसम्भको दण्ड सजाम भागदाफी ङ्झरई ङ्ञजल्रा अदारत बयतऩङ्टय¸ ङ्ञचतवनभा द.नॊ. ०७६-०२-
००१९/४९-०७६-०१७१२ ङ्झभङ्झत २०७६।११।११ गतेका ङ्छदन उि प्रा.ङ्झर.का सॊचारकहरूराई प्रङ्झतवादी 
फनाई भङ्टद्दा दामय गयेको सम्फन्धभा उि भङ्टद्दा ङ्जवचयाधीन अवस्थाभा यहेकारे कानूनफभोङ्ञजभ ङ्झनरुऩण हङ्टने नै हङ्टॉदा 
चोयी ङ्झनकासीभा सॊरग्न बङ्झनएका सॊचारकहरूउऩय हारराई थऩ केही गङ्चययहनङ्ट ऩयेन तथाङ्जऩ ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकामहरूरे गने ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभनको अबावभा अङ्झनमङ्झभतता तथा भ्रष्टाचायजन्म कामि हङ्टन जाने य 
अव्मवङ्ञस्थत उत्िनन कामिफाट वातावयणभा हङ्टने नकायात्भक प्रबावरे आसऩासका ऺेर¸ ऩूवािधाय तथा सभङ्टदामभा 
सभेत प्रङ्झतकूर असय ऩनि जाने हङ्टॉदा उत्िनन कामिफाट ङ्झसङ्ञजित वातावयणीम प्रबावको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनि 
गयाउन य सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकामफाट प्रबावकायी अनङ्टगभन गयी कानूनसम्भत रूऩभा अनङ्टभङ्झत प्राप्त ऺेरफाट 
हङ्टने उत्िननराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय उद्योग¸ वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति 
भन्रारम ङ्झसॊहदयफायराई  सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१०.५ नेऩार आमर ङ्झनगभ ङ्झरङ्झभटेडरे ऩेट्रोङ्झरमभ ऩदाथि बण्डायण स्थर फनाउनका राङ्झग गैयकानूनीरूऩभा जग्गा िङ्चयद 
गयी अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङे उजङ्टयीहरूका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आमोगरे ङ्झभङ्झत २०६६।४।१९ 
भा थानकोट ङ्झडऩोको जग्गा िङ्चयद गने सन्दबिभा आमर ङ्झनगभराई ङ्छदएको ङ्झनदेशनराई दृङ्जष्टगत गयी साविजङ्झनक 
िङ्चयद ऐन य ङ्झनमभावरीको प्रङ्जिमा अवरम्फन गयी झाऩा¸ सरािही¸ ङ्ञचतवन य बैयहवाभा गयी जम्भा ७६-९-
१७.३५ ङ्झफघा ऺेरपर जग्गाराई रु.१¸९५¸५०¸७४¸४१२।- भा िङ्चयद गयेको य ङ्झनगभरे मसयी जग्गा िङ्चयद 
गदाि भन्जङ्टयी ङ्छदने जग्गाधनीराई भारऩोत कामािरमभा उऩङ्ञस्थत गयाई याजीनाभा ङ्झरितभा उल्रेि बएको भूल्म 
फङ्टङ्ञझङ्झरएको व्महोया सनाित गयाएऩङ्झछ भार भारऩोत अङ्झधकृतफाट जग्गा ऩास बएकारे जग्गाधनीरे कभ भूल्म 
ऩाएको य ङ्झनगभरे फढी भूल्म च ङ्टिा गयी ङ्झफचौङ्झरमारे यकभ िाई ङ्झनगभराई नोक्सानी ऩायेको बङ्ङ सक्ने अवस्था 
यहेको देङ्ञिएन l ङ्झनगभरे च ङ्टिा गयेको जग्गाको भूल्म जग्गा ऩास गदाि याजीनाभा ङ्झरितभा जङ्झत थैरी यािेको हो 
त्मङ्झत नै ब ङ्टिानी गयेको ङ्झभङ्झसर सॊरग्न जग्गा से्रस्ताहरूफाट देङ्ञिॊदा ङ्झनगभरे फढी भूल्म ङ्झतयी कभ भूल्मभा जग्गा 
ऩास गयी यकभ दङ्टरुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको बङ्ङे उजङ्टयी दाफीसभेत ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएन तथाङ्जऩ नेऩार आमर ङ्झनगभ 
ङ्झरङ्झभटेडरे मसयी जग्गा िङ्चयद गदाि आकङ्जषित हङ्टने देङ्ञिएका जग्गा प्राङ्झप्त ऐन¸ २०३४ य साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 
२०६४ रगामतका कानूनहरूभध्मे कङ्ट न कानूनी प्रङ्जिमा अवरम्फन गदाि ङ्झछटो¸ छङ्चयतो य ङ्झभतव्ममी हङ्टन्छ बङ्ङ े
सम्फन्धभा त ङ्टरनात्भक एवॊ ङ्जवश्लषेणात्भक अध्ममन गयेको देङ्ञिएन । अफ उप्रान्त मस्ता प्रकृङ्झतका जग्गाहरू 
िङ्चयद गदाि ङ्झनगभको फहृत्तय आङ्झथिक ङ्जहतराई ध्मानभा यािी िङ्चयद गङ्चयन ेजग्गाको चरनचल्तीको दययेट मङ्जकन 
गने सम्फन्धभा स्थानीम तह य स्थानीम प्रशासनसॉग सभन्वम गयी प्रङ्झतस्ऩधाि¸ ङ्झभतव्ममी य ऩायदङ्ञशिताऩूविक िङ्चयद 
प्रङ्जिमा अवरम्फन गनि य ङ्झनगभरे आफ्नो आङ्झथिक प्रशासन तथा िङ्चयदसम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी¸ २०६४ राई सभेत 
प्रचङ्झरत साविजङ्झनक िङ्चयद कानूनसॉग तादात्म्मता हङ्टने गयी फनाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।१५ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार आमर ङ्झनगभ ङ्झरङ्झभटेडराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१०.६ औद्योङ्झगक ऺेर व्मवस्थाऩन कामािरम धयान य औद्योङ्झगक ऺेर व्मवस्थाऩन ङ्झरङ्झभटेड केन्िीम कामािरमको 
ङ्झभरेभतोभा ठूरो आङ्झथिक चरिेर गयी उद्योगको जग्गा कट्टा गयी सूचनासभेत नङ्झनकारी कभ बाडा ऩने गयी 
ङ्झनमभङ्जवऩयीत ऩेट्रोर ऩम्ऩ सॊचारन गनि अनङ्टभङ्झत ङ्छदएको बङ्ङे सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा औद्योङ्झगक ऺेरङ्झबरको सूमि कत्था उद्योग प्रा.ङ्झर.रे बाडाभा ङ्झरएको १९.६८ योऩनी जग्गाभध्मे 
३.०१ योऩनी जग्गा चिघट्टी आमर टे्रडसिराई हस्तान्तयण गयी सम्झौता गयी ङ्छदॊदा आङ्झथिक रेनदेन वा 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जहनङ्झभना गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसके ताऩङ्झन एउटा उद्योगरे ङ्झरएको 
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जग्गाभा उद्योग आपैं रे फनाएको सॊयचना ङ्झफिी गदाि सो सॊयचना य त्मसरे चचेको जग्गा ङ्झरन चाहन े अन्म 
उद्योगराई सभेत प्रङ्झतस्ऩधाि गयी ङ्झरन ऩाउने गयी कानूनी व्मवस्था गने ङ्जवषम य व्माऩाङ्चयक पभिको रूऩभा यहेको 
गैयउद्योग चिघट्टी आमर टे्रडसिराई औद्योङ्झगक ऺेरङ्झबरको जग्गा उऩरब्ध गयाएको ङ्जवषम एवॊ उि ऩेट्रोर 
ऩम्ऩरे सम्झौताबन्दा फढी जग्गा ऺेरभा ऩिािर फनाउने य भाटो ऩङ्टने कामि गयेको बङ्ङे ङ्जवषम सम्फन्धभा तहाॉफाटै 
आवश्मक कायफाही गने गयी आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार सयकाय उद्योग¸ वाङ्ञणज्म 
तथा आऩूङ्झति भन्रारमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

११. िानेऩानी भन्रारम 

११.१ एउटै आमोजनाको काभराई दोहोयो देिाई फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी िचि गयेको य कभ रागतभा ङ्झनभािण हङ्टन े
मोजनाराई फढी रागतभा देिाई सॊचारन गनि रागेको बनी ऩाॉचथय ङ्ञजल्रा¸ ऩॊचभी िानेऩानी मोजनाको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ ऩाॉचथयरे आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी¸ 
२०६४ को ङ्झनमभ २२(१) भा ङ्जवकास आमोजनाको फजेट तजङ्टिभा गदाि प्रस्ताङ्जवत आमोजनाको सम्बाव्मता 
अध्ममन य आङ्झथिक¸ प्राङ्जवङ्झधक¸ वातावयणीम तथा प्रशासकीम उऩमङ्टिताको आधायभा त्मसफाट हङ्टने प्रङ्झतपर 
सभेतको ङ्जवचाय गयी आमोजना स्वीकृत बएको हङ्टन ङ्टऩने य स्वीकृत आमोजना कामािन्वमनका राङ्झग ङ्जवस्ततृ सवेऺण¸ 
ड्रइङ¸ ङ्झडजाइन रागत अनङ्टभान य सोअनङ्टसाय वाङ्जषिक कामििभ ङ्झनङ्ञश्चत गयी सोही आधायभा वाङ्जषिक फजेट तजङ्टिभा 
गनङ्टिऩने व्मवस्थाअनङ्टसाय कामि गयेको नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ ऩाॉचथय तथा 
िानेऩानी तथा ढर ङ्झनकास ङ्जवबाग¸ ऩानीऩोियीराई आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी¸ २०६४ को ङ्झनमभ २२(१) 
भा उल्रेि गयेफभोङ्ञजभ गयी फजेट तजङ्टिभा गनि साथै िानेऩानी आमोजनाको सम्झौतारगामतका कङ्ट नै ऩङ्झन कामि 
नहङ्टॉदै हताय हतायभा वाङ्जषिक कामििभअन्तगित बनी आवश्मकतासभेतको अध्ममन नगयी आवश्मकता य औङ्ञचत्मता 
ऩङ्टङ्जष्ट नबएको अवस्थाभा ऩङ्झन िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ ऩाॉचथयरे रु.८¸३७¸४१४।६४ 
फयाफयको ऩाइऩ य ङ्जपङ्जटङ्गस साभग्री िङ्चयद गयी कङ्ट नै काभभा प्रमोगभा नल्माई स्टोय दाङ्ञिरा गयेको बङ्ङे देङ्ञिॊदा 
मस ङ्जवषमभा कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक छानङ्झफन गयी कायफाही हङ्टन िानेऩानी भन्रारम ङ्झसॊहदयफाय¸ काठभाडौंराई 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।१६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१२. ऊजाि¸ जरस्रोत तथा ङ्झसॉचाइ भन्रारम 

12.१ रभजङ्टङ ङ्जवद्यङ्टत ् उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ श्रीकान्त ङ्ञघङ्झभयेरे सॊस्थाको ङ्जवधान¸ ङ्जवद्यङ्टत ्  ऐन तथा 
ङ्झनमभावरीअनङ्टसाय कामि नगयी भनोभानी ढॊगरे कामि गयेको¸ जनताफाट उठाएको रािौं यकभ सॊस्थाको फैंक 
िाताभा नयािी ङ्झनजी व्मवसामभा रगानी गयेको बन् नेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 

तहङ्जककात हङ्टॉदा फढी भूल्मभा ङ्जवद्यङ्टत ्इनजॉ ङ्झभटय ङ्झफिी तथा ङ्जवगत सभमभा ङ्जवद्यङ्टत ्भहसङ्टर सभमभै ब ङ्टिानी गने 
ग्राहकहरूराई ङ्झनमभानङ्टसाय छङ्टट (ङ्चयफेट) नङ्छदएको ङ्जवषमभा नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण¸ साभङ्टदाङ्जमक ग्राभीण 
ङ्जवद्यङ्टतीकयण ङ्जवबाग सॊरग्न बएको नदेङ्ञिएको साथै रभजङ्टङ ङ्जवद्यङ्टत ्उऩबोिा सॊस्था¸ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ 
रभजङ्टङभा सॊस्था दताि ऐन २०३४ फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यङ्टत ् ङ्जवतयण एवॊ त्मसको येिदेि गनिका राङ्झग उऩबोिाभा 
आधाङ्चयत एक गैयसयकायी सॊस्थाको रूऩभा दताि बई सॊचारनभा आएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा सॊस्था दताि ऐन¸ २०३४ 
फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको सॊस्थाको भ्रष्टाचाय तथा अङ्झनमङ्झभतताको छानङ्झफन गने ङ्जवषम भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन¸ 
२०५९ को दपा २ (ग) य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा २ (घ) य (ङ) तथा 
दपा ४ फभोङ्ञजभ मस आमोगको ऺेराङ्झधकायङ्झबर ऩने नदेङ्ञिएकारे सम्झौताअनङ्टसाय कामि बए/नबएको सम्फन्धभा 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन/ङ्झनयीऺण हङ्टन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण¸ 
साभङ्टदाङ्जमक ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण ङ्जवबाग¸ काठभाडौंराई रेिी ऩठाइएको ।  

12.2 नायामणी नहय ङ्जकनायाको कङ्चयफ ८१ ङ्जक.ङ्झभ. ऺेरभा ङ्जव.सॊ. २०४१/०४२ भा रगाइएका रूिहरू सम्फङ्ञन्धत 
वन कामािरमका कभिचायी¸ ङ्झसॊचाइ कामािरमका कभिचायीहरू¸ जर उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य स्थानीम 
प्रशासनसभेतको ङ्झभरेभतोभा िङ्झभकरूऩभा ङ्झससौ¸ ङ्जऩठाय¸ ङ्झसभर रगामतका रूिहरू कटान गयी नोक्सानी 
ऩङ्टर् माएकोरे कायफाही गयी ऩाउॉ बनी मस आमोगभा प्राप्त उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उजङ्टयीभा 
उल्रेि बएजस्तो सम्फङ्ञन्धत वन कामािरमका कभिचायी¸ ङ्झसॊचाइ कामािरमका कभिचायीहरू¸ सङ्टयऺाकभॉ य जर 
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उऩबोिा सङ्झभङ्झतका व्मङ्ञिहरूरे नै ङ्झभरेभतोभा रूि ङ्झफरुवाहरू हाङ्झन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि वा 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको बनी ऩङ्टष्ट्याईं गनि सङ्जकने वस्तङ्टङ्झनष्ठ आधाय/प्रभाण नबेङ्जटएको। अनङ्टसन्धानको िभभा नहयभा 
रगाएको रूिको सॊयऺण¸ सम्फर्द्िन य सदङ्टऩमोगको सम्ऩूणि ङ्ञजम्भेवायी ङ्झसॊचाइ आमोजनाको बएको य वनसॉग 
सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जवङ्झधक सहमोग भाग बई आएभा वन ङ्जवबाग तथा भातहतका वन कामािरमहरूफाट त्मस्तो सहमोग 
उऩरब्ध गयाइने व्महोया वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्रारम य भातहतका कामािरमहरूफाट उल्रेि बई आएको 
देङ्ञिमो बने वनसम्फन्धी आवश्मक साभग्री¸ जनशङ्ञि तथा ङ्झनणिम गने कानूनी अङ्झधकाय नबएकारे नहयको ङ्झडरभा 
रगाइएका रूि ङ्झफरुवाहरूको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गनि नसङ्जकएको बङ्ङे व्महोया ङ्झसॊचाइ भन्रारम तथा 
भातहतका कामािरमहरूफाट उल्रेि बई आएको देङ्ञिएकारे तत्कारीन सम्भाङ्झनत ऩङ्टनयावेदन अदारत¸ हेटौंडाफाट 
ङ्झभङ्झत २०६३।४।२२ भा बएको पैसरा एवॊ प्रचङ्झरत कानूनी व्मवस्थाको अधीनभा यही ङ्झसॊचाइ भन्रारम 
अन्तगित यहेका नहयहरूको सॊयचनाभा अवङ्ञस्थत रूि ङ्झफरुवाहरूको सॊयऺण¸ सम्फर्द्िन एवॊ सदङ्टऩमोग गनि/गयाउन 
आवश्मक प्रफन्ध गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ऊजाि जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ भन्रारमभा 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१२.३ ताम्राग ङ्झग्रन सोरङ्टसन प्रा.ङ्झर.रे ङ्जकते ङ्झफर ङ्झफजक फनाई सयकायी अनङ्टदान ङ्झरएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीउऩय 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नवीकयणीम ऊजाि अनङ्टदान नीङ्झत¸ 2073 य नवीकयणीम ऊजाि अनङ्टदान ऩङ्चयचारन 
कामिङ्जवङ्झध¸ 2073 अनङ्टरूऩ घयेरङ्ट सौमि ऊजाि प्रणारी जडान गयेको बनी ताम्राग ङ्झग्रन सोरङ्टसन प्रा.ङ्झर.रे अनङ्टदान 
यकभ दाफी गङ्चयङ्झरएको य अनङ्टगभनको िभभा प्रणारीहरू जडान नै नबएको ऩाइएऩङ्झछ नवीकयणीम ऊजाि अनङ्टदान 
ऩङ्चयचारन कामिङ्जवङ्झध¸ 2073 अनङ्टरूऩ उि ताम्राग ङ्झग्रन सोरङ्टसन प्रा.ङ्झर.राई जङ्चयवाना रगाइएको य 
जङ्चयवानाफाऩतको यकभसभेत वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि प्रवर्द्िन केन्िफाट असङ्टरउऩय बइसकेको देङ्ञिएकारे अफ उप्रान्त 
प्रणारी जडान बए/नबएको मङ्जकन गयेऩश्चात ्भारै अनङ्टदान यकभ ब ङ्टिानी गनि गयाउन आवश्मक ऩहर कदभी 
गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१०।१३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि प्रवर्द्िन केन्ि¸ िङ्टभरटाय¸ 
रङ्झरतऩङ्टयराई रेिी ऩठाइएको । 

१२.४ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्  प्राङ्झधकयण ङ्जवतयण केन्ि¸ करैमा¸ फायाका ङ्झभटय ङ्चयङ्झडङ गने ङ्झभङ्ञश्ररार प्रसाद मादवरे नमाॉ ङ्झभटय 
जडानका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस बएको पाइर अगाङ्झड फढाइि हाङ्जकभसॉग कङ्ट या ङ्झभराइि ङ्झभटय जडानसभेत गङ्चयङ्छदन े
प्रमोजनाथि रु.२५¸०००।- भा केही यकभ हेङ्चयङ्छदन्छङ्ट बनी रु.२३¸०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयेको सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण य ङ्झनज आयोऩी ङ्झभङ्ञश्ररारप्रसाद मादवफीच बएको 
सम्झौताऩरभा ङ्झभटय ङ्चयङ्झडङ गने व्मङ्ञि नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण करैमा ङ्जवतयण केन्िको स्थामी¸ अस्थामी¸ म्मादी¸ 
ज्मारादायी वा कयायको कभिचायी नयहेको सम्झनङ्टऩदिछ बनी उल्रेि बएको हङ्टॉदा ङ्झनज ङ्झभङ्ञश्ररारप्रसाद मादव 
याष्डसेवक कभिचायीङ्झबर नऩने देङ्ञिएको य नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयणसॉग बएको सम्झौताफभोङ्ञजभ काभ नगयेको बङ्ङ े
सभेत नहङ्टॉदा ङ्झनजरे गयेको कामि भ्रष्टाचायको कसङ्टयङ्झबर नऩने बए ताऩङ्झन ङ्झनजरे सेवाग्राही सविसाधायणसॉग यकभ 
भाग गयेको कामिराइि उङ्ञचत भाङ्ङ नसङ्जकने बएकारे मसभा कानूनफभोङ्ञजभ गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।११।८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण¸ करैमा ङ्जवतयण केन्ि¸ करैमा¸ फायाभा रेिी सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको ।  

१२.५ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण ङ्जवतयण तथा ग्राहक सेवा ङ्झनदेशनारमको ऩ.सॊ. 2075/076/प्र.भ./च.नॊ. 542 ङ्झभङ्झत 
2075।7।28 को नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् प्राङ्झधकयण जनकऩङ्टय ऺेरीम कामािरमअन्तगित तत्कारीन फङ्छदिफास उऩ-ङ्जवतयण 
केन्ि (हार गौशारा ङ्जवतयण केन्िअन्तगित) भा कामियत कभिचायीहरूफाट NS Revenue Software भा 
Manipulation गयी ङ्झनमभङ्जवऩयीत ङ्झफिी सॊशोधन य िेङ्झडट ङ्झफर दोहोयो ऩोङ्जष्टङ गयी याजस्व अऩचरन गयेको बङ्ङ े
ङ्जवषमको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उि केन्िभा तत्कारीन सभमभा कामियत 
कामािरम प्रभङ्टिहरू नवरङ्जकशोय गोइत¸ अशोककङ्ट भाय ऩङ्ञण्डत¸ ङ्ञजतेन्िकङ्ट भाय झा य सूमिनायामण भण्डर तथा रेिा 
प्रभङ्टिहरू याभरृदम चौधयी¸ ऩॊकजकङ्ट भाय ङ्झसॊह¸ बायतप्रसाद उऩाध्माम तथा याभफाफङ्ट साह य आम प्रभङ्टि सदानन्द 
ङ्झसॊह उि साविजङ्झनक सॊस्थाको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभनाभा प्रत्मऺ सॊरग्नता यहेको ङ्झभङ्झसर सॊरग्न सफङ्टद प्रभाणफाट 
नदेङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्ञजम्भेवायी य ऩदीम दाङ्जमत्व ऩूणिरूऩभा फहन गनि नसकेको एवॊ उि सभमभा सो केन्िभा तत्कार 
कामियत कभिचायीहरू अशोककङ्ट भाय कणि̧  ऩूजनकङ्ट भायी चौधयी य यभेश दाहारको User ID फाट न्मून यकभ 
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दाङ्ञिरा नगयेको देङ्ञिएको य ङ्झनजहरूरे आफ्नो User ID फाट ऩोङ्जष्टङ बई दाङ्ञिरा नगयेको यकभ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ् 
प्राङ्झधकयण¸ गौशारा ङ्जवतयण केन्िभा फङ्टझाई बौचय सॊरग्न गयेको देङ्ञिएको सन्दबिभा भङ्टद्दा चराउन न्मामोङ्ञचत 
नदेङ्ञिॊदा मस सम्फन्धभा ङ्झनजहरूराई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ गनि गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।५ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको।  

१३. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्रारम 

13.1 केन्िीम ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सारम¸ ङ्झरऩङ्टयेश्वयभा आ.व. २०७४/0७५ भा बेटनयी एम्फङ्टरेन्स थान एक िङ्चयद गदाि 
तत्कारीन कामािरम प्रभङ्टि डा. याभकङ्ट भाय भण्डरसभेतरे आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता य भ्रष्टाचाय गयेको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा भ्रष्टाचाय ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने गङ्झतङ्जवङ्झध पेरा नऩये ताऩङ्झन प्रङ्झतस्ऩधािफाट गङ्चयने सफै 
प्रकायका िङ्चयदहरूभा Technical Specification य Cost Estimate फनाउॉदा ऩमािप्त भाराभा ङ्जवऻको सहमोग ङ्झरई 
िङ्चयद गङ्चयने प्रत्मेक item राई सकेसम्भ Specify गनि य आगाभी ङ्छदनभा िङ्चयद ऐनको भनसामङ्जवऩयीतका त्मस्ता 
गल्ती कभजोयीहरू ङ्झनमन्रण गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।१ को ङ्झनणिमानङ्टसाय कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी 
भन्रारम¸ ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबाग य तत्कारीन केन्िीम ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सारम (हारको केन्िीम ङ्चयपयर ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सारम)¸ 
ङ्झरऩङ्टयेश्वयराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१४ ङ्ञशऺा¸ ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारम 

14.१ ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺक तथा कभिचायीहरूरे ङ्झर.ङ्जव.को ऩूवि स्वीकृत नङ्झरई गैयकानूनी रूऩभा अन्मर 
सॊस्थाहरूभा काभकाज गयेको साथै बैयहवा फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩसभा कामियत ऩूवि र्क्याम्ऩस प्रभङ्टिसभेतरे अको 
साभङ्टदाङ्जमक र्क्याम्ऩसभा स्थामी रूऩभा कामियत यहेको साथै कय छल्ने काभसभेत गयेको बङ्ङेसभेत उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम‚ यङ्ञजष्डायको कामािरम¸ कीङ्झतिऩ ङ्टय¸ काठभाडौंराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।२ 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय "ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम रगामत अन्म ङ्जवश्वङ्जवद्यारमका ऩूणिकारीन तरफी रूऩभा कामियत कङ्झतऩम 
ङ्ञशऺक कभिचायीहरूरे सम्फङ्ञन्धत ङ्जवश्वङ्जवद्यारमको अनङ्टभङ्झत नङ्झरई आपूराई तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायीबन्दा थऩ तथा 
फाङ्जहय अन्म सॊस्थाहरूभा अध्ममन/अध्माऩनरगामतका काभभा सॊरग्न यहेको देङ्ञिन आएकारे त्मस ङ्जवश्वङ्जवद्यारम 
य अन्तगित सम्फङ्ञन्धत सफैराई ङ्झनमभानङ्टसाय अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय भार अन्मर काभकाज गने व्मवस्था ङ्झभराउनका साथै 
अनङ्टभङ्झत नङ्झरई फाङ्जहय काभ गने ङ्ञशऺक तथा कभिचायीहरूराई कानूनफभोङ्ञजभ गनङ्टिहङ्टन सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

14.2 श्री अघाि यजस्थर भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ सङ्ञन्धिकि  न.ऩा.¸ अघाििाॉचीभा आ.व. २०७४/०७५ भा पङ्झनिचय 
शीषिकको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङ्ङसेभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सयकायी 
अनङ्टदानको यकभ ङ्जहनाङ्झभना/भस्मोट गने ङ्झनमतरे नबई केही यकभ ङ्झनजी स्रोतका ङ्ञशऺकको तरफ बत्ताभा िचि 
गयी ङ्जवद्यारमराई पङ्झनिचय व्मवस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त हङ्टन आएको अनङ्टदान यकभको ङ्जहसाफ पयपायक गनि ऩूयै 
यकभको पङ्झनिचय िङ्चयद गयेको बनी ङ्जवद्यारमरे सङ्ञन्धिकि  नगयऩाङ्झरकाभा झङ्टठा ङ्जववयण कागजात ऩेस गयेको 
देङ्ञिए ताऩङ्झन सो यकभ फदङ्झनमतसाथ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको बङ्ङे तथ्म ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएन । अत: उि 
कामिभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायीहरूउऩय कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही गनङ्टिऩने बए गनि आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।६।२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ अघाििाॉचीराई रेिी ऩठाइएको । 

१४.३ ङ्ञजल्रा दाङ¸ साङ्झफक भानऩङ्टय गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. ३ हार तङ्टरसीऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १६ 
भा यहेको सयस्वती प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ भजगाउॉका प्र.अ. सीता शभािरे २०७० सारदेङ्ञि आएको छारवङृ्ञत्त 
ऩायदशॉ तङ्चयकाफाट ङ्जवतयण नगयी िाएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
छारवङृ्ञत्त ङ्जवतयण गयी फाॉकी यहेको यकभ ङ्झनजी स्रोतभा ङ्झनमङ्टि ङ्ञशऺकराई िङ्टवाएको बङ्ङे देङ्ञिएकोभा ङ्ञशऺा 
ङ्झनमभावरी¸ २०५९ को ङ्झनमभ १६५ भा “ङ्जवद्यारमरे प्राप्त यकभ जङ्टन काभका राङ्झग िचि गनि ङ्झनकासा बएको 
हो सोही काभभा भार िचि गनङ्टिऩनेछ” बनी उल्रेि बएकोभा उि ङ्जवद्यारमरे छारवङृ्ञत्त शीषिकको यकभ 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणिम गयी ङ्झनजी स्रोतका ङ्ञशऺकराई तरफ िङ्टवाएको देङ्ञिन आएकारे यकभ 
दङ्टरुऩमोग गने फदङ्झनमतरे नबई ङ्जवद्यारमको अध्ममन अध्माऩन कामिभा प्रमोग गने उद्देश्मरे त्मसो गयेको देङ्ञिए 
ताऩङ्झन ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी¸ २०५९ ऩारना नबएको हङ्टॉदा आउॉदा ङ्छदनभा ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरीको व्मवस्था ऩारना गने 
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गयाउने सम्फन्धभा आवश्मक प्रफन्ध गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।६।१६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा 
सभन्वम इकाई¸ दाङभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१४.४ ङ्ञजल्रा ङ्ञचतवन साङ्झफक दायेचोक गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३ को ३/ि ङ्जक. नॊ. १७ य १८ को ज.ङ्झफ. अन्दाजी २-
०-० (दङ्टई ङ्झफघा जग्गा) य सोभा फनेको ऩथृ्वी याजभागिसॉग जोङ्झडएको बवनसङ्जहतको कम्ऩाउण्ड हारको 
इच्छाकाभना गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ ङ्ञस्थत श्री सविशाङ्ञन्त भा.ङ्जव.को नाउॉभा दताि यहेको जग्गा ङ्जवगत राभो 
सभमदेङ्ञि बाडाभा ङ्छदॉदै आएकोभा हार उि ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩक य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺसभेतको ङ्झभरोभतोभा साविजङ्झनक ङ्जवद्यारमराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई व्मङ्ञिगत राब ङ्झरने उद्देश्मरे 
ङ्जवद्यारमको जग्गाभा ङ्झनङ्झभित बौङ्झतक सॊयचना बाडाभा रगाए फाऩत ऩाउनङ्टऩने यकभसभेत असङ्टर उऩय नगयी 
(ङ्झभनाहा गयी) ङ्जहनाङ्झभना गयेको रगामतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।७।२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय तऩङ्झसरफभोङ्ञजभ सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

 तऩङ्झसर 

१. ङ्ञजल्रा ङ्ञचतवन साङ्झफक दायेचोक गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३ को ३/ि ङ्जक. नॊ१७ य १८ को अन्दाजी ज.ङ्झफ. २-
०-० (दङ्टई ङ्झफघा जग्गा) य सोभा फनेको ऩथृ्वी याजभागिसॉग जोङ्झडएको बवनसङ्जहतको कम्ऩाउण्ड हारको 
इच्छाकाभना गा.ऩा. वडा नॊ. ४ ङ्ञस्थत श्री सविशाङ्ञन्त भा.ङ्जव.को नाउॉभा दताि यहेको जग्गा ङ्जवगत राभो 
सभमदेङ्ञि बाडाभा ङ्छदॊ दै आएकोभा उङ्ञल्रङ्ञित जग्गाको बाडा फाऩत फङ्टझाउनङ्टऩने सम्ऩूणि यकभ ङ्जवद्यारमराई 
प्राप्त बइसकेको देङ्ञिए ताऩङ्झन तत्कारीन सभमभा ङ्जवद्यारमरे असङ्टर उऩय गनङ्टिऩने यकभ असङ्टर उऩय नगयी 
सम्झौताङ्जवऩयीत ङ्झभनाहा ङ्छदने बनी ङ्झभङ्झत २०७५।३।८ को ङ्झनणिम गने कामि ङ्ञशऺा ऐन (सॊशोधनसभेत)¸ 
२०२८ को दपा १६ को उऩदपा (५) ङ्जवऩयीत यहेको देङ्ञिएकारे सो ऐनभा बएको कानूनी प्रावधानफभोङ्ञजभ 
गनि गयाउन ङ्ञशऺा¸ ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

२. ङ्जवद्यारमको आ.व. २०७३/०७४ को रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको अनङ्टसूची-९ भा घयबाडा फाॉकी य 
असङ्टरीसम्फन्धी ङ्जववयणभा रु.६¸३३¸०९७।- घयबाडा असङ्टर हङ्टन फाॉकी यहेको देङ्ञिएकोरे उि यकभ असङ्टर 
गनि ङ्जवद्यारमरे कङ्ट नै कदभ चारेको नदेङ्ञिएको सन्दबिभा ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त नोक्सानसभेत हङ्टनसक्ने हङ्टॉदा उि 
ङ्जवद्यारमराई रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि बएको फाॉकी घयबाडारगामत फर्क्यौता यकभ सभमभा नै 
ङ्झनमभानङ्टसाय असङ्टर उऩय गनि सविशाङ्ञन्त भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ इच्छाकाभना-४ कङ्ट ङ्चयनटाय ङ्ञचतवनराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको । 

३. सविशाङ्ञन्त भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ इच्छाकाभना-४¸ कङ्ट ङ्चयनटाय¸ ङ्ञचतवनरे ङ्झनभािण शङ्टल्क रगामतका शङ्टल्क 
ङ्जवद्याथॉ तथा अङ्झबबावकफाट उठाउने कामि गयेको सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरूको फमान तथा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न 
कागजातफाट देङ्ञिएको य उि कामि ङ्ञशऺा ऐन (सॊशोधनसभेत)¸ २०२८ को दपा १६घ को उऩदपा (३) 
य (४) ङ्जवऩयीतको कामि बएको हङ्टॉदा उि शङ्टल्क उठाउने कामि नगनि/नगयाउन ङ्जवद्यारमको ङ्झनमाभक ङ्झनकाम 
इच्छाकाभना गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञचतवन¸ ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ ङ्ञचतवन य ङ्ञशऺा¸ ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध 
भन्रारमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१४.५ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम¸ सरािहीका ङ्जवद्यारम ङ्झनयीऺक वासङ्टदेव ङ्झतभङ्ञल्सनासङ्जहतको टोरीरे ङ्झभङ्झत २०७०।९।१६ 
गते ङ्ञजल्रा सरािही साङ्झफक नोकैल्वा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. ७ ङ्ञस्थत श्री पङ्ट ङ्झनमादेवी जनता प्राथङ्झभक 
ङ्जवद्यारमको स्थरगत अनङ्टगभन गदाि उि ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्याथॉको अङ्ञस्तत्व नबएको¸ बवन कऺा सञ्चारन गनि 
सङ्जकने तय जीणि अवस्थाभा यहेको ऩाइएको बनी ऩेस गयेको स्थरगत ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदन उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा शैङ्ञऺक सर २०६५ देङ्ञि प्राथङ्झभक तहको कऺा १ सञ्चारन गने गयी ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम¸ 
सरािहीफाट २०६५।६।१५ भा अनङ्टभङ्झत प्राप्त ङ्जवद्यारमको फैंक िाताभा आ.व. ०६६/०६७ देङ्ञि ०७०/०७१ 
सम्भ साङ्झफकको ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम¸ सरािहीफाट रु.६¸७७¸९६५।- ङ्झनकासा बएकोभा िाता सञ्चारक 
अनङ्टयोधकङ्ट भाय याम य यङ्जवबषूणकङ्ट भाय मादवरे रु.२¸४६¸०१२।- सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको देङ्ञिएकोभा 
ङ्जहनाङ्झभना बएको उि यकभ ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ सरािहीको याजस्व शीषिक नॊ. १५१११ भा 
जम्भा गयेको देङ्ञिएकारे पङ्ट ङ्झनमादेवी जनता प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण एवॊ 



                                216 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

व्मवस्थाऩनका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।८।१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ 
सरािहीभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१४.६ ङ्झरमङ्टगा जनता फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस¸ गाईघाटका ऩयीऺाथॉ जानङ्टका आरे भगयको २०७५ सारको ङ्ञशऺाशास्त्र 
सॊकामतपि  स्नातक (३ वषे) दोस्रो वषिको B.Ed 314  ̧ Curriculum & Evaluation ङ्जवषमको य योर नम्फय 
७०८३८०१२३ की फरुवा र्क्याम्ऩस¸ गाईघाटकी ऩयीऺाथॉ ङ्जहया कटङ्टवारको २०७५ सारको व्मवस्थाऩन 
सॊकाम स्नातक (फीफीएस ४ वषे) दोस्रो वषिको Fundamental of Marketing¸ Paper 214 य Fundamentals of 

Human Resources Management¸ Paper 216 ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणि शैङ्ञऺक प्रभाणऩरहरूका सम्फन्धभा 
साथै ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरमजस्ता सॊवेदनशीर ङ्झनकामभा राभो सभमसम्भ कभिचायीहरूराई ङ्झनयन्तय एउटै 
स्थान य ङ्ञजम्भेवायीभा याख्नङ्टबन्दा सभम-सभमभा ऩङ्चयवतिन गयी ङ्जवङ्झध प्रङ्जिमा य अनङ्टगभन प्रणारीराई सभेत 
प्रबावकायी य वस्तङ्टऩयकरूऩभा स्थाङ्जऩत गनिसभेत कानूनफभोङ्ञजभ गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।८।२० को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ कीङ्झतिऩ ङ्टयराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

१४.७ स्माङ्जा ङ्ञजल्रा¸ ऩङ्टतरीफजाय नगयऩाङ्झरका¸ वडा नॊ. १० झाऩाकोटङ्ञस्थत काङ्झरका उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको 
ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झनमङ्झभतताका सम्फन्धभा प्राप्त उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आङ्झथिक वषि 207०/07१ देङ्ञि 
2072/073 सम्भको ङ्झनशङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तक तथा छारवङृ्ञत्तका राङ्झग ङ्झनकासा बएको यकभभध्मे ङ्जवतयण गयी 
फाॉकी यहेको यकभ रु.2¸81¸178।60 हारसम्भ ङ्जवद्यारमको िाताभा यहेको देङ्ञिॉदा उि यकभ फेरुजङ्ट 
िाताभा जम्भा गयी सोको जानकायी आमोगराइि गयाउन साथै ङ्जवद्यारमफाट काङ्झरका फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩसराइि ङ्झभङ्झत 
२०६४।५।९ को ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिमफाट रु.९¸३३¸२५२।- ऋण साऩटी ङ्छदइएको¸ त्मसको 
असङ्टरउऩय गनेतपि  कङ्ट नै कायफाही गङ्चयएको नदेङ्ञिॉदा सो यकभ असङ्टर उऩय गयी काङ्झरका उच्च भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारमको िाताभा जम्भा गनि रगाउन ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ स्माङ्जा य ङ्जवद्यारमको 
यकभ आपूिङ्टसी रगानी नगनि नगयाउन काङ्झरका उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩक एवॊ ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत स्माङ्जाराइि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१४.८ श्री फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान धयान¸ सङ्टनसयीको हाताङ्झबर यहेका दङ्टईवटा बवनराई नीङ्झतगत 
ङ्झनणिमङ्झफना एकर ङ्झनणिम गयी अत्मन्त न्मून शङ्टल्कभा फारगहृ सॊचारन गनि ङ्छदई सेवाप्रदामक साविजङ्झनक सॊस्थाराई 
धयाशामी फनाउन िोजेको य ङ्जवशङ्टर्द् नापा कभाउने उद्देश्मरे िोङ्झरएको उि फारगहृ प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत 
यहेको बङ्ङसेभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उऩकङ्ट रऩङ्झतको एकर ङ्झनणिमफाट घय 
बाडाभा ङ्छदने कामि कानूनी प्रङ्जकमा नऩङ्टर् माई गयेको देङ्ञिए ताऩङ्झन उि बवन प्रङ्झतष्ठानकै कभिचायीहरूका 
फारफाङ्झरकाहरूका ङ्जहतका राङ्झग बाडाभा ङ्छदइएकारे फदङ्झनमत नदेङ्ञिएको¸ साथै ऩङ्जहरोऩटक प्रथभ ऩऺ (प्रङ्झतष्ठान) 
रे यॊगयोगन तथा भभितसम्बाय गयेय उि बवन उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने सम्झौताभा उल्रेि बए ताऩङ्झन प्रङ्झतष्ठानरे 
भभित नगयेको हङ्टॉदा उि Edupro Technology Pvt. Ltd आपैं रे सम्ऩूणि भभितसम्बाय य यॊगयोगन गयी उि स्कङ्ट र 
सञ्चारन गयेको देङ्ञिॊदा प्रङ्झतष्ठानराई आङ्झथिक घाटासभेत बएको देङ्ञिन आएन । तसथि̧  आगाभी ङ्छदनभा प्रङ्झतष्ठानरे 
आफ्नो स्वाङ्झभत्वको घयजग्गा बाडाभा ङ्झरॊदा वा ङ्छदॊदा कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जकमा ऩङ्टर् माउन साथै उि सम्झौता ङ्झभङ्झत 
2073।6।1 देङ्ञि ५ वषिका राङ्झग कामभ यहेको य दङ्टवै ऩऺको आऩसी सभझदायीभा सम्झौताको म्माद थऩ 
गनि सङ्जकनेछ बङ्ङे व्मवस्था उि सम्झौताऩरभा बएको देङ्ञिएकोभा उि सम्झौताको म्माद सङ्जकएऩश्चात ्प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ प्रङ्झतस्ऩधािफाट बवन बाडाभा ङ्छदनेतपि  आवश्मक काभकायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।९।१४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठानराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१४.९ ङ्ञजल्रा कास्की¸ ङ्जवन्ध्मवाङ्झसनी भा.ङ्जव.¸ फाटङ्टरेचौय कास्कीको २ तरे ४ कोठे बवन ङ्झनभािण गङ्टणस्तयहीन बएको 
बन् नसेभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा बवन ङ्झनभािणको िभभा आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता 
बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नआएको तय ङ्जवद्यारमरे थऩ काभका राङ्झग बेङ्चयमसन गयी थऩ कामिका राङ्झग इङ्ञस्टभेट तमाय 
गने कामि गयेको नदेङ्ञिएकारे अफ उप्रान्त सङ्टरु इङ्ञस्टभेटबन्दा पयक कामि गनङ्टिऩने अवस्था आएको िण्डभा 
साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ फभोङ्ञजभ बेङ्चयएसन आदेश तथा अन्म प्रङ्जिमा अवरम्फन गयेय भार गने व्मवस्था 
ङ्झभराउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।२४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्जवन्ध्मवाङ्झसनी भा.ङ्जव.¸ फाटङ्टरेचौय कास्कीराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको । 
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१४.१०  ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम यौतहटका ङ्झनङ्झभत्त ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा अङ्झधकायी (शािा अङ्झधकृत) नन्दङ्जकशोय गङ्टप्तारे प्राप्त 
अङ्ञततमायीङ्जवऩयीत अङ्झनमङ्झभत कामि गयेको बङ्ङे उजङ्टयी सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा तत्कारीन ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरमफाट योक्का बएका िाताहरू ङ्ञशऺा ङ्जवबागफाट आङ्झथिक अङ्झधकाय प्राप्त ङ्झनङ्झभत्त ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
अङ्झधकायीफाट तरफसभेतका िचिको प्रमोजनका राङ्झग िाता पङ्ट कङ्ट वा बएकोभा सयकायी यकभ अङ्झनमङ्झभत एवॊ 
दङ्टरुऩमोग बई भ्रष्टाचाय ठहङ्चयने वस्तङ्टङ्झनष्ठ आधाय प्रभाणहरू ङ्जवद्यभान यहेको नदेङ्ञिएकारे ४३  ङ्जवद्यारमहरूको 
याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंकभा यहेको जम्भा भौज्दात यकभ रु.26¸73¸115।01 को उङ्ञचत व्मवस्थाऩन तथा 
सॊयऺण गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।१ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ 
यौतहटराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१४.११ याधाकृष्ण भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम यौतहटका प्रधानाध्माऩक य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे ङ्जवदेशभा 
फसेको ङ्ञशऺकको तरफ िाइभासेको य ङ्जवद्यारमको अनङ्टदान यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको बङ्ङे 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा याधाकृष्ण भा.ङ्जव.¸ यौतहटका तत्कारीन प्र.अ. द्वाङ्चयका याउत 
तथा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ याभङ्जवनोद यामरे अध्ममन ङ्झफदाभा फसेकी ङ्ञशङ्ञऺका सयोज 
साहको तरफ फङ्टझी िाएको य ऩूवािधाय ङ्जवकासको यकभ िाएको बङ्ङे उजङ्टयी आयोऩ ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको हङ्टॉदा 
सयोज साहरे दाङ्ञिरा गनङ्टिऩने फाॉकी यकभ रु.1¸50¸000।- दाङ्ञिरा गनि गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।११।८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय श्री ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम¸ यौतहटराई रेिी ऩठाइएको । 

१४.१२  फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान¸ धयानका उऩकङ्ट रऩङ्झतरे फजेट तथा गङ्टरुमोजना ङ्झफना भात ृ तथा 
ङ्ञशशङ्ट बवन ङ्झनभािणको फोरऩर गयी काभ गयाएको बन् नेसभेत व्महोयाको आमोगभा ऩयेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उजङ्टयीफभोङ्ञजभ भ्रष्टाचायजन्म कामि कसङ्टय बए गयेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय प्रभाण नयहे 
ताऩङ्झन फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठानको भातङृ्ञशशङ्ट बवन ङ्झनभािण कामिभा कामििभ स्वीकृत नगयी 
तथा फजेट सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता नबई ङ्झनभािण कामि अगाङ्झड फढाएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा अफ आइन्दा कामििभ स्वीकृत 
गयी तथा फजेट सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता बएऩश्चात भारै मोजना सॊचारन गनि/गयाउन बनी फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म 
ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान¸ धयानराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१४.१३  श्री जनजीवन उ.भा.ङ्जव.¸ िैयहनी-२¸ ङ्ञचतवनका प्र.अ. चिऩाणी अङ्झधकायीसभेतरे ऩाठ्यऩङ्टस्तक¸ छारवङृ्ञत्त¸ 
ननसेरयी फाऩतको यकभ¸ शौचारम ङ्झनभािणको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको य ङ्जवद्यारमको आम-व्मम साविजङ्झनक 
नगयेको¸ साभाङ्ञजक ऩयीऺण नगयाएको" बङ्ङसेभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात 
हङ्टॉदा फदङ्झनमतऩूविक ङ्जहनाङ्झभना¸ हाङ्झन नोक्सानी वा दङ्टरुऩमोग गये गयाएको वा भासेको वा ङ्झनजी प्रमोगभा 
रगाएको बङ्ङे अवस्था नयहेकारे भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय गयेको बङ्ङे ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय नदेङ्ञिए ताऩङ्झन जङ्टन 
शीषिकभा यकभ ङ्झनकासा बएको हो सोही शीषिकभा ङ्झनमभानङ्टसाय िचि नगयी ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणिम बन्दै एक शीषिकको यकभ अको शीषिकभा जथाबावी िचि गयेको देङ्ञिएकारे अफ आइन्दा मस्ता 
ङ्जिमाकराऩहरू हङ्टन¸ गनि नऩाउनेतपि  सतकि ता अऩनाउन कानूनफभोङ्ञजभ गनि/गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।१२।१० को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ बयतऩङ्टय ङ्ञचतवनभापि त जनजीवन 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ िैयहनी न.ऩा-२ चैनऩङ्टय ङ्ञचतवनराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१४.१४ ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरम¸ फल्िङ्टफाट नेऩारभा हङ्टॉदै नबएको व्मङ्ञिरे सोही अवङ्झधभा 
नेऩारभा सॊचाङ्झरत ऩयीऺाभा साभेर बई उत्तीणि गयेको देङ्ञिन आएको हङ्टॉदा ङ्झनज धीयेश ढकारको नाभभा जायी 
बएको Msc 501 Res. Methodology & Stat. Methods ङ्जवषमको झङ्टठा रब्धाॊकऩर य त्मसको आधायभा फनेको 
झङ्टठा Transcript यद्द गने रगामतका सम्फन्धभा ङ्झर.ङ्जव. ङ्झनमभानङ्टसाय कायफाही गनि य ऩयीऺा ऩर्द्ङ्झतभा मस 
ङ्जकङ्झसभका कभजोयी हङ्टन नङ्छदन आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१२।१० को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झर.ङ्जव. ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरम फल्िङ्टराई रेिी ऩठाइएको ।     

१४.१५  श्री बैयव भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम नौभङ्टरे¸ दैरेिको सक्कर हाङ्ञजय कऩीभा गङ्चयएको केयभेट तथा ङ्ञशऺक प्रवीन 
गौतभ य धनकङ्ट भायी थाऩा भगयको ठाउॉभा अन्म व्मङ्ञिरे ऩढाइयहेको बङ्ङे ङ्जवषमभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ 
गयी गयाई मस आमोगराई सभेत जानकायी गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।१९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
नौभङ्टरे गाउॉऩाङ्झरका गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 



                                218 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

१४.१६  भॊगरादेवी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ गौशारा¸ काठभाडौंका ङ्झनङ्झभत्त प्रधानाध्माऩक कृष्णयाज कटे्टररगामतरे ङ्जवङ्झबङ्ङ 
अङ्झनमङ्झभतताहरू गयेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनमभङ्जवऩयीत सेवा सङ्टङ्जवधा य बत्ता 
ङ्झरएका ङ्जवद्यारमभा तत्कारीन सभमभा कामियत ङ्ञशऺक कभिचायीहरू ङ्झनभिरा उप्रतेीरे ङ्झरएको 
रु.१¸२५¸२०२।-¸ बवानी थऩङ्झरमारे ङ्झरएको रु.60¸471।-¸ सायदा ियेररे ङ्झरएको रु.97¸522।-¸ 
भहाकङ्ट भाय पङ्ट माॉररे ङ्झरएको रु.84¸674।- य रक्ष्भी थाऩा भगयरे ङ्झरएको रु.45¸759।- ङ्जवद्यारमको 
िाताभा जम्भा नगयेको¸ उङ्ञल्रङ्ञित यकभ ङ्झनजहरूरे ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्झरन ऩाउने यकभ हो बङ्ङे प्रभाणफाट 
नदेङ्ञिएको तथा ङ्झनजहरू सयह यकभ ङ्झरने कृष्णयाज कटे्टरसभेतका व्मङ्ञिहरूरे ङ्जवद्यारमको िाताभा यकभ 
जम्भा गङ्चयसकेको देङ्ञिॉदा ङ्झनमभङ्जवऩयीत ङ्झरए िाएको फेरुजङ्ट यकभ के कङ्झत हङ्टने हो मङ्जकन गयी ङ्जवद्यारमको 
यकभ असङ्टरी गने सम्फन्धभा प्रचङ्झरत आङ्झथिक ऐन ङ्झनमभानङ्टसाय गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।3।११ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा सभन्वम इकाइ¸ काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत भॊगरादेवी 
भा.ङ्जव.¸ गौशारा¸ काठभाडौंराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१४.१७  ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम सप्तयीफाट श्री जनता शॊकय भा.ङ्जव. नघो सप्तयीभा ४ कोठे तथा २ कोठे बवन 
ङ्झनभािणका राङ्झग यकभ ङ्झनकासा बएकोभा प्रचङ्झरत कानूनअनङ्टसाय र.ई. तमाय गने¸ सोफभोङ्ञजभ सम्झौता गने य 
प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकनका आधायभा भार यकभ ब ङ्टिानी ङ्छदनङ्टऩनेभा सो नगयी अनङ्टदान ङ्झसधै ङ्जवद्यारमको िाताभा 
जम्भा गङ्चयङ्छदने¸ ङ्झनभािण कामिका अनङ्टगभन ङ्झनयीऺणसभेत नगयेको तथा आफ्नो कामािरमभा याख्नङ्टऩने से्रस्ता 
अङ्झबरेि (बवन ङ्झनभािणका इङ्ञस्टभेट¸ सम्झौतारगामतका कागजात) च ङ्टस्त दङ्टरुस्त नयािेको कायण बवन 
ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्झनकासा बएको यकभफाट उद्देश्मफभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभािण कामि नबएकोफाट तत्कारीन ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामािरम सप्तयी य जनता शॊकय उच्च भा.ङ्जव.सभेतरे सो बवन ङ्झनभािण कामिभा ङ्ञजम्भेवायीऩूविक आफ्नो 
कामि गयेको नदेङ्ञिॉदा सो ङ्जवषमभा अफ आइन्दा प्रचङ्झरत कानूनभा यहेका सफै प्रङ्जिमा ऩूया गयेय भार बौङ्झतक 
सॊयचनाहरू ङ्झनभािण गने व्मवस्था गनि गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा 
ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ सप्तयीराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१४.१८  हार प्रहयी नामफ उऩयीऺक ऩदभा कामियत यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहरे नेऩार प्रहयीको प्रहयी ङ्झनयीऺक ऩदभा 
दयिास्त गनि ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम फझाङफाट ङ्झनकारेको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩरभा उङ्ञल्रङ्ञित 
जन्भ ङ्झभङ्झत सच्माई ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ काठभाडौंफाट प्रङ्झतङ्झरङ्जऩसभेत ङ्झरएको उजङ्टयीका साथै 
“ङ्झर.ङ्जव.ऩ.ङ्झन.का. फल्िङ्टभा यहेको अङ्झबरेि यङ्ञजष्डयभा यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहको जन्भ ङ्झभङ्झत २०३२।१०।१२ गते 
यहेको य सोही कामािरमफाट ङ्झभङ्झत २०७६।८।२२ भा जायी बएको यङ्ञजष्डय काडिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (Copy of 

original) भा ङ्झनजको जन्भ ङ्झभङ्झत २०३३।१०।१२ गते उल्रेि गयी जन्भ ङ्झभङ्झत सच्माई गरत ङ्झरित 
तमाय गयी भ्रष्टाचाय गये गयाएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको वायदातभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा एकऩटक 
यङ्ञजषे्डशन नम्फय ऩाइसकेको ङ्जवद्याथॉरे ऩङ्टन: सोको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ भाग गदाि कामािरमरे अद्यावङ्झधक गयेको 
अङ्झबरेिबन्दा पयक य अस्ऩष्ट हङ्टन गएभा कामािरमभा यहेको अङ्झबरेि¸ र्क्याम्ऩसको ङ्झसपाङ्चयस य सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवद्याथॉरे ऩेस गयेको प्रभाणको आधायभा केन्िीम ऩयीऺा सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिमफभोङ्ञजभ हङ्टनङ्टऩने बनी 
फमानसाथ ऩेस बएको ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरमको कामिङ्जवङ्झध¸ (ङ्जवङ्झनमभ) २०७२ को 
३.३.७ भा उल्रेि बएको देङ्ञिएकारे सो फभोङ्ञजभ कामािरमको अङ्झबरेिबन्दा पयक प्रभाण ऩेस गयी 
यङ्ञजषे्डसन काडि भाग गयेको देङ्ञिएकारे सो अस्ऩष्टता ङ्झनयाकयण गनि केन्िीम ऩयीऺा सञ्चारक सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणिमफभोङ्ञजभ हङ्टनङ्टऩनेभा सो नबई नगयी यङ्ञजषे्डसन शािाका शािा प्रभङ्टि बवानीकङ्ट भायी अङ्झधकायीरे 
कामािरमभा यहेको अङ्झबरेिबन्दा पयक ऩायी यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहको जन्भ ङ्झभङ्झत २०३३।१०।१२ कामभ गयी 
यङ्ञजषे्डसन काडि तमाय गने भहरभा दस्तित गयी सो यङ्ञजषे्डसन काडिभा उङ्ञल्रङ्ञित जन्भ ङ्झभङ्झत आफ्नो 
कामािरमको अङ्झबरेिबन्दा पयक छ बङ्ङे जानकायी हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन केन्िीम ऩयीऺा सञ्चारक सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणिमफभोङ्ञजभ नबएको देङ्ञिएको¸ ङ्झर.ङ्जव. ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरम¸ फल्िङ्टफाट ङ्झभङ्झत २०७६।८।२२ गते 
जायी बएको यङ्ञज.नॊ. २५६२/९२ बएका यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहका नाउॉको यङ्ञजषे्डसन काडि हार ङ्झर.ङ्जव. केन्िीम 
ऩयीऺा सॊचारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झभङ्झत २०७७।३।३ भा यद्द बइसकेको उि ङ्झरितभा उङ्ञल्रङ्ञित 
जन्भ ङ्झभङ्झत फदय बइसकेको तथा आयोङ्जऩत ङ्झर.ङ्जव. यङ्ञजषे्डसन शािाका प्रभङ्टि बवानीकङ्ट भायी अङ्झधकायी य ऩयीऺा 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ङ्झनमन्रक ऩङ्टष्ऩयाज जोशीरे केन्िीम ऩयीऺा सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ऺेराङ्झधकाय यहेको ङ्जवषमभा अङ्झबरेिभा 
उङ्ञल्रङ्ञित जन्भ ङ्झभङ्झत सच्माई यङ्ञजषे्डसन काडि जायी गयेको देङ्ञिए ताऩङ्झन कामिङ्जवङ्झधगत र ङ्टङ्जट गयेको ऩाइएको य 
ङ्झनजहरूरे गयेको उि कामि फदङ्झनमतसाथ गयेको प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नआए ताऩङ्झन केन्िीम ऩयीऺा सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणिमफभोङ्ञजभ नबएको देङ्ञिएकारे सोतपि  सतकि ता अऩनाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।२२ 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरम¸ फल्िङ्टराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

 साथै ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम नेऩार र र्क्याम्ऩसफाट प्रदशिनी भागि̧  काठभाडौं ऩयीऺा शािाका शािा प्रभङ्टि 
सङ्टषभा ऩौड्यार (के.सी.) रे र्क्याम्ऩसभा यहेको ङ्जवद्याथॉ अङ्झबरेि यङ्ञजष्डयको ङ्झस.नॊ. ३५/२०५२ बएका 
ङ्जवद्याथॉ यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहको जन्भ ङ्झभङ्झत २०३२।१०।१२ राई र्क्याम्ऩस प्रभङ्टिसभेतराई थाहा जानकायी 
नङ्छदई आपैं रे केयभेट गयी सयकायी कागज सच्माई अङ्झबरेिभा यहेको जन्भ ङ्झभङ्झतबन्दा पयक 
२०३३।१०।१२ फनाई सोहीफभोङ्ञजभ चाङ्चयङ्झरक प्रभाणऩर तमाय गङ्चयङ्छदएको देङ्ञिएकारे त्मस्तो ङ्झरित 
तमाय गने ऩयीऺा शािाका प्रभङ्टि सङ्टषभा ऩौड्यार (के.सी.) को हकभा फदङ्झनमत ऩङ्टङ्जष्ट नबएकारे भङ्टद्दा 
नचराउने गयी ङ्झनणिम बए ताऩङ्झन आवश्मक सतकि ता नअऩनाई अङ्झबरेि हेयपेय गयेको ऩाइएकारे आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७७।३।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ नेऩार र र्क्याम्ऩस¸ प्रदशिनी भागि̧  
काठभाडौंराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१४.१९ हार प्रहयी नामफ उऩयीऺक ऩदभा कामियत यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहरे नेऩार प्रहयीको प्रहयी ङ्झनयीऺक ऩदभा 
दयिास्त गनि ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ फझाङफाट ङ्झनकारेको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩरभा उङ्ञल्रङ्ञित 
जन्भ ङ्झभङ्झत सच्माई ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ काठभाडौंफाट प्रङ्झतङ्झरङ्जऩसभेत ङ्झरएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयीका साथै साङ्झफक ङ्झसर्द्नाथ फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस भहेन्िनगय¸ कञ्चनऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत २०७६।८।२७ भा जायी 
बएको यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहका नाउॉको Transfer/ Character Certificate भा यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहको वास्तङ्जवक जन्भ 
ङ्झभङ्झतबन्दा पयक ऩायी गरत ङ्झरित तमाय गयी भ्रष्टाचाय गये गयाएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको वायदातभा 
अनङ्टसन्धात तहङ्जककात हङ्टॉदा सङ्टदूयऩङ्ञश्चभाञ्चर ङ्जवश्वङ्जवद्यारम (साङ्झफक ङ्झसर्द्नाथ फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस) भहेन्िनगय¸ 
कन्चनऩङ्टयको च.नॊ. १७९ ङ्झभङ्झत २०७६।११।२९ को ऩर व्महोया य र्क्याम्ऩस प्रभङ्टि िगेन्ि जोशीको 
फमान कागजफाट प्रवीणता प्रभाणऩर तह उत्तीणि गयेका हार प्रहयी नामफ उऩयीऺक ऩदभा कामियत 
यभेशफहादङ्टय ङ्झसॊहरे ङ्झभङ्झत २०५१।११।३ भा Character/Transfer Certificate प्राप्त गयेको य ङ्झनजरे 
र्क्याम्ऩसभा बनाि गदािको फित ऩेस गयेका प्रभाणहरू तथा सङ्जटिङ्जपकेटको अधिकट्टी धङ्झभयारे नष्ट गङ्चयसकेको 
हङ्टॉदा अङ्झबरेि प्राप्त हङ्टन नसकेको बनी िङ्टराई रेिाई ङ्छदएफाट र्क्याम्ऩस जस्तो साविजङ्झनक (ङ्जवश्वङ्जवद्यारम) 
सॊस्थाभा यहने जन्भ ङ्झभङ्झत जस्तो अङ्झबरेिको ङ्जववयण दङ्टरुस्त याख्न नसकी फेवास्ता गयेको देङ्ञिएकारे उप्रान्त 
मस्ता प्रभाणहरूको उङ्ञचत सॊयऺणका राङ्झग आवश्मक सतकि ता अऩनाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।२२ 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टदूयऩङ्ञश्चभाञ्चर ङ्जवश्वङ्जवद्यारम (साङ्झफक ङ्झसर्द्नाथ फहङ्टभ ङ्टिी र्क्याम्ऩस) भहेन्िनगयराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको ।  

१४.२० ङ्ञजल्रा योल्ऩा साङ्झफक झेनाभ गा.ङ्जव.स. (हार रुङ्ञन्टगढी गाउॉऩाङ्झरका) भा अवङ्ञस्थत भहेन्ि भा.ङ्जव. होरेयीका 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩूवि अध्मऺ देवेन्ि फोहोया य प्र.अ. रुिकङ्ट भाय सङ्टवेदीरे चाय (४) कोठाको 
बवन ङ्झनभािणका राङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमफाट रु.२४¸००¸०००.००।– य ङ्जवद्यारमफाट 
रु.९¸००¸०००.००।–गयी जम्भा रु.३३¸००¸०००.००।– को काभ हङ्टन ङ्टऩनेभा फढी यकभ ब ङ्टिानी ङ्छदएको¸ 
छारवङृ्ञत्त यकभभा अऩायदङ्ञशिता गयेको¸  ऩङ्टस्तकारम स्थाऩना नगयेको बन् नसेभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञज.ङ्ञश.का.¸ योल्ऩाका प्राङ्जवङ्झधकरे ङ्झनभािण नगङ्चयएका काभहरूसभेत नाऩी ङ्जकताफभा 
चढाएको देङ्ञिए ताऩङ्झन आमोगफाट बएको स्थरगत ङ्झनयीऺण भूल्माॊकनभा रु.३४¸८७¸२१५।५९ को काभ 
बएको बङ्ङ े देङ्ञिएकारे ङ्ञज.ङ्ञश.का.¸ योल्ऩाका सव-इङ्ञन्जङ्झनमय सङ्टयेश ङ्जवष्टरे तमाय गयेको कामि सम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदनरे आङ्झथिक रूऩभा नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी बएको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन उि ङ्जवद्यारम बवनको 
नाऩी ङ्जकताफ तथा कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गने प्राङ्जवङ्झधक कभिचायीरे प्रमोग बएको दययेटभा मथोङ्ञचत 
ध्मान नऩङ्टर् माएको य नबएको/नगयेको काभसभेत नाऩी ङ्जकताफभा चढाएको¸ जनश्रभदान नबएकोभा 
जनश्रभदानको ङ्जववयण तमाय गयेको देङ्ञिॉदा आगाभी ङ्छदनभा मस ङ्जकङ्झसभका कामि हङ्टन नऩाउने व्मवस्था गनि 
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आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई¸ योल्ऩाराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको । 

१५  कानून¸ न्माम तथा सॊसदीम भाङ्झभरा भन्रारम 

15.१  श्री याधाकृष्ण भङ्ञन्दय¸ सोनाऩङ्टयको नाभभा यहेको ङ्ञजल्रा सङ्टनसयी¸ साङ्झफक सोनाऩङ्टय २क.को ङ्जक.नॊ. १३ को 
ज.ङ्झफ. ०-१४-१ जग्गा भङ्ञन्दय व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे जग्गा िङ्चयदकताि गोङ्जवन्दकङ्ट भाय फजगाईंराई प्रङ्झतकठ्ठा 
रु.७¸७१¸०००।- का दयरे ङ्झफिी गने ङ्झनणिम गयेकोभा उि जग्गा यङ्ञजषे्डसन ऩास गदाि प्रङ्झतकठ्ठा 
रु.३¸८५¸०००।- का दयरे ऩास गयी यङ्ञजषे्डसन दस्तङ्टय य ऩङ्टॉजीगत राबकय छरी गयेकारे याजस्व छरी गनि 
सहमोग गनेउऩय छानङ्झफन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा सङ्टनसयी ङ्ञजल्रा दङ्टहफी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ सोनाऩङ्टय २क. ङ्जक.नॊ. १३ को ०-१४-१ को 
जग्गा २०२४।२।२४ को ङ्जपल्डफङ्टकभा ऐ. ङ्ञस्थत याधाकृष्ण भङ्ञन्दयको नाभभा जङ्झनई सोही भङ्ञन्दयको 
नाभभा दताि से्रस्ता कामभ बई भारऩोत ऐन¸ २०३४ को दपा २ को िण्ड (ि३) फभोङ्ञजभ साविजङ्झनक 
जग्गा बएकारे सोही ऐनको दपा २४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ व्मङ्ञि ङ्जवशेषका नाभभा दताि गनि 
नङ्झभल्नेभा ङ्झभङ्झत २०७५।१।३ भा सो जग्गा व्मङ्ञि ङ्जवशेषको नाभभा हस्तान्तयण गनि नङ्झभल्ने बनी भारऩोत 
कामािरम सङ्टनसयीफाट दयङ्जऩठ बएकोभा उच्च अदारत ङ्जवयाटनगयको सॊमङ्टि इजरासफाट ङ्चयट नॊ. ०७४-WO-

०२२२ भा २०७५।२।२८ भा आदेश गदाि ङ्झनवेदक याधाकृष्ण भङ्ञन्दय दङ्टहफीको नाभभा दताि यहेको सङ्टनसयी 
ङ्ञजल्रा सोनाऩङ्टय २क. ङ्जक.नॊ. १३ को जग्गा हस्तान्तयण गनि नङ्झभल्न े बनी भारऩोत कामािरमफाट 
२०७५।१।३ भा बएको दयङ्जऩठ आदेश उत्प्रषेणको आदेशरे फदय हङ्टन ेठहछि¸ अफ कानूनको यीत ऩङ्टर् माई 
ङ्जक.नॊ. १३ को जग्गा हक हस्तान्तयण गनि आएभा कानूनफभोङ्ञजभ ङ्झरित ऩाङ्चयत गङ्चयङ्छदनङ्ट बनी भारऩोत 
कामािरम सङ्टनसयीको नाउॉभा ऩयभादेश जायी हङ्टने ठहछि बनी उल्रेि बएकारे भङ्ञन्दयका नाभभा यहेको 
साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञि ङ्जवशेषका नाभभा दताि हङ्टन गएको देङ्ञिॉदा मसभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ गनि उि 
आदेशको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथै यािी आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय न्माम ऩङ्चयषद् भा सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।   

१६.  सॊस्कृङ्झत¸ ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्रारम 

१६.1  ताया गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे हामात ङ्चयजेन्सी होटल्स ङ्झरङ्झभटेडभा गयेको 39.77 प्रङ्झतशत सेमय सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतको एकरौटी ङ्झनणिमफाट घटाई 9 प्रङ्झतशतभा झायेको तथा ताया गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे कम्ऩनीराई 
ङ्झरजभा ङ्छदएको जग्गासभेत कम्ऩनीरे कब्जाभा ङ्झरन िोजी सयकायी सम्ऩङ्ञत्त हडप्न रागेको बङ्ङेसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनवेदनभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभ कम्ऩनीरे सयकायी 
जग्गा हडप्ने कामि गयी भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय बए गयेको बङ्ङे तथ्म प्रभाङ्ञणत हङ्टन नआए ऩङ्झन उङ्ञल्रङ्ञित 
ङ्जवश्लषेणको आधायभा देहामको प्रकयणहरूभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभ मस सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ गने गयी 
आवश्मक प्रफन्ध गनि सॊस्कृङ्झत¸ ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्रारम य ताया गाउॉ ङ्चयजेन्सी होटल्स 
ङ्झरङ्झभटेडसभेतराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।६।२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

(१) सेमय अनङ्टऩात घटेको सम्फन्धभा 
तायागाउॉ ङ्चयजेन्सी होटर ङ्झरङ्झभटेडभा तायागाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको रगानीको अनङ्टऩात साङ्झफकको 22.67 
प्रङ्झतशतफाट घटेय 9.01 प्रङ्झतशत हङ्टनाको भूर कायणभा सङ्झभङ्झतरे हकप्रद सेमय िङ्चयद नगयेफाट य ऋण 
ऩङ्टनसंयचना गयी ऋणराई साधायण सेमयभा रूऩान्तयण य अग्राङ्झधकाय सेमयराई साधायण सेमयभा ऩङ्चयवतिनफाट 
बएको देङ्ञिन्छ । एङ्झसमारी ङ्जवकास फैंकसॉग बएको सम्झौता तथा प्रफन्धऩर य ङ्झनमभावरीअनङ्टसाय रु.74 
कयोड 40 राि च ङ्टिा ऩङ्टॉजी यहेको अवस्थाफाट ङ्झभङ्झत 2062।12।13 को हकप्रद य ङ्झभङ्झत 
2064।1।10 को ऋण ऩङ्टनसंयचना गयी ऋणराई इङ्ञक्वटीभा ऩङ्चयणत गदाि सेमयऩङ्टॉजी रु.167.44 कयोड 
अथाित सङ्टरु ऩङ्टॉजीको 125 प्रङ्झतशत वङृ्जर्द् बई ऩङ्टॉजी सॊयचनाभा ऩङ्चयवतिन बएको देङ्ञिमो । हकप्रद सेमय जायी 
गनि य ऋण ऩङ्टनसंयचनारगामतका भहत्वऩूणि दूयगाभी भहत्व याख्न े ङ्झनणिम गदाि सङ्झभङ्झतफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने 
सञ्चारकसङ्जहतको सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणिम बई साधायणसबाफाट ऩाङ्चयत बएको देङ्ञिन्छ । हकप्रद सेमय िङ्चयद गनि 
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तायागाउॉ ङ्चयजेन्सी होटर ङ्झरङ्झभटेडरे तायागाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतराई ऩटकऩटक अनङ्टयोध गयेको तय सङ्झभङ्झतरे 
ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्रारमभा अनङ्टयोध गनङ्टिफाहेक कायफाहीका राङ्झग कङ्ट नै अग्रसयता ङ्झरएको 
देङ्ञिएन । प्रस्तङ्टत ऩषृ्ठबङू्झभभा तायागाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे अङ्जवरम्फ आवश्मक प्रङ्जिमा ऩूया गयी आफ्नो 
ङ्जहस्साको हकप्रद सेमय प्राप्त गनि उऩमङ्टि हङ्टने देङ्ञिन्छ । 

(२) रगानी य प्रङ्झतपरका सम्फन्धभा् 
सम्झौताबन्दा फढी बएको ऩङ्चयमोजना रागत¸ हकप्रद सेमय जायी गनङ्टिअङ्ञघको ङ्जवत्तीम अवस्था ङ्जवश्लषेण य जायी 
गनङ्टिको उऩमङ्टि कायण¸ ऋण ऩङ्टनसंयचना गनङ्टिऩने अङ्झनवामि अवस्था¸ अग्राङ्झधकाय सेमयराई साधायण सेमयभा 
रूऩान्तयण¸ फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थारे नङ्झरएको अङ्जवतङ्चयत हकप्रद सेमय साङ्झफक सेमयधनीराई ङ्जवतयण गयेको 
प्रङ्जिमाका साथै सङ्झभङ्झतको रगानी य प्रङ्झतपरको अवस्था मङ्जकन गने सम्फन्धभा मथेष्ठ छरपर तथा ङ्जवश्लषेण 
बए गयेको देङ्ञिएन । मसथि तायागाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे होटरभा गयेको रगानी य प्रङ्झतपरको ङ्जवश् रेषण 
गनङ्टिका साथै होटरको हारको सम्ऩङ्ञत्त तथा दाङ्जमत्वको मथाथि ऩयीऺण (Due Diligence Audit) गनि होटर 
सॊचारक सङ्झभङ्झतको सदस्मको हैङ्झसमतरे ङ्जवङ्झधसम्भत ढॊगफाट आवश्मक ऩहर गनि आवश्मक देङ्ञिन्छ । 

(३) जग्गा बाडा सम्फन्धभा् 
तायागाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको स्वाङ्झभत्वभा यहेको 150 योऩनी जग्गा सेमयभा ऩङ्चयणत गने य १४८ योऩनी 
जग्गा ङ्झरजभा ङ्छदने सम्फन्धभा मथाथि भूल्माॊकन हङ्टन नसकेको देङ्ञिए ताऩङ्झन सङ्झभङ्झतरे गयेको भूल्माॊकनराई 
स्वीकाय गयी तत्कारीन श्री ५ को सयकायको 2049।8।४ को ङ्झनणिम य प्रचङ्झरत ङ्झनमभफभोङ्ञजभ होटर 
सॊचारन गनि सङ्झभङ्झतसॉग सम्झौता गङ्चयसकेको देङ्ञिएकोरे सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्जहतराई ध्मानभा यािी कायफाही 
अगाङ्झड फढाउन प्रङ्झतङ्झनङ्झधसबा¸ साविजङ्झनक रेिा सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत 2050।12।18 भा ङ्झनदेशन ङ्छदएको 
देङ्ञिन्छ। साथै प्रङ्झतङ्झनङ्झधसबा¸ साविजङ्झनक रेिा सङ्झभङ्झतरे सोही ङ्झभङ्झतभा ङ्झरजभा ङ्छदने जग्गाको सम्फन्धभा 
“उङ्ञचत तवयरे ऩङ्टन् भूल्माॊकन गयी उऩमोग गने” सम्फन्धभा ङ्छदइएको ङ्झनदेशनभा हारसम्भ कङ्ट नै कायफाही 
बएको देङ्ञिएन। तसथि तायागाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको ङ्जहतराई ध्मानभा यातदै साविजङ्झनक रेिा सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनदेशनअनङ्टरूऩ ङ्झरजभा ङ्छदइएको जग्गाको सभमसाऩेऺ भूल्माॊकन गनि आवश्मक देङ्ञिन् छ। 

(४) गङ्टरुमोजनाको कामािन्वमन सम्फन्धभा् 
गङ्टरुमोजनाभा उङ्ञल्रङ्ञित साॊस्कृङ्झतक केन्ि रगामतको कामािन्वमन हारसम्भ बएको देङ्ञिएन । तसथि 
गङ्टरुमोजनाभा उङ्ञल्रङ्ञित कामिहरूको सभमफर्द् कामिमोजना फनाई कामािन्वमनको व्मवस्था ङ्झभराउन उऩमङ्टि 
हङ्टने देङ्ञिन्छ । 

१६.२  नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणरे हवाई उडान सङ्टयऺाको नाभभा ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जष्डम  ङ्जवभानस्थरको धावनभागिको 
घषिण भाऩन गनि 2 थान Runway friction measurement उऩकयण सन ्2012-13 भा िङ्चयद गयेको तथा 
रङ्टक्राङ्ञस्थत तेङ्ञन्जङ ङ्जहरायी ङ्जवभानस्थरभा वामङ्टमानहरूराई अवतयण गनि सघाउन उऩकयण Abbreviated 

Precision Approach Path Indicator (APAPI) जडान गयेको राभो सभम ङ्झफङ्झतसक्दा ऩङ्झन प्रमोगङ्जवहीन फनाई 
भ्रष्टाचाय गयेको बङ्ङे उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण तथा 
भातहतका ङ्जवबागफाट ठेक्का नॊ. ICB 01/069/70 (एयोड्रभ सेफ्टी एण्ड स्ट्याण्डडि ङ्जवबाग) फाट िङ्चयद गङ्चयएका 
बङ्झनएका उऩकयणहरू सॊचारनभा यहेको देङ्ञिएको¸ सो िङ्चयदभा नेऩार सयकायको यकभ हाङ्झन नोक्सानी 
बएको अवस्था नदेङ्ञिए ताऩङ्झन उि िङ्चयद कामि गदाि फोरऩरदातासॉग वाताि गयी सम्झौता गयेकोभा 
साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ को दपा ११ को उऩदपा १ को िण्ड (ि) फभोङ्ञजभ भारसाभान िङ्चयद 
कामि गदाि वाताि गने प्रावधान साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन य साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरीभा नबएको हङ्टॉदा अफ 
आइन्दा मस प्रकायका िङ्चयद कामिको सम्झौता गदाि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 2063 को दपा 27 फभोङ्ञजभ 
गनि तथा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 2063 को दपा 4(१) य साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ 2064 को 
ङ्झनमभ 3 को प्रावधानअनङ्टरूऩ स्थरगत सवेऺण गयी  औङ्ञचत्मका आधायभा भार भारसाभान/उऩकयणहरू 
िङ्चयद कामि गनि गयाउन नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।३ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 
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१६.३  'रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जवकास कोषका राङ्झग CCTV¸ जग्गा¸ स्टेऩराइजयसभेतको िङ्चयदभा कोषका ऩदाङ्झधकायीहरूको 
ङ्झभरोभतोभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बङ्ङसेभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
उजङ्टयीभा उङ्ञल्रङ्ञित भ्रष्टाचायको कामि कसङ्टय बए गयेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय प्रभाणको अबाव यहेको देङ्ञिएको¸ 
रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जवकास कोषफाट जग्गा िङ्चयद कामिको ब ङ्टिानी गदाि ङ्झसधै जग्गाधनीराई ब ङ्टिानी ङ्छदनङ्टऩनेभा कोषका 
कभिचायीराई ऩेश्की उऩरब्ध गयाई ब ङ्टिानी गयेको तथा जग्गा कोषको नाभभा ऩूणि स्वाङ्झभत्वभा नआई ऩूयै 
यकभ ब ङ्टिानी गयेको¸ ङ्झनभािण कामिराई टङ्टिाटङ्टिा ऩायी िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा अफ आइन्दा साविजङ्झनक 
िङ्चयद ऐन¸ २०६३ य ङ्झनमभावरी¸ २०६४ अनङ्टसाय भार िङ्चयद तथा ङ्झनभािण कामि गनि गयाउन य ङ्जवङ्झबङ्ङ 
भारा ऩसर तथा चभेना गहृहरूको फाॉकी फर्क्यौता यकभ मथाशीघ्र असङ्टर उऩय गनि गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७७।२।२९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जवकास कोषराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१६.४  कम्ऩनी यङ्ञजष्डाय कामािरमका यङ्ञजष्डायरे ऩाॉचताये होटेर माक एण्ड मङ्झतभा योमर र्क्याङ्झसनो सञ्चारन गने 31 
कयोड रुऩैमाॉ याजस्व फर्क्यौता यहेको ङ्झगल्ट इन्बेष्टभेन्ट प्रा.ङ्झर.को सम्ऩूणि सेमय कय च ङ्टिा नगयाई सञ्चारक 
सङ्टयेन्िफहादङ्टय ङ्झसॊहको नाभफाट सोही र्क्याङ्झसनोभा काभ गने कभिचायी जमन्ती थाऩाको नाभभा भोटो यकभ 
नजयना ङ्झरएय नाभसायी गङ्चयङ्छदएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा प्रस्तङ्टत ङ्झगल्ट 
इन्बेष्टभेन्ट प्रा.ङ्झर. (स्थामी रेिा नम्फय 302882739) को आम वषि 2069/70 सम्भको भार 
सॊशोङ्झधत कय ङ्झनधाियण बएको¸ सो कम्ऩनीको रु.38¸27¸192।45 आमकयसभेत फर्क्यौता यहेको देङ्ञिएको 
तथा कम्ऩनीको सम्ऩूणि सेमय याजफहादङ्टय ङ्झसॊहफाट ङ्झभङ्झत 2070।2।27 भा हङ्चयशचन्दरे िङ्चयद गयी ङ्झभङ्झत 
2072।3।18 भा ङ्झनजरे सङ्टयेन्िफहादङ्टय ङ्झसॊहराई ङ्झफिी गयेको¸ ङ्झनज सङ्टयेन्िफहादङ्टय ङ्झसॊहरे ऩङ्झन ङ्झभङ्झत 
2075।5।17 भा जमन्ती थाऩाराई रु.25 कयोडभा सम्ऩूणि सेमय ङ्झफिी गयेको देङ्ञिएको साथै ऩमिटन 
ङ्जवबाग (होटर तथा ऩवितायोहण शािा) को ऩरानङ्टसाय उि कम्ऩनीको रु.19¸33¸58¸789।06 र्क्याङ्झसनो 
योमल्टी फर्क्यौता देङ्ञिएकारे प्रचङ्झरत र्क्याङ्झसनो ङ्झनमभावरी¸ 2070 रगामतका कानूनफभोङ्ञजभ गयी फर्क्यौता 
योमल्टी यकभ असङ्टर उऩय गनि ऩमिटन ङ्जवबागराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको। 

१७.  सहयी ङ्जवकास भन्रारम 

१७.१  दोरिा ङ्ञजल्रा¸ भारङ्टडाॉडा गाउॉ फ्यातर छौडे सडक ङ्झनभािणका राङ्झग १० राि ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा कङ्चयफ 
400 ङ्झभटय जङ्झत एक्साबेटय गङ्टडाएय कङ्चयफ ८० प्रङ्झतशत यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङ्ङेसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ 
काभ्रऩेरान्चोकफाट आ.व. 2070/071 को एकीकृत फस्ती ङ्जवकास कामििभअन्तगित दोरिा ङ्ञजल्रा¸ 
भारङ्टडाॉडा गाउॉ फ्यातर छौडे सडक ङ्झनभािण कामि भारङ्टडाॉडा गाउॉ छौडे सडक ङ्झनभािण उऩबोिा सङ्झभङ्झत¸ 
दोरिाफाट स्वीकृत रागत अनङ्टभानअनङ्टसाय सम्ऩङ्ङ गने गयी सम्झौता बएकोभा उि उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट सो 
सडक ङ्झनभािण कामि गदाि भाङ्झनसद्वाया कामि गने गयी स्वीकृत रागतअनङ्टभानको ङ्जवऩयीत एक्साबेटयसभेत प्रमोग 
गयी ङ्झनभािण गयेको कामि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 2063 तथा साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ 2064  को 
दपा 97 को उऩदपा (9) को प्रङ्झतकूर बएको देङ्ञिन आएको तथा 15 थान ग्माङ्जवमनभध्मे 10 थान भार 
यहेको सम्फन्धभा वास्तङ्जवक के बएको हो तहाॉफाटै आवश्मक छानङ्झफन गयी उऩमङ्टि कायफाही गनि आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७६।४।२३ फभोङ्ञजभ सहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग¸ फफयभहरराइि सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको। 

१७.२  सहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभािण ङ्जवबागअन्तगित फोरऩर आह्वान बई ठेक्का सम्झौता बएको य सङ्टरु ठेक्का 
अवङ्झध सभाप्त बएऩश्चात ऩङ्झन सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकी रुग्ण अवस्थाभा यहेका आमोजनाहरूको ङ्जववयणभा ङ्झसयाहा 
ङ्ञजल्राको गोरफजायङ्ञस्थत प्रसूङ्झत घयको ङ्झनभािणको ठेक्का अवङ्झध २०६७।१।३१ सम्भ यहेकोभा हारसम्भको 
बौङ्झतक प्रगङ्झत ५ प्रङ्झतशत भार बएको देङ्ञिएकारे ऊि मोजनाको ङ्झनभािण कामिभा ङ्जवङ्झबङ्ङ फहानाभा ङ्जढराई 
गयेको रगामतका अङ्झनमङ्झभतता तथा भ्रष्टाचायका सम्फन्धभा प्राप्त उजङ्टयी व्महोयाका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा उि ठेक्काभा ङ्झनभािण व्मवसामीराई भोङ्झफराइजेसन रगामतका कङ्ट नै प्रकायको ब ङ्टिानी 
कामािरमको तपि फाट ङ्छदइएको सॊरग्न कागजातहरूफाट नदेङ्ञिएको य सोही व्महोया सम्फङ्ञन्धत कभिचायीहरूको 
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फमान कागजातफाट सभेत िङ्टल्न आएको देङ्ञिॉदा हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट प्रस्तङ्टत ङ्झनभािण कामिभा भ्रष्टाचाय 
बएको बङ्ङे अवस्था नदेङ्ञिए ताऩङ्झन साविजङ्झनक ङ्झनकामरे ङ्झनभािणस्थरको व्मवस्था नबई ङ्झनभािण कामिको िङ्चयद 
कायफाही सङ्टरु गनङ्टि हङ्टॉदैन बङ्ङे साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ २०६४ को ङ्झनमभ ६ को उऩङ्झनमभ (३) भा 
प्रावधान यहेकोभा सोफभोङ्ञजभ बए गयेको देङ्ञिन आएन¸ सोही िङ्चयद प्रङ्जिमाभा न्मून फोरकफोरदाता उदम 
एस.याज ङ्झनभािण सेवा कमनायीरे कामािरमसभऺ ऩेस गयेको फोरऩरको BOQ भा दङ्टईवटा आइटभभा दययेट 
नबयी ऩेस गयेको बनी फोरऩरराई भूल्माॊकनभा सभावेश नगङ्चयएको ऩाइएकारे अफ उप्रान्त ङ्झनभािणस्थरको 
व्मवस्था बएऩङ्झछ भार ङ्झनभािण कामिको िङ्चयद कायफाही अगाङ्झड फढाउन य फोरऩर भूल्माॊकन गदाि 
फोरऩरसम्फन्धी कागजातभा उङ्ञल्रङ्ञित भूल्माॊकनको आधायभा यही भूल्माॊकन कामि गनि उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।२४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सहयी ङ्जवकास भन्रारमभापि त सहयी ङ्जवकास तथा बवन 
ङ्झनभािण ङ्जवबागराई रेिी ऩठाइएको । 

१७.३   सहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग ङ्झडङ्झबजन कामािरम इराभका तत्कारीन ङ्झसङ्झनमय ङ्झडङ्झबजनर 
इङ्ञन्जङ्झनमय सङ्टबाष फस्नेतरे झाऩा ङ्ञजल्राभा उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयएका ङ्जवशेष गयी सडक ग्रावेरको काभ 
गदाि ङ्झफर फनाई ब ङ्टिानी गने प्रमोजनभा घङ्टस ङ्चयसवत भाग गयी प्राप्त गयेको घङ्टस ङ्चयसवतफाऩतको यकभ ङ्ञजल्रा 
नवरऩयासी अरूणिोराङ्ञस्थत यहेको श्री ङ्झडङ्ञस्टरयीको याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक तथा भाछाऩङ्टच्रे फैंकको िाताभा 
जम्भा गनि रगाई त्महाॉफाट ब ङ्टिानी ङ्झरने गयेको बन् नेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे ङ्ञजम्भा ङ्झरएको ङ्जवकास ङ्झनभािणको काभ ठेकेदायभापि त हङ्टने गयेको 
देङ्ञिएकारे ङ्जवकास ङ्झनभािणसम्फन्धी काभ प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ गने गयाउने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था 
गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।१६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सहयी ङ्जवकास भन्रारमभा सङ्टझावसभेत रेिी 
ऩठाइएको ।   

१७.४  ङ्ञजल्रा कास्की¸ भादी गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ य वडा नॊ. ९ का वडाध्मऺसभेत आपूरे बकूम्ऩऩीङ्झडतहरूरे 
प्राङ्जवङ्झधक िङ्जटनङ्टऩूवि फनाएका घयहरूको ङ्झनयीऺण नगयेको बनी कागज गङ्चयङ्छदएकोफाट सभेत स्थरगत रूऩभा 
िङ्जटने प्राङ्जवङ्झधकहरू य स्थानीम व्मङ्ञिहरूरे गरत भनसाम यािी बकूम्ऩऩश्चात प्राङ्जवङ्झधक िङ्जटनङ्टऩूवि फनेका घय 
हङ्टन ् बनी गरत प्राङ्जवङ्झधक ङ्झसपाङ्चयस िडा गनि सक्ने य मस्ता ङ्झसपाङ्चयसहरूराई जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूरे ऩङ्झन 
वास्तङ्जवकता मङ्जकन नै नगयी थऩ ङ्झसपाङ्चयस गने गयेको हङ्टॉदा वास्तङ्जवक बकूम्ऩऩीङ्झडतबन्दा नक्करी 
बकूम्ऩऩीङ्झडतहरूरे सभेत याज्मरे प्रदान गयेको सङ्टङ्जवधाको दङ्टरुऩमोग गनि सक्ने देङ्ञिएकारे कास्की ङ्ञजल्राभा 
मसयी ङ्झसपाङ्चयस बई आएका घयहरूको वास्तङ्जवकता मङ्जकन गयी भार यकभ ङ्झनकासा गनि आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७७।१।२४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा आमोजना कामािन्वमन इकाई (अनङ्टदान व्मवस्थाऩन तथा स्थानीम 
ऩूवािधाय) राई रेिी ऩठाइएको । 

१८.  सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम 

१8.1  ङ्ञजल्रा रुऩन्देही साङ्झफक देवदह गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९ ङ्ञस्थत चयङ्गे बङू्झभगत िानेऩानी तथा सयसपाइ सॊस्थाभा 
साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम¸ रुऩन्देही तथा स्थानीम उऩबोिा सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीहरूसभेतको ङ्झभरेभतोभा आमोजनाका राङ्झग साभान िङ्चयद गदाि साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरीङ्जवऩयीत 
िङ्चयद गयी अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङ्ङसेभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नेऩार 
सयकाय य ङ्जपनल्माण्ड सयकायफीच सम्ऩङ्ङ सम्झौताको ऩङ्चयमोजना दस्तावेजभा उङ्ञल्रङ्ञित प्रावधानफभोङ्ञजभ 
उि मोजना उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त सम्ऩङ्ङ बई ङ्झनमङ्झभतरूऩभा सॊचारन बइयहेको देङ्ञिमो¸ यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयी भ्रष्टाचाय गयेको बङ्ङे आधाय प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नआए ताऩङ्झन साभग्री िङ्चयद गदाि रु.५०००।- भाङ्झथको 
केही आङ्झथिक कायोफाय PAN दताि व्मवसामीफाट बए/गयेको देङ्ञिएकारे आगाभी ङ्छदनभा उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतभापि त सॊचारन हङ्टन ेमोजनाहरूभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ VAT दताि व्मवसामीफाट आङ्झथिक कायोफाय 
गने गयाउनेतपि  ऩहरकदभी गनि ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम¸ रुऩन्देहीराई आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।४।९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइमो । 

18.2  स्माङ्जा ङ्ञजल्रा आरुिकि  गा.ङ्जव.स.अन्तगित सकेटायी-ऩञ् चधाभ ग्राभीण सडकभा अङ्झनमङ्झभतताका सम्फन्धभा 
प्राप्त उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान  तहङ्जककात हङ्टॉदा सो मोजनाभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बन् ने आधाय नदेङ्ञिए ताऩङ्झन 
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रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा हारसम्भ सो यकभ सकेटायी-ऩञ् चासे-ऩञ् चधाभ ग्राभीण सडक उऩबोिा सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ नायामणप्रसाद ऩौडेरको नाभभा ऩेश्की फेरुजङ्ट यहेको देङ्ञिॊदा पर्छ्यौट नबएको ऩेश्की यकभ 
ङ्झनमभानङ्टसाय पर्छ्यौट गनि गयाउन रगाई सोको जानकायी मस आमोगराई ऩठाउने गयी पेदीिोरा 
गाउॉऩाङ्झरका¸ गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ पेदीिोरा¸ स्माङ्जाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।९ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.३  काठभाडौं ङ्ञजल्रा¸ काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका फफयभहरदेङ्ञि नमाॉफानेश्वय ऺेरको सडकको दामाॉ-फामाॉ फनेका 
इन्िेणी कम्प्रेक्स¸ श्री कृष्ण सदन¸ जगङ्ङाथ बवन¸ इन्बेष्टभेन्ट फैंक य फेइङ्ञजङ गाडेन य सङ्टङ्जप्रभ डेबरऩभेन्ट 
फैंक यहेको बवन ङ्झनभािणका िभभा अङ्झनमङ्झभत तङ्चयकारे नक्सा ऩास गयी भ्रष्टाचाय गयेकारे उि कामिभा 
सॊरग्न भङ्झतमायहरूराइि कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात 
हङ्टॉदा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकृङ्झतका बवनहरूको भाऩदण्ड ङ्झनधाियण तथा सोको कामािन्वमनको ङ्ञजम्भेवायी स्थानीम तहकै हङ्टने 
सन्दबिभा ङ्झनभािण स्वीकृङ्झत नङ्झरएका¸ स्वीकृङ्झत ङ्झरएय ऩङ्झन भाऩदण्ड ऩूया नगयी ङ्झनभािण बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका 
बवनरगामतका सॊयचनाहरूको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन एवॊ वातावयणीम सॊयऺण गयी ऐङ्झतहाङ्झसक¸ ऩङ्टयाताङ्ञत्वक¸ 

साॊस्कृङ्झतक तथा ऩमिटकीम दृङ्जष्टफाट भहत्वऩूणि काठभाडौं ऺेरको प्रवर्द्िनका राङ्झग सभेत प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ गनि य अफ ङ्झनभािण हङ्टने बवनहरूको हकभा सभेत नक्सा ऩास गने चयणदेङ्ञि नै अनङ्टगभन गयी 
भाऩदण्डङ्जवऩयीत ङ्झनभािण कामि हङ्टन नङ्छदनेतपि  आवश्मक व्मवस्था गनि-गयाउनका राङ्झग काठभाडौं 
भहानगयऩाङ्झरका¸ नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ फागदयफाय¸ काठभाडौंराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।१६ 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

18.४  ङ्ञजल्रा सल्मान¸ फागचौय नगयऩाङ्झरका¸ वडा नॊ. 4 ङ्ञस्थत उरेज्मङ्टरा सहकायी सॊस्था ङ्झरङ्झभटेडराई आङ्झथिक वषि 
२०७३/०७४ भा सो ङ्ञजल्राको ङ्झनवािचन ऺेर नॊ. १ को ङ्झनवािचन ऺेर ङ्जवकास कामििभफाट भाछाऩारन 
शीषिकभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ रु.१०¸००¸०००।- भध्मे अध्मऺ रारफहादङ्टय काभी य प्राङ्जवङ्झधक भोहन 
फस्नेतको ङ्झभरेभतोभा रु.४¸००¸०००।- ङ्जहनाङ्झभना गयेको उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आ.व. 
२०७३/७४ भा नै ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ बएको बङ्ङे प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतवेदनको आधायभा यकभ ब ङ्टिानी गङ्चयसङ्जकएको 
प्रस्तङ्टत मोजनाको सम्ऩङ्ङ हङ्टनङ्टऩने सफै कामिहरू ऩङ्झछ आएयभार सम्ऩङ्ङ बएको स्थरगत ङ्झनयीऺणफाट 
देङ्ञिएकोरे तत्कार सफै कामिहरू सम्ऩङ्ङ नबइकन ऩङ्झन प्राङ्जवङ्झधकफाट कामि सम्ऩङ्ङ बएको बङ्ङे कामि सम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदन तमाय गयी/गयाई यकभ ब ङ्टिानी गयेको कामिरे ङ्झनभािण¸ अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺण य ब ङ्टिानी कामिभा 
सॊरग्न ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायीफाट ऩूणिरूऩभा प्राङ्जवङ्झधक तथा ङ्जवत्तीम अनङ्टशासनभा यहेय ङ्ञजम्भेवायीऩूविक 
काभ गयेगयाएको नदेङ्ञिॉदा सम्ऩङ्ङ नबएका कामिहरूको ऩङ्झन ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ बएको बनी कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
तमाय गयी ऩेस गने सव-इङ्ञन्जङ्झनमय प्रभेफहादङ्टय फस्नेतराई प्रचङ्झरत कानूनफोङ्ञजभ गनिका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।४।२३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम¸ सल्मानराई सङ्टझाव रेिी  

ऩठाइएको । 

18.५  ङ्ञजल्रा सङ्टिेत¸ ङ्झसम्ता गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. २ देउरी-ङ्झसऩाि कापरकोट जोड्ने सडकभा ङ्जवङ्झनमोजन बएको 
यकभ रु. ४० राि  य ब ङ्टिानी बएको यकभ रु. २५ राि फयाफयको काभ नबएको बङ्ङे उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्छठग्नी ङ्झरङ्ञफ्टङ ङ्झसॊचाइ मोजनाभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट यकभ रु. 
४¸००¸०००।- भा उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त रागत अनङ्टभानफभोङ्ञजभ भोटय ऩम्ऩसेट २०HP िङ्चयद गयी उि 
साभान उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺहरूको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट घयभा यािेको देङ्ञिएको बङ्ङे आमोगको छानङ्झफन टोरीको 
प्रङ्झतवेदनफाट िङ्टल्न आएकारे उऩमङ्टिि ङ्ञजन्सी भारसाभान ङ्झनमभानङ्टसाय आम्दानी फाॉधी आवश्मकतानङ्टसाय 
उऩमोगभा ल्माउन¸ ङ्झसम्ता गाउॉऩाङ्झरकाभा सङ्टयङ्ञऺत यात ने रगामतका उऩमङ्टि कायफाही गनि ङ्झसम्ता 
गाउॉऩाङ्झरकाको कामािरमराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।२३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

18.६  ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरम कङ्जऩरवस्तङ्टरे साना ङ्जकसान¸ ङ्जवद्यङ्टत¸ ङ्झसॊचाइ¸ ग्राभीण िानेऩानी तथा 
सयसपाइ रगामतका कामििभहरू ङ्झनमभङ्जवऩयीत सञ्चारन गयेको बङ्ङेसभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सौमि ऊजाि प्रणारी जडान कामिभा तत्कारीन स्थानीम ङ्जवकास अङ्झधकायी याभप्रसाद 
ऩाण्डेसभेतरे रु.१२¸००¸०००।- को एउटै मोजनाराई टङ्टिा ऩायेय मङ्टङ्झनक ऩावय ङ्झसस्टभ काङ्झरभाटी¸ 
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काठभाडौंफाट िङ्चयद गयेको देङ्ञिएकारे आगाभी ङ्छदनभा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ य ङ्झनमभावरी¸ 
२०६४ को ऩारना गयेय भार िङ्चयद कामि गनि/गयाउन¸ शीतराऩङ्टय िानेऩानी मोजना सॊचारनभा नआएको 
सम्फन्धभा मोजना सॊचारनभा ल्माउनका राङ्झग आवश्मक सभन्वम तथा ऩहर गनि य सागयतार ङ्झसॊचाइ 
मोजनाभा बएको काभको कङ्ट रोको उचाइ ३५ से.ङ्झभ. यहेकोभा ४० से.भी.को नाऩी ङ्जकताफ तमाय गयेको तथा 
फगिदी िोरा ङ्झसॊचाइ मोजनाभा ३ ङ्झभटय नारीको ढङ्टॊगाको जोडाइभा प्रास्टय नगङ्चयएको बागराई प्रास्टय 
गङ्चयएको देिाई नबएको काभको भूल्माॊकन गयी फढी ब ङ्टिानी बएको सम्फन्धभा कङ्ट नै ऩङ्झन मोजनाको स्थरगत 
ङ्झनयीऺण गयी बए गयेको काभको भार भूल्माॊकन गयी सोहीअनङ्टसायको नाऩी ङ्जकताफ तमाय ऩानि य सोहीअनङ्टसाय 
भार ब ङ्टिानी ङ्छदन हारको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम¸ कङ्जऩरवस्तङ्टराई आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७६।५।५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.७  कीङ्झतिऩ ङ्टय नगयऩाङ्झरकाको¸ वडा नॊ. 6¸ नमाॉफस्ती ढङ्टङ्गेधायाको ऩिािर ङ्झनभािण¸ तीनथाना जाने फाटोको 
भसानघाटभा ऩङ्टर ङ्झनभािणका राङ्झग गङ्चयएको टेन्डय कङ्झभसनका कायणरे यद्द गयेको रगामतका उजङ्टयी 
ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा बङ्जवष्मभा ङ्झनभािण गङ्चयने आय.सी.सी. ऩङ्टर रगामत टङ्टिा-
टङ्टिा गयी ङ्झनभािण गनि नहङ्टने सॊवेदनशीर सॊयचनाहरूको ङ्झनभािण गदाि¸ ऩूणि प्राङ्जवङ्झधक तमायी¸ ऩमािप्त फजेटको 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता तथा एउटै सॊयचनाराई िण्ड-िण्ड (टङ्टिा-टङ्टिा) नगयी एउटै प्माकेजभा फोरऩर आह्वान गनेतपि  
कीङ्झतिऩ ङ्टय नगयऩाङ्झरकाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

18.८  ऩवित ङ्ञजल्रा¸ साङ्झफक ङ्झतराहाय गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको अङ्झनमङ्झभतताका सम्फन्धभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोगको कामािरम¸ ऩोियाको स्थरगत प्रङ्झतवेदनको आधायभा कामभ बएको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा साङ्झफक ङ्झतराहाय गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सयकायी कोषफाट ङ्झबरेज प्रोपाइर 
तमायीका राङ्झग ङ्झररप्रसाद शे्रष्ठरे ङ्झरएको रु.१¸२३¸०००।-¸ दयाक घोडेटो फाटोका राङ्झग ङ्झभना ङ्झगयीरे 
ङ्झरएको रु.७०¸०००।¸ ताजा तयकायी कामििभका राङ्झग चन्िफहादङ्टय ङ्जव.क.रे ङ्झरएको रु.६०¸०००।- 
सभेत ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञि¸ सॊस्थाको नाभभा ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना तथा कामििभका राङ्झग धेयै वषिऩङ्जहरे उऩरब्ध गयाएको 
ऩेश्की हारसम्भ ऩङ्झन पर्छ्यौट गये गयाएको नदेङ्ञिॉदा प्रचङ्झरत कानूनी व्मवस्थाफभोङ्ञजभ गयी त्मस्तो ऩेश्की 
पर्छ्यौट गनि गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय भोदी गाउॉऩाङ्झरका¸ ऩवितराई रेिी 
ऩठाइएको । 

18.९  कृष्णनगय गा.ङ्जव.स.¸ कङ्जऩरवस्तङ्टभा ङ्जवगत १० वषिदेङ्ञि ङ्जवङ्झबङ्ङ भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतता बएको बङ्ङेसभेत 
ङ्जवषमको उजङ्टयी सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा कृष्णनगय गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरमभा कामियत 
भङ्टङ्ञिमा शाङ्जकय अहभद शाह ङ्झभमाराई गरत तङ्चयकाफाट फढङ्टवा गयी िङ्चयदाय फनाइएको बङ्ङे उजङ्टयी ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन े
आधाय प्रभाण नदेङ्ञिएको¸ भङ्टङ्ञिमा नङ्झसभ अहभद काङ्छदयीरे झङ्टठा शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी 
ङ्झनमङ्टङ्ञि ऩाएको बङ्ङे सम्फन्धभा ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बइसकेको तथा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा ङ्जवगत १० वषिदेङ्ञि 
अत्मङ्झधक भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू बएको बङ्ङे सम्फन्धभा उि गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा आ.व. 2०६६/०६७ 
को रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा ठेकेदायरे फङ्टझाउन फाॉकी बनी औॊल्माइएको यकभ य ङ्जवगतदेङ्ञिको पर्छ्यौट हङ्टन 
नसकेको ऩेश्की फाॉकी यकभसभेत पर्छ्यौट हङ्टन फाॉकी देङ्ञिॊदा साङ्झफक कृष्णनगय गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
अङ्ञन्तभ रेिाऩयीऺणफाट असङ्टर उऩय हङ्टन ङ्टऩने बनी औॊल्माइएका ङ्जवगतदेङ्ञिका फेरुजङ्ट यकभ करभका 
सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ गयी सो सम्फन्धभा बए गङ्चयएका काभ कायफाहीको जानकायी मस आमोगभा 
ऩठाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय कृष्णनगय नगयऩाङ्झरका¸ नगय कामिऩाङ्झरकाको 
कामािरम कृष्णनगय¸ कङ्जऩरवस्तङ्टराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।   

18.१०  ङ्ञजल्रा तनहङ्टॉ¸ फन्दीऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरकाङ्ञस्थत फन्दीऩङ्टय ढाडिोरा भोटय फाटो ङ्झनभािणभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
बङ्ङेसभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा फन्दीऩङ्टय ढाडिोरा सडक ङ्झनभािणभा 
अङ्झनमङ्झभतता गयी नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई भ्रष्टाचायको कसङ्टय गयेको बन् ने आधाय सॊकङ्झरत 
कागज प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने अवस्था नदेङ्ञिए ताऩङ्झन प्राङ्जवङ्झधकरूऩरे जङ्जटर काभहरू सीङ्झभत प्राङ्जवङ्झधक ऻान य 
प्रमोगशाराको अबाव¸ प्राङ्जवङ्झधकरूऩरे अनङ्झबऻ तथा प्रमोगशाराको ऩहङ्टॉचबन्दा टाढा यहेको उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतहरूभापि त गयाउॉदा ङ्झनभािण बएको सॊयचनाको तोङ्जकएको गङ्टणस्तयभा ङ्झनभािण नहङ्टने¸ उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे 



                                226 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ङ्झनभािण व्मवसाम सॊरग्न गयी ङ्झनभािण गनङ्टिऩने तथा भभितसम्बायको ङ्ञजम्भेवायी फहन गनि नसक्न े अवस्था 
देङ्ञिएकारे अफ आइन्दा प्राङ्जवङ्झधकरूऩरे जङ्जटर प्रकृङ्झतका ङ्झनभािण कामि̧  जङ्जटर ङ्जकङ्झसभको गङ्टणस्तय ऩयीऺण 
गनङ्टिऩने¸ Heavy Machines प्रमोग गनङ्टिऩने¸ जनसहबाङ्झगता जङ््ट न नसक्ने̧  ङ्झनभािणऩश् चात भभित सम्बाय उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतफाट हङ्टन नसक्ने̧  ङ्झनभािण कामि सम्ऩन् न बएऩङ्झछ उऩबोिा सङ्झभङ्झतभा मोजना हस्तान्तयण गनि नसक्नेजस्ता 
कामिहरू गयाउॉदा उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट नगयाई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ िङ्टल्रा फोरऩर आह्वान गयी ङ्झनभािण 
गनि/गयाउन उऩमङ्टि हङ्टने देङ्ञिएकारे सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमभापि त सफै स्थानीम तह 
य सातवटै प्रदेश सयकायका सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।६।२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको ।  

१८.११  ङ्ञजल्रा कास्की रेिनाथ नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १३ को ङ्झबरी योडङ्झबर कृष्णप्रसाद दङ्टवारे केही योऩनी आफ्नो 
रारऩङ्टजाि बएको जग्गा य श्री िम्हरुऩा भा.ङ्जव.फाट ङ्झरएको जग्गाको अङ्झतङ्चयि साविजङ्झनक जग्गाको सभेत 
रारऩङ्टजाि छ बनी ङ्ञज.ङ्जव.स. कास्कीराई योमल्टी ङ्झतयी साविजङ्झनक जग्गाफाट सभेत ङ्झनज कृष्णप्रसाद दङ्टवा¸ 
शयण प्रधान य सङ्टभन यानारे ङ्झगट्टी फारङ्टवा तस्कय गयेको बङ्ङे उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा साङ्झफक रूऩाकोट गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १¸ ङ्जकत्ता नॊ. १३११ को जग्गा नाऩी ङ्जपल्डफङ्टकभा 
ऺेरपर १०८-९-०-१ कामभ बएकोभा तत्कारीन सङ्टकङ्ट म्फासी सभस्मा सभाधान आमोग ङ्ञजल्रा सङ्झभङ्झत 
कास्कीको ङ्झभङ्झत २०५८।३।७ को ङ्झनणिमअनङ्टसाय ङ्जकत्ताकाट बई कामभ ङ्जक.नॊ. ५१२८ जॊगवीय गङ्टरुङ (२-
७-३-१) ¸ ङ्जक.नॊ. ५१३० धनसङ्टवा गङ्टरुङ (२-१०-१-३)¸ ङ्जक.नॊ. ५१३२ भॊगरी गङ्टरुङ (२-४-३-०) का 
नाभभा अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीका नातारे य ङ्जक.नॊ. ५१२९ (२-९-३-१)¸ ङ्जक.नॊ ५१३१¸ (१०-१३-१-१) 
ङ्जक.नॊ. ५१३३ (११-१४-१-०) य ङ्जक.नॊ. ५१३४ (७५-१२-३-०) दताि गनि फाॉकी बएको व्महोया नाऩी 
कामािरम¸ रेिनाथ कास्कीको स्थरत ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदनफाट िङ्टल्न आएको¸ उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जकत्ताहरू भारऩोत 
कामािरमको से्रस्ता अङ्झबरेिभा दताि नयहेको य नेऩार सयकायको साविजङ्झनक जग्गा ऩङ्टङ्ञस्तकाभा कामभ यहेको 
साथै नाऩी कामािरमको ङ्जपल्डफङ्टकभा सभेत ऩतॉ रेङ्ञिएको देङ्ञिएकारे मस प्रकृङ्झतको जग्गाको सॊयऺण¸ 

अङ्झबरेि अद्यावङ्झधक गने दाङ्जमत्व स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन¸ २०७४ ऩङ्चयच्छेद १३ अन्तगितको दपा ९७ 
को उऩदपा (१) को िण्ड (क) य उऩदपा (४)  भा स्थानीम तहको सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺणसम्फन्धी व्मवस्था¸ 
स्थानीम तहभा यहेको हङ्टॉदा उि साविजङ्झनक जग्गाको उङ्ञचत सॊयऺणका राङ्झग आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।६।१६ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ऩोिया भहानगयऩाङ्झरकाराई रेिी ऩठाइएको । 

१८.१२  ङ्ञजल्रा उदमऩङ्टय ङ्झरमङ्टगा नगयऩाङ्झरकाको आ.व. ०७४/०७५ को नगय सबाफाट ऐ. वडा नॊ.१६ को 
सङ्टकौयदेङ्ञि वडा कामािरम ङ्ञचराउने हङ्टॉदै फेरदोबान फयगाछीसम्भको भोटयफाटो ङ्झनभािणभा अङ्झनमङ्झभतताका 
सम्फन्धभा प्राप्त उजङ्टयीभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा उदमऩङ्टय¸ ङ्झरमङ्टगा नगयऩाङ्झरका प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत उऩसङ्ञचव तायानाथ रङ्टइॉटेर¸ ऐ.कामािरमका रेिा अङ्झधकृत केशवकङ्ट भाय काकी¸ वडा अध्मऺ 
भानफहादङ्टय याई¸  ऐ.कामािरमका इङ्ञन्जङ्झनमय गोऩारयाज यामा¸  ऐ. कामािरमका इङ्ञन्जङ्झनमय केशवकङ्ट भाय 
ङ्जव.सी.¸ ऐ. कामािरमका कामििभ अङ्झधकृत ङ्जवश्वङ्ञजत याई¸ रेिाऩार बऩूध्वज यामभाझी¸ ऐ. कामािरमका 
अङ्झसस्टेन्ट सवइङ्ञन्जङ्झनमय ङ्जवष्णङ्टफहादङ्टय ताभाङ¸ ङ्ञजल्रा उदमऩङ्टय¸ ङ्झरमङ्टगा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १६ ङ्ञस्थत 
सङ्टकौयादेङ्ञि वडा कामािरम ङ्ञचराउने हङ्टॉदै फेरदोबान फयगाछी जाने सडक ङ्झनभािण उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
ब ङ्टवन दाहार¸ सोही सङ्झभङ्झतका सङ्ञचव याभनायामण शे्रष्ठ य कोषाध्मऺ भहनकङ्ट भायी याईसभेत ११ जनाको 
सॊरग्नताभा कामि सम्ऩङ्ङ नहङ्टॉदै ब ङ्टिानी ङ्झरनेङ्छदने कामि बएको देङ्ञिॊदा आगाभी ङ्छदनभा मस्तो र ङ्टङ्जट हङ्टन नऩाउन े
व्मवस्था ङ्झभराउन कानूनफभोङ्ञजभ गनि/गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।८।५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झरमङ्टगा 
नगयऩाङ्झरका¸ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम उदमऩङ्टयराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.१३  फाया ङ्ञजल्रा जीतऩङ्टय ङ्झसभया उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ९¸ ङ्ञस्थत सऩिदॊश उऩचाय केन्िको बवन 
स्ऩेङ्झसङ्जपकेसनअनङ्टसाय नबएको बन् नेसभेतको उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आमोगभा उजङ्टयी ऩयेऩङ्झछ 
अनङ्टगभन बएकारे सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना हङ्टन ऩाएको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन उि बवनको यङ्झनङ ङ्झफर तथा अङ्ञन्तभ 
ङ्झफरको नाऩी तमाय गने तथा चेकजाॉच गने प्राङ्जवङ्झधक कभिचायीहरूरे मथोङ्ञचत ध्मान ऩङ्टर् माएको नदेङ्ञिॊदा 
आगाभी ङ्छदनभा मस ङ्जकङ्झसभका र ङ्टङ्जट हङ्टन नऩाउने व्मवस्था गनिका साथै सो भूल्माॊकन प्रङ्जिमाभा सॊरग्न 



                                227 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

कभिचायीउऩय प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ गयी सोको जानकायी आमोगराई ऩठाउन आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।८।५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय जीतऩङ्टय ङ्झसभया उऩभहानगयऩाङ्झरका¸ नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ 
जीतऩङ्टय¸ फायाराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१८.१४  शङ्टक्रागण्डकी न.ऩा. तनहङ्टॉसभेतरे 6 थान भोटयसाइकर रागत य इङ्ञस्टभेट य Technical Specification 

ङ्जवऩयीत िङ्चयद गयेको बन् नेसभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा फाइकहरू 

Technical Specification ङ्जवऩयीत िङ्चयद गये ऩङ्झन सभग्ररूऩभा हेदाि नगयऩाङ्झरकाराई आङ्झथिक रूऩभा कङ्ट नै हाङ्झन 
नोक्सानीका साथै यकभको ङ्जहनाङ्झभना बएको देङ्ञिएन । मद्यङ्जऩ भूल्माॊकनको िभभा कभ भूल्म ऩर् मो बन्दैभा 
Technical Specification बन्दा पयक साभान िङ्चयद गनङ्टि बनेको साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन तथा साविजङ्झनक िङ्चयद 
ङ्झनमभावरीको उद्देश्म तथा भभिङ्जवऩयीत हङ्टने बएकारे आगाभी ङ्छदनभा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 2063 य 
साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ 2064 को प्रावधानफभोङ्ञजभ Technical Specification तमाय गदाि नै आवश्मक 
ङ्जववेक प्रमोग गनङ्टि̧  फजायको अवस्था अध्ममन गनङ्टि य सोही Specification का आधायभा प्राङ्जवङ्झधक तथा 
आङ्झथिक भूल्माॊकन गनि गयाउनका राङ्झग शङ्टक्रागण्डकी नगयऩाङ्झरका नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ तनहङ्टॉ य 
हेबी इर्क्यङ्टप्भेन्ट ङ्झडङ्झबजन कामािरम¸ ऩोियाराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।८।५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको । 

१८.१५  ङ्ञजल्रा सङ्टनसयी¸ इटहयी उऩ-भहानगयऩाङ्झरका सभेतरे फङ्झथिङ सेन्टय ङ्झनभािणका राङ्झग फोरऩरभा अङ्झनमङ्झभतता 
बएको बन् नेसभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झभङ्झत २०७५।११।१९ गतेको 
नगय कामिऩाङ्झरकाको फैठकरे फङ्झथिङ सेन्टय बवन ङ्झनभािण कामि मोजना आ.व. २०७५/०७६ भा फजेट 
अबाव बई फजेटसभेत ङ्जवङ्झनमोजन नबएको बनी फोरऩर यद्द गने ङ्झनणिम गङ्चयएको ऩाइमो । साविजङ्झनक िङ्चयद 
ऐन¸ २०६३ को दपा २६ को उऩदपा १(ग) भा भाग गङ्चयएको ङ्झनभािण कामि आवश्मक नबएभा सम्ऩूणि 
फोरऩर अस्वीकृत वा िङ्चयद कायफाही यद्द गने व्मवस्था बएकोभा ङ्झभङ्झत २०७५।११।१९ गतेको नगय 
कामिऩाङ्झरकाको फैठकको ङ्झनणिम नॊ. ५ अनङ्टसाय इटहयी उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट आ.व. २०७४/०७५ भा 
फोरऩर सूचना प्रकाङ्ञशत बई हारसम्भ सम्झौता नबएका मोजनाहरूको चारङ्ट आ.व.भा फजेटसभेत ङ्जवङ्झनमोजन 
नबएको बनी यद्द गने ङ्झनणिम गयेको देङ्ञिन आएकारे स्थानीम तहहरूरे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन¸ 
२०७४ को दपा ७४(१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकारे साविजङ्झनक िङ्चयद गनङ्टिऩदाि सॊघीम साविजङ्झनक िङ्चयद 
ऐनफभोङ्ञजभ गनङ्टिऩने व्मवस्था बए ताऩङ्झन कानूनको अऺयश: ऩारना नबएको देङ्ञिएकारे आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।८।५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय इटहयी-उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.१६  कङ्जऩरवस्तङ्ट ङ्ञजल्रा¸ साङ्झफक रारऩङ्टय गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत (हार ङ्ञशवयाज नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.१०) भा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झनमङ्झभतताहरू बएको बङ्ङे प्राप्त उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उजङ्टयीभा 
उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवषमहरूभा अङ्झनमङ्झभतता गयी भ्रष्टाचाय बए गयेको बङ्ङे ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नआए ऩङ्झन साङ्झफक रारऩङ्टय गाउॉ 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झत (हार ङ्ञशवयाज नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.१०) ङ्ञस्थत नायी ङ्ञशल्ऩकरा केन्िको बवन ङ्झनभािण 
कामिको हारसम्भ ङ्झनङ्झभित सॊयचनाको प्राङ्जवङ्झधक ऩयीऺण गदाि तोङ्जकएकोबन्दा फढी नै ऩाइएकारे ऩूणिरूऩभा 
तमाय बइनसकेको सॊयचनाको फाॉकी ङ्झनभािण कामिका राङ्झग कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढाई 
ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ गयी सञ्चारनभा ल्माउने व्मवस्था ङ्झभराउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।८।५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
ङ्ञशवयाज नगयऩाङ्झरका¸ नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ चन्िौटा¸ कङ्जऩरवस्तङ्टराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१८.१७  ङ्ञजल्रा ङ्झसन्धङ्टरी¸ साङ्झफक जरकन्मा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामािरमका तत्कारीन सङ्ञचव ङ्जवष्णङ्टप्रसाद बण्डायी 
कामियत यहॉदाको अवङ्झध आ.व. 2070/071 देङ्ञि आ.व. 2071/072 सम्भको िचि ङ्झनमङ्झभत हङ्टन 
नसकेको बनी रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि बएकोभध्मे ङ्झनजरे ङ्जपताि/जम्भा गनि फाॉकी यहेको सभेत 
रु.१¸४४¸७७७।-  ङ्झनमङ्झभत बएको नदेङ्ञिएको¸ ङ्झनजरे से्रस्ता/अङ्झबरेिहरू हारसम्भ उि गा.ङ्जव.स.भा 
फयफङ्टझायथ नगयेको रगामतका ङ्जवषमका सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही गनि सम्फङ्ञन्धत 
कभराभाई नगयऩाङ्झरका¸ ङ्झसन्धङ्टरीभाढी¸ ङ्झसन्धङ्टरीराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।८।१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  
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१८.१८  फाया ङ्ञजल्रा आदशि कोतवार गाउॉऩाङ्झरका भहेन्ि आदशि औषधारम¸ आदशि कोतवारका प्राङ्जवङ्झधक वङ्चयष्ठ 
कङ्जवयाज ङ्झनयीऺक नाथङ्ट सहनीरे औषङ्झध िङ्चयदभा व्माऩक ङ्जहनाङ्झभना गयी अङ्झनमङ्झभतता गयेको य 
रु.९¸००¸०००।- को पजॉ ङ्झफर फनाई यकभ ब ङ्टिानीसभेत गयाई भ्रष्टाचाय गयेकारे कायफाही गयी ऩाउॉ 
बनी प्राप्त उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने तथ्मगत आधाय/अवस्था नदेङ्ञिए ऩङ्झन 
िङ्चयद सम्फन्धभा साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 2063 य ङ्झनमभावरी¸ 2064 को ङ्झनमभ 85 को उऩङ्झनमभ 
(1)(क) फभोङ्ञजभ ऩाॉच राि रुऩैमाॉसम्भ रागत अनङ्टभान बएको ङ्झनभािण कामि̧  भारसाभान वा ऩयाभशि सेवा 
ङ्झसधै िङ्चयद गनि सङ्जकने कानूनी व्मवस्था यहेको साथै सोही ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ 85 को उऩङ्झनमभ (1) 
(1ि) फभोङ्ञजभ एक आङ्झथिक वषिभा एकैऩटक वा ऩटकऩटक गयी सीभाबन्दा फढी यकभको वा एउटै व्मङ्ञि¸ 
पभि̧  कम्ऩनी वा सॊस्थाफाट एकऩटकबन्दा फढी सोझै िङ्चयद गनि सङ्जकने छैन बङ्ङे व्मवस्था यहेकोभा 
ङ्झनमभङ्जवऩयीत रु.6¸20¸000।- को िङ्चयद गयेको देङ्ञिएकारे औषधी िङ्चयदसम्फन्धी कामि गदाि/गयाउॉदा 
प्रचङ्झरत साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 2063 य ङ्झनमभावरी¸ 2064 को ङ्झनमभ 85 को उऩङ्झनमभ (1) (क) य  
(1)(1ि) फभोङ्ञजभ ऐन तथा ङ्झनमभावरीको ऩूणित् ऩारना गयी/गयाई िङ्चयद कामि गनङ्टिहङ्टन बनी आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७६।९।३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय आदशि कोतवार गाउॉऩाङ्झरका¸ फायाराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.१९ याप्ती नगयऩाङ्झरका¸ नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ बण्डाया¸ ङ्ञचतवनराई मोजनाको रागत अनङ्टभान टङ्टिा-
टङ्टिाभा नगयी ङ्झनभािण गङ्चयन ेसॊयचना एक आङ्झथिक वषिभा नसङ्जकने बए फहङ्टवाङ्जषिक मोजनाको रूऩभा कामािन्वमन 
गङ्चयनङ्टऩने¸ उऩबोिाको आवश्मकताराई सही ऩङ्जहचान गयी प्राथङ्झभकताको आधायभा मोजनाहरू छनौट गयी 
साथिक रूऩभा उऩमोग हङ्टने अवस्थासम्भको ङ्झनभािणका राङ्झग फजेटको व्मवस्था य सो फभोङ्ञजभको सम्झौता गनङ्टि 
हङ्टन साथै नगयऩाङ्झरकाका प्राङ्जवङ्झधकफाट ङ्झनभािण सम्झौताफभोङ्ञजभ ङ्झनभािण कामि ङ्झनभािणस्थरभै सम्ऩङ्ङ बएको 
मङ्जकन गयेऩश्चात भार भूल्माॊकन गनि/गयाउन य कङ्ट नै आग्रह¸ कङ्ट नै ङ्झनकामरे ङ्ञजम्भा ङ्झरएको य बङ्जवष्मभा 
सम्ऩङ्ङ गने ङ्जवश्चास ङ्छदराएको बयभा भूल्माॊकन नगनि साथै उि नगयऩाङ्झरकाभा कामियत प्राङ्जवङ्झधक 
कभिचायीहरू इङ्ञन्जङ्झनमय अजङ्टिन ऩौडेर य अ.सव-इङ्ञन्जङ्झनमय चेतनाथ थऩङ्झरमाफाट बएको गोऩार स्भङृ्झत बवन 
ङ्झनभािण य ओभकायेश्वय भङ्ञन्दय ङ्झनभािण मोजना रगामतका मोजनाहरूको नाऩॉजाच तथा भूल्माॊकन कामिहरूको 
उि नगयऩाङ्झरकाफाट आवश्मक छानङ्झफन गयी कायफाही गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।१४ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.२०  ङ्ञजल्रा ऩसाि साङ्झफक जमभॊगराऩङ्टय गा.ङ्जव.स. (हार ङ्झछऩहयभाई गाउॉऩाङ्झरका ३ नॊ. वडा कामािरम) को आ.व. 
2072/073 को रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा रु.67¸06¸742।02 ऩेश्की यकभ असङ्टर पर्छ्यौट गनङ्टिऩने 
बनी सङ्टझाव रेङ्ञिएको ऩाइएकोभा उि ऩेश्की यकभ हारसम्भ पर्छ्यौट बएको नदेङ्ञिॊदा उि ऩेश्की यकभ 
कानूनफभोङ्ञजभ पर्छ्यौट गने गयाउनेतपि  आवश्मक कायफाही गयी मससम्फन्धी जानकायी आमोगराई गयाउन 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।१४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय साङ्झफक जमभॊगराऩङ्टय गा.ङ्जव.स. हार ङ्झछऩहयभाई 
गाउॉऩाङ्झरकाराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

१८.२१  भोयङ ङ्ञजल्रा साङ्झफक कटहयी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ७ हार कटहयी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ ङ्ञस्थत ििाना 
टोरभा यहेको ङ्जऩछडावगिको साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभािण गदाि एउटै रागत अनङ्टभानको आधायभा ङ्झफर बयऩाई 
फनाई साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत (हार ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत) भोयङ य साङ्झफक कटहयी गा.ङ्जव.स. 
(हार कटहयी गाउॉऩाङ्झरका भोयङ) दङ्टवै कामािरमफाट दोहोयो ब ङ्टिानी ङ्झरई कटहयी गा.ङ्जव.स.फाट ङ्झनकासा 
गङ्चयएको यकभ उि गा.ङ्जव.स.का तत्कारीन गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव¸ प्राङ्जवङ्झधक य उऩबोिा सङ्झभङ्झत अध्मऺरे 
िाईभासी भ्रष्टाचाय गयेको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा प्रङ्जिमागत रूऩभा एउटै ङ्जऩछडावगि 
साभङ्टदाङ्जमक बवनको छत ढरान गने कामिभा साङ्झफक कटहयी गाउॉऩाङ्झरका य ङ्ञज.ङ्जव.स.¸ भोयङफाट दोहोयो 
ब ङ्टिानी बएको देङ्ञिएकोभा साभङ्टदाङ्जमक उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे साङ्झफक कटहयी गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झनवेदन ङ्छदॊदा 
साङ्झफक ङ्ञज.ङ्जव.स.¸ भोयङफाट रु.२¸५०¸०००।- प्राप्त बएको ङ्जववयण उल्रेि गयी नऩङ्टग यकभका राङ्झग 
ङ्झनवेदन ङ्छदएको य गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩेस गयेको कामिको रागत अनङ्टभान य ङ्ञज.ङ्जव.स.¸ भोयङसॉग भाग गयेको 
कामिको रागत अनङ्टभान पयक देङ्ञिएको य उि कामिहरू सम्ऩङ्ङ बई पयपायकसभेत बइसकेकारे गरत 
भनसामफाट कामि गङ्चयएको नदेङ्ञिएको य दोहोयो ब ङ्टिानीको ङ्झसपाङ्चयसका सम्फन्धभा साङ्झफक कटहयी 
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गाउॉऩाङ्झरका साङ्झफक गा.ङ्जव.स. सङ्ञचव य प्राङ्जवङ्झधक सहामकरे उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे भाग गयेको आवश्मक यकभ 
व्मवस्था गनि ङ्ञज.ङ्जव.स.¸ भोयङराई ङ्झसपाङ्चयस ङ्छदएय ऩङ्झन सोही काभको राङ्झग गा.ङ्जव.स.फाट ऩङ्झन यकभ 
व्मवस्था गयेकारे दोहोयो ब ङ्टिानी बएको देङ्ञिएकारे ङ्ञज.ङ्जव.स.¸ भोयङसॉग सभन्वम गयेय भार कायफाही 
अगाङ्झड फढाउनङ्टऩनेभा सो नगयी दोहोयो ब ङ्टिानीको ङ्झसपाङ्चयस गयेको देङ्ञिएकारे कटहयी गा.ङ्जव.स.का साङ्झफक 
सङ्ञचव ङ्जकयणदेवी देव य प्राङ्जवङ्झधक सहामक (अङ्झसस्टेण्ट सव-इङ्ञन्जङ्झनमय) शम्ब ङ्ट कणिरे आफ्नो ऩदीम दाङ्जमत्व 
ऩूणिरूऩभा ङ्झनवािह नगयेको देङ्ञिएकारे मस्ता गल्ती ऩङ्टन: नदोहोर् माउन कटहयी गाउॉऩाङ्झरकाराई आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७६।९।१४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.२२ ऩाल्ऩा ङ्ञजल्रा¸ याभऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ को आ.व. 2074/75 भा ओइयीघाट-राभटाङ-गैरङ्टक-
सीताकङ्ट ण्ड-टङ्टङ्झनबञ्माङ भोटयफाटो ङ्झनभािणका राङ्झग 25 राि ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोभा नगयप्रभङ्टिरे आफ्नी 
श्रीभतीको नाभभा यहेको सङ्टङ्जवधा कन्सट्रक्सनको नाभभा ठेक्का ङ्झरइि 52 राि िचि गयेको¸ भेमयको ङ्झनजी 
गाडीभा इन्धन तथा भभित िचि आवश्मकताबन्दा फढी देिाएको¸ ङ्झनमभङ्जवऩयीत मोजना ङ्जवऻ ङ्झनमङ्टङ्ञि गयेको 
बङ्ङसेभेत व्महोयाको उजङ्टयीभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा प्रस्तङ्टत उजङ्टयीका सम्फन्धभा भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय बए 
गयेको बङ्ङे ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय प्रभाण नदेङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्झनजी सवायी साधनराई कामािरम प्रमोजनको ङ्झनङ्झभत्त 
प्रमोगसम्फन्धी आवश्मक कामिङ्जवङ्झध फनाई दङ्टरुऩमोग हङ्टन नऩाउनेतपि ¸ मोजना सहजकतािको ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाि 
प्रचङ्झरत कानूनको प्रङ्जिमा ऩूया गयी गनेतपि  य फहारवारा ऩदाङ्झधकायीरे अन्मर काभकाज गदाि सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामफाट स्वीकृङ्झत ङ्झरएय भार गने व्मवस्था ङ्झभराउनेतपि  कानूनफभोङ्ञजभ गयी आवश्मक कायफाही गनि 
आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।९।२४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय याभऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ऩाल्ऩाराइि सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.२३ ङ्ञजल्रा फाया¸ ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झसभया उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ ङ्ञस्थत साना ङ्जकसान कृङ्जष सहकायी सॊस्था 
ङ्झरङ्झभटेड¸ डङ्टभयवानाका प्रफन्धक नायामण ऺेरीरे ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झनमङ्झभतताहरू गयेको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रफन्धक नायामण ऺेरीरे उि सॊस्थाको ऐन ङ्झनमभ ङ्झभची 
जाङ्झगय िाएको¸ सञ्चारक सङ्झभङ्झतका अध्मऺराई सभेत प्रबावभा ऩायी भ्रष्टाचाय गयेको¸ सयकायी जग्गाको 
सॊयऺण नगयेको¸ सेमयधनीराई घाटा हङ्टने गयी कङ्झभसन िाई कभसर सोराय प्मानर य ब्माट्री ङ्जवतयण 
गयेको¸ सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीरे दोहोयो ऩदभा यही फैठक बत्ता फङ्टझ्ने गयेको रगामतका कामि गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको बङ्ङे तथ्म ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने अवस्था य आधाय नयहे ताऩङ्झन हात्तीसायको साविजङ्झनक जग्गाका 
सम्फन्धभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्था तथा व्मङ्ञिहरूरे अङ्झतिभण गयी फस्ती फसारी बोग चरन गयेको बङ्ङे सॊरग्न 
कागजातफाट देङ्ञिॊदा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन¸ २०७४ को दपा ९७ फभोङ्ञजभ साविजङ्झनक जग्गाको 
सॊयऺण गनेतपि  कानूनफभोङ्ञजभ उऩमङ्टि व्मवस्था गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१०।१३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह (ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झसभया उऩभहानगयऩाङ्झरका) राई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१८.२४  केदायेश्वय उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ राना¸ डोटीका प्रधानाध्माऩक अङ्ञम्फकाप्रसाद ऩोियेर य ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ कृष्णफहादङ्टय फोहयाको ङ्झभरेभतोभा बवन ङ्झनभािण य छारवङृ्ञत्तको यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको रगामतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आ.व. २०७४/०७५ य २०७५/०७६ 
को रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा ङ्जवद्यारमरे ऋण रगानी गने िभभा आ.व. ०६८/०६९ को ऩङ्टस ६ गते ऩूवि 
ङ्जव.व्म.स. अध्मऺ कृष्णफहादङ्टय फोहया ङ्ञजम्भाभा यहेको रु.१¸६८¸०००।- रे.ऩ.का िभभा फाॉकी यहेको सावाॉ 
यकभ या.वा.फैंक¸ डोटीको िाता नॊ. ४१०००००१२८०१ भा जम्भा गयेको सक्कर बौचय ऩेस हङ्टन आएको 
देङ्ञिएकारे ङ्जवद्यारमको यकभ ब्माजीभा रगाएको सम्फन्धभा छानङ्झफन गयी ङ्झनमभानङ्टसाय आवश्मक कायफाही 
गने सम्फन्धभा प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।१ को ङ्झनणिमानङ्टसाय फडीकेदाय 
गाउॉऩाङ्झरका¸ डोटीराइि सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.२५  यौतहट ङ्ञजल्रा साङ्झफक ङ्झफतॉप्रस्टोका गा.ङ्जव.स.को ऩङ्टयानो ऩेश्की यकभ ङ्झनमभानङ्टसाय पर्छ्यौट गनि साङ्झफक 
ङ्झफतॉप्रस्टोका गा.ङ्जव.स. हार कटहयीम नगयऩाङ्झरका वाडि-३ यौतहटराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।११।८ 
को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१८.२६  वनगाड कङ्ट ङ्जऩण्डे नगयऩाङ्झरका¸ नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ सल्मानरे नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरमको 
ट्रस ङ्झनभािण कामि गनिका राङ्झग दयबाउऩर भाग गयेकोभा ऩेस बएका ङ्झसरफन्दी दयबाउऩरभध्मे प्रबावभा ऩयी 



                                230 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

सफैबन्दा फढी दयबाउऩर ऩेस गने सङ्टन्दय एण्ड ऻानङ्ट ङ्झनभािण सेवा¸ वनगाड कङ्ट ङ्जऩण्डे नगयऩाङ्झरका-२¸ सल्मानको 
दयबाउऩर स्वीकृत गयेको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा प्रत्मऺरूऩभा भ्रष्टाचाय बए गयेको नदेङ्ञिए 
ताऩङ्झन फी.सी. ङ्झनभािण सेवा¸ छरेश्वयी गाउॉऩाङ्झरका-२¸ सल्मानको दयबाउऩरको BOQ को कङ्ट नै आइटभ सच्माए 
ताऩङ्झन दययेट अऺयभा सभेत रेङ्ञिएको हङ्टॉदा भूल्माॊकन प्रङ्जिमाभा नै सभावेश नगयेको एवॊ दयबाउ 
ङ्जवश्लषेणसभेत नगयी साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन ङ्झनमभको ऩङ्चयऩारना गयेको नदेङ्ञिॉदा अफ आइन्दा साविजङ्झनक िङ्चयद 
तथा ङ्झनभािण कामि गदाि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ ङ्झनमभको ऩूणिरूऩभा ऩङ्चयऩारना गयी प्रङ्झतस्ऩधािराइि सॊकङ्ट चन नहङ्टन े
गयी िङ्चयद तथा ङ्झनभािण कामि गनि गयाउन वनगाड कङ्ट ङ्जऩण्डे नगयऩाङ्झरका¸ सल्मानराइि आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७७।१।२४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.२७  ङ्ञजल्रा याभेछाऩ¸ दोयम्फा गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ३ टोकयऩङ्टयभा यहेको टोकयऩङ्टय अङ्ञल्छढङ्टङ्गे सडक भभितका 
राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाफाट रु.४० राि यकभ ङ्झनकासा बएकोभा उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ कृष्णकङ्ट भाय कॉ डेररे 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको उजङ्टयीभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे मथाथि दययेट ङ्जवश्लषेण नगयी िचि 
ङ्झफर ऩेस गयेको बए ताऩङ्झन सभग्र ङ्झनभािण कामिको हारको भूल्माॊकन साङ्झफकको भूल्माॊकनअनङ्टसाय बएको 
बङ्झनएको िचिबन्दा फढी नै यहेको देङ्ञिएकोभा उि मोजनाभा भेङ्झसन प्रमोग गयी इङ्ञस्टभेट तमाय गयेको 
देङ्ञिॊदा साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ९७ को उऩबोिा सङ्झभङ्झत वा राबग्राही सभङ्टदामफाट काभ 
गयाउन ेकामिङ्जवङ्झधको उऩङ्झनमभ (९) भा “उऩबोिा सङ्झभङ्झत वा राबग्राही सभङ्टदामफाट सञ्चाङ्झरत हङ्टन े ङ्झनभािण 
कामिभा रोडय¸ एक्साबेटय¸ योरय¸ ग्रडेय ङ्जवटङ्टङ्झरन ङ्झडङ्ञस्ट्रव्मङ्टटय¸ ङ्जवटङ्टङ्झभन ब्वाइरय जस्ता हेबी भेङ्झसनहरू प्रमोग 
गनि सङ्जकने छैन” बन् ने व्मवस्था गयेको हङ्टॉदा हेबी भेङ्झसन प्रमोग गनङ्टिनऩने कामिहरूभा भार उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतभापि त ् गने व्मस्था गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय दोयम्फा गाउॉऩाङ्झरका¸ गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ टोकयऩङ्टय¸ याभेछाऩराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.२८  ङ्झभङ्झथरा न.ऩा. वडा नॊ. 05 ङ्ञस्थत औयही फाफा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सङ्झभङ्झत ऺेरको ऩङ्टयानो ऩोियीराई 
नमाॉ ऩोियी ङ्झनभािण गयेको बनी यकभ ङ्झनकासा ङ्झरई भ्रष्टाचाय गयेको बन् नेसभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उि ङ्झनभािण कामि सम्झौताफभोङ्ञजभ नै सम्ऩङ्ङ गयी अङ्ञजत कन्स्ट्रक्सन प्रा.ङ्झर.रे 
ब ङ्टिानी ङ्झरएको बनी िङ्टल्न आएको देङ्ञिएकारे उजङ्टयी ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधायहरू देङ्ञिन नआएको साथै ङ्झनभािणको 
चयणभा ङ्झरएका पोटोहरूफाट ऩङ्झन उि ठाउॉभा ऩोियी तथा ड्याभ ङ्झनभािण बएको देङ्ञिएकोभा ङ्झभङ्झथरा 
नगयऩाङ्झरका नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ ढल्केफय¸ धनङ्टषारे मोजना छनौट गदाि नै उङ्ञचत ठाउॉ हेयी 
सम्बाङ्जवत जोङ्ञिभराई भध्मनजय गयी ङ्छदगो य बयऩदो आमोजनाको छनौट गनि य नदीको ङ्जकनायभा आमोजना 
छनौट गदाि ऩङ्झछसम्भ आउने सभस्माराई भध्मनजय गयी सोहीअनङ्टसायको इङ्ञस्टभेट गयी आमोजना कामािन्वमन 
गनि गयाउन हङ्टन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्झभङ्झथरा नगयऩाङ्झरकाराई सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

१८.२९ ङ्ञजल्रा रङ्झरतऩङ्टय¸ कोन्ज्मोसोभ गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ का वडा अध्मऺ सङ्टङ्जवन्ि ताभाङरे उि वडा कामािरम 
बवनको तरा थऩ गदाि गङ्टणस्तयहीन गयेको बङ्ङेसभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात 
हङ्टॉदा उि काभ कायफाहीभा भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सक्ने अवस्था नदेङ्ञिए ताऩङ्झन सो वडा कामािरम 
बवन ङ्झनभािणभा जडान बएको गरत साइज तथा कभ भोटाइको अल्भङ्टङ्झनमभ सेक्सनका झ्यारहरू तथा 
ढोकाहरू ऩङ्चयवतिन गयी रागत अनङ्टभानभा उल्रेि बएको अल्भङ्टङ्झनमभ सेक्सनको झ्यार य ढोका जडान बएको 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयेऩश्चात भार सम्फङ्ञन्धत ङ्झनभािण उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई ङ्झनभािण कामिको फाॉकी ब ङ्टिानी गनङ्टि/गयाउनङ्ट 
ऩने देङ्ञिॉदा सोहीअनङ्टसाय गनि/गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय कोन्ज्मोसोभ 
गाउॉऩाङ्झरका¸ गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.३०  ऩोिया भहानगयऩाङ्झरकाफाट ऩाङ्जकि ङको ठेक्का ङ्झरएको अशेष ङ्झनभािण सेवारे सङ्टरुभा फैंक ग्मायेन्टीफाऩत यािेको 
ङ्झधतो जग्गा कभिचायीको ङ्झभरोभतोभा साटपेय गयेको बङ्ङे ङ्जवषमको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा ऩोिया भहानगयऩाङ्झरकाराई सम्झौताअनङ्टसायको यकभ प्राप्त बई हाङ्झन नोक्सानी बएको नदेङ्ञिए 
ताऩङ्झन फोरऩरसम्फन्धी सूचना एवॊ स्वीकृत बएको प्रावधानङ्जवऩयीत नगद वा फैंक जभानतको सट्टा जेथा 
जभानत सभेत स्वीकाय गयी सम्झौता गदाि यािेको जेथा जभानत ऩङ्टन: साटपेय गयेको देङ्ञिॉदा आगाभी ङ्छदनभा 
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ऩाङ्जकि ङ शङ्टल्क सॊकरनसम्फन्धी ठेक्का रगाउॉदा प्रचङ्झरत ऐन तथा ङ्झनमभावरीको ऩूणित् ऩारना गयी गयाई कामि 
सम्ऩादन गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।१५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ऩोिया भहानगयऩाङ्झरका कामािरमराई 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।    

१८.३१  ङ्ञजल्रा रुकङ्ट भ ङ्झरवेणी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ भा यहेको श्री अन्धनासक भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको कम्ऩाउण्ड 
ऩङ्टनङ्झनिभािण गनिका राङ्झग नभङ्टना ङ्जवकास कामििभरे रु. १० राि ङ्झनकासा गयी ङ्छदएकोभा उऩबोिा सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ रोकफहादङ्टय फाठा भगय य ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका ओबयङ्झसमय कयण िड्काको ङ्झभरेभतोभा ऩङ्टयानै 
कम्ऩाउण्ड य तायफायराई हारसारै ङ्झनभािण गयेको बनी पजॉ ङ्झफर बयऩाई फनाई ङ्झनकासा बएको सम्ऩूणि 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको बनी प्राप्त उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नाऩी ङ्जकताफभा 
बएफभोङ्ञजभको कामि प्रायङ्ञम्बक अनङ्टसन्धानको िभभा ङ्जपल्डभा नबएको बङ्ङे उल्रेि बएकोभा हार उि 
ङ्झनभािण कामिहरू ङ्जपल्डभा सम्ऩङ्ङ बएको देङ्ञिएफाट सयकायी सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी बएको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन 
कामि सम्ऩङ्ङ बए नबएको प्राङ्जवङ्झधक चेकजाॉच गने ङ्ञजम्भेवायी बएका ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम 
रुकङ्ट भ (ऩूवि) अन्तगित कामियत सव-इङ्ञन्जङ्झनमय कयण िड्कारे कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनअनङ्टसायको काभ सम्ऩङ्ङ 
नबएको अवस्थाभा नै कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन ऩेस गयेको देङ्ञिएकारे मस सम्फन्धभा ङ्झनजराई कानूनफभोङ्ञजभ 
आवश्मक कायफाही गयी आमोगभा सभेत जानकायी गयाउन ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम रुकङ्ट भ (ऩूवि) 
राई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१८.३२  जभिन नागङ्चयक कोफोल्डरे नेऩार पामय ट्रक एङ्ञक्सङ्जऩङ्झडसन अन्तगित सेकेण्ड ह्याण्ड दभकर ल्माउने¸ ङ्जवश्वका 
प्रतमात सेङ्झरिेटीराई फोराई नेऩारको ऩमिटन प्रफर्द्िन गने बन्दै स्माङ्जाको वाङ्झरङ नगयऩाङ्झरकासॉग ऩङ्झन 
ऩमिटन गङ्झतङ्जवङ्झध प्रवर्द्िन गने य ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन कामिका राङ्झग कङ्चयफ रु. 2 कयोड 50 राि ऩने (Fire 

Truck) दभकरसभेत उऩरब्ध गयाउने बनी ङ्झनज सॊरग्न यहेको बङ्झनएको Experience Nepal Films प्रा.ङ्झर. 
नाभक सॊस्थाको नाभफाट सम्झौता गयी ऩेश्कीको रूऩभा रु.19¸73¸450।- ङ्झरई नेऩार सयकायराई हाङ्झन 
नोक्सानी बएको बङ्ङसेभेतको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा वाङ्झरङ नगयऩाङ्झरकारे 
फदङ्झनमतसाथ उि Experience Nepal Films प्रा.ङ्झर. नाभक सॊस्थासॉग सम्झौता गयी यकभ ब ङ्टिानी गयेको 
बङ्ङे ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने वस्तङ्टङ्झनष्ठ प्रभाण देङ्ञिन नआएको साथै ब ङ्टिानी ङ्छदने ङ्झनणिमभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायीहरू आपैं रे 
उि यकभ नगयऩाङ्झरकाको िाताभा जम्भा गयी सो यकभ जम्भा बएको फैंक बौचय¸ कामािरमको आम्दानीभा 
काङ्जटएको कम्प्मङ्टटय यङ्झसद य भ.रे.ऩ. को सम्ऩयीऺण गङ्चयएको कागजातहरूसभेत सॊरग्न यािी उि ऩेश्की 
पर्छ्यौट बएको जानकायी गयाएकारे नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी बएको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन ऩमािप्त अध्ममन 
य जाॉचफङ्टझ ङ्झफना नै नगयऩाङ्झरकाको यकभ रगानी गने ङ्झनणिम बएको देङ्ञिॊदा आगाभी ङ्छदनभा ङ्जवदेशी सॊरग्न 
बएको सॊस्थासॉग सम्झौता गयी यकभ ब ङ्टिानी गदाि उि सॊस्थाको काभकायफाही¸ प्रगङ्झत ङ्जववयण¸ रगानी गदाि 
जोङ्ञिभको अवस्थासभेत अध्ममन गयी सयकायी हाङ्झन नोक्सानी नहङ्टने सतिभा¸ फङ्झरमो आधाय प्रभाणहरूको 
आधायभा सयकायको रगानी डङ्टब्न नङ्छदने गयी रगानीको सङ्टयऺा हङ्टने/नहङ्टनेतपि  आवश्मक सतकि ता अऩनाउन 
सो सॊस्थाको आङ्झधकाङ्चयकता य ङ्जवश्वसनीमताको अध्ममन गयेय भार ब ङ्टिानी गनि आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७७।३।१८ को ङ्झनणिमानङ्टसाय वाङ्झरङ नगयऩाङ्झरकाराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.३३  ङ्जवदेशी नागङ्चयक (भाइकर कोफोल्ड) को ङ्जवषमभा कङ्ट नै तथ्मगत जानकायी¸ आङ्झधकाङ्चयकता¸ कूटनीङ्झतक 
भमािदासभेतको अनदेिा गयी ङ्जवयाटनगय भहानगयऩाङ्झरकारे हच ङ्टवाको बयभा सम्झौता गयी यकभ ब ङ्टिानी 
ङ्छदएको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्जवयाटनगय भहानगयऩाङ्झरकारे 
फदङ्झनमतसाथ उि Experience Nepal Films नाभक सॊस्थासॉग सम्झौता गयी यकभ ब ङ्टिानी गयेको बङ्ङ े
नदेङ्ञिएको¸ सम्झौताफभोङ्ञजभ उि दभकर हारसम्भ प्राप्त बएको नदेङ्ञिएको साथै ङ्जवदेशी सॊरग्न बएको 
बङ्झनएको उि सॊस्थाको कामािरम हार सम्ऩकि भा यहेको नदेङ्ञिएकारे यकभ दङ्टरुऩमोग बएको देङ्ञिएकोभा 
ङ्झनणिमभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायीहरू आपैं रे उि रु.5¸65¸000।- भहानगयऩाङ्झरकाको िाताभा दाङ्ञिरा गयेको 
बौचय प्राप्त बई नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी बएको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन ऩमािप्त अध्ममन य जाॉचफङ्टझ ङ्झफना नै 
भहानगयऩाङ्झरकाको यकभ रगानी गने ङ्झनणिम बएको देङ्ञिॉदा आगाभी ङ्छदनभा ङ्जवदेशी सॊरग्न बएको सॊस्थासॉग 
सम्झौता गयी यकभ ब ङ्टिानी गदाि रगानीको सङ्टयऺा हङ्टने/नहङ्टनेतपि  आवश्मक सतकि ता अऩनाउन सो सॊस्थाको 
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आङ्झधकाङ्चयकता य ङ्जवश्वसनीमताको अध्ममन गयेय भार ब ङ्टिानी गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।१८ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय ङ्जवयाटनगय भहानगयऩाङ्झरकाराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.३४  ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम¸ दाङफाट आ.व. 073/74 भा तङ्टरसीऩङ्टय-12 क्वाङ्गीभा ब ङ्टमयथान 
सॊयऺण कामिभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको बन् नेसभेत ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत¸ दाङफाट सॊचाङ्झरत तङ्टरसीऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. १२ क्वाङ्गीभा ब ङ्टमायथान 
सॊयऺण गने मोजनाको कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनअनङ्टसाय रु.१¸१९¸५१५।४१ को कामि बएको उल्रेि बए 
ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत साइटभा बएका कामिहरूको नाऩजाॉच तथा भूल्माॊकन गदाि उि ब ङ्टमायथान सॊयऺण गने 
कामिका राङ्झग रु.१¸४८¸८०४।३९ फयाफयको कामि बएको बनी िङ्टल्न आएकारे सयकायी यकभ हाङ्झन 
नोक्सानी तथा ङ्जहनाङ्झभना बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय प्रभाण पेरा नऩये ताऩङ्झन उि कामिको र.ई.भा Concreting 

Pole 4'' X 4' X 6' को प्रमोग गने बङ्झनए ताऩङ्झन पराभको ऩोर प्रमोग गयेको देङ्ञिएकोभा वषाितको सभमभा 
Concreting Pole को उऩरब्धता नबई पराभको ऩोर प्रमोग बएको बनी उि मोजनाभा सॊरग्न कभिचायी य 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतका ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीहरूको फमानफाट िङ्टल्न आएकोभा  साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ 
को दपा ५४ भा िङ्चयद सम्झौता गदािका फित ऩूवािन ङ्टभान गनि नसङ्जकएको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत सम्झौता कामािन्वमनको 
िभभा ङ्झसजिना बएभा सोको स्ऩष्ट कायण िङ्टराई अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे तोङ्जकएको कामिङ्जवङ्झध अऩनाई 
बेङ्चयएसन आदेश जायी गनङ्टिऩनेभा सोअनङ्टसाय बएको देङ्ञिन नआएकारे सो सम्फन्धभा अफ उऩयान्त रगत 
इङ्ञस्टभेटअनङ्टसायको कामि हङ्टन नसक्दा बेङ्चयएसन हङ्टन ङ्टऩने स्ऩष्ट कायण िङ्टराई¸ बेङ्चयएसन सदय गयी/गयाई कामि 
गनि/गयाउन ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामािरम दाङराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१८.३५  ङ्ञजल्रा सरािही गोडैता न.ऩा.- ४ ङ्ञस्थत यौङ्झनमा टोरदेङ्ञि हङ्टराकी याजभागि जोड्ने २०० ङ्झभटय सडक ढरान 
गदाि भाऩदण्डअनङ्टसायको काभ नगयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा गोडैता नगयऩाङ्झरकारे सडक ङ्झनभािण कामि गदाि बष्टाचायजन्म कामि गयेको नदेङ्ञिएको तय 
आमोजनाको दययेट ङ्जवश्लषेण गदाि अद्यावङ्झधक नम्सि तथा स्थानीम ऩूवािधाय ङ्झनभािणका राङ्झग प्रमोग गङ्चयन े
स्थानीम ऩूवािधाय तथा कृङ्जष सडक ङ्जवबागको नम्सि प्रमोग गनङ्टिऩनेभा ऩङ्टयानो नम्सि प्रमोग गयी प्रङ्जिमागत र ङ्टङ्जट 
बने गयेको देङ्ञिएफाट स्थानीम ङ्झनकामका आमोजनाको दययेट ङ्जवश्लषेण गदाि प्रमोग गङ्चयने नम्सिहरूभा एकरूऩता 
कामभ गनि एउटै नम्सिको प्रमोग गने तथा उि नम्सिहरू अद्यावङ्झधक गनङ्टिऩने बए गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट 
स्वीकृत गयी प्रमोग गने गयाउनतेपि  सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमराई आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७७।३।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

१८.३६  काठभाडौं ङ्ञजल्रा¸ का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. १४ फल्िङ्ट चोकभा यहेको फमोधा अस्ऩताररे कयोडौंको साविजङ्झनक 
जग्गा कब्जा गयी भाऩदण्डङ्जवऩयीत बवन ङ्झनभािण गयेकारे छानङ्झफन गयी कायफाही गयी साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको 
सॊयऺण गयी ऩाउॉ बङ्ङसेभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नाऩी कामािरम¸ 
करॊकीरे स्थरगत ङ्झनयीऺण गयी ङ्छदएको प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतवेदन य काठभाडौं उऩत्मकाङ्झबर यहेका नदी¸ िोरा 
तथा फाटोसम्फन्धी स्थाङ्जऩत सयकायी भाऩदण्डसभेतराई आधाय ङ्झरई फमोधा हङ्ञस्ऩटर¸ फल्िङ्टरे िोरा¸ 
फाटोसभेतका साविजङ्झनक¸ सयकायी जग्गाभा गयेको अङ्झतिभणका सम्फन्धभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन¸ 
२०७४ अनङ्टसाय काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका य स्थानीम प्रशासन ऐन¸ 2028 को दपा 5 को उऩदपा 
(5)को देहाम िण्ड (ग) फभोङ्ञजभ गयी ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ काठभाडौंका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको 
आवश्मक सभन्वमभा त्मस्तो जग्गाको आवश्मक सॊयऺणको प्रफन्धसभेत गयी¸ गयाई सोको जानकायी 
आमोगराई गयाउन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।३।२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको। 

१९.  स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारम 

१९.१  ऩङ्ञश् चभाञ् चर ऺेरीम ङ्जवकास सङ्झभङ्झत¸ ऩोियारे अस्ऩतारको कामि ङ्जवबाजन¸ साविजङ्झनक िङ्चयदरगामतका 
कामिभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको बन् नेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
फोरऩरदातारे ऩेस गयेको Bill OF Quantity भा Rate quoted by us is CIF Pokhara Basis Exclusive of 

Import Duty in VAT of applicable tax Shall be Charged Extra. बनी उल्रेि गयेको¸ Philips 
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Electronic India Limited को नेऩारभा एकभार आङ्झधकाङ्चयक ङ्झफिेता यहेको¸ ङ्झस.टी. स्र्क्यान भेङ्झसन 
अऩग्रडेको रागत अनङ्टभान रु.१¸४९¸३९८२०।३० यहेकोभा फोरकफोर अॊक मङ्ट.एस. डरय १¸५७¸२५०।- 
नेऩारी भङ्टिाभा रु.१¸४०¸०३¸११२।५० भा स्तयोन् नङ्झत गयेको¸ रागत अनङ्टभानभा कय तथा बन्साय भहसङ्टर 
सभावेश नबएको य ६ स्राइसको ङ्झस.टी. स्र्क्यान भेङ्झसन १६ स्राइसभा स्तयोन् नङ्झत गदाि आऩूङ्झतिकतािरे 
व्महोनङ्टिऩने कय तथा बन्साय भहसङ्टर फोरऩरदातारे CIF रेिेको आधायभा बन्साय भहसङ्टर य भ्माटफाऩतको 
यकभ ऩङ्ञश् चभाञ् चर ऺेरीम अस्ऩतार ङ्जवकास सङ्झभङ्झत¸ ऩोियारे व्महोयेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा अफ उप्रान्त 
िङ्चयदसम्फन्धी कामि गदाि प्रचङ्झरत िङ्चयद शब्दावरीको प्रावधानफभोङ्ञजभ सतिहरू तमाय गयी सम्झौता गने 
गयाउने व्मवस्था गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।९ को ङ्झनणिमानङ्टसाय ऩोिया स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष् ठान¸ 

याभघाट¸ ऩोियाराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१९.2  फी.ऩी. कोइयारा भेभोङ्चयमर र्क्यान्सय अस्ऩतार¸ बयतऩङ्टय¸ ङ्ञचतवनको २०० फेडको अस्ऩतार बवन ङ्झनभािणभा 
एवॊ कल्माण कोषको यकभको दङ्टरुऩमोग बएकोभा छानङ्झफन/कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङेसभेतको व्महोयाको 
उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अस्ऩतारको कल्माण कोषको यकभ ङ्जहनाङ्झभना बएको बङ्ङे 
ङ्जवषम ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सक्न े अवस्था नदेङ्ञिए ऩङ्झन अफ उप्रान्त फी.ऩी. कोइयारा भेभोङ्चयमर र्क्यान्सय अस्ऩतार¸ 
बयतऩङ्टय¸ ङ्ञचतवनको नाभभा स्थाङ्जऩत अऺमकोषको यकभराई व्मवङ्ञस्थत गनि ङ्झनङ्ञश्चत कामिङ्जवङ्झध एवॊ भाऩदण्ड 
फनाई अङ्झधकतभ प्रङ्झतपर य कभ जोङ्ञिभ हङ्टने नेऩार याष्ड फैंकफाट भान्मता प्राप्त वाङ्ञणज्म फैंक/ङ्जवत्तीम 
सॊस्थाफीच प्रङ्झतस्ऩधाि गयाई अऺमकोषको यकभराई फचत गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।१२ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय फी.ऩी. कोइयारा भेभोङ्चयमर र्क्यान्सय अस्ऩतार¸ बयतऩङ्टय¸ ङ्ञचतवनभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१९.3  ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम¸ ऩाल्ऩाभा नक्करी ङ्झफर बयऩाइि ऩेस गयी सयकायी यकभ ङ्झरइि भ्रष्टाचाय गयेको बङ्ङ े
उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम¸ ऩाल्ऩाका तत्कारीन प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी हङ्चयप्रसाद भैनारी¸ तत्कारीन सहामक प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी नवयाज फयार¸ तत्कारीन 
सहामक प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी प्रभेप्रसाद न्मौऩाने¸ तत्कारीन रेिाऩार दीऩककङ्ट भाय ऩोख्ररे य ङ्ञजल्रा 
स्वास्थ्म कामािरम¸ ऩाल्ऩाका तत्कारीन शािा अङ्झधकृत बङ्ञिसया यानारे भ्रभण िचि ङ्झनमभावरी¸ 2064 
फभोङ्ञजभ ऩाउने सङ्टङ्जवधा ङ्झरने प्रमोजनका राङ्झग झङ्टठा ङ्जववयण ऩेस गयी यकभ ब ङ्टिानी ङ्झरएको य दैङ्झनक भ्रभण 
बत्ताफाऩत फङ्टझेको जम्भा यकभ याजस्व दाङ्ञिरा गयेको देङ्ञिएकारे ङ्झनमभानङ्टसाय गनि आमोगको ङ्झभङ्झत 
२०७६।९।३ को ङ्झनणिमानङ्टसाय स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

१९.४  ङ्ञजल्रा हङ्टम्रा¸ सकेगाड गाउॉऩाङ्झरका¸ वडा नॊ. ६ भा १३ वषॉमा ऩीङ्झडत ऩङ्चयवङ्झतित नाभ- हङ्टम्रा ६७(क) को 
ङ्झभङ्झत २०76।4।21 गतेको जफजिस्ती कयणी घटनाको सम्फन्धभा ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ हङ्टम्राफाट 
बएको अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा हङ्टम्रा ङ्ञजल्रा अस्ऩतारफाट गङ्चयएको ङ्झभङ्झत २०७6।५।26 गतेको 
ऩीङ्झडतको स्वास्थ्म ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा सो अस्ऩतारभा तत्कारीन कामियत डा. दङ्टगाि सङ्टिािरीरे फरात्काय 
नबएको बनी गरत स्वास्थ्म ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ङ्छदएको बङ्ङे व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा जफजिस्ती कयणी भङ्टद्दाका ऩीङ्झडत १३ वषॉमा फाङ्झरका ऩङ्चयवङ्झतित नाभ थय- हङ्टम्रा ६७(क) को 
ङ्झभङ्झत २०७6।५।26 गते ङ्ञजल्रा अस्ऩतार हङ्टम्राका डा. दङ्टगाि सङ्टिािरीरे गयेको स्वास्थ्म ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
याम ठीक बएको बनी नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरको ऩरसाथ भेङ्झडकोङ्झरगर ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जवऻहरू (डा. हङ्चयहय 
वस्ती य मङ्टगेन डोल्भा वारङ्टङ) रे ङ्छदएको अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदनफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकारे डा. दङ्टगाि सङ्टिािरीरे 
गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदई बष्टाचायजन्म कामि बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने व्महोयाको वस्तङ्टङ्झनष्ठ प्रभाण हार देङ्ञिन नआएको¸ 
नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सररे जायी गयेको (CODE OF ETHICS & PROFESSIONAL CONDUCTS 2017) को 
4¸ A(III)- Medico-Legal Cases को भहरभा “Examination of medico-legal cases such as victim or suspect 

of sexual offences¸ physical assault¸ autopsy examination¸ age estimation etc.¸ Should be carried out by 

trained or expert medical practitioners.” बङ्ङ े ऩूवि व्मवस्था हङ्टॉदाहङ्टॉदै बेयी अस्ऩताररे ऩीङ्झडत १३ वषॉमा 
फाङ्झरका ऩङ्चयवङ्झतित नाभ हङ्टम्रा ६७(क) को स्वास्थ्म ऩयीऺणभा उऩरब्ध ङ्जवशेषऻ जनशङ्ञिको सभेत प्रमोग 
गयेको नदेङ्ञिएकारे आगाभी ङ्छदनभा ङ्जवशेषऻफाट भार ऩीङ्झडतको स्वास्थ्म ऩयीऺण गने सम्फन्धभा उऩमङ्टि 
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प्रफन्ध गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।१२।१० को ङ्झनणिमानङ्टसाय स्वास्थ्म भन्रारम एवॊ नेऩार भेङ्झडकर 

काउङ्ञन्सरराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 
१९.५  औषङ्झध व्मवस्था ङ्जवबाग¸ ङ्झफजङ्टरीफजायभा औषङ्झध उत्ऩादक/आऩूङ्झतिकतािको दताि¸ आमात अनङ्टभङ्झत प्रदान एवॊ 

औषङ्झध कम्ऩनीहरूको अङ्झडटसभेतभा प्रचङ्झरत कानून¸ स्वीकृत कामिप्रङ्जिमा अवरम्फन नबएको बङ्ङे उजङ्टयीको 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उजङ्टयीको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने वस्तङ्टङ्झनष्ठ अवस्था नदेङ्ञिए ताऩङ्झन औषङ्झध व्मवस्था 
ङ्जवबागफाट औषधी उद्योगहरूको ङ्झनयीऺण¸ औषधी दताि¸ आमात तथा ङ्झफिी ङ्जवतयण अनङ्टभङ्झतऩर य नवीकयण 
रगामतका कामिहरू गदाि ङ्झरइएका ङ्झनणिमहरू ङ्जववाङ्छदत य आरोचनामङ्टि देङ्ञिएको सन्दबिभा औषधी 
प्रशासनराई च ङ्टस्त¸ दङ्टरुस्त¸ अनङ्टभानमोग्म य ङ्जववादयङ्जहत फनाई अनऩेङ्ञऺत अवस्थाको ङ्झनमन्रणसभेत गनि 
प्रचङ्झरत ऐन¸ ङ्झनमभभा कामिङ्जवङ्झधगत एकरूऩता¸ प्रङ्झतस्ऩधाि य ऩायदङ्ञशिता कामभ गने¸ हार उऩरब्ध 
कामिङ्जवङ्झधको ऩूणि ऩारना गने तथा अङ्झबरेि व्मवस्थाऩनराई च ङ्टस्त¸ दङ्टरुस्त फनाउने सम्फन्धभा प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।१।२४ को ङ्झनणिमानङ्टसाय औषधी व्मवस्था ङ्जवबागराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको ।  

१९.६  फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान धयानरे ङ्झसन्धङ्ट सङ्ञजिकर कन्सनि प्रा.ङ्झर.सॉग आ.व. 2073/074 
भा िङ्चयद गयेको ७(सात) थान बेङ्ञन्टरेटय तथा आ.व. 2074/075 भा िङ्चयद प्रङ्जिमा सङ्टरु गङ्चयएका 
10(दस) थान बेङ्ञन्टरेटयको अङ्झनमङ्झभतताका सम्फन्धभा फोरऩरको प्राङ्जवङ्झधक ऩऺको भूल्माॊकन गदाि 
साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 2063 को दपा 23 को उऩदपा 2(घ)¸ सोही ऐनको दपा 25 को उऩदपा 
(५) एवॊ साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ 2064 को ङ्झनमभ 61 को उऩङ्झनमभ (4) भा बएको कानूनी 
व्मवस्थाअनङ्टसाय गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान 
प्रङ्झतष्ठान¸धयानराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१९.७  ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम¸ फङ्छदिमाका प्रभङ्टि तथा वङ्चयष्ठ जनस्वास्थ्म प्रशासक अच्मङ्टत राङ्झभछानेसभेतरे आ.व. 
०६९/७० य ०७०/७१ नक्करी ङ्झफरहरू ऩेस गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङ्ङेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आयोऩीहरू डा. अजङ्टिन बट्टरे फङ्टर्द् एमयको पजॉ/नक्करी हवाई ङ्जटकट 
ऩेस गयी रु.२६¸९६५।- य शा.अ. गोङ्जवन्दप्रसाद येग्भीरे हवाई उडान गये ऩङ्झन वास्तङ्जवक बाडा दयबन्दा 
रु.६¸२९०।- फढी ब ङ्टिानी ङ्झरई अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरएको देङ्ञिएकोभा मसयी अङ्झनमङ्झभतता बएको यकभ 
कामािरमभा दाङ्ञिरा बएको ङ्झभङ्झसर सॊरग्न बौचयसभेतका कागजातफाट देङ्ञिएको हङ्टॉदा नेऩार सयकायको 
कोषभा हाङ्झन नोक्सानी ऩूङ्झति बइसकेको देङ्ञिन आएकारे ङ्ञजल्रा जनस्वास्थ्म कामािरम¸ फङ्छदिमाका तत्कारीन 
भेङ्झडकर अङ्झधकृत डा. अजङ्टिन बट्ट य शािा अङ्झधकृत गोङ्जवन्दप्रसाद येग्भीरे पजॉ हवाई ङ्जटकट ऩेस गयी 
ङ्झरएको यकभ दाङ्ञिरा गङ्चयसकेकारे भ्रष्टाचाय ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसके ताऩङ्झन ङ्झनजहरूरे याष्डसेवक कभिचायीको 
आचयणङ्जवऩयीतको कामि गयेको देङ्ञिॉदा कानूनअनङ्टसाय गनि आमोगको ङ्झभङ्झत २०७७।२।२२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय 
स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

२०.  अन्म  

2०.१  गैयकानूनी रूऩभा अकङ्ट त सम्ऩङ्ञत्त कभाएको बङ्ङे उजङ्टयी ऩयी मस आमोगफाट अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा योक्का 
याङ्ञिएका जग्गा पङ्ट कङ्ट वा गयी ऩाउॉ बनी केशवयाज गौतभको ङ्झनवेदन¸ कभरयाज गौतभ¸ दीऩकयाज गौतभ तथा 
ङ्छदनेशयाज गौतभराई प्रङ्झतवादी नफनाएको अवस्थाको आयोऩऩरसभेतका प्रभाण कागज हेदाि केशवयाज 
गौतभको गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन ङ्जवषमको भङ्टद्दा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा योक्का यहेका¸ आयोऩऩर दामय हङ्टॉदा 
जपतको भागदाफी नङ्झरएका जग्गा योक्का याङ्ञियात नङ्टऩने अवस्था नदेङ्ञिॊदा मस आमोगको च.नॊ. १४४ ङ्झभङ्झत 
२०५९।५।१२ को बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था ङ्जवबागराई रेङ्ञिएको ऩरफभोङ्ञजभ कभरयाज गौतभको नाउॉभा 
कामभ ङ्ञजल्रा भोयङ झोयाहाट गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ५ का ङ्जक.नॊ. २९१¸ २९५ य २९६ य दीऩकयाज गौतभ 
तथा ङ्छदनेशयाज गौतभको नाउॉका ङ्ञजल्रा भोयङ झोयाहाट गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ५ का ङ्जक.नॊ. ५३ य ४८ का 
जग्गाहरू योक्का बएको बए तथा मस आमोगको सो ऩरफाहेक अन्म कायण/व्महोयाफाट योक्का याख्नङ्ट नऩने बए 
मस भङ्टद्दाफाट पङ्ट कङ्ट वा गयी ङ्छदनङ्ट बनी भारऩोत कामािरम¸ भोयङराई आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।४।२ को 
ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 
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2०.2  ङ्ञजल्रा ङ्ञचतवन साङ्झफक दवौरी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ.४(ि) को १९ कठ्ठा जग्गा आमोगफाट योक्का यहेको बनी 
भारऩोत कामािरम ङ्ञचतवनफाट जानकायी ऩाएकारे उि योक्का यहेको जग्गा पङ्ट कङ्ट वा गयी ऩाउॉ बनी ङ्ञजल्रा 
ङ्ञचतवन यत्ननगय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. २ फस्न े सीतादेवी अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा सो 
जग्गाका सम्फन्धभा आमोगभा ऩयेको उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान बई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा 
१९(१२) फभोङ्ञजभ उजङ्टयी ताभेरीभा यािी रगतकट्टा गने गयी मस आमोगफाट ङ्झभङ्झत २०६९।२।४ भा 
ङ्झनणिम बएकारे ङ्झनवेदक सीतादेवी अङ्झधकायीको नाभभा दताि से्रस्ता कामभ यहेको ङ्ञजल्रा ङ्ञचतवन साङ्झफक 
दवौरी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ४(ि) को ज.ङ्झफ. ०-१९-० जग्गा अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक प्रस्तङ्टत 
उजङ्टयीभा अनङ्टसन्धानका िभभा मस आमोगको च.नॊ. ५३२ ङ्झभङ्झत २०६७।११।१२ को ऩरफाट योक्का यहेको 
जग्गा पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयङ्छदनङ्ट हङ्टन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।५।५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामािरमभा 
रेिी ऩठाइएको । 

२०.३  वादी नेऩार सयकाय प्रङ्झतवादी शेियनाथ िनारसभेत बएको गैयकानूनीरूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको भङ्टद्दाभा अनङ्टसन्धानको िभभा मस आमोगफाट योक्का यािी जपतसभेतको भागदाफी ङ्झरई ङ्जवशेष 
अदारत¸ काठभाडौंभा आयोऩऩर दामय गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने ठहय गयी 
बएको पैसराउऩय सवोच्च अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गङ्चयएकोभा उि अदारतफाट सभेत सङ्टरु ङ्जवशेष अदारतको 
प्रङ्झतवादीराई कसङ्टय आयोऩफाट सपाइ ङ्छदने ठहयाई बएको पैसराराई सदय गने गयी बएको पैसराउऩय 
ऩङ्टनयावरोकनको ङ्झनवेदन नगने गयी आमोगफाट ङ्झभङ्झत २०७५।१०।२१ भा ङ्झनणिमसभेत बइसकेको देङ्ञिॉदा 
अनङ्टसन्धानको िभभा मस आमोग य आमोगको ऩरानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवबागफाट सभेत योक्का 
याङ्ञिएको प्रङ्झतवादी य ङ्झनजका ऩङ्चयवायका व्मङ्ञिहरूका नाभभा यहेको ङ्झनवेदनभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभका 
तऩङ्झसरअनङ्टसायका घय¸ जग्गा¸ फैंक िाता योक्का पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयङ्छदन आमोगको ङ्झभङ्झत २०७६।६।२ एवॊ 
२०७६।७।२५ को ङ्झनणिमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको।  
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२.9 ताभेरी  
 आमोगभा ऩनि आएका उजङ्टयीहरूभध्मे आ.व. २०७६।७७ भा ङ्जवस्ततृ अनङ्टसन्धानऩश्चात देहामका ९७ वटा 

उजङ्टयीहरू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा १९ को उऩदपा (१२) तथा  
ङ्झनमभावरी¸ २०५९ को ङ्झनमभ १० फभोङ्ञजभ ताभेरीभा याङ्ञिएको छ ।  

ि.सॊ. उजङ्टयीको व्महोया ताभेरी ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत 

1. 

नेऩार ऩरकाय भहासॊघ हङ्टम्रा शािाको बवन उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त ङ्झनभािण गनि नेऩार 
ऩरकाय भहासॊघ¸ हङ्टम्राका तत्कारीन अध्मऺ तीथियाज योकामारे ऩेश्की ङ्झरएको 
रु.२¸२८¸०००।- भा कङ्ट नै ऩङ्झन काभ नगयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको य ङ्झनजरे नऩेार ऩरकाय 
भहासॊघ¸ हङ्टम्रा शािाका राङ्झग कम्प्मङ्टटय¸ फ्याक्स र्क्याभया आङ्छद िङ्चयद गने बनी 
रु.१¸५०¸०००।- फङ्टङ्ञझङ्झरई िङ्चयद नगयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको ।  

2076।4।2 

2. 
ङ्ञजल्रा फाॉके साङ्झफक गॊगाऩ ङ्टय गा.ङ्जव.स.¸ वडा नॊ. 4 य 5 ङ्ञस्थत दोन्दया गाउॉअन्तगित हयदमार 
याढको घयदेङ्ञि स्वास्थ्म चौकीसम्भ जान े फाटोभा भाटो ऩटान य ग्रावेङ्झरङको काभ गदाि 
यकभको ङ्जहनाङ्झभना गयेको ।  

2076।4।2 

3. 
स्थानीम ङ्झनकाम ङ्जवत्तीम आमोगफाट आ.व. 2069/070 भा झाऩा चकचकी गा.ङ्जव.स.को 
भूल्माॊकनभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको ।  

2076।4।9 

4. 

काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजल्रा भहादेवटाय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ ङ्ञस्थत श्री जोगशे्वय भा.ङ्जव.भा ८ कोठे 
ऩक्की बवन ङ्झनभािण गनि ङ्ञज.ङ्जव.स. कामािरम¸ ङ्ञज.ङ्ञश. कामािरम य गा.ङ्जव.स. रगामतफाट प्राप्त रु. 
१६ राि ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩूविअध्मऺ नयभान ताभाङ तथा ङ्जवद्यारम 
प्रधानाध्माऩक अङ्ञम्फका दाहारसभेतको ङ्झभरेभतोभा D.P.C. भार गयी फेवाङ्चयसे अवस्थाभा छाडी 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको ।  

2076।4।9 

5. 

जीयाबवानी गाउॉऩाङ्झरकाका प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत अङ्झभत ङ्झगयीसभेतको ङ्झभरेभतोभा 
उज्मारो अङ्झबमानअन्तगितको सडक सोराय फत्ती िङ्चयदभा कभसर फत्ती िङ्चयद गयी यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको ङ्जवषमभा भाग बएफभोङ्ञजभका कागजात प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत अङ्झभत 
कङ्ट भाय ङ्झगयीरे उऩरब्ध नगयाएको बङे्ङ। 

2076।4।16 

6. 

सहयी शासकीम तथा ऺभता ङ्जवकास कामििभअन्तगित ङ्जवश्व फैंकको ऋण रगानीभा ४ कयोड 
रुऩैमाॉको रागतभा तानसेन नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. २¸ ऩाल्ऩाभा यहेको अभय नायामण भङ्ञन्दय य 
सोको वङ्चयऩङ्चय ऩाकि  ङ्झनभािण¸ भङ्ञन्दय¸ ऩाटीऩौवा¸ फाटो ङ्झनभािण तथा जीणोर्द्ाय गने ठेक्का ऩयेकोभा 
ङ्झनभािण व्मवसामी¸ नगयऩाङ्झरका य स्थानीम अभयनायामण मङ्टवा क्रफको आऩसी ङ्झभरेभतोभा 
रागत अनङ्टभान ङ्जवऩयीत गङ्टणस्तयहीन काभ गयेको बङे्ङसभेत ।  

2076।4।16 

7. 
प्रदेशसबा सङ्ञचवारम¸ रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश, फङ्टटवर¸ रुऩन्देहीरे आ.व. 2075/076 भा हाडिटऩ 
जीऩ िङ्चयद गदाि ग्राउण्ड ङ्ञक्रमयेन्स¸आऩूङ्झति सभमजस्ता कायण देिाई फढी कफोर गने 
कम्ऩनीको फोरऩर स्वीकृत गयेको बङे्ङसभेत ।  

2076।4।23 

8. 

दाच ङ्टिरा ङ्ञजल्राभा यहेको अऩी नाम्ऩा सॊयऺणऺेर व्मवस्थाऩन ऩङ्चयषद्  का अध्मऺ चिङ्झसॊह 
ह्याकीरे उि ऩङ्चयषद्   स्थाऩना बएदेङ्ञि हारसम्भ आम्दानी तथा िचिको ङ्जवषमभा रेिाऩयीऺण 
नगयी अङ्झनमङ्झभतता गयेको¸ स्थानीम जनताको आवश्मकता य ङ्जहतङ्जवऩयीत काभ गयेको 
बङे्ङसभेत ।  

2076।5।5 

9. 
सयस्वती सदन ङ्झन.भा.ङ्जव. अकोरवा¸ यौतहटभा कामियत ङ्ञशऺक याभनायामण ङ्झतवायीरे नक्करी 
अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर ऩेस गयी ङ्ञशऺक ऩदभा ङ्झनमङ्टि बएकारे आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ 
बङे्ङसभेत ।  

2076।5।12 

10. 
ङ्ञजल्रा कास्की¸ साङ्झफक आवाि गा.ङ्जव.स.भा ङ्झनभािण बएको यतन ऩाण्डे भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको 
बवन ङ्झनभािणभा मोजनाको इङ्ञस्टभेटअनङ्टसायको गङ्टणस्तयभा काभ नगयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
बङे्ङसभेत ।  

2076।5।12 

11. 

यभन कन्सट्रक्सन प्रा.ङ्झर.रे Road Connectivity Sector 1Project (Dhalkebar-Janapkpur Road 

Project)  (ठेक्का नॊ. RSCP/ICB/DJ/01) भा Sub-contractor को रूऩभा काभ गयेको बनी 
नक्करी कामािन ङ्टबवको प्रभाणऩर प्राप्त गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनभािण ठेक्काहरू हात ऩाने गयेकारे सोभा 
सॊरग्न कभिचायी¸ यभन कन्सट्रक्सन प्रा.ङ्झर.का Proprietor फरयाभ भहतो य ङ्झतनका 

2076।5।12 
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ऩङ्चयवायहरूको सम्ऩङ्ञत्त छानङ्झफन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ ।  

12. 

भेङ्झडकर एण्ड टेङ्ञक्नकर करेजभा चौथो वषिभा BPH (Bachelor Of Public Health) भा 
अध्ममनयत कभरयाज ऻवारी भहङ्टवा हेल्थऩोष्ट कङ्जऩरवस्तङ्टभा कामियत यहेको¸ ङ्झनज करेजको 
ङ्झनमङ्झभत ङ्जवद्याथॉ यहेको तय भङ्जहनाको १ ङ्छदन हेल्थऩोष्टभा गएय हाङ्ञजय ङ्झभराएय २ वषिदेङ्ञि 
ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामािरम¸ कङ्जऩरवस्तङ्ट य फङ्टर्द्बङू्झभ नगयऩाङ्झरका कङ्जऩरवस्तङ्टफाट तरफ बत्ता 
िाइऩाई आइयहेको बङे्ङ । 

२०७६।५।२६ 

13. 

फौर्द् ध्माङ गङ्टठीको ङ्जव.सॊ. 1907 को रारभोहय¸ ङ्ञचङ्झनमाॉ राभा ऩयम्ऩयाफभोङ्ञजभ ङ्ञचङ्झनमाॉ 
राभाको छोया नै ङ्ञचङ्झनमाॉ राभा यहने सनातन ऩयम्ऩयाङ्जवऩयीत ङ्ञचङ्झनमाॉ राभा शेवयदोजे राभा 
ङ्झभङ्झत 20७३।२।१६ भा ऩयरोक हङ्टॉदा ङ्झनजको छोया ज्मोङ्झतफज्र राभा¸ ङ्ञचङ्झनमाॉ राभा बई 
फौर्द् धभिअनङ्टसायको धभि̧  ऩयम्ऩया सञ्चारन गनि मोग्म यहेकै अवस्थाभा गङ्टठी सॊस्थानरे 
भ्रष्टाचायजन्म कामि गयी अन्म व्मङ्ञि ब ङ्टऩतीफज्र राभाराई गङ्टठी सॊस्थान ऐन¸ 2033 य गङ्टठी 
सॊस्थान (कामि व्मवस्था) ङ्जवङ्झनमभ¸ 2049 ङ्जवऩयीत सॊस्थान आपैं रे प्रधान कामािरमभा ङ्झनवेदन 
ङ्झरई ङ्ञचङ्झनमाॉ राभा ऩयम्ऩयाङ्जवऩयीत ङ्ञचङ्झनमाॉ राभा ङ्झनमङ्टि गयेको हङ्टॉदा कायफाही गयी ऩाउॉ 
बङे्ङसभेत । 

२०७६।५।२६ 

14. 

दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानभा दूध िङ्चयद प्रङ्जिमादेङ्ञि प्रशोधन य ङ्झफिी ङ्जवतयण प्रङ्जिमाभा व्माऩक 
भ्रष्टाचाय बएको¸ प्रभङ्टि भ्रष्टाचाय याजनीङ्झतक ऩाटॊरे ङ्ञज.एभ./अध्मऺ ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाि नै घङ्टस िाएय 
गयेको¸ िङ्टल्रा प्रङ्झतस्ऩधािफाट ङ्झनमङ्टङ्ञि गने बङ्झनए ताऩङ्झन ङ्जवङ्झनमभावरीराई रत्माएय ऩङ्टन: घङ्टस 
िाएय ङ्झनमङ्टङ्ञि गने प्रङ्जिमा दोहोर् माइएको एवॊ ङ्जवगत ५ वषिको सॊस्थानको से्रस्ता जाॉच गयी 
कायफाही गयी ऩाउॉ बङे्ङसभेत।  

२०७६।५।२६ 

15. 

ङ्ञजल्रा दैरेि साङ्झफक सात्तरा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. 1 हार आठङ्झफसकोट 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 1 ङ्ञस्थत श्री नवज्मोङ्झत फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थाका अध्मऺ 
याजफहादङ्टय ङ्झफष्ट हङ्टॉदाहङ्टॉदै सूमिफहादङ्टय ङ्झफष्टरगामत ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्झभरेभतोफाट ङ्ञजल्रा कृङ्जष 
ङ्जवकास कामािरम दैरेिफाट प्राप्त अनङ्टदान यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

२०७६।५।२६ 

16. 
ङ्ञजल्रा झाऩा¸ साङ्झफक गयाभनी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 3 को साङ्झफक ङ्जक.नॊ. 688 को पामर 
नक्सा नॊ. C-179 भा ङ्जक.नॊ. 2516 सभेत जग्गाको ङ्जकत्ता राइन भेटाई ऺेरपर पयक 
ऩायेको बङे्ङसभेत ।  

२०७६।५।२६ 

17. 

ऺेरीम आमङ्टवेद ङ्ञचङ्जकत्सारम¸ ङ्झफजौयी¸ दाङका ङ्झनङ्झभत्त ङ्झनदेशक ठाकङ्ट यप्रसाद दङ्टवाडीरे 
ङ्झनमभङ्जवऩयीत साभान िङ्चयद गने गयेको¸ औषङ्झध िङ्चयद गदाि याङ्जष्डमस्तयको ऩङ्झरकाभा फोरऩर 
आह्वानको सूचना प्रकाङ्ञशत नगयेको रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा भ्रष्टाचाय एवॊ अङ्झनमङ्झभतता बएको 
बङे्ङसभेत ।  

२०७६।५।२६ 

18. 

सभाज कल्माण ऩङ्चयषद्  का सदस्म-सङ्ञचव यवीन्िकङ्ट भाय मादवरे याङ्जष्डम अऩाङ्ग कोषको सबाऩङ्झतभा 
ङ्झनतेशकङ्ट भाय गङ्टप्ताराई ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाि रु.५¸००¸०००।- ङ्झरएको य ऩङ्चयषद्  को बकृङ्ट टीभण्डऩ 
सॊचारन कामािरमका प्रभङ्टि याभयाज बट्टयाईरे नेऩा एङ्ञक्जङ्झबसन एण्ड इङ्ञक्वऩभेन्ट प्रा.ङ्झर.रे 
अङ्ञघल्रो वषिको हर बाडा रु.१¸६६¸०५२।- ऩङ्चयषद् राई ब ङ्टिानी नगयेको अवस्थाभा ऩङ्टन: 
सोही प्रा.ङ्झर.राई ङ्झभङ्झत २०७१।८।१७ देङ्ञि २०७१।८।२३ सम्भ ७ ङ्छदनका राङ्झग 
ऩङ्चयषद्  को बकृङ्ट टीभण्डऩभा यहेको हर तथा चौय बाडाभा ङ्छदई सतिअनङ्टसायको यकभ सम्फङ्ञन्धत 
प्रा.ङ्झर.सॉग नङ्झरई यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको। 

२०७६।५।२६ 

19. 
नेऩार प्रहयीभा कामियत प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक हषिफहादङ्टय शभािरे शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩर नक्करी फनाई ऩेस गयी कामियत यहेकारे कायफाही गयी ऩाउॉ बङे्ङसभेत ।  

२०७६।५।२६ 

20. 

ऩवित ङ्ञजल्रा साङ्झफकको च ङ्टवा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत य हार कङ्ट श्भा नगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. 8 
अन्तगित ऩने च ङ्टवा चिऩथ कारोऩरेका राङ्झग आङ्झथिक वषि 2074/075 भा 
रु.46¸00¸000।- कङ्ट श्भा नगयऩाङ्झरकाफाट ङ्झनकासा बएको तय उि कामिभा एक ङ्झतहाई 
भार काभ गयी सो ङ्झनभािण सङ्झभङ्झतका अध्मऺ अजङ्टिन ऺेरीरे भ्रष्टाचाय गयेको उि कामिको 
राङ्झग एकतपीरूऩभा सङ्झभङ्झत गठन बएको¸ मसै नगयऩाङ्झरकाअन्तगित ऩने स्वास्थ्म चौकीदेङ्ञि 
भयाङङ्झसङसम्भको भोटयफाटोको उऩबोिा सङ्झभङ्झत एकतपीरूऩभा गठन गयी याजकङ्ट भाय ऺेरीरे 
भ्रष्टाचाय गयेको तथा सो नगयऩाङ्झरकाअन्तगित ऩने च ङ्टवा चिऩथका राङ्झग गत आ.व.भा 

२०७६।५।२६ 
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ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ रु.५¸००¸०००।- सभेत उि मोजनाका अध्मऺ सङ्टयेन्ि के.सी.रे एक 
ङ्झतहाइ अस्थामी काभ गयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङसभेत । 

21. 
ङ्ञचतवन ङ्ञजल्रा बयतऩङ्टय उऩ-भहानगयऩाङ्झरकारे ल्माण्डङ्जपल्ड प्रमोजनका राङ्झग सोधबनाि जग्गा 
तथा सवायी साधन िङ्चयद गदाि सयकायी यकभ दङ्टरुऩमोग गयेको बन् नसेभेत । 

2076।6।2 

22. 

ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत¸ याभेछाऩरे ङ्जवङ्झबङ्ङ स्रोतहरूफाट प्राप्त हङ्टन ेकयोडौं यकभ जनताराई बन्दा 
सबासद्¸ दरका नेता¸ कामािरम प्रभङ्टि¸ ठेकेदायसभेतको ङ्झभरेभतोभा यकभ ङ्झसध्माउने̧  ङ्झफर 
बयऩाई ङ्झभराउने̧  याभेछाऩ ङ्ञजल्राका ३४ वटा सडकको यकभ भ्रष्टाचाय गने¸ स्थानीम ङ्जवकास 
अङ्झधकायीरे ऩाइऩ िङ्चयद गने सो ऩाइऩको ङ्झफर बयऩाई ङ्झभराई याजनीङ्झतक दरका केही 
व्मङ्ञिरे फजायभा फेच्न े जनतारे नऩाउन े गयेको। स्थानीम ङ्जवकास अङ्झधकायीरे दरहरू 
रगामत आफ्नो ऩङ्झन बागफण्डा गयी याभेछाऩ ङ्ञजल्राको ङ्जवकास ङ्झनभािण फजेट ङ्झसध्माउन े
गयेको¸ ङ्जवङ्झबङ्ङ सडकहरूभा भ्रष्टाचाय बइयहेको बङे्ङसभेत ।  

2076।6।2 

23. 

ङ्ञजल्रा कङ्जऩरवस्तङ्ट ङ्झनवािचन ऺेर नॊ. ५ को ङ्झनवािचन ऺेर ऩूवािधाय ङ्जवकास कामििभअन्तगित 
आ.व. ०७३/०७४ भा¸ कृष्णनगय नगयऩङ्झरका वडा नॊ. २ फढैमा ङ्झरॊकयोडदेङ्ञि 
ढेकहयीसम्भको सडक ढरान कामिभा सङ्टरुभा पराभ यड नै नहारी ढरान कामि गयेको य 
तत्ऩश्चात रागत इङ्ञस्टभेटराई फेवास्ता गयी ऩातरो पराभको यड हारी गङ्टणस्तयहीन ङ्झनभािण 
कामि गयेको बङे्ङसभेत ।  

2076।6।2 

24. 

श्री तीनकौङ्चयमा र्क्याम्ऩस¸ ङ्झफदेह नगयऩाङ्झरका- ६¸ (साङ्झफक ङ्झगर्द्ा गा.ङ्जव.स.-२) धनङ्टषाभा आ.व. 
२०७०/०७१ भा तत्कारीन ङ्झगर्द्ा गा.ङ्जव.स.फाट पङ्झनिचय ङ्झनभािणका राङ्झग प्राप्त बएको 
रु.६¸००¸०००।- य ङ्ञज.ङ्जव.स. धनङ्टषाभापि त प्राप्त बएको साॊसद ङ्जवकास कोषको 
रु.१¸१०¸०००।- ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङ ।  

2076।6।2 

25. 
नेऩार प्रहयीका ऩूवि प्रहयी ङ्झनयीऺक भहेशजॊग काकीको शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर नक्करी 
यहेको बङे्ङ ।  

2076।6।2 

26. 
ढैयेनी साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूह¸ फङ्छदिमारे रागत इङ्ञस्टभेट¸ नाऩी ङ्जकताफ¸ कामिसम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदनसभेत तमाय नगयी सभूहको बवन¸भङ्ञन्दय¸ दङ्टन्िा िोराभा ऩङ्टर ङ्झनभािण गयी अस्वाबाङ्जवक 
िचि गयेको बङे्ङ ।  

2076।6।2 

27. 

काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ६ को कामािरमभा घयजग्गाको कय फङ्टझाउने प्रमोजनका 
राङ्झग आउने व्मङ्ञिहरूसॉग कय ङ्झतनिका राङ्झग सहज गङ्चयङ्छदने बनी काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरका 
वडा नॊ. ६ भा कामियत कामािरम सहमोगीरे घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गने गयेको हङ्टॉदा सॊरग्न 
कभिचायीहरूराई कायफाही गयी ऩाउॉ।  

2076।6।८ 

28. 

अङ्झबनन्दनकङ्ट भाय गङ्टप्तारे आफ्नो ठूरोफङ्टफाको नाभभा करैमा उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १ भा 
यहेको अॊजरी ङ्जकयाना ऩसरको कायोफाय एवॊ ऩान नॊ. फन्द गनिका राङ्झग आन्तङ्चयक याजस्व 
कामािरम ङ्झसभया फायाभा जाॉदा उि कामािरमका कम्प्मङ्टटय अऩयेटय सङ्टदीऩ राभारे ऩसरको 
कायोफाय एवॊ ऩान नॊ. फन्द गनिका राङ्झग सङ्टरुभा रु. ६४¸०००।- राग्छ बनेको य ऩङ्झछ 
रु.३७¸०००।- भा कायोफाय फन्द गङ्चयङ्छदन्छङ्ट रु.३०००।- थऩ गयी ङ्छदनङ्टऩदिछ बनी 
रु.४०¸०००।- घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयेको । 

2076।6।८ 

29. 
ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झसभया उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटफाट फाटो ढरान, नारा ङ्झनभािण 
रगामतका काभभा काभ नगयी फढी यकभ ब ङ्टिानी गयेको बङे्ङसभेत । 

2076।6।१६ 

30. 
फाया ङ्ञजल्रा सभेतभा शैङ्ञऺक सर २०६४ ऩङ्झछ िङ्टरेका प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमहरू ङ्ञशऺा ऐन य 
ङ्झनमभावरीरे तोकेका भाऩदण्ड ऩूया नबएका¸ नक्साॊकन फेगय िङ्टरेका य शैङ्ञऺक अवास्तङ्जवक 
तथ्माॊक रगामत कागजात ऩेस गयी यकभ ङ्झनकासा रगी आङ्झथिक दङ्टरुऩमोग गयेको बङे्ङ ।  

2076।6।१६ 

31. 

सहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभािण ङ्जवबाग अन्तगित फोरऩर आह्वान बई ठेक्का सम्झौता बएको य 
सङ्टरु ठेक्का अवङ्झध सभाप्त बएऩश्चात ्ऩङ्झन सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकी रुग्ण अवस्थाभा यहेको “ऩत्थयकोट 
स्वास्थ्म चौकी बवन ङ्झनभािण कामिभा” ङ्जवङ्झबङ्ङ फहानाभा ङ्जढराइ गयेको¸ सम्झौताका सतिहरू 
तथा प्रचङ्झरत ऐनङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्झनधािङ्चयत सभमभा मोजना सम्ऩङ्ङ नबएको । 

2076।7।25 

32. 
ङ्ञजल्रा रुऩन्देही¸ फङ्टटवर नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १४ ङ्ञस्थत श्री सयस्वती ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारमको जग्गा फेचङ्झफिन गयेको तथा बवन ङ्झनभािणको सभेत ङ्जहसाफङ्जकताफ साविजङ्झनक 

2076।7।25 
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नगयी भ्रष्टाचाय गयेको बन् नेसभेत ।  

33. 

मातामात व्मवस्था कामािरमका ङ्जवजेन्ि जोशीरे अरूको ID दङ्टरुऩमोग गयी Result Update गने 
शािाभा Yomari Company भापि त आफ्ना भान्छे ङ्झनमङ्टङ्ञि गयी मस्तो कामि गदै आएका छन।् 
मस्तो काभ गने ङ्जवजेन्ि जोशी य सहमोगीहरू एरेन¸ कङ्जवयाज रगामत Data Base को access 
हङ्टनेराई ङ्झनगयानी यािी प्रचङ्झरत कानूनअनङ्टसाय कायफाही गयी ऩाउॉ बङे्ङ सभेत। 

2076।7।25 

34. 
ज्मोती फार ङ्जवकास केन्ि¸ फाॉकेका सहमोगी अनङ्ट ङ्झभश्रारे बायतीम नक्करी शैङ्ञऺक प्रभाण-ऩर 
ऩेस गयी ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरएकारे छानङ्झफन गयी कायफाही गयी ऩाउॉ बङे्ङ सभेत ।  

2076।7।25 

35. 

नेऩार टेङ्झरकभरे आह्वान गयेको फोरऩर नॊ. NDCL/WCSD/ICB-03/075-76 For Supply and 

Delivery of Optical Distribution Network Products and Accessories भा फोरऩर कागजातभा 
भाग बएफभोङ्ञजभको सम्ऩूणि प्राङ्जवङ्झधक तथा आङ्झथिक Compliance हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन सफैबन्दा कभ 
यकभ कफोर गने कम्ऩनीराई फोरऩर Award नगयी आऩसी ङ्झभरेभतो य ऩूवािग्राही 
रोबरारचभा ऩयी दोस्रो/तेस्रो कभ यकभ कफोर गनेराई फोरऩर सङ्टम्ऩङे्ङ गयी भूल्माॊकन 
सङ्झभङ्झत उन्भङ्टि बएको बङे्ङसभेत ।  

2076।8।5 

36. 

नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्प्रङ्झधकयण य Sino Hydro Corporation¸ China फीच कङ्ट रेिानी तेस्रो जरङ्जवद्यङ्टत ्  
आमोजना (14 भेगावाट) को काभका राङ्झग सम्ऩङ्ङ कयायसम्फन्धी भध्मस्थताको प्रङ्जिमाराई 
अगाङ्झड नफढाई नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्  प्राङ्झधकयण सॊचारक सङ्झभङ्झतको 596 औठ फैठकफाट ङ्झनणिम गयाई 
13 कयोड 50 रािभध्मे 10 कयोड Sino Hydro य फाॉकी 3 कयोड 50 राि काभ 
गये/गयाइङ्छदए फाऩत बाग फाॉडच ङ्टड गने सतिभा तत्कारीन सॊचारक सङ्झभङ्झत अध्मऺ हङ्चययाभ 
कोइयारा य तत्कारीन सॊचारक सङ्झभङ्झत सदस्महरू टीकायाभ फी.सी.¸ भोहनयाज ऩन्त य डा. 
कृष् णप्रसाद दङ्टराररे ब ङ्टिानी ङ्छदने ङ्झनणिम गयी भ्रष् टाचाय गयेको बङे्ङसभेत । 

2076।8।१२ 

37. 
ऩूवािञ्चर उदमऩङ्टय फेरकातायी याङ्जष्डम वनऺेर तथा साभङ्टदाङ्जमक वनहरूभा रुि काटी हाङ्झन 
नोक्सानी गयेको ।  

2076।8।१२ 

38. 

कन्चनऩङ्टय बन्साय कामािरम¸ भहेन्िनगयभा टाइङ्जऩष्ट ना.सङ्ट. ऩदभा कामियत वीयफहादङ्टय थाऩारे 
नेऩार सेवा साभान्म प्रशासन सभूहको शािा अङ्झधकृत ऩदभा जेष्ठता य कामि सम्ऩादन 
भूल्माॊकनद्वाया हङ्टन े फढङ्टवाको दयिास्त पायाभसाथ नक्करी शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩर 
सभावेश गयी दयिास्त ङ्छदएको ।  

2076।8।२६ 

39. 
रङ्टङ्ञम्फनी अञ्चर अस्ऩतार फङ्टटवर¸ रुऩन्देहीरे सटय बाडाभा रगाउॉदा अङ्झनमङ्झभतता गयेको य 
अस्ऩतारको आफ्नै पाभेसी हङ्टॉदाहङ्टॉदै ङ्झनजी पाभेसी सञ्चारन गनि ङ्छदएको ।  

2076।9।3 

40. 
भारऩोत कामािरम चन्िऩङ्टय यौतहटभा कामियत िङ्चयदाय याधेश्माभ फस्नेतरे सेवाग्राहीफाट घङ्टस 
ङ्चयसवत ङ्झरएको बङे्ङसभेत ।  

2076।9।3 

41. 
ङ्ञजल्रा यौतहट¸ मभङ्टनाभाई गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ का वडा सङ्ञचव सन्तोषकङ्ट भाय ङ्झसॊहरे 
सेवाग्राहीफाट घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको बङे्ङसभेत । 

2076।9।3 

42. 

सप्तयी ङ्ञजल्रा¸ साङ्झफक ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय गा.ङ्जव.स.हार ङ्जवष्णङ्टऩ ङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ.६ देङ्ञि हवाईजहाज 
ङ्जपल्डसम्भ ऩने सडकको ६०० ङ्झभ.ऺेरभा भाटो तथा ग्राबेर गदाि साॊसद ऺेर ङ्जवकास कोषको 
यकभ काभ नगयी दङ्टरुऩमोग गयेकोरे स्थरगत ङ्झनयीऺण गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ 
बङे्ङसभेत ।  

2076।9।3 

43. 
ङ्ञजल्रा यौतहट श्री प्रा.ङ्जव.¸ ऩोठीमाही-४¸ का फार ङ्जवकास सहमोगी कामिकताि ङ्जवङ्झनता देवीरे 
सेवा प्रवेशको ङ्झसरङ्झसराभा ऩेस गयेको शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩर नक्करी यहेको ।  

2076।9।14 

44. 

ङ्ञजल्रा याभेछाऩ¸ दोयम्फा गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ कङ्ट िङ्टये आहारदेङ्ञि भूरफथानसम्भको 
सडकभा ग्राफेर य नारा ङ्झनभािण गनि गाउॉऩाङ्झरकाफाट रु.४५ राि यकभ ङ्झनकासा बएकोभा 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे सडकको केही ठाउॉभा भार अन्दाजी रु.१० राि फयाफयको 
ग्राफेर य नारा ङ्झनभािणको काभ गयेकोभा ङ्जकते कागजात तमाय गयी सम्ऩूणि काभ गङ्चयसङ्जकएको 
बनी ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङसभेत ।  

2076।9।14 

45. 
ङ्ञजल्रा यौतहट¸ कटहङ्चयमा नगयऩाङ्झरकाङ्ञस्थत रारफकैमा नदीभा ङ्झनभािणाधीन ऩङ्टर/कजवे 
तोङ्जकएको Specification फभोङ्ञजभ नबएको बङे्ङसभेत ।  

2076।9।२४ 

46. सभाज कल्माण ऩङ्चयषद्का का.भङ्ट. ङ्झनदेशक ङ्ञशवकङ्ट भाय फस्नेतरे दोहोयो नागङ्चयकता ङ्झरएको।  2076।9।२४ 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

47. 

कृष्णनगय नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम¸ कङ्जऩरवस्तङ्टभा कामियत स्थानीम शासन तथा 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकास कामििभ (LGCDP) का कभिचायी स्थानीम ङ्झनवािचन¸ २०७४ भा वडा नॊ. 
४ फाट स्वतन्र उभेदवायको रूऩभा च ङ्टनाव रडेकोभा यकभ रेनदेन गयी ङ्झनजको सेवा अटङ्टट 
भानी ङ्झनजराई तरफ बत्तासभेत ब ङ्टिानी गयेको ।  

2076।१०।१३ 

48. 

ङ्ञजल्रा फाया¸ ङ्ञजतऩङ्टय ङ्झसभया उऩ-भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 18 फस्न ेबङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत 
कामािरम करैमा¸ फायाभा ऩूवि कयायभा कामियत हङ्चयभोहन ङ्झसॊह ऺरेीरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोगको कामािरम हेटौंडाभापि त भाग गयेको जग्गासम्फन्धी कागजात योङ्जकङ्छदन्छङ्ट 
बनी ङ्झनवेदक सोहनरार यौङ्झनमायसॉग रु.1¸00¸000।- घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयेको । 

2076।१०।१३ 

49. 

ङ्ञजल्रा भकवानऩङ्टय हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ११ नवरऩङ्टय झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर जान े
फाटोको ऩङ्ञश्चभऩङ्छट्ट आवास ऺरेङ्झबर घयैघयको फीचभा भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्रा हेटौँडा 
उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ११ भा यहेका सन्तोष शे्रष्ठरे प्रचङ्झरत ङ्झनमभ¸ ङ्जवङ्झध य 
प्रङ्जिमासभेतको ठाडो उल्रॊघन गयी अन्मर दताि यहेको उद्योग कानूनङ्जवऩयीत अग्रो ऩिािर 
रगाई गैयकानूनी रूऩभा ङ्झनभािण य सञ्चारनभा यहेको अग्रो ऩिािर बत्काई हेटौँडा 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट उि उद्योग हटाउन आदेश ङ्छदइएकोभा हारसम्भ नहटाएकारे 
कायफाही गयी ऩाउॉ । 

2076।१०।१३ 

50. 

ङ्ञजल्रा रुऩन्देही फङ्टटवर उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा. नॊ. १८ भा अभयऩथ सडक ङ्जवस्ताय तथा 
ग्राबेर मोजनाका राङ्झग रु. ७ राि (उऩ-भहानगयऩाङ्झरकारे व्महोने गयी) ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 
बएकोभा सोही आ.व.भा उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाफाट वडा नॊ. १८ ङ्ञस्थत ङ्जवङ्झबङ्ङ सडक 
स्तायोङ्ङङ्झतका राङ्झग रु. ४३ राि (उऩ-भहानगयऩाङ्झरकारे व्महोने गयी) यकभ ङ्जवङ्झनमोजन बई 
अभयऩथ रगामत सडकभा सडक ग्राबेरको काभ बएकोभा रु. ७ राि फयाफयको यकभरे 
ऩङ्टयानै काभ देिाई यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङसभेत । 

2076।१०।१३ 

51. 
प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक बयतकङ्ट भाय िड्कारे नक्करी शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩर ऩेस गयी 
ङ्जवगत राभो सभमदेङ्ञि सयकायी ऩद धायण गयी फसेको हङ्टनारे कायफाही गयी ऩाउॉ ।  

2076।१०।१३ 

52. 
भारऩोत कामािरम जनकऩङ्टयधाभ धनङ्टषाभा कामियत कम्प्मङ्टटय अऩयेटय ङ्छदनेश भण्डररे 
सेवाग्राहीफाट घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको बङे्ङसभेत ।  

2076।१०।१३ 

53. 
भारऩोत कामािरम¸ हङ्चयवन¸ सरािहीभा कामियत कम्प्मङ्टटय अऩयेटय याकेशकङ्ट भाय ठाकङ्ट यरे 
सेवाग्राहीफाट घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको बङे्ङसभेत ।  

2076।१०।१३ 

54. 
नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान¸ जावरािेरफाट ङ्झभङ्झत 2074।4।24 भा सूचना 
प्रकाङ्ञशत गयी 2074।6।20 देङ्ञि २३ सम्भ सञ्चाङ्झरत अध्ममन उऩङ्झनदेशक ऩदको 
ङ्जवऻाऩन गदािदेङ्ञि ङ्झरएय नङ्झतजा प्रकाशन गदािसम्भभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङसभेत ।  

2076।१०।१३ 

55. 

ङ्झसयाहा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 21 रगदी गोठ रङ्ञक्ष्भङ्झनमाभा जीवनधन ठाकङ्ट यको घयदेङ्ञि 
दङ्ञऺण ङ्ञियङ्ञिङ्चयमा (ङ्ञचयैमा टोर) जगवीय मादवको घयसम्भ आय.सी.सी.को 13 ङ्जपट 
चौडाइको सडक ङ्झनभािण कामिभा नगयऩाङ्झरकाको भाऩदण्डङ्जवऩयीत काभकाज गङ्चयएको¸ 
गङ्टणस्तयहीन सडकको काभकाज गयी प्राङ्जवङ्झधक कभिचायी य उऩबोिा सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺसभेतको ङ्झभरेभतोभा ङ्झनकासा बएको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको।  

2076।१०।१३ 

56. 
वीयगञ्ज भहानगयऩाङ्झरका¸ ऩसािका कम्प्मङ्टटय अऩयेटय याकेशकङ्ट भाय जमसवाररे सडक ढरानको काभ 

सम्ऩङ्ङ बइि चेक ब ङ्टिानी बएफाऩत ङ्झनवेदकसॉग रु.१५¸०००।-घङ्टस/ङ्चयसवत भाग गयी आपू 
फसेको सोपाभङ्टङ्झन रङ्टकाइङ्झछऩाइि यािेको बङे्ङसभेत । 

2076।१०।१४ 

57. 
श्री भा.ङ्जव. ऩाॉचौं ङ्झसभय कप्तनगॊज¸ सङ्टनसयीका ङ्ञशऺक कङ्ट शेश्वय शभािको शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩर य अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर नक्करी बएकारे आवश्मक छानङ्झफन गयी ऩाउॉ ।  

2076।11।1 

58. काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाभा ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङसभेत ।  2076।11।1 

59. 
ङ्ञजल्रा कङ्जऩरवस्तङ्̧ट  मशोधया गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ अन्तगित आ.व. 2०७४/०७५ भा 
सॊचाङ्झरत भङ्टङ्झडरा चोकदेङ्ञि भङ्टङ्झडरा हङ्टॉदै रोहयौरी सडक कारोऩरे गदाि इङ्ञस्टभेटअनङ्टसाय काभ 
नगयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेकोरे सो सम्फन्धभा छानङ्झफन गयी आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ ।  

2076।11।1 

60. 
ङ्ञजल्रा फैतडी साङ्झफक तल्रादेही गा.ङ्जव.स.को आ.व. २०७२/०७३ सारको गाउॉ ऩङ्चयषद् को 
ङ्झनणिमफाट फारफाङ्झरका शीषिकभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ रु.१ राि ६० हजाय फारफाङ्झरकाको 

2076।11।8 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ङ्ञशऺा स्वास्थ्म तथा िेरकङ्ट दभा िचि गङ्चयनङ्टऩनेभा उि गा.ङ्जव.स.का सङ्ञचव डम्फयफहादङ्टय ङ्झफष्ट¸ 
हेल्थ अङ्झसस्टेन्ट वीयेन्ि फोहया य साभाङ्ञजक ऩङ्चयचाङ्झरका आयती थाऩाको ङ्झभरोभतोभा सॊमङ्टि 
िाता िोरी जम्भा गयेको यकभ आयती थाऩाको नाभफाट चेक ब ङ्टिानी ङ्झरई तीनैजनारे 
आङ्झथिक ङ्जहनाङ्झभना गयेको ।  

61. 

ङ्ञजल्रा भहोतयी बॊगाहा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ (साङ्झफक धभिऩ ङ्टय गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९) स्थामी 
ठेगाना बई श्री याङ्जष्डम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ऩयङ्झडमा भहोत्तयीभा प्रा.ङ्जव. (याहत) ङ्ञशऺक ऩदभा 
कामियत इन्िङ्ञजत ित्वेरे प्राथङ्झभक तहको अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर नक्करी फनाई सेवा प्रवेश 
बएकारे कायफाही गयी ऩाउॉ बङे्ङसभेत ।  

2076/11/08 

62. 
ङ्झडङ्झबजन वन कामािरम¸ कङ्जऩरवस्तङ्टका जभदाय जैसयाभ मादवको शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर 
नक्करी यहेको बङे्ङ ।  

2076।11।8 

63. 

ङ्ञजल्रा ङ्झसयाहा, रहान नगयऩाङ्झरकाभा ङ्जवगत केही वषिदेङ्ञि नेऩार सयकायराई ठगी गयी प्रभङ्टि 
नगय यऺक ऩद¸ सहामक चौथोस्तय ऩदभा शम्ब ङ्ट फस्नेत (कयाय) सेवाभा काभ गदै आइयहेको 
तय ङ्झनज नऩेार प्रहयीफाट ङ्झनवतृ्तीबयण (ऩेन्सन) सभेत ङ्झरई एकै व्मङ्ञिद्वाया दोहोयो सङ्टङ्जवधा 
िाइयहेकारे कायफाही गयी ऩाउॉ बङ्ङसेभेत ।  

2076।11।15 

64. 

मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम सानोबर् माङ¸स्वमम्बू̧  काठभाडौंभा कामियत कभिचायीहरूरे 
उि कामािरमभा कय ङ्झतने य प्रदूषण जाॉचऩासको प्रमोजनका राङ्झग आउन े सेवाग्राहीहरूराई 
याजस्व ङ्झतनि राइनभा नयािी कयसभेत ङ्झतयी ङ्छदन ेबनी याजस्व यकभसङ्जहत घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरन े
ङ्छदने गयेको ।  

2076।11।22 

65. 
नाऩी कामािरम¸ भरॊगवा¸ सरािहीभा कामियत नाऩी सवेऺक श्माभकृष्ण अङ्झधकायीरे 
सेवाग्राहीफाट घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको बङे्ङसभेत ।  

2076।11।22 

66. 

बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामत भन्रारम¸ येरवे ङ्जवबाग¸ येर¸ भेट्रोयेर य भनोयेर ङ्जवकास 
आमोजना ङ्जवशार नगय काठभाडौंका भहाङ्झनदेशकउऩय फङ्छदिवास ङ्झसभया िण्डभा Construction 

of Railway Track Bed को ठेक्काको स्वीकृत Bid Document: Section-III: Evaluation and 

Qualification Criteria को 2.4 Construction Experience ३. Construction Experience in 

key Activities भा ऩटकऩटक बएको फोरऩर सॊशोधनफाट फोरऩर प्रङ्झतस्ऩधािराई अझ फढी 
सॊकङ्ट चन य कठोय गयाई केही ङ्झनभािण व्मवसामीहरूको ङ्झभरेभतोभा रागत अनङ्टभानको 
हायाहायीभा यकभ कफङ्टर गङ्चयएका ठेक्का स्वीकृत गयी भ्रष्टाचाय गयेको बङे्ङसभेत। 

2076।12।3 

67. 
ङ्ञजल्रा धनङ्टषा, ढल्केफय हेल्थऩोष्टभा य अञ्चर अस्ऩतार¸ जनकऩङ्टयभा अ.न.ङ्झभ. वा सो सयहको 
कङ्ट नै ऩदभा कामियत यही सङ्टङ्झनताकङ्ट भायी ङ्झसॊहरे आफ्नो ऩहङ्टॉचको आधायभा ड्यङ्टटी ङ्झभराई तरफ¸ 
बत्ता िाई दोहोयो सङ्टङ्जवधा ङ्झरएको बङे्ङसभेत ।  

2076।12।3 

68. 

कञ्चनऩङ्टय बन्साय कामािरम¸ गड्डाचौकीभा ना.सङ्ट. ऩदभा कामियत सङ्झफता भानन्धयरे सेवाभा यहॉदा 
ङ्झफदा ऩङ्झन नङ्झरई¸ अध्ममन ऩङ्झन नगयी बायतको उत्तयािण्डफाट प्रभाणऩर ङ्जकनेय ना.सङ्ट. बएको 
य हार स्नातकको प्रभाणऩरसभेत ल्माएकी हङ्टॉदा ङ्झनजको शैङ्ञऺक प्रभाणऩर छानङ्झफन गयी 
कायफाही गयी ऩाउॉ ।  

2076।12।3 

69. 
नेऩार प्रहयीका प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक ङ्ञचरफहादङ्टय डाॉगीको शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर नक्करी 
यहेको बङे्ङ। 

2076।12।10 

70. 

यानीकङ्ट वा¸ गाउॉसहय¸ नाल्भा य याभफजाय सडक ङ्झनभािण उऩबोिा सङ्झभङ्झत¸ रभजङ्टङका अध्मऺ 
रारफहादङ्टय शे्रष्ठरे ङ्झभङ्झत २०७१।३।१५ ङ्झबरै सम्ऩङ्ङ गनङ्टिऩने रु.१०¸१५¸४०३।१३ रागत 
अनङ्टभानको काभ सम्ऩङ्ङ नगदै २०७२ सारभा रु.१७¸००¸०००।- फयाफयको रागत बएको 
अको मोजना सोही उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको य उि मोजना अधङ्टयो यहेको तथा भोटयफाटो 
ङ्झनभािण गदाि काभदायहरूको सही फेगय अध्मऺरे भार डोय हाङ्ञजयी पायभभा सहीछाऩ गयी 
ब ङ्टिानी ङ्झरएको बङे्ङ ।  

2076।12।10 

71. 
ङ्ञजल्रा पङ्ट टफर सॊघ नवरऩयासीरे याङ्जष्डम िेरकङ्ट द ऩङ्चयषद् फाट प्राप्त अनङ्टदान यकभ भ्रष्टाचाय 
गयेको बङे्ङसभेत। 

2076।12।10 

72. 
कङ्जऩरवस्तङ्ट ङ्ञजल्रा¸ ङ्ञशवयाज नगयऩाङ्झरका¸ वडा नॊ. 7 ङ्जऩऩयीङ्ञस्थत श्री ङ्झरब ङ्टवन आदशि उच्च 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩक घनश्माभ कङ्ट भॉरे उि ङ्जवद्यारमभा कयायभा ङ्ञशऺक 

2077।1।15 



                                242 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाि य तरफ बत्ता ङ्जवतयणभा आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङे्ङसभेत ।  

73. 

ङ्ञजल्रा कैरारी रङ्ञम्कच ङ्टहा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १० कैरारीङ्ञस्थत याङ्जष्डम नवजागङृ्झत भा.ङ्जव. 
ङ्जहयाऩ ङ्टय च ङ्टहा कैरारीका प्र.अ. याभचन्ि आमिरे गैयअङ्झबबावक नयफहादङ्टय िड्काराई अध्मऺ 
फनाउने गयी सदस्म फनाएको ङ्झनज नयफहादङ्टय िड्कारे फार ङ्जवकास कोटाभा ङ्ञशङ्ञऺका ऩदभा 
कामियत आफ्नी श्रीभती नौयता िड्काराई राइिेङ्चयमन ऩद ङ्झसजिना गयी वाङ्जषिक ९१ 
हजायबन्दा फढी दोहोयो सङ्टङ्जवधा ङ्छदन ेगयी ङ्झसधै ङ्झनमङ्टि गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको ।  

2077।1।15 

74. 

ङ्ञजल्रा फाया¸ साङ्झफक गा.ङ्जव.स. ङ्जऩऩयऩाती ऩचयौता वडा नॊ. 9 हार ऩचयौता नगयऩाङ्झरका 
वडा. नॊ. 1 भा अवङ्ञस्थत श्री नेऩार याङ्जष्डम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ ङ्जऩऩयऩाती ऩचयौताको 
T.S.L.C. गयेको सदस्मराई ङ्झनमङ्टङ्ञि गनङ्टिऩनेभा 10 भङ्जहन ेकप्मङ्टटय ताङ्झरभ प्राप्त गयेका नमाॉ 
ङ्ञशऺक अङ्झभतकङ्ट भाय साहराई ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आपूिङ्टसी ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको फैठक यािी ङ्झनमङ्टङ्ञि गयेकारे कायफाही गयी ऩाउॉ बङे्ङसभेत।  

2077।1।15 

75. 
ङ्ञजल्रा रभजङ्टङ¸ याइनास नगयऩाङ्झरका वडा नम्फय ८¸ हयािफोटङ्ञस्थत श्री रूि भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारमका तत्कारीन प्रधानाध्माऩक कभरफहादङ्टय गङ्टरुङरे ICT व्मवस्थाऩन¸ ऩाठ्यऩङ्टस्तक य 
छारवङृ्ञत्त शीषिकसभेतभा ङ्झनकासा बएको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।  

2077।1।15 

76. 

ङ्ञजल्रा फाया¸ ऩचयौता नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ६ ङ्ञस्थत सडक (इॉटा सोङ्झरङ) को राङ्झग 
छङ्टट्याइएको रु.३¸००¸०००।- उऩबोिा सङ्झभङ्झत अध्मऺ ङ्झफगङ्ट साह¸ सङ्ञचव हङ्झफफ ङ्झभमाॉ 
अन्सायी य कोषाध्मऺ असभा िातङ्टनरे नारा ङ्झनभािण य भाटो ऩङ्टने कामिभा ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङ 
सभेत। 

2077।1।24 

77. 

ङ्ञजल्रा ङ्झसयाहा¸ सङ्टङ्ञिऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १० दहीऩौडी टोरभा ऩने याभ भङ्ञन्दयदेङ्ञि 
सङ्टशीर दासको घयसम्भ य सङ्टशीर दासको घयदेङ्ञि भागैन भण्डरको घयसम्भको सडक ङ्झनभािण 
य भभितका राङ्झग आ.व. २०७४/०७५ भा रु.५¸००¸०००।- ङ्झनकासा बएकोभा रु. 
८०¸०००।- देङ्ञि रु.१¸००¸०००।- सम्भको भार काभ गयी फाॉकी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
हङ्टॉदा आवश्मक छानङ्झफन गयी ऩाउॉ बङे्ङसभेत ।  

2077।1।24 

78. 

ऩोिया भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ.२१ को आ.व. ०७४/०७५ को भौयी ऩारन¸ याॉगो य फोका 
ङ्जवतयण एवॊ िानेऩानीतपि को एकहाते वनऩारे ऩॉधेयो भभितभा आएको एक रािभा ३ फोया 
ङ्झसभेन्ट १८ काभदाय य १ ट्माक्टय फारङ्टवा भार प्रमोग गयी एकहाते वनऩारे िानेऩानी ऩॉधेयो 
भभित सङ्झभङ्झतरे ङ्जहनाङ्झभना गयेको य सङ्झभङ्झत गठन गदाि कङ्चयफ १५० घयधङ्टयी बएको गाउॉभा ८ 
देङ्ञि १० घयराई भार जानकायी गयाई सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनङ्ट तथा इङ्ञन्जङ्झनमयरे याम्रो ङ्झनगयानी 
नगयी सम्ऩङ्ङ ऩर ङ्छदई आङ्झथिक ङ्जहनाङ्झभना बएको।साथै ऩोिया भहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ.२१ भै 
आ.व. ०७४/०७५¸ को फजेटफाट ङ्झनभिर ऩोियी शाङ्ञन्त उदम भा.ङ्जव.देङ्ञि ङ्ञचराउनेिकि  जान े
फाटो रु.७५¸00¸000।- िचि गयी १० प्रङ्झतशत भार काभ बएको¸ वडा भौयी ङ्जवतयण 
कामििभभा आभा सभूहफाट आएको १¸९४¸०००।- य गोनेसा तथा हङ्चयमो वनफाट प्राप्त यकभ 
रु.२¸२५¸०००।- , सहबागीफाट उठाएको रु.४¸५००।- य जम्भा सहबागी ४० जना बएता 
ऩङ्झन ३८ जनारे भार भौयी रगकेो¸ कृङ्जष सञ्जाररे रु.२०¸००¸०००।- ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषिकभा 
छङ्टट्याएकोभा भौयी ऩारनका राङ्झग दस राि¸भाटो ऩयीऺणका राङ्झग य फोका¸याॉगोका राङ्झग 
दस राि छङ्टट्याएको¸ भौयी घायफाट रु.१०००।- उठाएको य याॉगोफाट प्रत्मेक व्मङ्ञिफाट 
रु.१०¸०००।- उठाई अङ्झनमङ्झभतता गयेकोरे कायफाही गयी ऩाउॉ ।  

2077।1।24 

79. 
याष्डऩङ्झत च ङ्टये तयाई भधेस सॊयऺण कामििभ सञ्चारन गदाि अग्रीभ आमकय दाङ्ञिरा नगयी 
अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङे्ङसभेत ।  

2077।1।24 

८०. 

ङ्ञजल्रा जाजयकोट ङ्ञशवारम गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. २ (डङ्टङ्ग्रा) साङ्झफक सीभा गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 
६ ङ्ञस्थत भाङ्झरका देउतास्थर ऩङ्टर् माउने फाटो ङ्झनभािण मोजनाका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाफाट आ.व. 
२०७४/०७५ भा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ रु.१¸००¸०००।- भध्मे ङ्झनभािण कामि नाऩी 
ङ्जकताफअनङ्टसाय नबई उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ वीयफर फस्नेतरे रु.२०¸०००।- भार िचि 
गयी रु.८०¸०००।- ङ्जहनाङ्झभना गयेकोरे आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ ।  

2077।2।2 

८१. 
डडेल्धङ्टया ङ्ञजल्रा¸ जोगफङ्टढा वडा नम्फय-७¸ ङ्झनवासी ङ्झनताकङ्ट भायी फडैरारे नक्करी शैङ्ञऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩर ऩेस गयी ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम कैरारीभा नेऩार प्रहयीका प्रहयी जवान 

2077।2।2 



                                243 ऩङ्चयच्छेद-२¸ आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
  

 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि बई कामियत यहेकारे कायफाही गयी ऩाउॉ ।  

८२. 
भहोत्तयी ङ्ञजल्राको जरेश्वय बन्साय कामािरमभा सहयी ङ्जवकास भन्रारमअन्तगित आएको 
कम्ऩाउन्ड ढरानभा रागकेो ठेक्काभा गङ्टणस्तयहीन ङ्झनभािण साभग्री प्रमोग गयी ङ्झनभािण गङ्चयएको 
बङे्ङसभेत ।  

2077।2।2 

83. 
ङ्ञजल्रा फाॉके¸ नेऩारगञ्ज उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. २४¸ बगवती टोरभा सडक स्तयोङ्ङङ्झत 
गने¸ भाटो ऩटान गने य ग्राबेर गने मोजनाको रागत इङ्ञस्टभेट अस्वाबाङ्जवक रूऩभा फढाई 
नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माई भ्रष्टाचाय गयेको बङे्ङसभेत ।  

2077।2।2 

84. 

ङ्ञजल्रा ङ्ञचतवन¸ काङ्झरका नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ ङ्ञस्थत न्मङ्टयेनीदेङ्ञि देवीटायसम्भको सडक 
कारोऩरे गङ्टणस्तयहीन¸ गनङ्टिऩने काभबन्दा कभ काभ गयी फढीको भूल्माॊकन गयी उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत तथा नगयऩाङ्झरकाका कभिचायीहरूको ङ्झभरेभतोभा एक कयोड फजेट ङ्जहनाङ्झभना गयी 
भ्रष् टाचाय गयेको ।  

2077।2।2 

85. 

ङ्ञजल्रा यौतहट¸ फौधीभाई नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ को इनयवायी फजायदेङ्ञि कोऩवा फजायसम्भ 
जाने ३ ङ्जक.ङ्झभ. सडक ऩी.सी.सी. ढरान गनिका राङ्झग फौधीभाई नगयऩाङ्झरकाफाट रु.७० राि 
यकभ ङ्झनकासा बएकोभा उि नगयऩाङ्झरकाका भेमय याजीवयॊजन मादव य ङ्झनजकै बाइ 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ भणी मादव ङ्झभरी सडक ऩी.सी.सी. गने िभभा ओ.ऩी.सी. ङ्झसभेन्ट 
रगाउनङ्टऩनेभा ऩी.ऩी.सी. ङ्झसभेन्ट रगाएको¸ ढरान गदाि ङ्झगट्टी फारङ्टवा य ङ्झसभेन्ट नाऩेय 
भाऩदण्डअनङ्टसाय रगाउनङ्टऩनेभा नदीफाट उठाएय ल्माएको भाटोसङ्जहतको ङ्झभक्स ग्राबेरभा ङ्झसभेन्ट 
यािी ऩी.सी.सी. ढरान गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेकारे आवश्मक कायफाही गयी ऩाउॉ बन् न े
सभेत। 

2077।2।2 

86. 

ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरम¸ काभ्रऩेराञ्चोकका तत्कारीन प्रहयी उऩयीऺक ऩूजा ङ्झसॊहसभेतरे 
रेिाऩारहरूराई दफाफ ङ्छदई रािौँ रुऩैमाॉ सयकायी यकभ ङ्झनकाल्न रगाई आफ्नो घयिचि 
चराउने साथै ङ्झनजहरूरे ङ्झसऩाहीका नाभभा नक्करी हस्ताऺय गयी दैङ्झनक तथा भ्रभणबत्ता 
ङ्झनकारी आपैं रे िाइभासेको तथा रास ओसायेको बनी नक्करी ङ्झफर बयऩाईको यकभसभेत 
रािौं िाएको बङे्ङसभेत ।  

2077।2।8 

87. 
ङ्जपल्डफङ्टकभा गौचयन उल्रेि यहेको धाङ्छदङ ङ्ञजल्रा¸ नौफीसे-1ि¸ ङ्जक.नॊ. 222¸ ऺेरपर 15-
12-0-१ जग्गा व्मङ्ञि ङ्जवशेषको नाभभा कामभ गयेको देङ्ञिएको ।  

2077।2।8 

88. 

ङ्ञजल्रा गोयिा¸ गोयिा नगयऩाङ्झरका १३ ङ्ञस्थत याभशाह ङ्झन.भा.ङ्जव.को ८ कोठे ऩक्की बवन 
ङ्झनभािण गनिका राङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरमफाट रु.१ कयोड ङ्झनकासा बएकोभा उि 
ङ्झन.भा.ङ्जव.का प्रधानाध्माऩक याजेन्ि रोहनी¸ ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ सीतायाभ 
बट्ट य ठेकेदायको ङ्झभरेभतोभा ढरान गदाि छडको भारा कभ य भङ्झसनो यािेको¸ ङ्झसभेन्ट कभ 
यािेको¸ ङ्झगट्टी य फारङ्टवाको भारा फढी यािेको¸ ङ्झफना कोटेसन साभान आपूिङ्टसी िङ्चयद गयी 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको बन् नेसभेत ।  

2077।2।8 

89. 

ङ्ञजल्रा रुऩन्देही¸ ङ्झतरोत्तभा नगयऩाङ्झरका¸ नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरमका 
ऩदाङ्झधकायीहरूसभेतरे ङ्झतनाउ नदीको हयऩङ्टय सेभयीघाटभा नदीजन्म ऩदाथि उत्िनन य ङ्झफिी 
ङ्जवतयणसम्फन्धी ठेक्काभा कभ कफोर अङ्कको फोरऩर ऩेस गने फोरऩरदाता कम्ऩनीराई छनौट 
गयी अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङे्ङसभेत ।  

2077।2।8 

90. 
ङ्ञजल्रा झाऩा¸ गौयीगञ्ज गाउॉऩाङ्झरका¸ वडा नॊ. ५ को डाॉगीटोर य ङ्ञचल्हाया जोड्ने ऩक्की फक्स 
कल्बटि ङ्झनभािण कामिभा इङ्ञस्टभेटअनङ्टसाय नगयी गङ्टणस्तयहीन साभग्री प्रमोग गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको बङे्ङसभेत । 

2077।2।15 

91. 

िेन्च एम्फेसीको नाउॉभा दताि कामभ यहेको जग्गा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को ङ्झनणिमअनङ्टसाय ४८३ 
वगिङ्झभटय काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाराई फाटोका राङ्झग ङ्झनशङ्टल्क कट्टा गयी फाॉकी जग्गा ङ्झफिी 
गनङ्टिऩनेभा भारऩोत कामािरम¸ ङ्झडल्रीफजाय¸ काठभाडौंका कभिचायीहरूरे सो कामि नगयी याजस्व 
तथा राबकय छरी गयी भोटो यकभसभेत ङ्झरएिाएको बङे्ङ ।  

2077।2।15 

92. 
ङ्ञजल्रा ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक बोटेचौय एङ्चयमाअन्तगित यहेको रप्सीपेदी देउयारी सडकिण्डभा 
कारोऩरे गनिका राङ्झग सडक ङ्झडङ्झबजन कामिरम¸ फफयभहर¸ काठभाडौंफाट फजेट ङ्झफङ्झनमोजन 
बई कारोऩरेको ङ्ञजम्भा योसनी कन्स्ट्रक्सनराई ङ्छदएकोभा सो ङ्झनभािण कम्ऩनीरे कभजोय 

2077।2।15 
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ङ्झनभािण साभग्री य ऩातरो कारोऩरे गयेको कायण ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ बएको 10/15 ङ्छदनभै 
सडकको कारोऩरे उङ्ञप्कएको हङ्टॉदा सो ङ्झनभािण कम्ऩनीउऩय कायफाही गयी ऩाउॉ ।  

93. 

ङ्ञजल्रा धनङ्टषा¸ गणेशभान चायनाथ नगयऩाङ्झरकाको फजेटफाट वडा नॊ. ५ गोदाय चौकीदेङ्ञि 
सिङ्टवनी जानेफाटो फीचभा ऩने यिाही िोल्सीभा फाॉध फाॉङ्झधएकोभा गणेशभान चायनाथ 
नगयऩाङ्झरकाको कामािरम प्रभङ्टिरगामत सङ्झभङ्झतको योहफयभा फनाइएको फाॉध स्तयीम नदेङ्ञिएको 
य आङ्झथिक चरिेर बएको य उि वडाभै ऩोियी भभित गनिका राङ्झग उि नगयऩाङ्झरकाफाट 
छङ्टट्याइएको यकभसभेत भ्रष्टाचाय गयेको हङ्टॉदा आवश्मक छानङ्झफन गयी ऩाउॉ।  

2077।2।29 

94. 
कङ्जऩरवस्तङ्ट ङ्ञजल्रा¸ भामादेवी गाउॉऩाङ्झरका गणेशऩङ्टय गाउॉभा प्रदेशसबा सदस्म सहसयाभ 
मादवरे गाउॉऩाङ्झरकाको फजेटफाट व्मङ्ञिगत जग्गाभा भङ्ञन्दय ङ्झनभािण गयेको बङे्ङसभेत ।  

2077।2।29 

95. 
ङ्ञजल्रा दैरेि¸ नमाॉफजायङ्ञस्थत श्री ङ्झरब ङ्टवन भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ दैरेि ऩयीऺा केन्िका 
ऩदाङ्झधकायीहरूसभेतको ङ्झभरेभतोभा ङ्झभङ्झत २०७५।२।९ गते सञ्चाङ्झरत कऺा ११ को 
ऩयीऺाभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङे्ङसभेत।  

2077।2।29 

96. 

ङ्ञजल्रा कैरारी घोडाघोडी नगयऩाङ्झरकारे आ.व. २०७५/७६ भा ढङ्टङ्गा¸ ङ्झगट्टी य फारङ्टवा 
सॊकरनको टेण्डय आह्वान गयेऩश्चात १९ वटा टेण्डय पायाभहरू ङ्झफिी बएकोभा नगयऩाङ्झरका 
प्रशासन य ठेकेदायको ङ्झभरेभतोभा तीनवटा भार न्मूनतभ दयका फोरऩरहरू दताि गयी भ्रष्टाचाय 
बएको हङ्टॉदा छानङ्झफन गयी दोषीराई कायफाही गयी ऩाउॉ ।  

2077।2।29 

97. 
ङ्ञजल्रा ऩाल्ऩा¸ यैनादेवी छहया गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ ङ्ञस्थत सङ्टफोध प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमभा 
कयाय ङ्ञशऺक छनौट प्रङ्जिमाभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङे्ङसभेत ।  

2077।2।29 

98. 
नेऩार प्रहयीका ऩूवि प्र.स.ङ्झन. चन्िङ्झसॊह भहयाको शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर झङ्टठा/नक्करी 
बएकारे कायफाही गयी ऩाउॉ बङे्ङसभेत । 

2077।2।29 

99. 

ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा¸ गङ्टरङ्चयमा नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ का वडा अध्मऺ धभेन्िकङ्ट भाय फङ्झनमाॉरे झङ्टठा 
ङ्जववयणका आधायभा सोही वडा नॊ. ८ भा फस्न े स्व. यॊगीरार गङ्टप्ताका छोया प्रदीऩ गङ्टप्ता य 
सन्दीऩ गङ्टप्ताराई ऐ.ऐ फस्न ेप्रवीन ऩोयवारका नक्करी छोया फनाई वडा अध्मऺको ङ्झभरेभतोभा 
नाता प्रभाङ्ञणत गयी सन्दीऩ गङ्टप्ताराई नेऩारगञ्ज उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ६ फासस्थान 
देिाई सन्दीऩ गङ्टप्तारे ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम फाॉकेफाट नागङ्चयकता ङ्झरएको बङे्ङ ।  

2077।३।४ 

100. 
ङ्ञजल्रा फाया¸ साङ्झफक डङ्टभयवाना गा.ङ्जव.स.का सङ्ञचवसभेतरे २०६७ भा ङ्झससौ ङ्झफिी गयेको ७ 
राि¸ प्राकृङ्झतक स्रोतको ६ राि¸ २०६८ भा रु.१३¸50¸000।-¸ ङ्ञज.ङ्जव.स.फाट प्राप्त हङ्टन े
प्राकृङ्झतक स्रोतफाऩतको ८ राि यकभ २०६७ देङ्ञि ङ्जहनाङ्झभना गयेको ।  

2077।३।४ 

101. 

िानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन ङ्जवबागअन्तगित सॊघीम िानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन 
आमोजना ङ्छदिेर¸ िोटाङभा कामियत आमोजना प्रभङ्टि याजकङ्ट भाय शार्क्य (ङ्झस.ङ्झड.ई.) रे 
कङ्झभसन नङ्झरई काभ नगने¸ आ.व.075/076 भा कङ्चयफ एक कयोड कङ्झभसन असङ्टर 
गयेकोभा ङ्झनजका सयकायी गाडीका ड्राइबय एकफहादङ्टय ङ्झगयीको याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैँक¸ 
ओिरढङ्टङ्गाभा यहेको फचत िाताभा यकभ जम्भा गनि रगाई त्मस िाताफाट आफ्नो नातेदायको 
िाताभा यकभ ऩठाउन रगाएको¸ 2076 असायभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ठेकेदायसॉग कङ्चयफ ऩचास राि 
िाताभा याख्न रगाई ङ्झफर ब ङ्टिानी गयेको हङ्टॉदा कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही गयी ऩाउॉ बङे्ङसभेत ।  

2077।३।११ 

102. 
ङ्ञजल्रा रुऩन्देही ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरकाको आ.व. 2074/075 भा सञ्चाङ्झरत नारी ङ्झनभािण 
तथा ङ्झबरी सडक ढरान कामिभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङसभेत ।  

2077।३।११ 

103. 

झाऩा ङ्ञजल्रा फङ्टर्द्शाङ्ञन्त गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ५ ङ्ञस्थत ऩाॉचऩोियी साभङ्टदाङ्जमक वनभा रूि 
काटी घाटगद्दीभा यहेका २६ थान टङ्टनाहरूभा टाॉचा नरगाई साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा 
सभूहका ऩदाङ्झधकायीहरू य वन कामािरमका कभिचायीहरूसभेतको ङ्झभरोभतोभा चोयी ङ्झनकासी 
गनि रागकेो ।  

2077।३।१५ 

104. 

अङ्झभन सङ्टशीर फङ्टढाथोकीराई घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्छदने िभभा ऩिाउ ऩयी तत्कार आमोगभा यहेका 
ङ्ञजल्रा ओिरढङ्टङ्गा¸चम्ऩादेवी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ फस्ने प्रवेश बङे्ङ ऻानफहादङ्टय काकीको 
भोफाइरभा वडा अध्मऺराई रु.१¸००¸०००।- ङ्जहसाफ ङ्जववयण उल्रेि बएको देङ्ञिएकारे 
ङ्झनज ऻानफहादङ्टय काकीसभेतरे घङ्टस/ङ्चयसवत रेनदेन गयेको ।  

2077।३।१५ 

105. मातामात व्मवस्था ङ्जवबाग काठभाडौंफाट आह्वान गङ्चयएको Electronic Driving License and 2077।३।१५ 
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Vehicle Registration System टेन्डयभा उच्च ऩदस्थको ङ्झभरोभतोभा अङ्झनमङ्झभतता बएको तथा 
स्भाटिकाडि िङ्चयदको बेङ्चयएसनभा सभेत २५$ बन्दा फढी बेङ्चयमसन गयी अङ्झनमङ्झभतता गयेको 
बङे्ङसभेत ।  

106. 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामािरम कैरारीका ङ्ञजम्भेवाय कभिचायीहरूरे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवद्यारमको ङ्जऩ.ङ्झस.एप. 
यकभ य ऩाठ्यऩङ्टस्तकको यकभ ङ्झनकासा गदाि वास्तङ्जवक ङ्जवद्याथॉ सॊतमाबन्दा फढी ङ्जवद्याथॉ सॊतमा 
देिाई आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता एवॊ भ्रष्टाचाय गयेको बङे्ङसभेत । 

2077।३।१५ 

107. 
ङ्ञजल्रा फाया¸ साङ्झफक प्रसौनी गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 05 ङ्जक.नॊ. 228¸ 257¸ 264 य 265 
का जग्गाहरू बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरम¸ करैमा¸ फायाफाट याजीनाभा ऩाङ्चयत हङ्टॉदा 
याजस्व ङ्जहनाङ्झभना बएको बङे्ङसभेत ।  

2077।३।२५ 

108. 
ऩाॉचथय ङ्ञजल्रा पाल्गङ्टनन्द गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. २ ङ्ञस्थत इम्फङ्टङ स्वास्थ्म चौकी व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य स्वास्थ्म चौकी प्रभङ्टिरे ङ्झडङ्जिज १-थान¸ ङ्झफ.ऩी. सेट २-थान य सोराय 
सेट २-थान ङ्जहनाङ्झभना गयेको बङे्ङसभेत ।  

2077।३।२५ 

109. 

ङ्ञजल्रा फङ्छदिमा भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ ङ्ञस्थत कोटही भङ्जहरा साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सभूहरे ङ्झनमङ्झभत रूऩभा साधायणसबा तथा रेिाऩयीऺण नगयेको¸ आङ्झथिक 
कायोफायको ऩायदशॉ रूऩभा अङ्झबरेिन नगयी रु.19¸22¸033।47 फयाफयको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको¸ ङ्झफर बयऩाई सॊरग्न नगयेको य Backward Society Education नाभक 
सॊस्थारे दङ्टई चयणभा ङ्छदएको वृऺ ायोऩण य नसियी व्मवस्थाऩन फाऩतको यकभ सोही साभङ्टदाङ्जमक 
वन उऩबोिा सभूहका अध्मऺ मोगाकङ्ट भायी गौतभ य कोषाध्मऺ सङ्टनकङ्ट भायी चौधयीसभेतरे 
ङ्जहनाङ्झभना गयेकारे सो कामिभा सॊरग्न व्मङ्ञिहरू उऩय आवश्मक छानङ्झफन गयी कानूनी 
कायफाही गयी ऩाउॉ ।  

2077।३।२५ 

110. 
ङ्ञजल्रा यौतहट¸ गढीभाई नगयऩाङ्झरकाका ङ्झनङ्झभत्त प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत तथा सहमोग 
नेऩार नाभक सॊस्थाका अध्मऺ सङ्टङ्झनता ङ्झतभङ्ञल्सनासभेतरे सहमोग नेऩार नाभक सॊस्थाभापि त 
सॊचाङ्झरत भङ्जहरा ङ्जहॊसा तथा फार ङ्जववाह न्मूनीकयण कामििभभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको ।  

2077।३।२५ 

111. 

आफ्नो नाभभा दताि बएको झाऩा ङ्ञजल्रा शयणाभती गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९ ङ्जक.नॊ. १९८ ऺे.प. 
1-10-0-0 य ङ्जक.नॊ. 282 ऺे.प. 0-11-0-0 जग्गाको का.भ.न.ऩा. २९ फाट अनङ्झधकृत 
व्मङ्ञि याभकृष्ण भहजिनराई जग्गाधनी िडा गयी ङ्जकते गयी पोटो टाॉस गयी याजीनाभा ऩास 
गयेको बङे्ङसभेत ।  

2077।३।२५ 

112. 
काठभाडौं भहानगयऩाङ्झरकाभा कामियत इङ्ञन्जङ्झनमय हेभन्तकङ्ट भाय चौयङ्झसमारे सेवाग्राहीफाट 
घङ्टस/ङ्चयसवत ङ्झरएको बङे्ङसभेत ।  

2077।३।२९ 

113. 
ङ्ञजल्रा यौतहट¸ गढीभाई नगयऩाङ्झरकाका भेमय श्माभप्रसाद मादव य ङ्झनङ्झभत्त प्रशासकीम 
अङ्झधकृतसभेतरे आङ्झथिक वषिको अन्त्मभा होटरभा फसी चेक काटेको य अङ्झनमङ्झभत ढङ्गरे 
कागज ङ्झभराई आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता गयेको बङे्ङसभेत ।  

2077।३।२९ 

114. 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरम¸ बिऩङ्टय¸ झाऩाका कृष्ण रुचाररे ङ्जवचौङ्झरमाफाट कामािरम 
ऩङ्चयसयभा यकभ ङ्झरएको ङ्छदएको बङे्ङ ङ्झबङ्झडमो येकडिसङ्जहतको उजङ्टयी ।  

2077।३।२९ 

115. 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरम¸ बिऩङ्टय¸ झाऩाका गणेश नाभ गयेका कभिचायीरे 
ङ्जवचौङ्झरमाफाट कामािरमभा यकभ ङ्झरएको ङ्छदएको बङे्ङ ङ्झबङ्झडमोसङ्जहतको प्रङ्झतवेदन उजङ्टयी ।  

2077।३।२९ 

116. 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरम¸ बिऩङ्टय¸ झाऩाका (ना.सङ्ट. चण्डी ऩाण्डे बङ्झनएकोभा) 
सनाितफाट ऩङ्जहचान िङ्टरेका िङ्चयदाय चङ्ञण्डकाप्रसाद िनाररे ङ्जवचौङ्झरमाफाट कामािरमभा यकभ 
ङ्झरएको ङ्छदएको बङे्ङ ङ्झबङ्झडमो येकडिसङ्जहतको प्रङ्झतवेदन उजङ्टयी ।  

2077।३।२९ 

 

तऩङ्झसर फभोङ्ञजभका याष्डसेवक कभिचायीहरूरे स्रोत निङ्टरेको सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयेको बङ्ङे सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा 
साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको अवङ्झधङ्झबरको आम्दानीका वैध स्रोतफाट प्राप्त यकभको अनङ्टऩातभा ङ्झनजहरूरे आजिन गयेको 
चरअचर सम्ऩङ्ञत्त तथा अन्म िचिहरू कभ बएको िङ्टल्न आएकारे ऩङ्झछ अन्म थऩ प्रभाण प्राप्त हङ्टन आएभा सोही फित 
ऩङ्टन: अनङ्टसन्धान रगामत कानूनफभोङ्ञजभ कायफाहीहरू हङ्टने नै हङ्टॉदा हार देहामका कभिचायी/ऩदाङ्झधकायीङ्जवरुर्द्का ८ वटा 
उजङ्टयीहरू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ 2048 को दपा 19 को उऩदपा (12) फभोङ्ञजभ ताभेरीभा 
याङ्ञिएको छ । 
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ङ्झस.नॊ. 
आमोगको ङ्झनणिम 

ङ्झभङ्झत 
नाथ¸ थय ऩद कामािरम 

1. 
2076।6।१6 गीता याणा (ऺेरी) तत्कारीन व्मवस्थाङ्जऩका 

सॊसद् सदस्म 
व्मवस्थाङ्जऩका सॊसद्।  

2. 
2076।8।5 ङ्जवन्देश्वयप्रसाद रेिक उऩसङ्ञचव याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवत्त 

आमोग ।  

3. 
2077।१।8 सङ्टभन ऩोियेर िङ्चयदाय मातामात व्मवस्था कामािरम¸ 

चाफङ्जहर¸ काठभाडौं ।  

4. 
2077।३।४ सङ्टभनयाज ऩाण्डे सहामक प्रशासकीम 

अङ्झधकृत (छैठौं तह) 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयण¸ काठभाडौं।  

5. 2077।३।४ यवीन्ि झा ङ्झनदेशक (अवकास) नेऩार दूयसॊचाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड।  

6. 
2077।३।४ डा. नयेशप्रताऩ के.सी. तत्कारीन 

ङ्झनदेशक(अवकास) 
स्वास्थ्म सेवा ङ्जवबाग ।  

7. 2077।३।११ याभावताय मादव ऩूवि उऩकङ्ट रऩङ्झत ऩूवािञ्चर ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ भोयङ।  
8. 2077।३।२५ भोहनप्रसाद ढकार कय अङ्झधकृत  ठूरा कयदाता कामािरम¸ रङ्झरतऩङ्टय ।  
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२.10 भङ्टल्तफी 
आमोगभा ऩनि आएका उजङ्टयीहरूभध्मे आ.व. 207६।07७ भा देहामका ९ वटा उजङ्टयीहरू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभावरी¸ 2059 को ङ्झनमभ 10 को उऩङ्झनमभ (2) फभोङ्ञजभ भङ्टल्तफीभा याङ्ञिएको छ । 

ि.सॊ. उजङ्टयीको व्महोया भङ्टल्तफी ङ्झनणिम ङ्झभङ्झत 

1. 
फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान¸ धयानरे ङ्झभङ्झत 2074।2।22 गते आह्वान गयेको 
1.5 Tesla MRI Machine िङ्चयदसम्फन्धी टेण्डयभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको।  

2076।5।12 

2. स्वास्थ्म सेवा ङ्जवबागफाट ऐनङ्जवऩयीत सातौं तहभा स्तयवङृ्जर्द् गयेको ।  2076।6।16 

3. 

काठभाडौं ङ्ञजल्रा¸ चऩरी बिकारी गा.ङ्जव.स.¸ वडा नॊ. 7ग¸ ङ्जकत्ता नम्फय 26¸ ऺेरपर 2-
1-2-0 को जग्गा गणेशरार भानन्धयका ङ्जऩता गणेशफहादङ्टय भानन्धयको नाभभा दताि देङ्ञिन्छ 
बङे्ङ व्महोया सवोच्च अदारतको पैसरासभेतभा हङ्टॉदाहङ्टॉदै भारऩोत कामािरम¸ चाफङ्जहरका प्रभङ्टि 
भारऩोत अङ्झधकृत ऩदभप्रसाद अमािर¸ ना.सङ्ट. सङ्टयेन्ि ताभाङ य िङ्चयदाय रक्ष्भण फस्नेतसभेतको 
ङ्झभरोभतोभा रु.25 राि घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरई अङ्जपसको से्रस्ता च्माती¸ से्रस्ताभा बएको व्महोया 
भेटी सच्माई ङ्जकते जग्गाधनी दताि प्रभाणऩङ्टजािअनङ्टसाय ङ्झभराई भोठ ढड्डाभा याङ्ञिएको से्रस्ताराई 
आधाय फनाई गैयकानूनी रूऩभा नाभसायी ङ्झनणिम गयेकारे छानङ्झफन गयी दोषीराई हदैसम्भको 
कायफाही गयी ऩाउॉ ।  

2076।८।1२ 

4. 

कम्ऩनी यङ्ञजष् ट्रायको कामािरमका कभिचायीहरूरे फदङ्झनमतऩूणि तयवयरे होटर ब्रङ्ट डामभण्ड 
प्रा.ङ्झर.का सम्ऩूणि कागजातहरू फदरी गयेको¸ तत्कारीन अध्मऺ याभबि डॊगोररे आफ्नो 
हकको सम्ऩूणि सेमय श्रीभती फार कङ्ट भायी डॊगोरराई ङ्झफिीगयी दािेरा िायेजसभेत बइसकेको 
अवस्था छ। आभा फारकङ्ट भायी डॊगोरको भतृ्मङ्टऩश्चात ् वहाॉफाट ङ्छदनङ्टबएको शेषऩङ्झछको फकस-
ऩरफाट अध्मऺ म्मानेङ्ञजङ डाइयेक्टय बियाभ सङ्टवारराई प्राप् त हङ्टन आएका सम्ऩूणि सेमय 
अङ्झबरेि तथा प्रभाणहरू कम्ऩनी यङ्ञजष् ट्रायको कामािरमका कभिचायीहरूको ङ्झभरेभतोभा याभबि 
डॊगोर तथा ङ्ञशवयाभ सङ्टवाररे नष्ट गयेको¸ ऩङ्जहराको सक् करी भाइन्मङ्टङ्जटङ ङ्ञझकेय अको 
नक् करी यािेको कङ्ट या उद्योग भन्रारमसभेतको प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि छ। उजङ्टयी ङ्झनवेदकरे 
कम्ऩनी यङ्ञजष् ट्रायको कामािरमराई कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै अदारतभा भङ्टद्दा दामय नगयेको य मस 
आमोगफाट सभेत भङ्टद्दा भङ्टल्तफीभा याख्न ेकामि बएफाट भ ङ्झनवेदकराई घोय अन्माम बई गरत 
काभ गने कभिचायीहरूराई थऩ हौसरा बएको छ। ङ्ञजल्रा अदारतको मङ्जकन पैसरा 
ऩङ्झछभार मस आमोगफाट कभिचायीहरूराई अनङ्टसन्धान गयी कायफाही गने बन् नफेाट भ 
ङ्झनवेदकराई थऩ आघात ऩङ्टर् माएको छ बन् नेसभेत ।  

2076।9।3 

5. 

धनङ्टषा ङ्ञजल्रा¸ साङ्झफक ङ्झफन्धी गा.ङ्जव.स.¸ वडा नॊ. ४¸ हार जनकऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरका¸ वडा 
नॊ. २३¸ रादोङ्ञस्थत गङ्टठी सॊस्थानको स्वाङ्झभत्वभा यहेको ङ्जकत्ता नॊ. ३०४ य ङ्जकत्ता नॊ. २७५ 
को गङ्टठी तैनाथी जग्गाभा ऩोियी फनाउन ठेक्का ङ्छदएकोभा आङ्झथिक प्ररोबनभा ऩयी जग्गाको 
सॊयचना ङ्झफगायेको तथा अङ्झनमङ्झभत तङ्चयकारे ठेक्का ङ्छदएको बङे्ङसभेत ।  

2076।9।२४ 

6. 
श्री जनङ्जप्रम उ.भा.ङ्जव.¸ कटहयी¸ भोयङको आ.व.०६८/६९¸०६९/७० य ०७०/७१ को 
हयङ्जहसाफ ऩायदशॉ नबएको¸ ङ्जवद्यारमको शौचारम तथा बवन ङ्झनभािणरगामतभा अङ्झनमङ्झभतता 
बएको ।  

2076।11।15 

7. 

ऩारङ्टङटाय नगयऩाङ्झरकाको रङ्टइॉटेर बञ्जमाङदेङ्ञि आॉऩ ङ्जऩऩर हभॉ हङ्टॉदै बच्चेकसम्भको ३० 
ङ्जक.ङ्झभ. सडक कारोऩरे तथा स्तयोङ्ङङ्झतका राङ्झग आवश्मक कच्चा ऩदाथि आऩूङ्झतिको ङ्ञजम्भा 
ङ्झरएको राभा एण्ड अभय जे.बी.का प्रङ्झतङ्झनङ्झध सङ्टयेन्ि कङ्टॉ वयरे नमाॉ िसय दताि य नाभसायी गनि 
नऩाइने अवस्थाभा सभेत जफयजस्ती गोयिा न.ऩा. १० भा हङ्चयभानङ्झसॊह फस्नेतको नाभभा 
यहेको देउयारी िसय उद्योग आफ्ना नाभभा नाभसायी गयी घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतराई झङ्टर्क्याएय आमोजनास्थरबन्दा धेयै ऩय ठाउॉसायीसभेत गयी जफयजस्ती िसय स्थाऩना 
गयी दयौंदी नदीफाट स्वीकृत अनङ्टभङ्झतबन्दा फढी नदीजन्म ऩदाथि उत्िनन्̧  सॊकरन तथा 
प्रशोधन गयेको बङे्ङसभेत ।  

2076।11।२२ 

8. 
तनहङ्टॉ ङ्ञजल्रा साङ्झफक ङ्झबभाद गा.ङ्जव.स.¸ ङ्झबभाद फजायऺेरको दङ्ञऺण ऩूविभा सेती नदी¸ ऩङ्ञश्चभ 
दङ्ञऺण ङ्ञजदी-िोरा¸ उत्तय फाघटायभा यहेको नाऩनक्सा बई ऩतॉ जङ्झनएको य नेऩार सयकायको 
नाभभा से्रस्ता कामभ यङ्जहयहेको कङ्चयफ १५०० योऩनी जग्गा जनज्मोङ्झत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम¸ 

2077।2।8 
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 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७५/७६  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ 

ङ्झबभाद य तत्कारीन प्रधानऩञ्चरे घयामसी कागजात गयी सडकसॉग जोङ्झडएका जग्गाराई हातको 
१० रािसम्भ ङ्झरई घडेयीको रूऩभा व्मङ्ञि ङ्जवशेषराई गैयकानूनी तवयरे फेचङ्झफिन गयेको य 
सयकायी जग्गा िान े षडमन्र गयी कङ्झथत सॊस्था य व्मङ्ञि ङ्जवशेषफीचको भङ्टद्दा सवोच्च 
अदारतभा ङ्झभराऩर गने गयाउनेउऩय अनङ्टसन्धान गयी ऩाउॉ बङे्ङसभेत । 

9. 

नापायङ्जहत साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको रूऩभा स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेको चाॉगङ्टनायामण¸ 
बिऩङ्टयङ्ञस्थत नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ करेज (NEC) भा ङ्जवधान य ङ्झनमभङ्जवऩयीत मस करेजराई 
प्राइबेट ङ्झरङ्झभटेडभा ऩङ्चयणत गने काभ बएको¸ ऩोिया ङ्जवश्वङ्जवद्यारमसॉग यहेको सम्फन्धनराई 
प्रङ्जिमा नऩङ्टर् माई भध्मऩङ्ञश्चभाञ्चर ङ्जवश्वङ्जवद्यारमसॉग सानि िोङ्ञजएको साथै करेजभा थङ्टप्र ैआङ्झथिक 
अङ्झनमङ्झभतता बएको ।  

2077।3।18 
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३.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

भ्रष्टाचायजन्म कामिको उजङ्टयीउऩय गङ्चयने अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनको दण्डात्भक कामिरे भार अऩेङ्ञऺत रूऩभा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रण हङ्टन नसक्ने हङ्टॉदा भ्रष्टाचाय हङ्टन नङ्छदन ङ्झनयोधात्भक कामिहरू य भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सचेतना पैराउने प्रवर्द्िनात्भक 
कामिहरूराई आमोगरे ङ्झनयन्तयता ङ्छदएको छ । अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना 
(आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१) रे उऩचायात्भक, ङ्झनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास गयी 
चायिम्फे यणनीङ्झत अॊगीकाय गयेअनङ्टरूऩ आमोगफाट भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू 
सभेत देशका ङ्जवङ्झबङ्ङ बागहरूभा सॊचारन हङ्टॉदै आएका छन ् । मसै प्रमोजनका राङ्झग आमोगफाट ङ्झनयोधात्भक य 
प्रवर्द्िनात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩर, 2074 सभेत स्वीकृत बई भ्रष्टाचाय जस्तो जङ्जटर य फहङ्टआमाङ्झभक कायण य 
असय हङ्टने ङ्जवषम सभाधानका िाङ्झतय अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनका अरावा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सचेतना, सहमोग, सद्  बाव, 
सयोकाय य सहकामि अङ्झबवङृ्जर्द्को अङ्झबङ्ङ ऩाटोभा आमोगरे कामि गदै आइयहेको छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणको ङ्झनयोधात्भक 
यणनीङ्झतअन्तगित आमोगरे भ्रष्टाचायको जोङ्ञिभऩूणि ऺेर तथा ङ्जवद्यभान ऩर्द्ङ्झतका कभजोयी य भ्रष्टाचायका प्रभङ्टि 
कायणहरूको ऩङ्जहचानभा सभेत जोड ङ्छदएको 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 भ्रष्टाचाय हङ्टनै नङ्छदन भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतताको सूचना, जानकायी वा सम्बावना 
बएभा िफयदायी गने, सजग गयाउने, ध्मानाकषिण गयाउनेरगामतका ङ्झनयोधात्भक उऩामहरूको अवरम्फन गदै आउनङ्टका 
साथै भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनभत ङ्झसजिना गने, जानकायीभूरक सूचनाहरू सम्प्रषेण गने, भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् ङ्ञशऺा प्रदान 
गनेरगामतका प्रवर्द्िनात्भक उऩामहरूराई ऩङ्झन सॉगसॉगै अङ्ञघ फढाइएको छ ।  
भ्रष्टाचाय सफै नागङ्चयकको सयोकायको ङ्जवषम बएकारे आमोगका कामािरमहरूफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकाय सभूहहरूसॉग सहकामि 
स्थाऩना गनि य सचेतना पैराउन अन्तङ्जिि मा कामििभ य साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभ सञ्चारन हङ्टॉदै आएको छ । उि 
कामििभहरूभा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, कभिचायी, नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्जवद्याथॉ, सॊचायकभॉ, भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सङ्जिम 
अङ्झबमन्ता, आभ नागङ्चयकरगामतको सङ्जिमताऩूविक सहबाङ्झगता हङ्टन ङ्टका साथै भ्रष्टाचाय देिे/बोगेभा गनङ्टिऩने कामिका साथै 
भ्रष्टाचाय योक्न आभ नागङ्चयकरगामत अन्म सयोकायवारारे िेल्न सक्ने बङू्झभका, भ्रष्टाचायको नवीन प्रवङृ्ञत्तरगामतका 
ङ्जवषमभा अन्तङ्जिि मा य साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभभा छरपर य अनङ्टबव आदानप्रदान हङ्टने गयेको छ । जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
कभिचायीदेङ्ञि ङ्झरएय ङ्जवद्याथॉ वगिरगामतभा सदाचाय य भ्रष्टाचायङ्जवयोधी बावना य सॊकल्ऩ ङ्जवकास गनि मी प्रमासहरूरे 
सहमोग गयेका छन ्।  
नागङ्चयकको सहमोगङ्झफना भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गनि नसङ्जकने बएकारे नागङ्चयकराई भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा थऩ सङ्जिम फनाउन 
आमोगरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊस्थासम्फन्धी अवधायणाऩर तमाय ऩायी भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी 
सॊस्था गठन गयी सहकामि प्रायम्ब गने य तत्ऩश्चात सॊस्थाहरूको प्रबावकाङ्चयताका आधायभा स्थानीम नागङ्चयक सभाजको 
सङ्जिमताभा हयेक ङ्ञजल्राभा मस्ता सॊस्थाहरू गठन गने अवधायणा ङ्झरएको छ । 

आमोगरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को 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 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवर्द्िनभा अऩेङ्ञऺत 
उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर हङ्टनेछ बङ्ङे आमोगको ङ्जवश्वास यहेको छ ।  

ऩङ्चयच्छेद– ३ 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू  
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भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को अन्तयािङ्जष्डम ङ्छदवस ङ्झडसेम्फय ९ ताङ्चयिका ङ्छदन सम्भाननीम प्रधानभन्रीको सभङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्जवशेष 
कामििभका साथ भनाइॉदै आएको छ । मसैगयी आमोगको स्थाऩना ङ्छदवसको अवसयभा भाघ २८ गते सम्भाननीम 
याष्डऩङ्झत, सम्भाननीम प्रधानभन्री रगामत ङ्जवङ्ञशष्ट भहानङ्टबावहरूको सहबाङ्झगताभा ङ्जवङ्झबङ्ङ चेतनाभूरक साॊस्कृङ्झतक कामििभ, 
ङ्जवद्याथॉहरूफीच ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवधाभा प्रङ्झतमोङ्झगताहरू सञ्चारन गयेय ङ्झनमङ्झभत रूऩरे वाङ्जषिकोत्सव भनाइॉदै आएको छ । मस्ता 
कामििभहरूफाट सभेत भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ । 

३.२  ङ्झनयोधात्भक कामििभ 

 ३.२.१  भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासनसम्फन्धी सङ्टझाव सॊप्रषेण 

 आमोगरे भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण गनि ङ्जवद्यभान अवस्थाका सभस्मा, च ङ्टनौती य सङ्टधायका राङ्झग आवश्मक कदभहरूफाये 
वाङ्जषिक रूऩभा नेऩार सयकायराई सङ्टझाउॉदै आएको छ । कामिसम्ऩादनफाट हाङ्झसर अनङ्टबव, अध्ममन य 
ङ्जवश्लषेणसभेतका आधायभा नेऩार सयकायराई नीङ्झत, सॊयचना, कामििभ तथा कामिव्मवहायसम्फन्धी सङ्टझावहरू 
कामािन्वमनका राङ्झग अनङ्टयोध गदै आएको छ । आमोगका सङ्टझावहरूको उङ्ञचत कामािन्वमन हङ्टने हो बने 
भ्रष्टाचायको योकथाभ गनिका अरावा जनचेतना फढाउन सघाउ ऩङ्टग्न जानङ्टका साथै भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतताभा 
कभी आउने ङ्जवश्वास गनि सङ्जकन्छ । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा भूरत: आमोगरे देहामका ङ्जवषमसम्फन्धी सङ्टझाव प्रषेण 
गयेको छ : 

  (क) स्थानीम तहभा सङ्टशासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी सङ्टझाव : 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे आमोग तथा भातहतका कामािरमहरूभा ऩयेका स्थानीम तह 
(गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका, प्रदेशसभेत) हरूरे प्रमोग गयेका नीङ्झतगत तथा कानूनी अङ्झधकाय, कामिगत व्मवस्था 
तथा सञ्चारन बएका रङ्ञऺत कामििभ (ङ्ञशऺा, स्वास्थ्म, ऺभता ङ्जवकास), साविजङ्झनक सेवा प्रवाह तथा ऩूवािधाय 
ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिहरूसॉग सम्फङ्ञन्धत उजङ्टयीहरूको छानङ्झफन, अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात गदाि देङ्ञिएका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सवारहरूराई अध्ममन गयी ६१ फङ्टॉदे सङ्टझावहरू ङ्छदएको ङ्झथमो । मसफाट स्थानीम तहभा हङ्टने 
अङ्झनमङ्झभतता एवॊ भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्त ङ्झनमन्रण बई साविजङ्झनक सेवाप्रवाहभा सङ्टधाय हङ्टॉदै जाने अऩेऺा आमोगरे 
गयेको छ। 
(ि) एक ङ्ञजल्रा एक उत्ऩादन कामििभसम्फन्धी सङ्टझाव : 
आमोगरे प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा नेऩार सयकाय कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्रारम य नेऩार उद्योग वाङ्ञणज्म 
भहासॊघ अन्तगितको कृङ्जष उद्यभ केन्ि टेकङ्ट को साझेदायीभा साविजङ्झनक ङ्झनजी अवधायणाभा सॊचाङ्झरत एक ङ्ञजल्रा 
एक उत्ऩादन कामििभको कामािन्वमन अवस्थासम्फन्धी अध्ममन ङ्जवश्लषेण गयी सोको प्रबावकाङ्चयताका राङ्झग १३ 
फङ्टॉदे सङ्टझावहरू ङ्झसपाङ्चयस गयेको ङ्झथमो । मसफाट उि कामििभको सम्फन्धभा प्राप्त गङ्टनासो एवॊ अङ्झनमङ्झभतताका 
साथै भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तभा ङ्झनमन्रण हङ्टन जाने अऩेऺा आमोगरे गयेको छ। 
(ग) प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजनासम्फन्धी सङ्टझाव : 
आमोगरे प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा नेऩार सयकायको रगानीभा कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्रारम भातहत 
प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजनारे आ.व. ०७४/७५ य ०७५/७६ को स्वीकृत कामििभअनङ्टसाय 
रागत सहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत यही सॊचारन गयेको शीत बण्डाय गहृको सॊचारन भोडाङ्झरटी स्ऩष्ट नहङ्टनङ्ट, याज्मरे 
ऩाउने प्रङ्झतपरको फायेभा सम्झौताभा उल्रेि नहङ्टनङ्ट, अनङ्टदान ङ्छदॊदा शीत बण्डाय गहृको अरावा अन्म ङ्झनभािण 
कामिहरूराई ऩङ्झन अनङ्टदान ङ्छदनङ्ट रगामतका फेङ्झथङ्झतहरूका सम्फन्धभा १२ फङ्टॉदे सङ्टझावहरू ङ्छदई भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक कामि अगाङ्झड फढाएको ङ्झथमो ।  

 (घ) रुग्ण ठेक्काको व्मवस्थाऩन सङ्टधायसम्फन्धी सङ्टझाव : 
आमोगफाट २०७५ सारभा १८४८ वटा रुग्ण अवस्थाभा देङ्ञिएका ठेक्काहरूको सङ्टधायका राङ्झग नेऩार 
सयकायराई सङ्टझाव ङ्छदइएको ङ्झथमो । तत्सम्फन्धभा २०७५ ऩङ्टसदेङ्ञि २०७६ ऩङ्टससम्भको अवङ्झधभा सङ्टझाव 
कामािन्वमनफाट प्राप्त उऩरङ्ञब्ध, देङ्ञिएका सभस्मा य आगाभी सङ्टझावसभेत सभेङ्जटएको "रुग्ण ठेक्काको व्मवस्थाऩन 
अध्ममन तथा ङ्जवश्लषेण प्रङ्झतवेदन, २०७६" भापि त २७ फङ्टॉदाभा सङ्टझावहरू प्रषेण गङ्चयएको छ । नेऩार 
सयकायद्वाया सञ्चारन बएका आमोजनाहरूभध्मे रुग्ण ठेक्काहरूको व्मवस्थाऩन सङ्टधायका राङ्झग आमोगरे नेऩार 
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सयकायका ङ्झनकामहरूराई ऩठाएको सङ्टझावसङ्जहतको प्रङ्झतवेदन एवॊ सङ्टधायका ऩहरका सम्फन्धभा नेऩार सयकायका 
भङ्टतम सङ्ञचव, भन्रारमका सङ्ञचव, ङ्जवबागका भहाङ्झनदेशकसभेत सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूको धायणा तथा प्रङ्झतवेदनभा 
औॊल्माइएका ङ्जवषमहरूको कामािन्वमनका राङ्झग आगाभी कामिमोजनाका ङ्जवषमभा छरपर तथा अन्तङ्जिि मा 
कामििभसभेत गङ्चयएको छ । आमोगफाट ङ्झरइएको मस ङ्जकङ्झसभको ऩहरकदभीरे साविजङ्झनक ङ्जवकास ङ्झनभािणका 
ऺेरभा सकायात्भक प्रबाव ऩयी भङ्टरङ्टकको आङ्झथिक सभङृ्जर्द्भा सहमोग ऩङ्टग्ने अऩेऺा गङ्चयएको छ ।  

 ३.२.२ सभन्वम फैठक, छरपर तथा अन्तङ्जिि मा 
(क) सॊसदीम सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टगभन, छरपर तथा अन्तयङ्जिमा : 
सॊघीम सॊसदका सम्फर्द् सङ्झभङ्झतहरू प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा, याज्म व्मवस्था तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झत य याङ्जष्डम सबा, ङ्छदगो 
ङ्जवकास तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झतभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन 
प्रवर्द्िनभा सहमोग ऩङ्टर् माउन ेउद्देश्मरे छरपर कामििभहरू आमोजना हङ्टॉदै आएको छ । फैठकभा आमोगको 
कामिप्रगङ्झत, कामिङ्छदशा य च ङ्टनौतीका फायेभा प्रस्तङ्टतीकयण तथा छरपरसभेत हङ्टने गयेको छ । मसै ङ्झसरङ्झसराभा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा, याज्म व्मवस्था तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झतफाट २०७६ ऩङ्टस २० गते आमोगको स्थरगत अनङ्टगभन 
तथा छरपर कामििभ सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झथमो । साथै, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा सॊसदीम सङ्झभङ्झतहरूको फैठकभा 
आमोगफाट प्रस्तङ्टतीकयण य छरपरसभेत गङ्चयएको ङ्झथमो । उि छरपर कामििभहरूभा आमोगफाट ऩूवािग्रह 
य प्रङ्झतशोधफाट ङ्झनदेङ्ञशत नबई तथ्म, प्रभाण य ङ्जवङ्झधसम्भत ढङ्गरे दफाफ य प्रबावफाट भङ्टि अनङ्टसन्धान य 
अङ्झबमोजन कामि अङ्ञघ फढाइने प्रङ्झतफर्द्तासभेत व्मि बएको ङ्झथमो । आमोग ङ्जवकास ङ्झनभािण य आमोजना 
व्मवस्थाऩनको फाधक नबई गङ्टणस्तय कामभ गनि सहमोग ऩङ्टर् माउन ङ्जिमाशीर ङ्झनकाम बएकारे आमोजना 
सभमभै गङ्टणस्तयीम रूऩभा ऩूया गनि सहमोगी हङ्टने गयी अनङ्टसन्धान गने प्रङ्झतफर्द्ता व्मि बएको ङ्झथमो । अनङ्टङ्ञचत 
कामि हेने ङ्झनकामको अबाव बएकारे उि कामिको ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्झन आमोगभा यहने गयी सॊङ्जवधान य कानून 
सॊशोधनका राङ्झग ऩहर हङ्टन तथा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सॊमङ्टि याष्डसङ्घीम भहासङ्ञन्धको कामािन्वमन गनि कानून 
ङ्झनभािण/ऩङ्चयभाजिनको काभभा सङ्झभङ्झतफाट अग्रसयता ङ्झरन आमोगको आग्रह यहेको ङ्झथमो । 

 (ि)  सभन्वम फैठक तथा छरपर : 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामका प्रभङ्टि तथा ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीहरूसॉग भ्रष्टाचायका सम्फन्धभा फढी जनगङ्टनासो आएका 
ऺेरहरूका फायेभा ती ङ्झनकामहरूफाट प्रदान बइयहेको सेवा प्रवाहको अवस्था, सभस्मा तथा च ङ्टनौतीहरू एवॊ 
सभाधानका उऩामहरूको ङ्जवषमभा सभन्वम फैठक तथा अन्तयङ्जिमा कामििभहरू सञ्चारन गयी आवश्मक 
ङ्झनदेशन, सल्राह य सङ्टझावभापि त सहजीकयणको प्रमत्न गङ्चयएको छ । भन्रारम, प्रदेश वा ङ्झनकामगत रूऩभा 
सभम सभमभा गङ्चयएका सभन्वमात्भक एवॊ सहजीकयण फैठकहरूको भाध्मभफाट आ-आफ्ना ङ्झनकामभा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणका राङ्झग सचेतना वा ऩूविसावधानी अऩनाउन सङ्टझावहरू प्रदान गङ्चयएको हङ्टॉदा मसफाट साविजङ्झनक सेवा 
प्रवाह य ङ्जवकास ङ्झनभािणभा सहमोग ऩङ्टग्ने अऩेऺा गङ्चयएको छ । 

 (ग) 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 ९ ऩटक फैठक फसेको छ । कोङ्झबड-१९ को कायणरे उत्ऩङ्ङ कङ्छठनाइका कायण अऩेङ्ञऺत 
सॊतमाभा फैठक फस्न नसके ऩङ्झन आमोगफाट ऩराचायभापि त सम्फङ्ञन्धत भन्रारम/ङ्झनकामका तोङ्जकएका 
व्मङ्ञिसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमहरूको अवस्थाको जानकायी ङ्झरने कामिसभेत बएको छ । आमोगफाट बएका 
ङ्झनणिमको ङ्झछटो य प्रबावकायी कामािन्वमन गयाउन आमोग गम्बीय य सॊवेदनशीर छ ।  

 ३.२.३ भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊस्था गठन 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनसभङ्टदामको सङ्जिम सहबाङ्झगता हाङ्झसर गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी फहस गने, भ्रष्टाचाय य 
अङ्झनमङ्झभतताको ङ्झनगयानी गने तथा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् ङ्जिमाशीर ङ्झनकामसॉग सभन्वम य सहकामि गने उद्देश्मरे 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट ङ्झभङ्झत २०७५।१०।११ भा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी 
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सॊस्थासम्फन्धी अवधायणाऩर स्वीकृत बई आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा ऩयीऺणका रूऩभा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को 
नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊस्था गठन गयी सहकामि प्रायम्ब गने य तत्ऩश्चात सॊस्थाहरूको प्रबावकाङ्चयताका आधायभा 
स्थानीम नागङ्चयक सभाजको सङ्जिमताभा मस्ता सॊस्थाहरू गठन गने अवधायणा ङ्झरइएकोभा उि 
अवधायणाफभोङ्ञजभ हारसम्भ कञ्चनऩङ्टय, कैरारी, दैरेि, सङ्टिेत, रुऩन्देही, गङ्टल्भी, कास्की, ऩवित, स्माङ्जा, 
ङ्ञचतवन, भकवानऩङ्टय, धाङ्छदङ, ङ्झसयाहा, धनङ्टषा य सङ्टनसयीसभेत गयी १५ वटा ङ्ञजल्राभा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक 
ङ्झनगयानी सॊस्था गठन बएका छन ् । उि सॊस्थाफाट भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी जनचेतनाभूरक कामििभ, 
साविजङ्झनक फहस, साविजङ्झनक ऩयीऺण, अध्ममन सवेऺण, सहकामि तथा सदाचाय प्रवर्द्िनका कामििभहरू 
सञ्चारन बई भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनभत ङ्झसजिना गनि य सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनिभा सहमोग ऩङ्टग्ने अऩेऺा ङ्झरइएको छ ।  

 ३.२.४ ङ्जवशेष ङ्झनगयानी तथा ि ङ्टत कायफाही 
स्वतन्र सॊस्थाभापि त आमोगरे २०७४/७५ य २०७५/७६ भा गयाएका अध्ममन/सवेऺणहरूरे साविजङ्झनक 
सेवाप्रवाहका िभभा भ्रष्टाचायको सघनता बएका सम्बाव्म ऺेरहरू उजागय गयेको हङ्टॉदा त्मस्ता ऺेरभा सघन 
ङ्झनगयानी फढाई ङ्झछटो कायफाही गनङ्टिऩने आवश्मकता भहसङ्टस गयी आ.व. २०७५/७६ भा ङ्जवशेष ङ्झनगयानी तथा 
ि ङ्टत कायफाहीसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध, २०७५ कामािन्वमनभा ल्माइएको ङ्झथमो । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा सभेत भ्रष्टाचाय 
सम्बाव्म ङ्झनकामहरूभा आमोगका कभिचायीहरूराई सेवाग्राहीका रूऩभा िटाई ङ्झनगयानी फढाउने य ङ्झनगयानीभा 
िटाइएका कभिचायीफाट भ्रष्टाचायको सूचना ऩाइएभा भ्रष्टाचायभा सॊरग्न व्मङ्ञिराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने 
कामिराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइएको छ । मसफाट भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्त ङ्झनमन्रण बई साविजङ्झनक सेवाप्रवाहभा सङ्टधाय 
हङ्टॉदै जाने अऩेऺा आमोगरे गयेको छ। 

३.३  प्रवर्द्िनात्भक कामििभ 
 ३.३.१ साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभ 

भ्रष्टाचायका ङ्जवरुर्द् जनचेतना पैराउने कामिअन्तगित आङ्झथिक वषि 2064/65 देङ्ञि आमोगरे साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा 
कामििभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॊ दै आएको छ। आमोगका भातहत कामािरमहरूफाट ङ्जवद्यारमस्तयभा अध्ममन गने 
ङ्जवद्याथॉ एवॊ ङ्ञशऺकराई रङ्ञऺत वगिभा यािी मो कामििभ सञ्चारन हङ्टॉदै आएको छ । ङ्जवद्याथॉहरू बङ्जवष्मका 
सफै ऺेरभा नेततृ्व गने ठाउॉभा ऩङ्टग्ने हङ्टनारे त्मस्ता वगिराई भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् उभ्माउन सङ्जकमो बने वतिभानभा 
भार नबई बोङ्झर गएय सदाचायी य भ्रष्टाचाय ङ्जवयोधी नागङ्चयक य नेततृ्व ङ्झनभािण गनि सहज हङ्टने कङ्ट याभा ङ्जवश्वस्त 
बएय नै मस प्रकायका कामििभहरूराई भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को यणनीङ्झतको रूऩभा आमोगरे अवरम्फन गयेको हो । 
मस कामििभको भङ्टतम उद्देश्म व्मङ्ञिको सदाचाय, इभान्दाङ्चयता, कतिव्मङ्झनष्ठता, भूल्मभान्मता तथा ङ्ञजम्भेवायी य 
जवापदेङ्जहता अङ्झबवङृ्जर्द् गनङ्टि हो । कोङ्झबड-१९ को प्रबावरे गदाि रक्ष्मअनङ्टसाय कामििभहरू सॊचारन गनि फाधा 
उत्ऩङ्ङ बए ऩङ्झन आङ्झथिक वषि 207६/7७ भा सञ्चारन गङ्चयएका कामििभहरू मस प्रकाय यहेका छन ्:  

ताङ्झरका ३.१ 
आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा सञ्चाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभसम्फन्धी ङ्जववयण 

ि.सॊ. कामािरम सञ्चारन स्थान कामििभ 
सॊतमा 

सहबागी 
सॊतमा 

१. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, इटहयी 

िोटाङ, भोयङ, सङ्टनसयी, ओिरढङ्टङ्गा, सप्तयी, धनकङ्ट टा, 
इराभ य झाऩा । 

८ ७६३ 

२. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, फङ्छदिफास 

ङ्झसन्धङ्टरी य उदमऩङ्टय। २ १८८ 

3. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, हेटौंडा 

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक, काभ्रऩेराञ्चोक, भकवानऩङ्टय, धाङ्छदङ, 
ङ्ञचतवन, ऩसाि, दोरिा य याभेछाऩ । 
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4. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, ऩोिया 

कास्की । १ ४७ 

5. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान प्मूठान, कङ्जऩरवस्तङ्ट, रुऩन्देही, नवरऩयासी (फदिघाट- ५ ५५५ 
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आमोगको कामािरम, फङ्टटवर सङ्टस्ता ऩङ्ञश्चभ) य नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टस्ता ऩूवि) । 

6. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, सङ्टिेत 

डोल्ऩा, सङ्टिेत, य रुकङ्ट भ(ऩङ्ञश्चभ)। ३ ३०८ 

7. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, फङ्टटवर, 
सम्ऩकि  कामािरम नेऩारगॊज 

दाङ । १ ९२ 

8. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, कञ्चनऩङ्टय 

कञ्चनऩङ्टय, अछाभ, डडेल्धङ्टया य कैरारी । ४ ४९७ 

जम्भा : ३२ ङ्ञजल्रा ३२ २,9७६ 

  

ताङ्झरका ३.२ 
हारसम्भ साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभहरूको सॊतमात्भक ङ्जववयण 

ि.सॊ. आङ्झथिक वषि कामििभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1. २०७६/७७ सम्भ ५५६ ६,९६६७ 

२. २०७६/७७ भा भार ३२ २,९७६ 

 जम्भा :  ५८८ ७२,६४३ 

 ३.३.२ अन्तयङ्जिमा कामििभ  
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रफर्द्िन गने कामिभा आमोग य भातहतका ८ वटा कामािरमहरू भापि त आ-आफ्नो 
ऺेरभा स्थानीमस्तयका अन्तयङ्जिमा कामििभहरू सञ्चारन हङ्टॉदै आएको य मस्ता कामििभहरूभा स्थानीम तहका 
ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरू, ङ्ञजल्रास्तयका सयकायी कामािरम तथा सॊस्थान, गैयसयकायी कामािरमका प्रभङ्टि, ङ्झनजी 
ऺेर, नागङ्चयक सभाज, उऩबोिा सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी, ऩरकायरगामतको सहबाङ्झगता हङ्टने गयेको छ । 
अन्तयङ्जिमा कामििभको उद्देश्म सॊघीमताभा स्थानीम तहफाट प्रवाह हङ्टने सेवासङ्टङ्जवधाहरू गङ्टणस्तयीम य सङ्टरब 
तवयभा जनतारे ऩाउनङ्टऩने, ङ्जवकास ङ्झनभािणको काभ स्थानीम जनताको भागअनङ्टसाय स्थानीमकै सहबाङ्झगताभा 
हङ्टन ङ्टऩने बङ्ङे हो । मसका साथै, स्थानीम तहभा यहेको भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतताको अवस्था फङ्टझ्ने, भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् 
जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् गदै स्थानीम सङ्टशासन प्रवर्द्िन गने य जनताराई भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् आपैं  सङ्जिम बएय आमोगको 
काभकायफाहीभा सहमोग गनि अङ्जऩर गनेसभेत यहेको छ । आङ्झथिक वषि 207६/7७ भा मसयी सञ्चारन 
गङ्चयएका अन्तयङ्जिमा कामििभभध्मे आमोगका ऩदाङ्झधकायीहरूको सहबाङ्झगता देहामका कामििभहरूभा यहेको 
ङ्झथमो :- 

ताङ्झरका ३.३ 
आमोगका ऩदाङ्झधकायी सहबागी अन्तयङ्जिमा कामििभको ङ्जववयण 

ि.सॊ. स्थान ङ्झभङ्झत प्रभङ्टि अङ्झतङ्झथ 
1. सङ्टनसयी २०७६।११।१९ भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 
2. इराभ २०७६।११।१८ भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 
३. हेटौंडा (भकवानऩङ्टय) २०७६।४।२१ भाननीम आमङ्टि डा. गणेशयाज जोशी 
४. धाङ्छदङ फेंसी (धाङ्छदङ) २०७६।५।२९ भाननीम आमङ्टि डा. गणेशयाज जोशी 
५. चङ्चयकोट (दोरिा) २०७६।६।६ भाननीम आमङ्टि डा. गणेशयाज जोशी 
६. भन्थरी(याभेछाऩ) २०७६।६।७ भाननीम आमङ्टि डा. गणेशयाज जोशी 
7. स्माङ्जा २०७६।५।२२ भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 
८. गोयिा २०७६।५।२३ भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 
9. तनहङ्टॉ २०७६।५।२४ भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 
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१०. फझाङ २०७६।७।२२ भाननीम आमङ्टि डा. गणेशयाज जोशी 
११. दाच ङ्टिरा २०७६।७।२४ भाननीम आमङ्टि डा. गणेशयाज जोशी 
१२. फैतडी 2076।७।२५ भाननीम आमङ्टि डा. गणेशयाज जोशी 
१३. भाछाऩङ्टच्रे 

गा.ऩा.(कास्की) 
२०७६।७।२८ भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

१४. रभजङ्टङ २०७६।७।२९ भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 
१५. भनाङ २०७६।८।१ भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 
१६. नवरऩयासी (फदिघाट 

सङ्टस्ता ऩङ्ञश्चभ) 
२०७६।६।१२ भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 

१७. फङ्टटवर (रुऩन्देही) २०७६।६।१३ भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङ 
१८. फङ्टटवर (रुऩन्देही) २०७६।८।१७ भाननीम प्रभङ्टि आमङ्टि श्री नवीनकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये 
१९. नवरऩयासी (फदिघाट 

सङ्टस्ता ऩङ्ञश्चभ) 
२०७६।८।१८ भाननीम प्रभङ्टि आमङ्टि श्री नवीनकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये 

आमोग भातहत कामािरमहरूरे सञ्चारन गयेका अन्तयङ्जिमा कामििभहरू मस प्रकाय यहेका छन ्: 
ताङ्झरका ३.४ 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा सञ्चाङ्झरत अन्तङ्जिि मा कामििभको ङ्जववयण 
ि.सॊ. कामािरम सञ्चारन बएका ङ्ञजल्रा कामििभ 

सॊतमा 
सहबागी 
सॊतमा 

१. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, इटहयी 

सङ्टनसयी, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट, इराभ, ओिरढङ्टङ्गा, सप्तयी य 
धनकङ्ट टा 

६ ७७१ 

२. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, फङ्छदिफास 

उदमऩङ्टय, भहोत्तयी, यौतहट, सरािही य ङ्झसयाहा ५ ८३२ 

३. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग, हेटौंडा 

भकवानऩङ्टय, धाङ्छदङ, दोरिा, याभेछाऩ, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक य 
काभ्रऩेराञ्चोक 

६ ८१२ 

४. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, ऩोिया 

तनहङ्टॉ, कास्की, गोयिा, रभजङ्टङ, स्माङ्जा, य भनाङ ६ ४९२ 

5. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, फङ्टटवर 

रुऩन्देही, नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टस्ता ऩूवि), नवरऩयासी 
(फदिघाट-सङ्टस्ता ऩङ्ञश्चभ), ऩाल्ऩा  य अघाििाॉची 

६ १०६८ 

6. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, सङ्टिेत 

डोल्ऩा, रुकङ्ट भ (ऩङ्ञश्चभ), दैरेि, सल्मान य सङ्टिेत ६ ७६४ 

7. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, कञ्चनऩङ्टय 

दाच ङ्टिरा, अछाभ, फझाङ, डोटी, कैरारी य फैतडी 6 ७८८ 

जम्भा : ३९ ङ्ञजल्रा ४१ ५,५२७ 

ताङ्झरका ३.५ 
हारसम्भ सञ्चाङ्झरत अन्तङ्जिि मा कामििभको सॊतमात्भक ङ्जववयण 

ि.सॊ. आङ्झथिक वषि कामििभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1 207५/7६ सम्भ ४११ ४१,८५२ 

२ २०७६/७७ भा भार ४१ ५,५२७ 

 जम्भा : ४५२ ४७,३७९ 
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३.३.३ सॊचाय भाध्मभभापि त प्रवर्द्िनात्भक कामि 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनचेतना फढाउन आमोगरे सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा साभाङ्ञजक सञ्जारको प्रमोग गनङ्टिका साथै ङ्जवङ्जवध 
सूचना तथा जानकायीभूरक साभग्रीहरूको प्रकाशन/प्रसायणसभेत गदै आएको छ । आमोगको वेफऩेज, इभेर, 
पेसफङ्टक, टोरिी टेङ्झरपोन, हट राइन नॊ. 107 भापि त आमोगभा उजङ्टयी ङ्छदन य आमोगका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूको 
जानकायी सङ्ञजरै प्राप्त गनि सङ्जकने व्मवस्था गङ्चयएको छ । ङ्झनमङ्झभत रूऩभा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्का जानकायी एवॊ 
सूचनाभूरक साभग्रीहरू फङ्टरेङ्जटन, िोङ्झसमय, स्भाङ्चयका, वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, प्रसे ङ्जवऻङ्झप्तहरूभापि त 
सयोकायवाराहरूराई सम्प्रषेण गङ्चयएको छ । 
आमोग य नेऩार टेङ्झरङ्झबजनको सहकामिभा आ.व. २०७६/७७ देङ्ञि ''सङ्टशासन सवार'' नाभक साप्ताङ्जहक 
टेङ्झरङ्झबजन कामििभ भॊगरफाय फेरङ्टका ७:२५ भा प्रसायण बई भ्रष्टाचाय य सङ्टशासनका सम्फन्धभा नागङ्चयकको 
बङू्झभका, कतिव्मका साथै भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा आमोगफाट बएका कामिका सम्फन्धभा मथोङ्ञचत जानकायी प्रवाह 
गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण तथा सङ्टशासन प्रवर्द्िनका राङ्झग प्रवर्द्िनात्भक कामि गदै आएको छ । साथै भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् 
ङ्झनष्ऩऺ य उत्कृष्ट सभाचाय सम्प्रषणे गने सॊचाय भाध्मभका अङ्झतङ्चयि अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ भाध्मभफाट भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणको अङ्झबमानभा सहमोग ऩङ्टर् माउने ङ्जवङ्ञशष्ट व्मङ्ञिहरूराई ऩङ्टयस्कृत य सम्भान गने नीङ्झतसभेत यहेको छ। 
आमोगरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्का याङ्जष्डम य अन्तयािङ्जष्डम ङ्छदवसहरूराई उल्रास य ङ्जवशेष बव्मताका साथ सम्ऩङ्ङ गने 
अभ्माससभेत गदै आइयहेको छ ।  
 ३.३.४ विृत्वकरा य कङ्जवता प्रङ्झतमोङ्झगता 
 आमोगको स्थाऩना ङ्छदवसको अवसयभा २०७६ सार भाघ २८ गते ङ्जवगत वषिहरूभा जस्तै विृत्वकरा य 
कङ्जवता प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना गङ्चयएको ङ्झथमो । विृत्वकरा य कङ्जवता प्रङ्झतमोङ्झगताको ङ्जवषम “भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण 
य सङ्टशासन प्रवर्द्िन” यहेको ङ्झथमो । कङ्जवता फढीभा ३०० (तीन सम) शब्दसम्भको हङ्टन ङ्टऩने गयी ङ्झनधाियण 
गङ्चयएको ङ्झथमो । विृत्वकरा कऺा ११ देङ्ञि ङ्जवश्वङ्जवद्यारमस्तयसम्भका य कङ्जवता कऺा ९ देङ्ञि 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारमस्तयसम्भका ङ्झनमङ्झभत अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरूराई रङ्ञऺत गयी आमोजना गङ्चयएको ङ्झथमो । दङ्टवै 
प्रङ्झतमोङ्झगताभा प्रङ्झतमोगीहरूको उभेय हद २५ वषि याङ्ञिएको ङ्झथमो । आमोग य आमोगका ७ वटा 
कामािरमहरूभा प्रथभ चयणको प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना गयी उि प्रथभ चयणफाट छनौट बएका दङ्टवै ङ्जवधाका दङ्टई-
दङ्टई जनाराई काठभाडौंभा बएको दोस्रो चयणको प्रङ्झतमोङ्झगताभा सहबागी गयाइएको ङ्झथमो । कङ्जवता य 
विृत्वकरा प्रङ्झतमोङ्झगताभा प्रथभ तीन स्थान हाङ्झसर गने विाराई ऩङ्टयस्कृत गनङ्टिका साथै कङ्जवका वाङ्ञचत 
श्रव्मदृश्म साभग्री आमोगको वेफसाइटभा याङ्ञिएका छन ्। 
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नेऩारको सॊवैधाङ्झनक व्मवस्थाअनङ्टसाय भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवर्द्िन गने आफ्नो दाङ्जमत्व ङ्झनवािह गनि आमोगरे 
बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास, जनशङ्ञिको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् य ऩङ्चयस्कृत कामिऩर्द्ङ्झतको अवरम्फन गयी ङ्झनमङ्झभत रूऩरे 
सॊस्थागत ऺभता फढाउॉदै आएको छ । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायी, सञ्चायकभॉ, ङ्जवषमङ्जवऻ य 
सयोकायवारासॉग छरपर, अन्तयङ्जिमा य ऩषृ्ठऩोषण प्राप्त गयी तजङ्टिभा एवॊ कामािन्वमन गङ्चयएको आमोगको सॊस्थागत 
यणनीङ्झतक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) भा सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकाससभेत साभेर गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य 
सङ्टशासन प्रवर्द्िनभा कङ्जटफर्द् जनशङ्ञिको ङ्जवकास गने जभको गङ्चयएको छ। मसअङ्ञघको सॊस्थागत यणनीङ्झतरे तीनिम्फे 
यणनीङ्झत अॊगीकाय गयेकोभा आमोगको नमाॉ सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजनारे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् रड्न दण्डात्भक, ङ्झनयोधात्भक, 
प्रवर्द्िनात्भक य सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास गयी चायिम्फे यणनीङ्झत अवरम्फन गयेको छ । सॊस्थागत यणनीङ्झतफभोङ्ञजभ 
आमोगरे कानूनी सङ्टधाय, ऩूवािधाय ङ्झनभािण, ऺभता ङ्जवकास, कामिप्रङ्जिमा सङ्टधाय, सॊचाय तथा ऻान हस्तान्तयणरगामतका 
ङ्जवषमभा जोड ङ्छदएको छ । कानूनी सङ्टधायतपि  आमोगको कामिसम्ऩादनसॉग सम्फङ्ञन्धत कानून य कामिङ्जवङ्झध ऩङ्चयभाजिनका 
राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरइएको छ बने ऩूवािधाय ङ्झनभािणतपि  कामािरम बवन ङ्झनभािण, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ल्माफ य ङ्झडङ्ञजटर 
पयेङ्ञन्सक ल्माफ सङ्टदृढीकयण तथा फमान कऺ ङ्झनभािण गङ्चयएको छ । आमोगरे अङ्झबरेि प्रणारी थऩ प्रबावकायी फनाउन 
य आन्तङ्चयक काभभा च ङ्टस्तता ल्माउन आमोग य भातहतका कामािरमहरूभा ऩूवािधाय तमाय गयी स्वचाङ्झरत कामािरम 
सञ्चारन प्रणारी सॊचारनभा ल्माइएको छ। भानव सॊसाधनको ङ्जवकासका राङ्झग नमाॉ सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण 
गयी आमोगका कामािरमहरूभा स्वीकृत दयफन्दीअनङ्टसाय कभिचायी व्मवस्थाऩन गङ्चयएको छ बने आमोगभा कामियत 
कभिचायीहरूराई ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वदेशी तथा वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ, गोष्ठी, 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 ।  
आङ्झथिक वषि 2०७६/७७ भा आमोगको सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण कामििभफभोङ्ञजभ देहामका कामिहरू सम्ऩङ्ङ बएका  
छन ्:- 

४.१  आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) कामािन्वमन 
 आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झत (सन ् २०१४-२०१९) को सभाङ्झप्तसॉगै आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना 

(२०७६/७७-२०८०/८१) तजङ्टिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । प्रबावकायी य ऩङ्चयस्कृत यणनीङ्झत तजङ्टिभा 
गने उद्देश्मरे ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा आमोगका ऩूवि आमङ्टि तथा ऩदाङ्झधकायीहरू, प्रधान सम्ऩादक/सम्ऩादक, वङ्चयष्ठ 
ऩरकायरगामतका फौङ्जर्द्क ऺेरका व्मङ्ञित्वहरूसॉग छरपर एवभ ् अन्तयङ्जिमाऩश्चात ् यणनीङ्झतक मोजना तमाय 
गङ्चयएको हो । प्रस्तङ्टत यणनीङ्झतक मोजनारे “भ्रष्टाचायभङ्टि य सदाचायमङ्टि सभाज ङ्झनभािण” गने दूयदृङ्जष्ट य “याङ्जष्डम 
ङ्जवकास य साविजङ्झनक सेवाभा जनताको सयर/सहज ऩहङ्टॉच हङ्टने गयी भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गने” रक्ष्म ङ्झरएको छ । 
मस यणनीङ्झतक मोजनाफभोङ्ञजभ आमोगरे आगाभी ङ्छदनभा दण्डात्भक, ङ्झनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य सॊस्थागत 
ऺभता ङ्जवकासको यणनीङ्झत अॊगीकाय गयी भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् ङ्जिमाशीर यहनेछ । यणनीङ्झतक मोजनाको दूयदृङ्जष्ट य 
रक्ष्म हाङ्झसर गनि चायिम्फे यणनीङ्झतसॉगै १२ वटा नीङ्झत य ६६ वटा कामिनीङ्झत अॊगीकाय गङ्चयएको छ । 

४.२ आमोगको सॊगठन सॊयचना सङ्टदृढीकयण  
 आमोगको काभको व्माऩकता, उजङ्टयीको फढ्दो सॊतमा य आमोगका भातहत कामािरमहरूभा प्राङ्जवङ्झधकरगामतका 

जनशङ्ञिको आवश्मकताराई ध्मानभा यािी सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी नेऩार सयकाय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्) 
को ङ्झभङ्झत २०७7।1।8 को ङ्झनणिमरे स्वीकृत बई कामभ बएको दयफन्दी तेङ्चयजफभोङ्ञजभ आमोगको केन्िीम 
कामािरम टॊगारभा 512 जनाको दयफन्दी कामभ बएको छ बने, आमोगको भातहतका ७ वटा कामािरम य 
एउटा सम्ऩकि  कामािरमभा 478 गयी देहामअनङ्टसाय कङ्ट र ९९० जना कभिचायीको दयफन्दी यहेको छ ।   

ऩङ्चयच्छेद- ४ 
सॊस्थागत सङ्टदृढीकयणभा आमोगको ङ्जिमाशीरता 
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ताङ्झरका ४.१ 
आमोग वा अन्तगित कामािरमको नमाॉ दयफन्दी 

 शे्रणी/कामािरम टॊगार इटहयी फङ्छदिवास हेटौंडा ऩोिया फङ्टटवर नऩेारगॊज सङ्टिेत कॊ चनऩङ्टय जम्भा 

या.ऩ. ङ्जवङ्ञशष्ट 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

या.ऩ.प्रथभ 13 1 1 1 1 1 0 1 1 20 

या.ऩ.ङ्छद्वतीम 64 4 4 4 4 4 1 4 4 93 

या.ऩ.ततृीम 107 17 18 17 15 15 8 17 15 229 

अङ्झधकृतस्तय 185 22 23 22 20 20 9 22 20 343 

या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 118 17 17 17 17 14 13 16 17 246 

या.ऩ.अनॊ. ङ्छद्वतीम 24 4 4 4 4 2 3 2 4 51 

या.ऩ.अनॊ. ततृीम 26 4 4 4 4 3 2 4 4 55 

या.ऩ.अनॊ. चतङ्टथि 64 7 7 7 7 6 4 7 7 116 

शे्रणी ङ्जवहीन 95 11 11 11 11 10 9 10 11 179 

सहामकस्तय 327 43 43 43 43 35 31 39 43 647 

जम्भा 512 65 66 65 63 55 40 61 63 990 

४.३ आमोगको बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास  
 आङ्झथिक वषि २०७६/७७ भा आमोगको कामािरम फङ्छदिफास, ऩोिया य सङ्टिेतभा बवन ङ्झनभािणको काभ चारङ्ट 

अवस्थाभा यहेको छ । आमोगको कामिसम्ऩादनराई थऩ प्रबावकायी फनाउन बवन ङ्झनभािणका साथै ङ्झडङ्ञजटर 
उऩकयण, सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा अन्म प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग फढाइएको छ । आमोगभा यहेको ङ्झनभािण गङ्टणस्तय ऩयीऺण 
प्रमोगशारा सङ्टदृढीकयण गनङ्टिका साथै स्थानीमस्तयभै साविजङ्झनक ङ्झनभािण कामिको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गयी ङ्झनभािणसॉग 
सम्फङ्ञन्धत उजङ्टयीहरूको अनङ्टसन्धानभा सहमोग गनि आमोग भातहतका कामािरमहरूभा Engineering Lab स्थाऩना 
गने नीङ्झतअनङ्टरूऩ आमोगको कामािरम नेऩारगञ्जभा उि प्रमोगशारा स्थाऩना गङ्चयएको छ । आमोगरे कामािरम 
सञ्चारनभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग फढाई कभ कागज प्रमोग गदै दीघिकारभा कागजयङ्जहत कामिप्रणारीको 
ऩङ्चयकल्ऩना गयेफभोङ्ञजभ आ.व. २०७६/७७ भा स्वचाङ्झरत कामािरम सञ्चारन प्रणारी (Office Automation 

System) ऩयीऺण य सङ्टधायको कामि गयी सॊचारनभा ल्माइएको छ । साथै, अनङ्टसन्धान तथा व्मवस्थाऩनभा सूचना 
प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गने नीङ्झतअनङ्टरूऩ ङ्झबङ्झडमो कन्िेङ्ञन्सङ प्रणारी, सीसीटीबी र्क्याभेया, एक्सये भेङ्झसन तथा 
अनङ्टसन्धानसम्फन्धी अन्म उऩकयणहरूको प्रमोग गङ्चयएको छ । 

४.४ आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको ऺभता ङ्जवकास  
 अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनको कामि ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सीऩ आवश्मक ऩने व्मवसाङ्जमक कामि बएकारे आमोगभा कामियत 

जनशङ्ञिको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गयी अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनराई अझ ऩङ्चयऩक्व, प्रभाण य तथ्मभा आधाङ्चयत फनाउन 
आमोगरे कभिचायीहरूराई स्वदेश 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 बएकारे आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा आमोगका ऩदाङ्झधकायी य 
कभिचायीहरूरे ऩारना गनङ्टिऩने आचायसॊङ्जहता २०७६ स्वीकृत गयी रागू गयी अनङ्टगभन गने आन्तङ्चयक सॊमन्र 
ङ्झनभािण गङ्चयएको छ । नवआगन्तङ्टक अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूराई ङ्छदइने ताङ्झरभभा सभेत सो ङ्जवषम सभावेश गने 
गङ्चयएको छ । उजङ्टयीहरूको फढ्दो सॊतमा य भ्रष्टाचायको नमाॉ प्रवङृ्ञत्तका कायण उत्ऩङ्ङ च ङ्टनौतीको साभना गनि 
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आमोगभा कामियत अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूको ऻान, सीऩ य सभग्र कामिसम्ऩादनराई अझ ऩङ्चयस्कृत गनि मस 
ङ्जकङ्झसभका ताङ्झरभ कामििभहरूरे भद्दत गने गयेको छ । 

ताङ्झरका ४.२ 
आङ्झथिक वषि 2०७६/7७ भा आमोगका कभिचायी साभेर बएका स्वदेशी ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण 

ि.सॊ. ताङ्झरभका नाभहरू/ङ्जवषमहरू सञ्चारन अवङ्झध सहबागी सॊतमा 

१. सूचना ङ्जवश्लषेण तथा यङ्गहेात कायफाही (ङ्जवयाटनगय) २०-२४ साउन २०७६ २० 

२. अनङ्टसन्धानसम्फन्धी आधायबतू अङ्झबभङ्टिीकयण  २६-२९ साउन २०७६ २८ 

३. सूचना ङ्जवश्लषेण तथा यङ्गहेात कायफाही (ऩोिया) २२-2६ बदौ  २०७६ २२ 

४. अनङ्टसन्धानसम्फन्धी आधायबतू अङ्झबभङ्टिीकयण २८ असोज -१ काङ्ञत्तक २०७६ २७ 

५. सूचना ङ्जवश्लषेण तथा यङ्गहेात कायफाही (बैयहवा) ४-८ काङ्ञत्तक २०७६ २० 

६.* Workshop on Criminal and Financial Investigations of 

Corruption Crimes and Links to Money Laundering 

5-7 काङ्ञत्तक २०७६ 5 

 ७.* Professional Integrity for Combating Corruption and 

Fraud 

६ ऩङ्टस २०७६ 5 

8. अनङ्टसन्धानसम्फन्धी आधायबतू अङ्झबभङ्टिीकयण  १२-1५ भाघ २०७६ २५ 

9. अनङ्टसन्धानसम्फन्धी ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ताङ्झरभ १८-२२ पागङ्टन २०७६ ३२ 

जम्भा : 184 
* आमोग फाङ्जहयफाट सॊचारन बएका ताङ्झरभ । 
त्मसैगयी आङ्झथिक वषि 2०७६/७७ भा आमोगका कभिचायीहरू ङ्झभर याष्ड तथा अन्तयािङ्जष्डम सॊघ सॊस्थाहरूफाट सञ्चाङ्झरत 
देहामका अध्ममन, ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण, सम्भेरनरगामतका कामििभहरूभा सहबागी बएका छन ्: 

ताङ्झरका ४.३ 
आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा वैदेङ्ञशक ताङ्झरभभा सहबाङ्झगता 

ि.सॊ. ताङ्झरभ कामििभ अवङ्झध स्थान 

सहबागी 
सॊतमा 

१. Seminar on Anti Corruption Measures and 

Practices for Nepal 

१-२० अगष्ट 201९ चीन १५ 

२. Anti-money Laundering and Countering the 

Financing of Terrorism 

19-24 अगष्ट २०१९ बायत १ 

३. Seminar on Law Enforcement Cooperation for 

Nepal 2019 

२ -११ सेप्टेम्फय 201९ चीन २ 

४. Regional Workshop on the Use of Open Source 

Data in Criminal and Financial Investigation of 

Corruption Crimes 

१८-२० सेप्टेम्फय 201९ थाइल्माण्ड ३ 

५. Criminal Justice Response to Corruption ६ अक्टूफय- १६ नोबेम्फय 
201९ 

जाऩान १ 

६. Anti-money Laundering and Countering the 

Financing of Terrorism. 

21-26 अक्टूफय २०१९ बायत १ 

7. Financial Action Task Force Standards Training 

Course 

28 अक्टङ्टफय - १ नोबेम्फय 
२०१९ 

दङ्ञऺण 
कोङ्चयमा 

१ 
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८. Interaction with German Parliament 

Administration, Federal Ministry of Interior 

Germany at Berlin, Transparency International at 

Berlin Office 

४-९ नोबेम्फय 201९   जभिनी ३ 

९. Ministerial Workshop on Public Administration 

for Nepal 

1१ -1५ नोबेम्फय 201९ चीन ३ 

१०. International Program on 2016 Procurement policy 

framework for the world bank aided projects 

११-२२ नोबेम्फय २०१९ बायत २ 

११. Anti-money Laundering and Countering the 

Financing of Terrorism 

२-७ ङ्झडसेम्फय 201९ बायत १ 

१२. ISO 37001:2016 Anti Bribery Management 

Systems - a tool to contribute to the UN SDGs 

९-१३ ङ्झडसेम्फय २०१९ भरेङ्झसमा १ 

१३. Investigation Training , Gujarat Forensic Science 

University(GFSU) Gandhinagar 

१६-२० ङ्झडसेम्फय २०१९ बायत २१ 

१४. Investigation Training , Gujarat Forensic Science 

University(GFSU) Gandhinagar,  

६-१० जनवयी २०२० बायत २१ 

१५. Governance and Anti-Corruption: The Methods 

and Tools behind an Effective Corruption-

Eradication Strategy 

१२-२१ जनवयी 20२० थाइल्माण्ड 2१ 

जम्भा : ९7 

४.५ अन्तयािङ्जष्डम सम्भेरन एवभ ्गोष्ठीभा सहबाङ्झगता तथा सहकामि 
 ङ्जवश्वव्माऩीकयण, प्रङ्जवङ्झधको सविसङ्टरबता एवभ ् फढ्दो प्रमोगका कायण भ्रष्टाचाय अफ एउटा याष्डको सीभा नाघेय 

अन्तयािङ्जष्डम सयोकायको ङ्जवषम फनेको य नेऩार भ्रष्टाचायका ङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्ध (United Nations 

Convention against Corruption (UNCAC) को ऩऺ याष्ड बइसकेको सन्दबिभा नेऩाररे ऐन कानून तजङ्टिभा य 
ऩङ्चयभाजिन गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणप्रङ्झतको प्रङ्झतफर्द्ता ऩूया गनङ्टिऩने दाङ्जमत्व यहेको छ । मही दाङ्जमत्वफभोङ्ञजभ 
आमोगरे भ्रष्टाचायसम्फन्धी नमाॉ ऐन कानूनको तजङ्टिभा य ङ्जवद्यभान कानूनहरूको सॊशोधनका राङ्झग ऩहर गदै 
आएको छ। अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन य आमोगको यणनीङ्झतरे सभेत भ्रष्टाचाय ङ्झनवायणका राङ्झग 
अन्तयािङ्जष्डम सॊघसॊस्थाहरूसॉग सम्फन्ध य सहकामि ङ्जवस्ताय गनि भागिङ्झनदेश गयेफभोङ्ञजभ आमोगरे ङ्जवङ्झबङ्ङ अन्तयािङ्जष्डम 
सॊघसॊस्था तथा सॊगठनहरूको सदस्मता प्राप्त गने, अन्तयािङ्जष्डम पोयभहरूभा अनङ्टबव आदानप्रदान गने, भ्रष्टाचायफाये 
अन्म देशभा बएका नवीन य असर प्रमासको नेऩारी ऩङ्चयवेश सङ्टहाउॉदो अनङ्टकयण गने रगामतका कामि गदै 
आएको छ। आङ्झथिक वषि 20७६/7७ भा आमोगरे देहामफभोङ्ञजभका ऺेरीम तथा अन्तयािङ्जष्डम सबा 
सम्भेरनहरूभा सहबाङ्झगता जनाएको छ :- 
(क) Regional Anti-Corruption Conference (10

th
 Summit, Anticorruption Initiative for Asia and the 

Pacific) 

 ADB/OECD Anti-corruption Initiative for Asia and the Pacific को आमोजनाभा ङ्झबमतनाभको हनोईभा 
सन ्२०१९ ङ्झडसेम्फय ३ देङ्ञि  ६ सम्भ सम्ऩङ्ङ Regional Anti-Corruption Conference 10th Summit, 

Anticorruption Initiative for Asia and the Pacific भा आमोगका तपि फाट भाननीम आमङ्टि डा. गणेशयाज 
जोशीरे बाग ङ्झरनङ्टबएको ङ्झथमो । २८ देशका १४० बन्दा फढी प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको उऩङ्ञस्थङ्झत यहेको उि 
सम्भेरनभा ऩूवािधाय ङ्झनभािण आमोजनाहरूभा भ्रष्टाचायको जोङ्ञिभ य उि जोङ्ञिभहरू ङ्झनमन्रण गने उऩामहरू 
फाये सम्फोधन गङ्चयएको ङ्झथमो । सम्भेरनभा Business Integrity Meeting य Public Integrity Network 

(PIN) Meeting सभेत सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झथमो, जहाॉ भ्रष्टाचायका ङ्जवङ्जवध ऩऺ य मसको योकथाभका फाये मस 
ऺेरभा कामियत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवऻहरूफीच छरपर तथा अन्तङ्जिि मा बएको ङ्झथमो ।  

(ि) Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, Abu 

Dhabi, UAE 
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 United Nations Convention against Corruption (UNCAC) को आमोजनाभा सन ्२०१९ को ङ्झडसेम्फय 
१६ देङ्ञि २० सम्भ मङ्टनाइटेड अयफ इङ्झभये्सको याजधानी अफङ्टधावीभा सॊचाङ्झरत Conference of the States 

Parties to the United Nations Convention against Corruption को आठौं सरभा United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC) को ङ्झनभन्रणाभा आमोगका भाननीम आमङ्टि डा.साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङरे बाग 
ङ्झरनङ्टबएको ङ्झथमो । उि आठौं सर साथिक य ऩङ्चयणाभभङ्टिी फनाउन आमोजक UNCAC रे २१ फङ्टॉदे 
विव्म सम्भेरन ऩूवि प्रकाशन गयेको ङ्झथमो । नेऩारको तपि फाट भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा 
गङ्टरुङरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को कायफाहीभा नेऩारको अन्तयािङ्जष्डम जगतसाभङ्ट प्रङ्झतफर्द्ता दोहोर् माउनङ्ट हङ्टॉदै भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणभा नेऩाररे अॉगारेको यणनीङ्झत य नेऩारको भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को काभकायफाही फाये प्रकाश ऩानङ्टिबएको 
ङ्झथमो । सम्भेरनभा भ्रष्टाचायङ्जवयोधी सॊघसॊस्थाका प्रभङ्टिहरूको सहबाङ्झगताभा उच्च तहभा वाताि, छरपर तथा 
कङ्ट याकानी हङ्टन ङ्टका साथै Grand Corruption as a Major Obstacle to the SDGs; Safeguarding Sports from 

Corruption; Ensuring Protection of Anti-Corruption Agencies and their Officers; Towards 

Comprehensive and Cross-Cutting Anti-Corruption Strategy रगामत अन्म भहत्त्वऩूणि ङ्जवषमहरूभा अनङ्टबव 
आदानप्रदान हङ्टन ङ्टका साथै सन ्२०२१ भा न्मङ्टमोकि भा सॊमङ्टि याष्डसॊघको साधायण सबाभा ऩङ्जहरो ऩटक हङ्टन 
रागेको भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को ङ्जवशेष सरको तमायीको फाये सभेत छरपर बएको ङ्झथमो। 

(ग) आमोगका ऩदाङ्झधकायीफाट ङ्जवदेशङ्ञस्थत ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाको अवरोकन  
 आमोगका कभिचायीहरूको अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनरगामतका ऺ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 तथा सम्भेरनभा आमोगका 
कभिचायीहरू सहबागी बएका छन ् । ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाहरूसॉगको ङ्छद्वऩऺीम सम्फन्धराई थऩ सङ्टदृढ 
फनाई आमोगको आवश्मकताअनङ्टसायको ताङ्झरभ प्रदान गने, ताङ्झरभराई थऩ प्रबावकायी फनाउने रगामतका 
ङ्जवषमभा उच्चस्तयभा छरपरहरू बएका छन ् । ताङ्झरभ कामििभको सभाऩन सभायोहको अवसय ऩायेय 
आमोगका ऩदाङ्झधकायीफाट अवरोकन भ्रभण सम्ऩङ्ङ बएको छ । आङ्झथिक वषि २०७६/७७ भा १८-२१ 
जनवयी २०२० भा भाननीम आमङ्टि डा. गणेशयाज जोशीरे थाइल्माण्डको फैंककभा आमोगका अनङ्टसन्धान 
अङ्झधकृतहरूका राङ्झग सॊचाङ्झरत Governance and Anti-Corruption: The Methods and Tools behind an Effective 

Corruption-Eradication Strategy ङ्जवषमक ताङ्झरभको अवरोकन गनङ्टिका साथै सभाऩन सभायोहभा सहबागी 
हङ्टन ङ्टबएको ङ्झथमो ।सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ कामििभको प्रबावकाङ्चयता अध्ममन गयी, आमोगका ऩदाङ्झधकायी, 
आमोजक य सहबागीहरूफाट प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणका आधायभा सभेत 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 । 
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५.१ भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को ऩङ्चयच्छेद २ को दपा ३ देङ्ञि दपा २४ सम्भ भ्रष्टाचायको कसङ्टय य 
सजाम सम्फन्धी व्मवस्था यहेको छ । उऩयोि दपाहरूभा ङ्जवशेषत: याष्डसेवकरे आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी य 
आचयण ङ्जवऩयीत गने ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिहरूराई ऩङ्चयबाङ्जषत गयी उि कामिहरू भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय भाङ्झनने य कसङ्टय 
फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने प्रफन्ध छ । याष्डसेवक फाहेक उऩयोि कामिहरूभा सॊरग्न हङ्टने अन्म भङ्झतमायरे 
सभेत कसङ्टय गयेको ठहङ्चयने य कसङ्टय अनङ्टसायको सजाम हङ्टने प्रावधान यहेको छ ।  

ताङ्झरका ५.१ 

भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय य सजामसम्फन्धी व्मवस्था 
ि.सॊ. भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय/सजाम दपा ि.सॊ. भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय/सजाम दपा 
1.  ङ्चयसवत ङ्झरने/ङ्छदने 3 12. गैयकानूनी व्माऩाय व्मवसाम गने 14 

2.  ङ्झफना भूल्म वा कभ भूल्मभा वस्तङ्ट वा सेवा 
ङ्झरने 

4 13. नऩाएको ओहदा ऩाएॉ बङे्ङ 15 

3.  दान, दातव्म, उऩहाय वा चन्दा ङ्झरने 5 14. झङ्टठा ङ्जववयण ङ्छदन े 16 

4.  कङ्झभसन ङ्झरन े 6 15. साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन 
नोक्सानी गने 

17 

5.  याजस्व च ङ्टवाहट गने 7 16. गैयकानूनी दवाफ ङ्छदन े 18 

6.  गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टर् माउन े
फदङ्झनमतरे काभ गने 

8 17. गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदन े 19 

7.  गरत ङ्झरित तमाय गने 9 18. गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन 
गयेको भाङ्झनन े

20 

8.  गरत अनङ्टवाद गने 10 19. उद्योग गनेराई हङ्टन ेसजाम 21 

9.  सयकायी कागजात सच्माउन े 11 20. भङ्झतमायराई सजाम 22 

10.  सयकायी वा साविजङ्झनक सॊस्थाको कागजात 
नोक्सान गने 

12 21. सॊगङ्छठत सॊस्थाफाट बएको कसङ्टयभा 
भङ्टतम बई काभ गनेरे कसङ्टय गयेको 
भाङ्झनन े

23 

11.  प्रश्नऩरको गोऩनीमता बॊग गने वा ऩयीऺाको 
ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने 

13 22. थऩ सजाम 24 

   

 भ्रष्टाचाय गने शैरीभा नमाॉ प्रङ्जवङ्झधको व्माऩकता य फदङ्झरॊदो ऩङ्चयवेशरे केही ऩङ्चयवतिन आएको भहसङ्टस गनि 
सङ्जकए ऩङ्झन ङ्जवद्यभान भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू मस ऩङ्चयच्छेदका दपाहरूभा ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टयङ्झबर सभाङ्जवष्ट 
हङ्टन्छन ् । आङ्झथिक वषि 2076।77 भा आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीहरू उऩय अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा याष्डसेवक 
रगामतरे उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकृङ्झतका भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू गयेको देङ्ञिएको अवस्थाभा ङ्जवशेष अदारतभा 
भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको छ । 

५.२ भ्रष्टाचायका कामिगत प्रवङृ्ञत्तहरूको ङ्जवश्लषेण 

    आमोगफाट ङ्जवगत ऩाॉच 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, २०७५।७६ भा ३५१ हङ्टॉदै 2076।77 
भा 441 वटा भङ्टद्दा दामय गयेको छ ।  

 
 

ऩङ्चयच्छेद– ५ 
भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रवङृ्ञत्त ङ्जवश्लषेण 
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ङ्ञचर ५.१ 

ङ्जवगत ऩाॉच वषिभा भङ्टद्दा दतािको प्रवङृ्ञत्त 

 
   

 ताङ्झरका ५.2 भा आङ्झथिक वषि 2076/77 भा ङ्झफगो यकभका आधायभा आमोगरे दामय गयेका भङ्टद्दाहरूको 
वङ्झगिकृत सॊतमा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । ङ्झफगो यकभको आधायभा आमोगरे सानादेङ्ञि ठूरा सफै ङ्जकङ्झसभको 
भङ्टद्दा दामय गयेको देङ्ञिन्छ । आ.व. 2076/77 भा दामय बएका ४४१ वटा भङ्टद्दाहरुभा 345 वटा 
भङ्टद्दाभा ङ्झफगो यकभ भाग गङ्चयएको छ । झङ्टठा ङ्जववयण (शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर, नागङ्चयकता, 
ङ्झसपाङ्चयसऩररगामत) ऩेस गयेको सम्फन्धी भङ्टद्दा तथा ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमका भङ्टद्दाभा ङ्झफगो यकभ दाफी गङ्चयएको 
छैन। सफैबन्दा फढी १०२ वटा भङ्टद्दाभा 10 हजायदेङ्ञि 1 रािसम्भको ङ्झफगो यकभ भाग गङ्चयएको छ । 
त्मस्तै, 29 वटा भङ्टद्दाभा १ कयोडबन्दा फढी ङ्झफगो भाग गङ्चयएको छ जसभा 18 वटा भङ्टद्दा गैयकानूनी 
सम्ऩङ्ञत्त आजिनसम्फन्धी कसङ्टयका यहेका छन ्। आमोगरे आ.व. 2076/77 भा दामय गयेको भङ्टद्दाहरुभा 
रु. 2,53,66,98,268।50 भागदाफी ङ्झरइएको छ । 

ताङ्झरका 5.2 

ङ्झफगो यकभका आधायभा भङ्टद्दाहरुको वङ्झगिकृत सॊतमा 

1 ङ्चयसवत (घङ्टस) 51 86 42 12 11 2 1 205
2 साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी 0 11 17 22 17 1 7 75
3 गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टर् माएको 0 4 15 7 7 0 2 35
4 गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन 0 0 0 0 0 0 18 18
5 याजस्व च ङ्टहावट 0 1 1 4 3 2 1 12

51 102 75 45 38 5 29 345जम्भा

१०००० 
बन्दा कभ

जम्भा१ कयोड 
बन्दा फढी

५० राि 
देङ्ञि १ 
कयोडसम्भ

१० राि 
देङ्ञि ५० 
रािसम्भ

५ राि 
देङ्ञि १० 
रािसम्भ

१ राि 
देङ्ञि ५ 
रािसम्भ

१० हजाय 
देङ्ञि १ 
रािसम्भ

ङ्झफगो यकभ

ि.सॊ . भङ्टद्दाको ङ्जकङ्झसभ

 
 

 आमोगको ङ्जिमाशीरताको आरोकभा हेदाि भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तभा उल्रेिनीम कभी आएको हङ्टन ङ्टऩने देङ्ञिए 
ऩङ्झन आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीहरू, आमोगफाट गङ्चयएका अङ्झबभत सवेऺणहरूका नङ्झतजा य आभ 
सॊचायभाध्मभहरूभा आइयहने भ्रष्टाचाय एवभ ् अङ्झनमङ्झभतताका िफयहरूरे भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तभा अऩेङ्ञऺत 
ङ्झनमन्रण हङ्टन नसकेको देङ्ञिन्छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण आमोगको भार ङ्ञजम्भेवायीको ङ्जवषम होइन । 
आमोगरे गने अनङ्टसन्धान तहङ्जककात य अङ्झबमोजनको काभ भ्रष्टाचायजन्म कामि बइसकेऩङ्झछ भार हङ्टन्छ । 
नेऩार सयकायका सम्फङ्ञन्धत ऺेरगत ङ्झनकाम य ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरूफाट भ्रष्टाचाय हङ्टन नङ्छदनेतपि  आवश्मक 
नीङ्झतगत, ऩर्द्ङ्झतगत, प्रङ्जवङ्झधगत य प्रवङृ्ञत्तगत सङ्टधायका परदामी प्रमास हङ्टन नसक्दा भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तहरूभा 
अऩेङ्ञऺत ह्रास आउन सकेको छैन। 
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 आङ्झथिक वषि 2076।७७ भा आमोगफाट बएका भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूको अनङ्टसन्धान य तत्ऩश्चात ् ङ्जवशेष 
अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूको ङ्जवश्लषेण गदाि ङ्जवगतका वषिहरूभा देङ्ञिएका भ्रष्टाचायका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
प्रवङृ्ञत्तहरू मस वषि ऩङ्झन ङ्जवद्यभान यहेको देङ्ञिन्छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐनरे ङ्चयसवत ङ्झरने ङ्छदने, याजस्व 
च ङ्टहावट गने, साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी गने, गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टर् माउन ेफदङ्झनमतरे काभ 
गने, झङ्टठा ङ्जववयण ङ्छदने, गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गनेजस्ता ङ्जवगत वषिहरूभा देङ्ञिएका भ्रष्टाचायका 
प्रवङृ्ञत्तहरूको ऩङ्टनयावङृ्ञत्त आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा ऩङ्झन बएको छ । भङ्टतम रूऩभा साविजङ्झनक ऩद धायण 
गयेका व्मङ्ञिरे गने भ्रष्टाचाय आङ्झथिक रेनदेनसॉग गाॉङ्झसएको ङ्जवषम बएकारे सयकायी ढङ्टकङ्ट टीभा यकभ प्राप्त 
गने य सयकायी कोषफाट िचि गने दङ्टवै अवस्थाभा भ्रष्टाचाय गने प्रवङृ्ञत्त ङ्जवद्यभान छ । मसका साथै 
साविजङ्झनक सेवा प्रवाहका िभभा सेवाग्राहीसॉग ङ्चयसवत ङ्झरने प्रवङृ्ञत्त ऩङ्झन व्माऩक रूऩभा ङ्जवद्यभान छ । 
सयकायी वा साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञि ङ्जवशेषको नाभभा दताि गने प्रवङृ्ञत्तरे गदाि साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको 
अङ्झतिभण बएको छ । साविजङ्झनक िङ्चयद य ङ्झनभािणका िभभा कानूनद्वाया ङ्झनधाियण गङ्चयएको िङ्चयद प्रङ्जिमा 
उल्रॊघन गने, सम्झौताफभोङ्ञजभको गङ्टणस्तयको काभ नगने रगामतका प्रवङृ्ञत्तहरू ङ्जवद्यभान देङ्ञिन्छन ् । 
साविजङ्झनक राबको ऩद हाङ्झसर गनिका राङ्झग शैङ्ञऺक मोग्मता वा अन्म कागजातका नक्करी प्रभाणऩर ऩेस 
गने य अन्म झङ्टठा ङ्जववयण ङ्छदन ेप्रवङृ्ञत्तसभेत ङ्जवद्यभान यहेको ऩाइन्छ । स्थानीम तहफाटै ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका 
साविजङ्झनक सेवा प्रवाह य ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामि हङ्टन थारेऩश्चात स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवङ्झबङ्ङ 
भ्रष्टाचायजन्म कामि बएको उजागय बएको छ । मसयी साविजङ्झनक आम, साविजङ्झनक िचि, साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त, 
सेवाप्रवाह य साविजङ्झनक सेवाप्रवेशका ङ्जवङ्जवध ऺेरभा ङ्जवङ्झबङ्ङ रूऩ, यॊग य शैरीका भ्रष्टाचायजन्म 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 ङ्जवश्वास ङ्झनधाियण हङ्टने गदिछ । भङ्टरङ्टक सॊघीम प्रणारीभा 
गएऩश्चात साविङ्ञजनक सेवा प्रवाह गने कामािरमहरूको सॊतमाभा वङृ्जर्द्सभेत बएको छ । मसरे एकातपि  
नागङ्चयकभाझ याज्मको साथिक उऩङ्ञस्थङ्झत देिाएय प्रकायान्तयभा याज्म य याज्म सॊमन्रप्रङ्झत जनताको ङ्जवश्वास 
अङ्झबवङृ्जर्द् गने अवसय प्रदान गयेको छ बने अकोतपि  सेवा प्रवाहभा च ङ्टस्तता, ऩायदङ्ञशिता य व्मावसाङ्जमकताका 
भूल्मभान्मता स्थाङ्जऩत गयी सङ्टशासन कामभ गने च ङ्टनौतीसभेत प्रस्तङ्टत गयेको छ ।  

 आमोगरे आ.व. 2074।75 भा गयेको "नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सङ्टशासनसम्फन्धी अध्ममन, २०७५" तथा 
आ.व. २०७५।७६ भा गयेको "स्थानीम तहभा हङ्टने भ्रष्टाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण, २०७६" रे 
साविजङ्झनक सेवा प्रवाहको कभजोय अवस्था प्रस्तङ्टत गयेको छ । सवेऺणभा अङ्झबव्मि केही सेवाग्राहीहरूको 
धायणाअनङ्टसाय उनीहरूरे सयकायी कामािरमफाट आफ्नो काभ सम्ऩङ्ङ गयाउन अङ्झतङ्चयि 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 ङ्जवश्वास घ्न गएको अवस्था छ। 

ताङ्झरका ५.3 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीको ऩदगत/ऩेसागत ङ्जववयण 

ि.सॊ
. 

ऩद/शे्रणी 

प्रङ्झतवादीको सॊतमा 

प्रशासन प्राङ्जवङ्झधक प्रहयी ङ्ञशऺक 
ङ्झनवािङ्ञचत/
भनोनीत 

भङ्झतमाय/ 
ङ्झफचौङ्झरमा
/अन्म 

कङ्ट र 
जम्भा 

1 ङ्जवङ्ञशष्ठ शे्रणी 1 1 
    

2 

2 उऩसङ्ञचव वा सो सयह 13 10 
    

23 
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3 
शािा अङ्झधकृत वा सो 
सयह 

24 40 7 7 
  

78 

4 नामफ सङ्टब्फा वा सो सयह 38 28 11 2 
  

79 

5 िङ्चयदाय वा सो सयह 17 4 9 1 
  

31 

6 सहामक कभिचायी ११ 5 28 1 
  

45 

7 ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत     
16 

 
16 

8 अन्म 
     

67 67 

कङ्ट र जम्भा 104 88 55 11 16 67 341 

 

कामािरमफाट ङ्झनमभानङ्टसाय गङ्चयङ्छदनङ्टऩने दताि, नवीकयण, ङ्झसपाङ्चयस, ङ्झनकासा य ब ङ्टिानी जस्ता काभकायफाहीभा 
केही कभिचायीहरूरे सेवाग्राहीसॉग घङ्टस (ङ्चयसवत) ङ्झरएको बङ्ङे उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा उजङ्टयीको व्महोया 
सप्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आई आमोगफाट ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दामय गङ्चयएका छन ्। आमोगफाट दामय गङ्चयएका 
घङ्टस ङ्चयसवतका 205 भङ्टद्दाहरूभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा कामियत 25८ जना याष्डसेवक कभिचायीका साथै 16 जना 
ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ऩदाङ्झधकायी य अन्म ङ्झफचौङ्झरमा, भङ्झतमाय, घङ्टस ङ्छदने व्मङ्ञि 67 जना गयी जम्भा 341 
जनाराई प्रङ्झतवादी कामभ गङ्चयएको छ । घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरनेभा २ जना ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीका कभिचायी, 23 जना 
उऩसङ्ञचव वा सो सयह, 78 जना शािा अङ्झधकृत वा सो सयहका कभिचायी गयी कङ्ट र 103 जना अङ्झधकृत 
वा सो बन्दा भाङ्झथल्रो स्तयका कभिचायीहरू यहेका छन ्। मसयी उच्चऩदस्थ कभिचायी य ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत 
ऩदाङ्झधकायीहरू जम्भा ११९ जना घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरने कामिभा सॊरग्न यहेको देङ्ञिन्छ । मो सॊतमा गत वषिको 
त ङ्टरनाभा दोब्फयबन्दा फढी बएको हङ्टॉदा घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरने प्रवङृ्ञत्त कभिचायीतन्रको उच्च तहभा य 
ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीतहरूभा फढ्दै गएको देङ्ञिन्छ । साथै, घङ्टस ङ्छदन िोज्न े व्मङ्ञिहरू सभेत यङ्गेहात 
कायफाहीभा ऩयी ङ्झनजहरू ङ्जवरुर्द् भङ्टद्दा दताि गङ्चयएको हङ्टॉदा सभाजभा घङ्टस ङ्छदन िोज्ने प्रवङृ्ञत्तसभेत ङ्जवद्यभान 
देङ्ञिन्छ ।  

घङ्टस ङ्चयसवतको ङ्झफगो यकभ हेदाि घटीभा रु. १ हजायदेङ्ञि फढीभा रु. १ कयोड २८ रािसम्भ यहेको छ, 

जसभा १० हजायबन्दा कभ ङ्झफगो बएका भङ्टद्दा ५१ वटा, १० हजायदेङ्ञि १ रािसम्भका 86 वटा, १ 
रािदेङ्ञि ५ रािसम्भका 42 वटा, ५ रािदेङ्ञि १० रािसम्भ १२ वटा, १० रािदेङ्ञि ५० रािसम्भ 
११ वटा, ५० रािदेङ्ञि १ कयोडसम्भ २ वटा य १ कयोडबन्दा फढी एउटा भङ्टद्दा यहेका छन ्। मसफाट 
सानोदेङ्ञि ठूरो यकभसम्भ घङ्टस ङ्झरने प्रवङृ्ञत्तभा यहेको देङ्ञिन्छ । 

ङ्ञचर ५.२ 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा घङ्टस ङ्चयसवत भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीको ऺरेगत सॊतमा 

 

आमोगफाट उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान गयी अदारतभा दामय गङ्चयएका घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दाहरू हेदाि गहृ 
प्रशासन, स्थानीम तह य बङू्झभ व्मवस्थासॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाहरू आधाबन्दा फढी छन ् । त्मसऩङ्झछ वन, 
कानून, ऊजाि, ङ्ञशऺा, बौङ्झतक ऩूवािधायसॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाहरू फढी देङ्ञिन्छन ्।  

गहृ भन्रारमअन्तगितका भङ्टद्दाहरू सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञन्धत छन ् बन े सॊघीम भाङ्झभरासम्फन्धी भङ्टद्दाहरू 
स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत छन ् । गहृ प्रशासनसम्फर्द् घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा ङ्जववाद/भङ्टद्दाभा 
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सहजीकयण, ऩास/अनङ्टभङ्झत ङ्छदने, नागङ्चयकता रगामतसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम यहेका छन ्। त्मसैगयी, घयामसी 
वा व्माऩाङ्चयक प्रमोजनका राङ्झग नेऩार बायत ङ्झसभानाफाट साभान आमात/ङ्झनमाित गने कामिभा, फारङ्टवारगामत 
नदीजन्म ऩदाथि फेचङ्झफिनभा, व्माऩाय व्मवसामभा, ट्राङ्जपक चेङ्जकङभा, श्रभ स्वीकृङ्झत य फीभा ङ्झसपाङ्चयसऩर 
ङ्झभराइङ्छदनेभा, सवायी दङ्टघिटना, जफयजस्ती कयणी, चोयी, ठगीजस्ता भङ्टद्दाभा सहजीकयण गङ्चयङ्छदने बनी 
प्रहयीहरूरे जनसाधायणराई दङ्ट:ि हैयानी ङ्छदई घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको ऩाइएको छ । जनताको सङ्टयऺा य 
सभाजभा अऩयाध ङ्झनमन्रणको कामिभा िङ्जटएका याष्डसेवक प्रहयी कभिचायीहरूफाटै नागङ्चयकहरू प्रताङ्झडत हङ्टने 
अवस्थाको अन्त्मका ङ्झनङ्झभत्त प्रहयी नेततृ्व य गहृ प्रशासनफाट ङ्झनगयानी, अनङ्टगभन य ताङ्झरभ रगामतका 
सभङ्टङ्ञचत उऩाम अवरम्फन गङ्चयनङ्ट आवश्मक देङ्ञिन्छ । 

सॊघीम भाङ्झभरा सम्फर्द् उजङ्टयी हेदाि यकभ ब ङ्टिानी, फजेट ङ्झनकासा, ङ्झनमङ्टङ्ञि, ङ्झसपाङ्चयस, दतािजस्ता ङ्जवषम 
यहेका छन ् । ङ्जवशेषत: गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको फजेटफाट ङ्झनभािण गङ्चयएका नारा, नहय, कङ्ट रो, 
सडक, शौचारमजस्ता सॊयचनाको भूल्माॊकन गने, कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयङ्छदने, यकभ ङ्झनकासा तथा 
ब ङ्टिानी ङ्छदने िभभा घङ्टस यकभ भाग गयेको ऩाइएको छ । त्मस्तै स्थानीम तहको सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञि गङ्चयङ्छदने, 
ऩयीऺाभा उत्तीणि गयाइङ्छदनेजस्ता फहानाभा य सरुवा सहभङ्झत, यभाना ऩर ङ्छदने िभभा घङ्टस यकभ भाग गयेको 
ऩाइएको छ। मस अङ्झतङ्चयि जन्भ दताि, नाता प्रभाङ्ञणत, चायङ्जकल्रा ङ्झसपाङ्चयस, घय ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ प्रभाण-
ऩर, घयगोठ फाटो प्रभाङ्ञणत, कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन, नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरन ङ्झसपाङ्चयस, कय ङ्झतने य 
व्मवसाम दताि गने िभभा सभेत ङ्चयसवत भाग गङ्चयएको छ । स्थानीम ङ्झनकामफाट हङ्टने ङ्जवकास ङ्झनभािणका 
कामिको सम्झौता, भूल्माॊकन य ब ङ्टिानी 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/हारसाङ्झफक/रगत कट्टा/नाभसायी/ 
जग्गा येङ्ञजस्टे्रसन/भोङ्जहमानी कामभजस्ता कामि गयाउॉदा ङ्चयसवत भागेको बङ्ङे उजङ्टयीका आधायभा आमोगफाट 
अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा उजङ्टयीहरू सत्मतथ्मभा आधाङ्चयत यहेको ऩाइएकोरे अनङ्टसन्धानऩश्चात ङ्जवशेष अदारतभा 
भङ्टद्दासभेत दामय गङ्चयएको छ । कभजोय कामिऩर्द्ङ्झत, कङ्झतऩम सविसाधायणराई फङ्टझ्न जङ्जटर ङ्जवषम/प्रङ्जिमा 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, ऩमािप्त य सदाचायमङ्टि जनशङ्ञि ङ्जवकासका राङ्झग ऩहरकदभी हङ्टन ङ्ट आवश्मक छ ।  

वनसॉग सम्फङ्ञन्धत घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा काठ ङ्ञचयान अनङ्टभङ्झत, ङ्जपल्ड बेङ्चयङ्जपकेसन, ङ्झफभा आदेश 
ङ्झसपाङ्चयस, च ङ्टनढङ्टङ्गा ङ्झनकासी गनि छोडऩङ्टजॉ ङ्छदन, ऩिाउ ऩयेको साभान/सवायी छोड्न फाऩत घङ्टस ङ्झरएको 
ङ्जवषम यहेका छन।् अदारतसम्फन्धी घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा भङ्टद्दा ङ्झभराउन, सेवाग्राहीराई कागजात 
उऩरब्ध गयाउन, भङ्टद्दा सहज फनाउन, ऩेशी ङ्झछटो याङ्ञिङ्छदन, धयौटी यकभ ङ्जपताि ङ्छदनजस्ता ङ्जवषमभा घङ्टस 
भाग गयेको ऩाइएको छ। ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणका घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा नमाॉ ङ्झभटय, थ्रीपेज राइन जडान, 
ङ्झफजङ्टरीको ऩोर सानि, ङ्झनभािण कामिको ङ्जकस्ता ब ङ्टिानी, कयायभा काभभा रगाइङ्छदने फहानाजस्ता ङ्जवषमभा घङ्टस 
भाग गयेको ऩाइन्छ । ङ्ञशऺासम्फन्धी घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा जङ्चयवाना यकभभा सहजता, आऩूङ्झति 
गयेफाऩतको यकभ ब ङ्टिानी, ङ्झसपाङ्चयस ऩर, ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभािणको ब ङ्टिानीजस्ता ङ्जवषम यहेका छन ्। 
सडक ङ्झडङ्झबजनका घङ्टस ङ्चयसवत भङ्टद्दाहरूभा भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की य ङ्झफर ब ङ्टिानीभा घङ्टस भाग गयेको 
ऩाइएको छ । ङ्झसॉचाइभा मोजनाको सम्झौता य फजेट ङ्झनकासा, उद्योगभा IEE प्रङ्झतवेदन स्वीकृङ्झत, कम्ऩनी 
अद्यावङ्झधक य कामि सहजीकयण, मातामातभा नाभसायी य रुट ऩङ्झभिट, अथिभा बन्साय छङ्टट, कामि सहजीकयण 
य ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्झफजक जायी गने अनङ्टभङ्झतऩर, घयेरङ्टभा होटर सॊचारन अनङ्टभङ्झतऩर य दताि, बकूम्ऩ ऩङ्टनङ्झनिभािणभा 
यकभ ङ्झनकासा य कागजात उऩरब्ध, सहयी ङ्झडङ्झबजनभा ङ्झनभािण कामिको म्माद थऩ य कामि सहजीकयण, 
स्वास्थ्मभा ङ्झफर ब ङ्टिानी, ङ्ञजल्रा ऩूवािधाय ङ्जवकासभा भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की य ब ङ्टिानीजस्ता ङ्जवषमभा घङ्टस 
ङ्चयसवत भाग बएको ऩाइएको छ । भङ्टरङ्टकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सयर, सहज य ङ्झछटोछङ्चयतो सेवाप्रवाह 
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गयी सङ्टशासन कामभ गनि उऩमङ्टिि ङ्जवषमभा सम्फङ्ञन्धत भन्रारमरे उऩमङ्टि 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. २०७6।७7 भा बएको 
उजङ्टयीको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको हङ्टॉदा याजस्व च ङ्टहावटसम्फन्धी १२ वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा दामय 
गङ्चयएको छ, जसभा गहृ प्रशासनका ३, प्रदेश मातामातका २, बङू्झभ व्मवस्थाका २, ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणका 
(ऊजाि) २, अथिका २, कृङ्जषको १ य अन्मको १ भङ्टद्दा यहेको छ । मी भङ्टद्दाहरूभा प्रदेश मातामातका ४६ 
जना, गहृका ११ जना, ऊजािका ९ जना, बङू्झभसङ्टधायका ४ जना, अथिका ३ जना, कृङ्जषको १ जना, ङ्झनवािङ्ञचत 
१ जनाका साथै भङ्झतमाय य अन्म १२ जना गयी जम्भा 87 जनाराई प्रङ्झतवादी फनाइएको छ ।  

ङ्ञचर ५.३ 
याजस्व च ङ्टहावट भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीहरूको ऺरेगत ङ्जववयण 

 
मी तथ्माॊकफाट याजस्व च ङ्टहावटसम्फन्धी फढी उजङ्टयी य भङ्टद्दाहरू प्रदेश बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम 
अन्तगितका मातामात कामािरमहरूका कभिचायीङ्जवरुर्द् ऩयेको देङ्ञिन्छ । याजस्वसम्फन्धी भङ्टद्दाका 
प्रङ्झतवादीहरूभा एकजना वडाध्मऺ, ६ जना उऩसङ्ञचव वा सो सयह, २१ जना शािा अङ्झधकृत वा सो सयह, 
२१ जना नामफ सङ्टब्फा वा सो सयह, १० जना िङ्चयदाय वा सो सयह, सहामक कभिचायी १५ जना य १२ 
जना भङ्झतमाय यहेको हङ्टॉदा प्रत्मऺ रूऩभा याजस्व च ङ्टहावट गने प्रवङृ्ञत्त सहामकस्तयका कभिचायीभा फढी 
देङ्ञिएको छ ।  

ताङ्झरका ५.4 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा याजस्व ङ्जहनाङ्झभनासम्फन्धी भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीहरूको शे्रणी/ऩदगत सॊतमा 

मातामात गहृ उजाि बङू्झभसङ्टधाय अथि कृङ्जष ङ्झनवािङ्ञचत अन्म कङ्ट र जम्भा

1 ङ्जवङ्ञशष् ट शे्रणी 1 1

2 उऩसङ्ञचव वा सो सयह 5 1 6

3 शािा अङ्झधकृत वा सो सयह 13 5 1 1 1 21

4 नामफ सङ्टब्फा वा सो सयह 18 2 1 21

5 िङ्चयदाय वा सो सयह 10 10

6 सहामक कभिचायी 6 8 1 15

7 अन्म 12 12

8 ङ्झनवािङ्ञचत 1 1

46 11 9 4 3 1 1 12 87

ि.सॊ . ऩद/शे्रणी
प्रङ्झतवादीको सॊतमा

कङ्ट र जम्भा  
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प्रदेश बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारमअन्तगितका मातामात कामािरमहरूका भङ्टद्दाहरूभा सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर जायी गदाि ङ्झरनङ्टऩने याजस्व, यङ्झसदअनङ्टसाय दाङ्ञिरा हङ्टन ङ्टऩनेभा सोबन्दा कभ याजस्व दाङ्ञिरा बएको, 
गहृ भन्रारमका भङ्टद्दाहरूभा सीभा प्रहयी चौकीका सङ्टयऺाकभॉहरूरे अवैधरूऩभा ङ्झबत्र्माइएको सङ्टन ङ्झभरेभतोभा 
याजस्व दाङ्ञिरा नगयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको, अध्मागभन ङ्जवबागका कभिचायीरे ङ्झबसा फाऩतको यकभ असङ्टर नगयी 
याजस्व ङ्जहनाङ्झभना गयेको, अथि भन्रारमअन्तगितका याजस्व कामािरमहरूका भङ्टद्दाभा अवैधरूऩभा ल्माएको सङ्टन 
रङ्टकाउन रगाई याजस्व च ङ्टहावट गयेको, बन्साय प्रऻाऩनऩरभा भारवस्तङ्टको गरत घोषणा गयी वास्तङ्जवक 
ङ्झतनङ्टिऩने याजस्व नङ्झतयी याजस्व च ङ्टहावट गयेको, बङू्झभ व्मवस्थाअन्तगित भारऩोत कामािरमको भङ्टद्दाभा यङ्ञजस्टे्रसन 
दस्तङ्टय य सेवा शङ्टल्क फाऩतको जम्भा बएको याजस्व च ङ्टहावट गयेको, ऊजाि अन्तगित ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण 
कामािरमका भङ्टद्दाहरूभा ग्राहकरे फङ्टझाएको भहसङ्टरबन्दा कभ यकभ रेिी याजस्व ङ्जहनाङ्झभना गयेको, 
याजस्वको software भा चरिेर गयी याजस्व अऩचरन गयेको रगामतका ङ्जवषम यहेका छन ् । याजस्व 
च ङ्टहावट वा ङ्जहनाङ्झभना गने प्रवङृ्ञत्त भङ्टरङ्टकको अथितन्रका राङ्झग अत्मन्तै घातक हङ्टन ्। कभिचायीको ङ्झभरेभतोभा 
गङ्चयने याजस्व च ङ्टहावटराई ङ्झनमन्रण गनिका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत भन्रारमरे प्रबावकायी आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
प्रणारी कामािन्वमनभा ल्माउनङ्टऩने देङ्ञिन्छ । 

  ५.२.३ साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी गने प्रवङृ्ञत्त 

नेऩार सयकाय वा साविजङ्झनक सॊस्थाको फजेट रगामतका साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त राऩयफाही वा फदङ्झनमत गयी 
ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी वा दङ्टरुऩमोग गयेको ङ्जवषमभा आङ्झथिक वषि २०७6।७७ भा आमोगभा ऩयेका 
उजङ्टयीभध्मे अनङ्टसन्धान तहङ्जककातऩश्चात ्250 जनाराई प्रङ्झतवादी फनाई 75 वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा 
दामय गङ्चयएका छन ्। 240 जना प्रङ्झतवादीहरूभा, ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीका कभिचायी १, अङ्झधकृतस्तयका कभिचायी 
107, सहामक य सहमोगी स्तयका कभिचायी 86, कभिचायी फाहेक ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत रगामतका ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत/ङ्झनमङ्टि ऩदाङ्झधकायी 15 य भङ्झतमाय/ङ्झफचौङ्झरमारगामतका अन्म व्मङ्ञि 
4१ 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 ङ्झनमङ्टि ऩदाङ्झधकायी/कभिचायी य ङ्झनजी सॊस्था वा व्मङ्ञिहरूको सभेत 
ङ्झभरेभतो यहने प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएफाट भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग सफै ऺेरभा ङ्झनगयानी, अनङ्टगभन य सचेतना 
अङ्झबवङृ्जर्द् हङ्टन ङ्ट आवश्मक छ । 

आमोगफाट आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन 
नोक्सानीसम्फन्धी भङ्टद्दाहरूभा सफैबन्दा फढी स्थानीम तहसम्फन्धी 3९ वटा यहेका छन ् । त्मसऩङ्झछ 
सॊस्थानसॉग सम्फङ्ञन्धत 9 वटा, ङ्ञजल्रा/साभङ्टदाङ्जमक वनसॉग सम्फङ्ञन्धत 5 वटा, ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म य प्रहयीसॉग 
सम्फङ्ञन्धत 4/4 वटा, ङ्ञजल्रा कृङ्जष/ऩशङ्ट, ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक य ङ्ञजल्रा हङ्टराकसॉग सम्फङ्ञन्धत २/२ वटा य 
उच्च भा.ङ्जव., िानेऩानी ङ्झडङ्झबजन, ङ्झसॉचाइ ङ्झडङ्झबजन, ङ्ञजल्रा िेरकङ्ट द, ङ्ञजल्रा प्रशासन, वाङ्ञणज्म ङ्जवबाग, सहयी 
ङ्झडङ्झबजन य अन्मसॉग सम्फङ्ञन्धत १/१ वटा भङ्टद्दाहरू यहेका छन ्।  

ङ्ञचर ५.४ 

साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानीसम्फन्धी भङ्टद्दाको ऺरेगत ङ्जववयण 
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स्थानीम तहका भङ्टद्दाहरूभा गरत प्रभाण फनाई याहत यकभभा ङ्झसपाङ्चयस गयी ब ङ्टिानी गयेको, कागज प्रभाण 
नष्ट गयी सेवा अवङ्झधको झङ्टठो ङ्जववयण ऩेस गयी सेवाङ्झनवतृ्त हङ्टॉदा राब ङ्झरएको, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताभा 
नक्करी बयऩाई तमाय गयी ब ङ्टिानी ङ्झरएको, भतृ्मङ्ट बइसकेको व्मङ्ञिको नाभभा सभेत फदङ्झनमतऩूविक बत्ता 
ङ्जवतयण गयेको, झङ्टठो कागजातका आधायभा ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टि गयी तरफ बत्ता ब ङ्टिानी गयेको, झङ्टठो काज 
स्वीकृत गयी, भ्रभण प्रङ्झतवेदनसभेत ऩेस नगयी, झङ्टठो िङ्चयद आदेश य झङ्टठो दाङ्ञिरा ङ्चयऩोटि ऩेस गयी ब ङ्टिानी 
ङ्झरएको, उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई अनङ्झधकृतरूऩभा ऩेश्की ङ्छदई सम्झौताफभोङ्ञजभ आमोजनाको कङ्ट नै ऩङ्झन कामि 
नगयी िाईभासेको, चारङ्ट तथा ऩङ्टॉजीगत िचि जथाबावी रेिी, ऩेश्की पर्छ्यौटसभेत नगयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
बत्ताको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको, ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ङ्झनभािणको कामि सम्ऩङ्ङ नगयी, छारवङृ्ञत्त यकभ ङ्जवतयण 
नगयी, ऩाठ्यऩङ्टस्तक िङ्चयद नगयी, ङ्ञशऺकहरूराई तरफ य साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कय फाऩतको यकभसभेत 
ङ्जहनाङ्झभना गयेको रगामतका ङ्जवषम यहेका छन ् । मसफाट देशबङ्चय ठूरो सॊतमाभा यहेका ङ्जवद्यारम, 
गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका, वडा कामािरमहरूका सम्फङ्ञन्धत कभिचायीहरूको कामिसम्ऩादनको सङ्टऩयीवेऺण 
अनङ्टगभन, प्रङ्झतवेदन य ऩषृ्ठऩोषण ऩर्द्ङ्झत तथा अङ्झबभङ्टिीकयण य ऺभता ङ्जवकासका फायेभा उङ्ञचत ध्मान ऩङ्टग्न 
नसकेको सभेत स्ऩष्ट हङ्टन्छ । 

ङ्ञजल्रा/साभङ्टदाङ्जमक वनका भङ्टद्दाहरूभा गरत ढॊगरे जङ्झडफङ्टटी ङ्झनकासी इजाजतऩर तमाय गने य जङ्झडफङ्टटी 
ङ्झनकासी गयी गयाई साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गयेको, वन उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ/सदस्मरे 
नक्करी ङ्झफर बयऩाई फनाई आपैं रे सो यकभ ङ्झरएको, स्वीकृत कामिमोजनाङ्जवऩयीत रूिहरू कटान गयी गयाई 
ङ्झफिी ङ्जवतयणसभेत गयी हाङ्झन नोक्सानी गयेको रगामतका ङ्जवषम छन ् । ङ्ञजल्रा स्वास्थ्मका भङ्टद्दाहरूभा 
कामििभ, ताङ्झरभ सॊचारन गनि बनी ङ्झरएको ऩेश्की ङ्जहनाङ्झभना गयेको, ङ्जवशेष अदारतफाट कसङ्टय ठहय 
बएऩङ्झछ ऩङ्झन ङ्झनमङ्झभत सेवाभा कामियत यही तरफबत्ता रगामत सेवासङ्टङ्जवधा ङ्झरनेजस्ता प्रवङृ्ञत्त यहेका छन ्। 
प्रहयीतपि का भङ्टद्दाहरूभा कामािरमको ङ्झनकासा बएको फजेटफाट तरफ, स्थानीम बत्ता तथा यासनसभेतको 
बयऩाईभा पयक ऩायी फढी यकभ ङ्झनकाल्ने तथा नक्करी प्रहयी कभिचायीसभेतको नाभभा यासन य स्थानीम 
बत्ता ब ङ्टिानी गयेको ङ्जवषम यहेका छन ्। ङ्ञजल्रा हङ्टराकका भङ्टद्दाहरूभा गरत ङ्झरित तमाय गयी वास्तङ्जवक 
दयफन्दीबन्दा फढी दयफन्दी देिाई ङ्जहनाङ्झभना गयेको, गरत ङ्जहसाफ यािी सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी 
व्मङ्ञिगत प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग गयेको ङ्जवषम यहेका छन ्। ङ्ञजल्रा कृङ्जष/ऩशङ्ट, िानेऩानी ङ्झडङ्झबजन, उच्च 
भा.ङ्जव. रगामतका भङ्टद्दाहरूभा झङ्टठो ङ्झफर, गरत स्थरगत प्रङ्झतवेदन तमाय गयी बयऩाई ङ्छदएको रगामतका 
प्रवङृ्ञत्त यहेको ऩाइन्छ ।मी तथ्महरूरे सयकायी फजेटको हाङ्झन नोक्सानी य ङ्जहनाङ्झभना योक्न सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको ध्मान जानङ्टऩने आवश्मकता देङ्ञिन्छ। 

 ५.२.४ गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टर् माउन ेप्रवङृ्ञत्त 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा साविजङ्झनक जग्गा, साविजङ्झनक ङ्झनभािण/िङ्चयद, साविजङ्झनक व्मम रगामतका 
ङ्जवषमभा आपूराई गैयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने कामि गयी बएका 
भ्रष्टाचायका ३6 वटा भङ्टद्दाभा जम्भा 3५४ जनाराई प्रङ्झतवादी कामभ गङ्चयएको छ। प्रङ्झतवादीहरूभा 
तत्कारीन उऩ-प्रधानभन्री १ जना, भन्री २ जना, ङ्जवङ्ञशष्ट कभिचायी ५ जना, अङ्झधकृतस्तयका कभिचायी 8१ 
जना, सहामक स्तयका कभिचायी ७1 जनाका साथै भङ्झतमाय, ङ्जवचौङ्झरमारगामतका व्मङ्ञि 163 जना एवॊ 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत, ङ्झनभािण सङ्झभङ्झतरगामत ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत व्मङ्ञिहरू ३१ जना यहेका छन ्। प्राम: सफै 
भङ्टद्दाहरूभा याष्डसेवक कभिचायी य अन्म व्मङ्ञिहरूको ङ्झभरेभतो यहेको ऩाइनङ्टरे सयकायराई हाङ्झन ऩङ्टर् माई ङ्झनजी 
राब ङ्झरने भनोवङृ्ञत्त सभाजभा सभेत व्माऩक यहेको देङ्ञिन्छ । 

आमोगफाट उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान गयी अदारतभा दामय गङ्चयएका गैयकानूनी राब वा हाङ्झनसम्फन्धी भङ्टद्दाहरू 
हेदाि सफैबन्दा फढी स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत २१ वटा भङ्टद्दा यहेका छन ्। ङ्जवशेषत: स्थानीम तहभा िङ्चयद 
गदाि प्रङ्झतस्ऩधाि सीङ्झभत हङ्टने, िङ्चयद गदाि अफरम्फन गनङ्टिऩने कानूनी प्रावधान ऩारना नगने तथा ङ्झनभािण कामिभा 
ङ्झनभािणस्थरभा बए गयेको काभबन्दा फढी ऩङ्चयभाणभा काभ बएको भूल्माॊकन गयी ब ङ्टिानी गने, गङ्टणस्तयहीन 
काभ गने, नक्करी ङ्झफर बयऩाई फनाई ब ङ्टिानी गनेजस्ता ङ्जवषम यहेका छन ् । त्मस्तै, जग्गाको ङ्झरित 
न्मूनतभ भूल्माॊकनबन्दा कभ भूल्माॊकन गयी गरत ङ्झसपाङ्चयस, सम्झौताअनङ्टसायको काभ नगयेकोजस्ता ङ्जवषमभा 
सभेत भङ्टद्दा गएको छ ।  
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गैयकानूनी राब वा हाङ्झन अन्तगित बङू्झभ प्रशासनका ऺेरभा भ्रष्टाचाय गयी साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञिको 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 व्मङ्ञिको नाभभा दताि 
गने प्रवङृ्ञत्त ङ्झनमन्रण हङ्टन सकेको छैन। जग्गाको सयकायी ङ्झनकामभा यहेको दताि से्रस्ताको कागजातराई 
गैयकानूनी तङ्चयकारे हेयपेय गयी साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञिको 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 व्मङ्ञिका नाभभा दताि बई भाङ्झसएफाट सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे 
साविजङ्झनक जग्गाको सॊयऺणका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरन आवश्मक देङ्ञिन्छ । 

आङ्झथिक वषि २०७6।७७ भा आमोगफाट बङू्झभसम्फन्धी उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान तहङ्जककात ऩश्चात ८ वटा भङ्टद्दा 
ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका छन ्। मी भङ्टद्दाहरूभा साविजङ्झनक जग्गाराई व्मङ्ञिको नाभभा गैयकानूनी 
रूऩरे दताि गयाई फेचङ्झफिन गयेको, जग्गासम्फन्धी सयकायी कागजात सच्माई (ङ्जकते) गयी भ्रष्टाचाय गयेको, 
ङ्जपल्डफङ्टकभा सयकायी/साविजङ्झनक जङ्झनएको जग्गा छङ्टट दताि बनी व्मङ्ञिङ्जवशेषको नाभभा कामभ गयेको, 
व्मङ्ञिको जग्गा हारसाङ्झफक गदाि सयकायी साविजङ्झनक जग्गा घङ्टसाइि अङ्झनमङ्झभतता बएको, अॊङ्ञशमायको हक 
भास्ने, जग्गा ङ्झरने/ङ्छदने मङ्जकन सनाित गनङ्टिऩने कानूनी प्रङ्जिमासभेत ऩारना नगयी भतृक व्मङ्ञिको नाभको 
जग्गाभा हारैको फकसऩरको ङ्झरित तमाय गयी जग्गा गैयकानूनी तङ्चयकारे हक नऩङ्टग्ने व्मङ्ञिराई 
हस्तान्तयण गयेको रगामतका ङ्जवषम यहेका छन ्। मस वषि आमोगरे रङ्झरता ङ्झनवास जग्गा अङ्झनमङ्झभतता 
प्रकयणभा सयकायरे भङ्टआब्जासभेत ङ्छदई अङ्झधग्रहण गयेय ङ्झरएको सयकायी, साविजङ्झनक य गङ्टठीसभेतका 
जग्गाहरू जपत बएको बनी भारऩोत कामािरमका कभिचायीहरू सभेतको ङ्झभरेभतोभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा 
गैयकानूनी तङ्चयकारे व्मङ्ञि ङ्जवशेषराई जग्गाधनी य भोही कामभ गयेय ङ्जपताि ङ्छदएको कसङ्टयभा ११० 
जनाङ्जवरुर्द् भ्रष्टाचाय भङ्टद्दा य ६५ जनाङ्जवरुर्द् जग्गा जपत प्रमोजनका राङ्झग प्रङ्झतवादी फनाई भङ्टद्दा दामय गयेको 
छ। भाङ्झथल्रा तहसम्भ ब-ूभाङ्जपमाहरूको ऩहङ्टॉच देङ्ञिएको हङ्टॉदा मस्ता प्रवङृ्ञत्तराई ङ्झनमन्रण गनङ्टि अऩङ्चयहामि 
देङ्ञिन्छ । 

ङ्ञचर ५.५ 

गैयकानूनी राब हाङ्झनसम्फन्धी भङ्टद्दाको ऺरेगत ङ्जववयण 

 
  

 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 प्राप्त गने उद्देश्मरे शैङ्ञऺक मोग्मताको 
नक्करी प्रभाणऩर, झङ्टठा अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर/नागङ्चयकता/ङ्झनमङ्टङ्ञिऩरजस्ता कागजात ऩेस गने प्रवङृ्ञत्त 
अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको छ । शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरका आधायभा सेवा प्रवेश हङ्टॉदा मोग्म 
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व्मङ्ञिको 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 २०७६।७७ भा शैङ्ञऺक मोग्मताको झङ्टठा 
प्रभाणऩरसम्फन्धी उजङ्टयीहरू उऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गयी आमोगफाट ८5 वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा 
दामय गङ्चयएका छन ्।  

ङ्ञचर ५.6 

झङ्टठा ङ्जववयणसम्फन्धी भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीको ऩेसागत ङ्जववयण 

 
आमोगफाट उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान गयी अदारतभा दामय गङ्चयएका शैङ्ञऺक मोग्मताको झङ्टठा प्रभाणऩरसम्फन्धी 
८5 वटा भङ्टद्दाहरूभा एउटा भङ्टद्दाभा २ जना प्रङ्झतवादीसङ्जहत कङ्ट र ८६ जना प्रङ्झतवादीहरू हेदाि ङ्ञशऺक 28 
जना, प्रहयी १3 जना, ङ्झनजाभतीतपि का अङ्झधकृतस्तयका कभिचायी ८ जना य अन्म जङ्टङ्झनमय कभिचायी १७ 
जना गयी जम्भा २५ जना, ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणका १7 जना य ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ऩदाङ्झधकायी 3 जना यहेका 
छन ्। ङ्ञशऺक य सङ्टयऺाकभॉ फाहेकका अङ्झधकृतस्तय य जङ्टङ्झनमय कभिचायीहरू साविजङ्झनक सॊस्थान/कम्ऩनी, 
हङ्टराक, प्रदेश मातामात, स्थानीम तह, स्वास्थ्म य ङ्ञशऺा ऺेरका यहेका छन ्। मस्तै, ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत 
ऩदाङ्झधकायीहरूभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य नगय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका अध्मऺ छन।्   

ङ्ञचर 5 .७ 

झङ्टठा ङ्जववयणसम्फन्धी भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीको रैंङ्झगक अनङ्टऩात  

 
 

प्रङ्झतवादीहरूभध्मे ६६ जना ऩङ्टरुष य 20 जना भङ्जहरा यहेफाट शैङ्ञऺक मोग्मताको झङ्टठा प्रभाणऩर ऩेस गनेभा 
भङ्जहराको सॊतमासभेत उल्रेतम यहेको देङ्ञिन्छ । मसैगयी, नक्करी प्रभाणऩरको तह हेदाि सफैबन्दा फढी 
एस.एर.सी. सयहका 30 वटा, कऺा १० बन्दा कभ तहका १७ वटा य प्रभाणऩर तहका 15 वटा यहेका 
छन ्बन ेकऺा १०/टेस्टका ९, स्नातक ७, स्नातकोत्तय १ तथा नक्करी अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर, ताङ्झरभको 
प्रभाणऩर रगामतका अन्म झङ्टठा कागजात 6 वटा यहेका छन ्। 

नोकयी वा ऩदोङ्ङङ्झतका राङ्झग ऩेस बएका शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरहरूभा सफैबन्दा फढी भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्, उत्तय प्रदेश, ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, बायतका 15 वटा य ङ्झफहाय सॊस्कृत ङ्ञशऺा फोडि, ऩटना, 
बायतका १0 वटा यहेका छन ्। मसैगयी, ङ्झफहाय ङ्जवद्यारम ऩयीऺा सङ्झभङ्झत, ऩटना य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्, 
उत्तय प्रदेश, इराहाफाद, बायतका 7/7 वटा, भगध ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, फोधगमा, ङ्झफहाय, बायतका ५ वटा, 
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ङ्झरब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरमका ४ वटा, याङ्जष्डम ऩयीऺा फोडि, बिऩङ्टयका २ वटा य 
गङ्टरुकङ्ट र ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, वनृ्दावन भथङ्टया, उत्तय प्रदेश, बायत, बऩेूिनायामण भॊडर ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, रारू नगय, 
भधेऩङ्टया, ङ्झफहाय, बायत य फोडि अप सेकेन्डयी एजङ्टकेसन, आसाभ, बायतका 1/1 वटा यहेका छन ्। कऺा 
१० (टेस्ट) वा सोबन्दा कभ कऺा ५ सम्भका तहका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवद्यारमफाट प्राप्त गयेको बङ्झनएका 
प्रभाणऩरहरू २५ वटा यहेका छन ्बने अन्म ७ वटा यहेका छन ्।   

उङ्ञल्रङ्ञित तथ्माॊकको ङ्जवश्लषेणफाट ङ्ञशऺक, ङ्झनजाभती, प्रहयी य सॊस्थाका कभिचायीरगामतभा बनाि य 
ऩदोङ्ङङ्झतका राङ्झग ऩेस गङ्चयन े उङ्ञल्रङ्ञित शैङ्ञऺक सॊस्थाफाट प्राप्त 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  

याष्डसेवकरे गरत ङ्झरित तमाय गने, गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने, सयकायी कागजात सच्माउने, नोक्सान गने वा 
रङ्टकाउने कामि कानूनफभोङ्ञजभ भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय बए ऩङ्झन राऩयफाही वा फदङ्झनमत यािी कामिसम्ऩादनका 
ङ्झसरङ्झसराभा मस ङ्जकङ्झसभका कामि गने प्रवङृ्ञत्त साविजङ्झनक ऺेरभा मद्यङ्जऩ ङ्जवद्यभान छन।् आमोगफाट आङ्झथिक 
वषि २०७६।७७ भा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूभध्मे 4 वटा भङ्टद्दाहरू मी ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेका छन।् 
मस ङ्जकङ्झसभका कसङ्टयहरू मातामात, ङ्ञजल्रा प्रशासन, वडा कामािरमभा कामियत याष्डसेवकफाट बएकोरे 
दोषीउऩय भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको हो । मस ङ्जकङ्झसभका कामिहरूभा नेऩारीकयणका नाभभा सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩरको गरत ङ्झरित तमाय गयेको, नागङ्चयकता फनाउन कैङ्जपमतऩूणि कागजातहरूका आधायभा 
फसोफास नै नबएको वडाफाट बएको ङ्झसपाङ्चयस स्वीकाय गयी गैयनेऩारीराई वॊशजको आधायभा नागङ्चयकताको 
प्रभाणऩर ङ्छदएको, नागङ्चयकता ऩाउने प्रमोजनाथि फसाइॉसयाइॉको सयकायी कागजातभा ङ्जववयण पेयफदर गयेको, 
भतृकको शेषऩङ्झछ हक िाने उद्देश्मका राङ्झग ङ्झभरेभतोभा भतृ्मङ्टदताि प्रभाणऩर य फसाइॉसयाइॉ प्रभाणऩर जायी 
गयेको ङ्जवषमहरू यहेका छन ् । देशको नागङ्चयकताको प्रभाणऩर ङ्छदने य भाङ्झनसको जीउधनसॉग 
जोङ्झडएकाजस्ता सॊवेदनशीर ङ्जवषमभा सभेत याष्डसेवक कभिचायीरे गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने कामि बएफाट 
उङ्ञल्रङ्ञित ङ्झनकामका आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी प्रबावकायी फनाउनङ्टऩने तथा सदाचाय प्रवर्द्िनभा ध्मान 
ङ्छदनङ्टऩने आवश्मकता यहेको स्ऩष्ट हङ्टन्छ। 

 ५.२.८ ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर/गोऩनीमता बॊग गने प्रवङृ्ञत्त  

भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐनको दपा १३ भा प्रश्नऩरको गोऩनीमता बॊग गने वा ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने 
कामिराई भ्रष्टाचाय जङ्झनने कामिभा सभावेश गयी कैद सजाम य जङ्चयवाना तोङ्जकएको छ। प्रश्नऩरको गोऩनीमता 
य ङ्झरङ्ञित, भौङ्ञिक वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको वस्तङ्टङ्झनष्ट भूल्माॊकनको अबावभा साविजङ्झनक ऺेरभा ङ्झनष्ऩऺता य 
मोग्मता प्रणारी कामभ हङ्टन नसक्ने य सभाजभा नैङ्झतकता य सदाचायको अवस्थासभेत िङ्ञस्कन सक्ने हङ्टॉदा 
उङ्ञल्रङ्ञित कामिहरू कानूनत: फङ्ञजित गङ्चयएको ऩाइन्छ, तथाङ्जऩ मस ङ्जकङ्झसभभा अऩयाधहरू मदाकदा 
अनङ्टसन्धानफाट उजागय हङ्टने गयेका छन।् 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा आमोगरे अनङ्टसन्धान गयी ङ्जवशेष अदारतभा दामय गयेका भङ्टद्दाहरूभध्मे 4 
वटा भङ्टद्दा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवषमहरूसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेका छन ्। ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गयेको ङ्जवषमहरूभा 
सवायीचारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा अनङ्टत्तीणि य अनङ्टऩङ्ञस्थत बएका ऩयीऺाथॉहरूराइि ऩास 
गयेको, ङ्झभरेभतोभा ऩयीऺाकेन्ि फाङ्जहय अको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा रेख्न रगाई उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका साटपेय गयी 
ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभभा पेयफदर गयेको, ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम तहको याहत दयफन्दीभा ङ्ञशऺक छनौटका 
राङ्झग सॊचारन गङ्चयएको ऩयीऺाभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे ऩयीऺा सॊचारन हङ्टन ङ्ट अगावै 
प्रश्नऩरहरू ऩयीऺाथॉहरूको म्मासेन्जयभा ऩठाएको, प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ ऩङ्चयषद्को 
ऩयीऺाभा िारी उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका तथा प्रश्नऩर ऩयीऺा हर फाङ्जहय ऩठाई गैयऩयीऺाथॉराई उत्तयहरू रेख्न 
रगाएको जस्ता कामि यहेका छन ्। ऩयीऺाभा ङ्झनष्ऩऺता कामभ गनि नसङ्जकएभा साविजङ्झनक ङ्झनकामप्रङ्झतको 
आस्था य ङ्जवश्वास घ्नङ्टका साथै मङ्टवाङ्जऩॊढीभा थऩ नैयाश्मतासभेत ङ्झसजिना गने हङ्टॉदा मस्ता अनऩेङ्ञऺत गङ्झतङ्जवङ्झध 
हङ्टन नङ्छदन सतकि ता अऩनाउनङ्ट जरुयी देङ्ञिन्छ । 
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ङ्जवङ्जवध शीषिकअन्तगित नऩाएको ओहदा ऩाएॉ बङ्ङे कसङ्टयभा २ वटा भङ्टद्दा दामय बएका छन ्। मस कङ्झसभका 
कामिभा ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सारमका प्रभङ्टि ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सकरे आपू तथा औषधी व्मवसामीराई गैयकानूनी राब हङ्टने 
गयी आपूरे नऩाएको ओहदा, अङ्झधकाय, हैङ्झसमत दाफी गदै नेऩारभा दताि इजाजत नबएको बायतीम 
कम्ऩनीफाट उत्ऩाङ्छदत ऩशङ्टऩॊऺीजन्म औषधीहरू आमातका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदै बन्साय कामािरम वीयगञ्जराई 
रेिेको ऩर व्मवसामीराई उऩरब्ध गयाई ऩैठायी गनि रगाएको, ङ्ञशऺक सेवा आमोगको कयाय सूचीभा 
प्रकाङ्ञशत नाभराई नाभ, थय ङ्झभरेको आधायभा सो व्मङ्ञि आपू बएको बनी आपूरे नऩाएको अङ्झधकाय वा 
हैङ्झसमत प्रमोग गयेको ङ्जवषम यहेका छन।् 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा गरत ङ्झरित तमाय गने, गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने, सयकायी कागजात सच्माउने, 
नोक्सान गने वा रङ्टकाउने, प्रश्नऩरको गोऩनीमता बॊग गने वा ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने, नऩाएको 
ओहदा ऩाएॉ बङ्ङे रगामत ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमका जम्भा १0 वटा भङ्टद्दाभा अङ्झधकृत कभिचायी १० य सहामक 
कभिचायी १० जनाका साथै ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत 4 जना य भङ्झतमाय/ङ्झफचौङ्झरमा रगामत अन्म व्मङ्ञि 17 
जनासभेत गयी जम्भा 4१ जनाराई प्रङ्झतवादी कामभ गङ्चयएको छ ।  

  ५.२.९ गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजिन गने प्रवङृ्ञत्त  

साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको याष्डसेवकरे साविजङ्झनक ऩदभा फहार बएऩङ्झछ साठी ङ्छदनङ्झबर य त्मसऩङ्झछ हयेक 
आङ्झथिक वषि सभाप्त 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 व्मङ्ञिरे 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 ऩङ्टङ्जष्ट गनि नसकेको ऩाइएको हङ्टॉदा ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको छ । 

ङ्ञचर ५.८ 
गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीहरूको ऺरेगत ङ्जववयण 

 
आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनतपि  दामय गङ्चयएका १8 वटा भङ्टद्दाका 
प्रङ्झतवादीहरूभा अङ्झधकृतस्तयका कभिचायी १३ जना, सहामकस्तयका कभिचायी ५ जना य एक जना भङ्झतमाय 
यहेका छन,् जसभध्मे सहसङ्ञचव १ जना, उऩसङ्ञचव वा सो सयह ७ जना, शािा अङ्झधकृत वा सो सयह ५ 
जना, नामफ सङ्टब्फा वा सोसयह ३ जना, िङ्चयदाय वा सोसयह १ जना, सहमोगी कभिचायी य भङ्झतमाय १/१ 
जना गयी जम्भा १९ जना य सम्ऩङ्ञत्त जपत प्रमोजनका राङ्झग प्रङ्झतवादी फनाएय 3४ जना गयी कङ्ट र 53 
जना प्रङ्झतवादी यहेका छन ्। कामािरमगत रूऩभा हेदाि, भारऩोत/नाऩीका सफैबन्दा फढी ५ जना, सडक 
ङ्जवबाग/ङ्झडङ्झबजनका ४ जना, बन्साय/अथिका ३ जना, िानेऩानी य स्थानीम तहका २/२ जना तथा गहृ य 
ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणका १/१ जना प्रङ्झतवादी यहेका छन।् गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनका भङ्टद्दाहरूभा बन्साय, 
सडक, भारऩोत/नाऩी कामािरमका कभिचायीहरू फढी सॊतमाभा प्रङ्झतवादी यहेको फायेभा ङ्जवश्लषेण गयी सङ्टधायको 
ऩहर सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट हङ्टन ङ्टऩने देङ्ञिन्छ । 
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 ५.२.१० नीङ्झतगत भ्रष्टाचाय गने प्रवङृ्ञत्त  

 आमोगफाट गयाइएका अध्ममन/सवेऺणहरू "नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सङ्टशासनसम्फन्धी अध्ममन, २०७५" तथा 
"स्थानीम तहभा हङ्टने भ्रष्टाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण, २०७६" अनङ्टसाय नेऩारभा नीङ्झतगत भ्रष्टाचाय हङ्टने 
गयेको छ बङ्ङे धायणा सेवाग्राहीहरूभा व्माऩकरूऩभा यहेको ऩाइएको छ । सेवाग्राही सवेऺणअनङ्टसाय 
उच्चऩदस्थ ऩदाङ्झधकायीहरूफाटै फढी नीङ्झतगत भ्रष्टाचाय हङ्टने देङ्ञिएको छ। स्थानीम तहसम्फन्धी सवेऺणभा 
३०.३$ नीङ्झतगत भ्रष्टाचाय 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 भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  भा ऩेस गङ्चयने नीङ्झतगत ङ्झनणिमहरूको स्ऩष्ट 
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 भ्रष्टाचायको ऩदीम/ऩेसागत प्रवङृ्ञत्तको ङ्जवश्लषेण 

 आङ्झथिक वषि 2076।77 भा आमोगरे दामय गयेको ४४१ भङ्टद्दाभा कङ्ट र प्रङ्झतवादीको सॊतमा १२१२ यहेको 
छ। प्रङ्झतवादीहरूभा तत्कारीन उऩप्रधानभन्री १ जना, तत्कारीन भन्री २ जना, ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीका कभिचायी 
९ जना, अङ्झधकृतस्तयका कभिचायी 355 जना, सहामकस्तयका कभिचायी 4४० जना, ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत 
ऩदाङ्झधकायी ७० जना य ङ्झफचौङ्झरमा/भङ्झतमाय/घङ्टसदातारगामत अन्म 33५ जना यहेका छन ् । मसरे 
भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्त उच्च तहदेङ्ञि सहामक तहका कभिचायीसम्भ य सविसाधायणदेङ्ञि याजनीङ्झतको उच्च 
तहका व्मङ्ञिसम्भभा यहेको देिाउॉछ । 

ताङ्झरका 5.5 

 आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा दामय बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका भङ्टद्दाअन्तगित प्रङ्झतवादीको ऩद/शे्रणीगत सॊतमा  

स.स. उ.स. शा .अ . जम्भा ना .सङ्ट. िङ्चयदाय स.क. जम्भा

1 ङ्चयसवत (घङ्टस) 205 2 23 78 101 ७९ 31 ४५ 155 16 ६७ 341

2 झङ्टठ्ठा शैङ्ञऺक प्रभाणऩर 85 1 1 14 16 22 25 20 67 3 86

3 साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हानी नोक्सानी 75 1 7 28 72 107 39 38 9 86 15 41 250

4 गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टमािएको 36 3 5 9 21 51 81 51 20 71 ३१ 163 354

5 गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन 18 1 7 5 13 3 1 1 5 35 53

6 याजस्व च ङ्टहावट 12 1 6 21 27 21 10 15 46 1 12 87

7 ङ्जवङ्जवध भङ्टद्दा 10 4 6 10 8 1 1 10 4 17 41

441 3 9 18 90 247 355 223 126 91 440 70 335 1212कङ्ट र जम्भा

सहामक /सहमोगी कभिचायीभङ्टद्दाको ङ्जकङ्झसभि.सॊ . ङ्जवङ्ञशष् ट 
कभिचायी

अङ्झधकृतस्तय कभिचायी
भङ्टद्दा 
सॊतमा

प्रङ्झतवादीको सॊतमा

भन्री
ङ्झनवािङ्ञचत
/भनोनीत

भङ्झतमाय /
ङ्झफचौङ्झरमा
/अन्म

जम्भा

 
  ङ्ञचर ५.९ भा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टयभा ङ्जवङ्झबङ्ङ शे्रणी/ऩदका प्रङ्झतवादीहरूको सॊतमा य 

अनङ्टऩात देिाइएको छ । ङ्ञचरभा घङ्टस ङ्चयसवतका कङ्ट र 34१, झङ्टठा शैङ्ञऺक प्रभाणऩरका कङ्ट र 86, 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानीका कङ्ट र 250, गैयकानूनी राब वा हाङ्झनका कङ्ट र 35४, गैयकानूनी 
सम्ऩङ्ञत्त आजिनका कङ्ट र 53, याजस्व च ङ्टहावटका कङ्ट र 87 य ङ्जवङ्जवध भङ्टद्दाका कङ्ट र 41 प्रङ्झतवादीहरूभा भन्री, 
ङ्जवङ्ञशष्ट कभिचायी, अङ्झधकृतस्तय कभिचायी, सहामक/सहमोगीस्तय कभिचायी, ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ऩदाङ्झधकायी य 
भङ्झतमाय, ङ्झफचौङ्झरमा रगामत अन्म व्मङ्ञिको सॊतमा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । प्रत्मेक कसङ्टयका कङ्ट र प्रङ्झतवादीको 
सॊतमाराई १०० प्रङ्झतशत भानी  ङ्जवङ्झबङ्ङ शे्रणी/ऩदका प्रङ्झतवादीको अनङ्टऩात फाय डामग्राभभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
छ । 
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ङ्ञचर ५.9 
 आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा दामय भङ्टद्दाका ङ्जकङ्झसभका आधायभा प्रङ्झतवादीहरूको ऩदगत 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 
भ्रष्टाचाय गदिछन ्बङ्ङे भान्मता िङ्ञण्डत हङ्टन जाने देङ्ञिन्छ । साथै, आमोगफाट हङ्टने भ्रष्टाचायको कायफाहीभा 
सहमोगी/सहामकस्तयका कभिचायीहरू भार ऩदिछन ्बङ्ङे तकि सभेत तथ्मभा आधाङ्चयत देङ्ञिॊदैन । साविजङ्झनक 
ऩदाङ्झधकायी/कभिचायी फाहेक ङ्झनजी सॊस्था य व्मङ्ञिहरूको सभेत उल्रेतम सॊतमा यहेको हङ्टॉदा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणका राङ्झग साविजङ्झनक ऺेरको साथसाथै ङ्झनजी ऺेर य साभाङ्ञजक ऺेरभा यहेको भ्रष्ट आचयण य 
भनोवङृ्ञत्तभा सङ्टधाय ल्माउने उऩामसभेत अॊगाल्नङ्ट उऩमङ्टि हङ्टने देङ्ञिएको छ ।   

ङ्चयसवतजस्तो सेवाग्राहीसॉग प्रत्मऺरूऩभा यकभ रेनदेन हङ्टने प्रकृङ्झतको भ्रष्टाचायभा सभेत ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीदेङ्ञि 
कामािरम सहमोगीसम्भका कभिचायीहरू उऩय भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको देङ्ञिन्छ । मसरे भ्रष्टाचाय कङ्ट नै ऩद ङ्जवशेष 
वा व्मङ्ञिको आवश्मकतासॉग बन्दा ऩङ्झन व्मङ्ञिको आचयण, भनोवङृ्ञत्त य अवसयसॉग फढी जोङ्झडएको अनङ्टभान 
गनि सङ्जकन्छ । भ्रष्टाचाय गनि दफाफ ङ्छदने तत्व, भ्रष्टाचाय गनि सङ्जकने अवस्था य भ्रष्टाचाय गने चाहना य 
ऺभताका कायण भ्रष्टाचाय भौराउने हङ्टॉदा सयकायी ङ्झनकामहरूभा भ्रष्टाचाय गनि नङ्झभल्ने वातावयण य ऩर्द्ङ्झतको 
ङ्जवकास गनङ्टिका साथै सदाचायसम्फन्धी अङ्झबभङ्टिीकयण सभेत हङ्टन ङ्ट जरुयी देङ्ञिन्छ । 

५.४ भ्रष्टाचायका ऺेरगत प्रवङृ्ञत्तहरूको ङ्जवश्लषेण 

ङ्जवगत छ आङ्झथिक वषिभा (०७१।७२ देङ्ञि ०७६।७७ सम्भ) आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीहरूको ङ्जवश्लषेण 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 भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतता बएको बनी उजङ्टयी ऩयेका छन ्। ङ्जवगतका 
उजङ्टयीहरूको ङ्जवश्लषेण गदाि मी ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा हङ्टने भ्रष्टाचायका ऺेरगत प्रवङृ्ञत्तका केही दृष्टान्तहरू 
देहामफभोङ्ञजभ यहेका छन ्:- 

 ५.४.१  स्थानीम तह: 
 गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको फजेटफाट ङ्झनभािण गङ्चयएका नारा, नहय, कङ्ट रो, सडक, शौचारमजस्ता सॊयचनाको 

भूल्माॊकन गने, कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयङ्छदने, यकभ ङ्झनकासा तथा ब ङ्टिानी ङ्छदन ेिभभा घङ्टस भाग्ने, 
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 जन्भ दताि, नाता प्रभाङ्ञणत, उद्योग व्मवसाम दताि, फसाइॉसयाइॉ प्रभाणऩर, चायङ्जकल्रा ङ्झसपाङ्चयस, घय ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ 
प्रभाण-ऩर, घयगोठ फाटो प्रभाङ्ञणत, कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन, नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरन ङ्झसपाङ्चयस, 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 ङ्टिानी ङ्झरने, 
 नाता प्रभाणऩर य नाभसायीको ङ्झसपाङ्चयस गदाि कानूनरे तोकेफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा य कामिङ्जवङ्झध अवरम्फन नगने, 
 ङ्जवकास आमोजनाका नाभभा जथाबावी यकभ ङ्जवङ्झनमोजन एवॊ िचि गने, 
 उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई अनङ्झधकृतरूऩभा ऩशे्की ङ्छदई सम्झौताफभोङ्ञजभ आमोजनाको कङ्ट नै ऩङ्झन कामि नगयी िाईभास्ने, 
 याजस्व च ङ्टहावट वा ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ङ्झनभािणको कामि सम्ऩङ्ङ नगने, छारवङृ्ञत्त यकभ ङ्जवतयण नगने, ऩाठ्यऩङ्टस्तक िङ्चयद नगने, 

ङ्ञशऺकहरूराई तरफ य साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कय फाऩतको यकभसभेत 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 ङ्टिानी ङ्छदन,े 

 नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरकाको फजेट ङ्झनजी िाताभा स्थानान्तयण गने, यकभ फैंकफाट ङ्झनकारी घयव्मवहायभा 
रगाउने, 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताभा नक्करी बयऩाई तमाय गयी ब ङ्टिानी ङ्छदने, भतृ्मङ्ट बइसकेको व्मङ्ञिको नाभभासभेत 
फदनीमतऩूविक बत्ता ङ्जवतयण ङ्छदने, आपैं  औॊठाछाऩ य ङ्जकते बयऩाई गयी फढी यकभ ब ङ्टिानी ङ्झरई ङ्जहनाङ्झभना गने, 

 नक्करी फैंक ग्मायेन्टीका आधायभा भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की ङ्छदने ।  

५.४.२ ङ्ञशऺा: 
 ङ्ञशऺक राभो सभम ङ्जवद्यारमभा हाङ्ञजय नयहेको अवस्थाभा ङ्झनजकै नाभभा तरफ ब ङ्टिानी ङ्झरने, 
 ङ्झभरेभतोभा ऩयीऺा केन्ि फाङ्जहय अको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा रेख्न रगाई उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका साटपेय गयी ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभभा 

पेयफदर गने, 
 ऩयीऺाको प्रश्नऩर अनङ्झधकृत रूऩभा ङ्झनकारी ऩयीऺा हङ्टन ङ्ट अगावै म्मासेन्जयभा ऩठाउने, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभरे साविजङ्झनक 

गने, 
 स्थामी ऩदऩूङ्झतिका राङ्झग बएको ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने,  

 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा थऩ रेख्न ेकामि गयी गयाई अनङ्टत्तीणि ऩयीऺाथॉराई उत्तीणि गयाउने,  

 ऩयीऺाथॉको प्राप्ताङ्क अनङ्टङ्ञचत ढॊगरे थऩी ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने, 
 गैयऩयीऺाथॉराई उत्तयहरू रेख्न रगाउने, 
 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 ङ्टिानी 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 ङ्टिानी, ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिभा ङ्चयसवत भाग्ने। 

 ५.४.३  बङू्झभ व्मवस्था : 
 साविजङ्झनक जग्गाराई व्मङ्ञि/ङ्झनजी कम्ऩनीको नाभभा गैयकानूनी रूऩरे दताि गयाई फेचङ्झफिन गने,  

 साविजङ्झनक ऩतॉ/सयकायी जग्गा व्मङ्ञिका नाउॉभा घङ्टसाई दताि गने, 
 सयकायरे भङ्टआब्जासभेत ङ्छदई अङ्झधग्रहण गयेय ङ्झरएको सयकायी, साविजङ्झनक य गङ्टठीसभेतका जग्गाहरू जपत बएको 

बनी व्मङ्ञिङ्जवशेषको नाभभा दताि गने, 
 ङ्जपल्डफङ्टक/कैङ्जपमत भहरको ङ्जववयणङ्जवऩयीत सयकायी तथा साविजङ्झनक जग्गा (ऩतॉ, जॊगर, फङ्टट्यान, गङ्टठी) छङ्टट 

जग्गा दतािका नाभभा व्मङ्ञि ङ्जवशेषका नाभभा दताि गने, 
 व्मङ्ञिको जग्गाको ङ्जकत्ता हारसाङ्झफक/एकीकयण गने नाभभा साॉधभा यहेको सयकायी जग्गाभध्मेफाट घङ्टसाउने,  

 सयकायी जग्गा आपन्तका नाभभा फाॉडपाॉड गयी ङ्झफिी ङ्जवतयणसभेत गने, 
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 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 व्मङ्ञिको नाभभा दताि गने,  

 से्रस्ताभा वास्तङ्जवक जग्गाधनीको नाभ थय य अन्म ङ्जववयण सच्माई नक्करी जग्गाधनी कामभ गयी वा हारसाङ्झफक 
गदाि एक व्मङ्ञिको जग्गा अको व्मङ्ञिको जग्गाभा घङ्टसाई दताि गने, 

 जग्गाको नाऩ नक्सा गदाि, सेवाग्राहीराई नक्सा टे्रस 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 यङ्ञजषे्डसन 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 यङ्ञजषे्डसनको 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 हङ्टन े साविजङ्झनक िङ्चयद कामिभा अङ्झनमङ्झभतता गने, िङ्चयद प्रङ्जिमाको ऩारना नगयी सोझै िङ्चयद 
गने, 

 प्रहयीरे सञ्चारन गयेका ऩेट्रोर 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 नहङ्टने व्मङ्ञिहरूराई सभेत अनङ्टभङ्झत उऩरब्ध 

गयाउने, 
 ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमहरूभा अङ्झनमङ्झभतता गयी नागङ्चयकता ऩाउनङ्ट नऩने व्मङ्ञिराई नागङ्चयकता प्रदान गने, 
 सडक दङ्टघिटनाको नक्करी चारक िडा गयी गरत अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन तमाय ऩाने,  

 सक्कर रेिा से्रस्तारगामतका कागजातहरू नष्ट 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 ङ्टिानी 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, 
 याज्मको तपि फाट ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण गनङ्टिऩने औषधीहरू ङ्झनजी ङ्ञक्रङ्झनकफाट ङ्झफिी गयाउने, 
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 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 उऩबोिा सभूहको ङ्जवधान य कामिमोजना दताि ङ्झसपाङ्चयसभा 

ङ्चयसवत ङ्झरने, 
 वनका काठ फदनीमतसाथ 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, 
 ङ्जवरुवा उत्ऩादन, ङ्जवतयण तथा वृऺ ायोऩण ताङ्झरभ जस्ता कामििभका झङ्टठा ङ्झफर/बयऩाई फनाई फजेट अऩचरन 

गने। 

 ५.४.७  याजस्व : 
 याष्डसेवक 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 भ्रष्टाचाय 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, 
 कानूनद्वाया 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,े 
 कानूनद्वाया ङ्झनधािङ्चयत सति य भाऩदण्डङ्जवऩयीत ङ्झनभािण कामि गयाई वा ङ्झनभािण नै नगयाई ब ङ्टिानी 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 े व्मङ्ञिहरूसॉग 

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,े 
 व्मङ्ञिगत श्रभ स्वीकृङ्झतको नाभभा अङ्झनमङ्झभत तवयरे स्वीकृङ्झत ङ्छदन,े 
 फदनीमतऩूणि ङ्झनणिमका अङ्झबरेि य कागजातहरू रङ्टकाउने वा नष्ट 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, 

 सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा अनङ्टत्तीणि य अनङ्टऩङ्ञस्थत बएका ऩयीऺाथॉहरूराइि ऩास गने, 

 नक्करी ङ्जकसानहरूको नाभावरी तथा ऺङ्झतको ङ्जववयण सॊकरन गयी याहत ङ्जवतयण गने,  

 कृङ्जष फीउ ङ्झफजनको 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 व्मङ्ञिहरूराई अऩाङ्गको प्रभाणऩर ङ्छदने, 
 सॊघसॊस्था दताि वा नवीकयणको ङ्झसपाङ्चयस फाऩत प्राप्त यकभ सयकायी िाताभा जम्भा नगयी भ्रष्टाचाय गने, 
 ङ्जवद्यङ्टत ऐन ङ्झनमभङ्जवऩयीत सवेऺण अनङ्टभङ्झतऩर जायी गने/अनङ्टभङ्झत ऩर सॊशोधन गने, 
 न्मून गङ्टणस्तयका ट्रान्सपभिय जडान गयी नाजामज पाइदा ङ्झरन,े 
 ङ्जवद्यङ्टतीकयण गदाि अङ्झतङ्चयि यकभ ङ्झरने, 
 इजाजतऩर ङ्छदॊदा अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 नक्करी हस्ताऺय गयी वा नक्करी ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयी दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ताको यकभ ब ङ्टिानी 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 ङ्जवश्लषेण : 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग स्थाऩना बएऩङ्झछ ङ्जवगत ३० 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 ऩयेका 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 ५.6 
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 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी भहत्वऩूणि कानूनी य सॊस्थागत सङ्टधायका कामि 
बएको हङ्टॉदा मस वषिराई सङ्टशासन प्रवर्द्िन गने ङ्छदशाभा कोशेढङ्टॉगाको रूऩभा ङ्झरन सङ्जकन्छ । २०५९ सार 
असाय ५ गते भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन २०५९ रागू हङ्टन ङ्टका साथै साउन ३० गते अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ऐन २०४८ भा दोस्रो सॊशोधन रागू बई भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् प्रबावकायी कानूनी व्मवस्था बएको 
ऩाइन्छ । साथै, ङ्जवशेष अदारत ऐन, २०५९ को व्मवस्थाफभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत २०५९ सार बाि ६ गते ङ्जवशेष 
अदारतको स्थाऩना बई भ्रष्टाचायसम्फन्धी भङ्टद्दाहरूको न्माम ङ्झनरुऩणसम्फन्धी कामि ङ्जवशेष अदारतफाट हङ्टने 
व्मवस्था बएको ऩाइन्छ । उङ्ञल्रङ्ञित सङ्टधायसभेतका 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 ५.7 
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 बन े 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 ५.8 
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 २ १ ० ७ १० ११३ 
२०६२/६३ ९ ६९ ५ ५ ८ ९ ९ ११४ 
२०६३/६४  ९३ ९ ३ १ ० ९ ११५ 
२०६४/६५ १ ५४ ० २ १ ५ २ ६५ 
२०६५/६६ २ ३६ ० २ २ ८ ० ५० 
२०६६/६७ ० १९ ० २ ० ५ १ 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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५.५.३. आ.व. २०६९।७० देङ्ञि २०७६।७७ सम्भ : 
मस अवङ्झधभा सफैबन्दा कभ 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 
44१ भङ्टद्दा आ.व. २०७६।७७ भा दताि बएका छन ्। सफैबन्दा फढी उजङ्टयी बने आ.व. २०७१।७२ भा 
ऩयेको देङ्ञिन्छ । 

ताङ्झरका ५.9 
आ.व. २०६९।७० देङ्ञि २०७६।७७ 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 ८. २०७६/७७ 25152 16952 441 

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 ५.10 
आ.व. २०६९।७० देङ्ञि २०७६।७७ 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 
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आ.व. २०७६।७७ आमोगको कामिसम्ऩादनको ङ्जहसाफरे भहत्वऩूणि यहेको छ । आ.व. २०७६।७७ भा 
आमोगफाट उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान बई अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूभा सॊतमात्भक भार नबई गङ्टणात्भक 
रूऩभा सभेत अङ्झबवङृ्जर्द् बएको छ । आमोगरे भ्रष्टाचायका सम्बाव्म सफै ऺेरराई अनङ्टसन्धानको दामयाभा ल्माई 
भ्रष्टाचायभा सॊरग्न उऩय भङ्टद्दा दामय गयेको छ । साविजङ्झनक ङ्झनभािण, िङ्चयद, ऩयाभशि, सेवाप्रवाह, याजस्व, 
साविजङ्झनक/सयकायी जग्गासम्फन्धी ङ्जवङ्जवध ऺेरका भङ्टद्दाहरू ङ्जवशेष अदारतभा दताि बएका छन ्बने उच्चऩदस्थ 
कभिचायी, सॊवैधाङ्झनक ऩदाङ्झधकायी, याजनीङ्झतऻ, ङ्झनभािण व्मवसामी, जग्गा कायोफायभा सॊरग्न व्मङ्ञि य सॊघीमदेङ्ञि 
स्थानीम तहसम्भका भ्रष्टाचायभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीहरू प्रङ्झतवादी यहेका छन ्।  

५.५.४.  आमोगको स्थाऩनादेङ्ञि हारसम्भको भङ्टद्दा दतािको सभग्र अवस्था : 
आमोग स्थाऩना बएदेङ्ञि हारसम्भको 30 वषिको अवङ्झधभा आमोगरे जम्भा २878 भङ्टद्दा अदारतभा दताि 
गयेको देङ्ञिन्छ । जसअनङ्टसाय औसतभा प्रङ्झतवषि कङ्चयफ 96 भङ्टद्दा अदारतभा दताि बएका छन ् । आ.व. 
२०७६।७७ भा औसतबन्दा साढे चाय गङ्टणाबन्दा फढी भङ्टद्दा दताि बएफाट आमोगको सङ्जिमता फढेको  
देङ्ञिन्छ । 
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आमोगफाट स्थाऩनाकारदेङ्ञि हारसम्भ अदारतभा दताि बएका भङ्टद्दाहरूभध्मे ङ्जवषमगत रूऩभा हेदाि सफैबन्दा 
फढी ११90 भङ्टद्दा शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी छन ्बने त्मसऩङ्झछ घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दा 
69३ यहेका छन ्। गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिनसम्फन्धी भङ्टद्दाको जम्भा सॊतमा बने १20 यहेको छ । 

ताङ्झरका ५.१1 
आमोग स्थाऩनादेङ्ञि हारसम्भको उजङ्टयी दताि, पर्छ्यौट य भङ्टद्दा दतािको सॊतमा 

ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 
दताि 

पर्छ्यौट भङ्टद्दा 
दामय 

ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 
दताि 

पर्छ्यौट भङ्टद्दा 
दामय 
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 ५.५.५  अदारतफाट पैसरा बएका भङ्टद्दाहरूभा कसङ्टय स्थाङ्जऩत बएको दय : 
आमोगफाट अदारतभा दताि बएका भङ्टद्दाउऩय अदारतफाट पैसरा हङ्टॉदा ऩूणि वा आॊङ्ञशक रूऩभा आमोगको 
भागदाफीफभोङ्ञजभको पैसरा प्राप्त बएका आधायभा हयेक आ.व.भा कसूय कामभ बएको दय (Conviction 

Rate) ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी यहॉदै आएको छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ आ.व. भध्मे आ.व. २०६६।६७ भा सफबन्दा 
कभ ५२.९ प्रङ्झतशत कसूय कामभ बएको छ बने सफैबन्दा फढी आ.व २०६१।६२ भा ९१.५ प्रङ्झतशत 
यहेको छ । आ.व २०७६।७७ भा बने ८4.8$ कसूय कामभ बएको छ । 
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ताङ्झरका ५.१2 
ङ्जवशेष अदारतफाट प्राप्त पैसराभा कसङ्टय कामभ बएको दय 

ि.सॊ. आङ्झथिक वषि पैसरा 
प्राप्त 
सॊतमा 

कसङ्टय 
कामभ 
बएको 
सॊतमा 

कसङ्टय 
कामभ 
बएको  
प्रङ्झतशत 

ि.सॊ. आङ्झथिक वषि पैसरा 
प्राप्त 
सॊतमा 

कसङ्टय 
कामभ 
बएको 
सॊतमा 

कसङ्टय 
कामभ 
बएको 

प्रङ्झतशत 
१. २०५९/६० ५५ ४७ ८५.४५ २. २०६०/६१ १२९ १०९ ८४ 
३. २०६१/६२ १०६ ९७ 91.5 ४. २०६२/६३ 109 89 81.65 
५. २०६३/६४ 171 140 81.87 ६. २०६४/६५ 12७ ९५ 74.8 
७. २०६५/६६ ९२ 62 67.4 ८. २०६६/६७ 104 ५५ ५२.९ 
९. २०६७/६८ 59 37 ६२.७१ १०. २०६८/६९ 59 52 ८८.१४ 
११. २०६९/७० ९५ ७६ ८० १२. २०७०/७१ ९८ ७४ ८० 
१३. २०७१/७२ १०८ ८८ ८१.५ १४. २०७२/७३ २७९ १६७ ६० 
१५. २०७३/७४ १६० ११७ ७३.१३ १६. २०७४/७५ १७४ ११८ ६७.८२ 
१७. २०७५/७६ 204 180 ८८.24 १७. २०७६/७७ 197 167 ८४.८ 

५.५.६  ऩङ्टनयावेदन/ऩङ्टनयावरोकनको प्रवङृ्ञत्त : 
आमोगरे अदारतभा दामय गयेका भङ्टद्दाहरूभा अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचत्त नफङ्टझेको अवस्थाभा 
ऩङ्टनयावेदन गदै आएको छ। साथै, ऩङ्टनयावेदनऩश्चात बएको पैसराभा ऩङ्टनयावरोकन गनङ्टिऩने आवश्मकता 
देङ्ञिएभा आमोगरे ऩङ्टनयावरोकनसभेत गदै आएको छ। देहामको तथ्माॊकरे केही आ.व. भा फाहेक 
आमोगफाट उल्रेतम सॊतमाभा ऩङ्टनयावेदनको ङ्झनवेदन दताि बएको देिाउॉछ ।  

 
ताङ्झरका ५.१3 

ऩङ्टनयावेदन य ऩङ्टनयावरोकनको सॊतमा 
ि.सॊ. आ.व. ऩङ्टनयावेदन 

गङ्चयएको 
सॊतमा 

ऩङ्टनयावरोकन 
गङ्चयएको सॊतमा 

ि.सॊ. आ.व. ऩङ्टनयावेदन 
गङ्चयएको 
सॊतमा 

ऩङ्टनयावरोकन 
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. २०७६/७७ २0 २ 
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ङ्ञचर ५.१० 
ऩङ्टनयावेदन य ऩङ्टनयावरोकनको सॊतमा 

 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगभा ऩयेका उजङ्टयी, आमोगफाट बएको अनङ्टसन्धान, अनङ्टसन्धान ऩश्चात 
ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरू य आमोगफाट गङ्चयएका अवधायणा सवेऺणको अध्ममन ङ्जवश्लषेण 
गदाि साविजङ्झनक ऺेरभा भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्त दोहोङ्चयइयहेको देङ्ञिएको छ य भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग 
आमोगफाट नेऩार सयकाय य ङ्जवङ्झबङ्ङ साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूराई ङ्छदइएका सङ्टझावहरूको प्रबावकायी 
कामािन्वमन हङ्टन सकेको छैन । तय भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी भङ्टरङ्टकभा सङ्टशासन कामभ गनिका राङ्झग 
उङ्ञल्रङ्ञित भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तहरूको ङ्जवश्लषेणसभेतका 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 ऩषृ्ठबङू्झभ 
 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे प्रत्मेक वषि आपूरे वषिबङ्चय गयेको काभको ङ्जववयण नेऩारको 

सॊङ्जवधानको धाया २९४ फभोङ्ञजभ वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त सम्भाननीम याष्डऩङ्झतसभऺ ऩेस गदै आएको छ । उि 
वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन सम्भाननीम प्रधानभन्रीभापि त सॊसदसभऺ प्रस्तङ्टत गयी छरपर हङ्टने सॊवैधाङ्झनक प्रावधान यहेको 
छ । आमोगरे वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् वषिबङ्चयको आफ्नो काभकायफाहीको आधायभा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायण य सङ्टशासन प्रवर्द्िनका राङ्झग नेऩार सयकायराई सङ्टझावहरू ऩेस गदै आएको छ । आमोगरे 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसभेतका काभ गने बए ऩङ्झन भ्रष्टाचायको ङ्झनयोध, ङ्झनमन्रण, ङ्झनवायण य 
सङ्टशासन प्रवर्द्िनको काभभा नेऩार सयकायको सभेत ङ्जवशेष बङू्झभका यहन्छ । आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरूको 
इभान्दाङ्चयता य दृढताका साथ कामािन्वमन हङ्टन सकेको िण्डभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवर्द्िनभा साथिक 
मोगदान ऩङ्टग्नेछ बङ्ङे आमोगको ङ्जवश्वास यहेको छ ।  

६.२  ङ्जवगतका सङ्टझावहरूको कामािन्वमनको अवस्था 
 आ.व. 2075/76 को वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त आमोगरे सङ् घीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहराई 

छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट गयी जम्भा १२० फङ्टॉदे सङ्टझावहरू ङ्छदएको ङ्झथमो । सङ् घीम तथा प्रदेश सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्रारम य 
ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानीम तहरे आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरू कामािन्वमनका सन्दबिभा आपूरे गयेका प्रमासहरूको 
जानकायी आमोगराई उऩरब्ध गयाएका छन ्। त्मस्तै, उि सङ्टझावहरू कामािन्वमन गनि आगाभी ङ्छदनहरूभा 
गङ्चयने कामिहरूको ङ्जववयणसभेत आमोगराई प्राप्त बएको छ ।   

 ङ्जवशेषत: ङ्जवद्यङ्टतीम शासन प्रफर्द्िन गयी साविजङ्झनक सेवाको गङ्टणस्तय वङृ्जर्द् गनि आमोगरे ङ्छदएको सङ्टझावफभोङ्ञजभ 
अङ्झधकाॊश साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूरे प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगराई फढावा ङ्छदई सेवा प्रवाहभा सङ्टधाय ल्माउन Online Token 

System, सेवाग्राहीभैरी Digital Display य CCTV जडान गयी ङ्झनगयानी गने कामि थऩ व्मवङ्ञस्थत फनाएको 
देङ्ञिन्छ । मसका साथै सङ्टशासन प्रवर्द्िनभा धेयै कामािरहरुरे ई-हाङ्ञजयी य वेफसाइटभापि त आफ्नो ङ्झनकामरे 
प्रदान गने सेवासङ्टङ्जवधाका फाये जानकायी ङ्छदने व्मवस्था गयेका छन ्। केही ङ्झनकामहरूरे सदाचाय प्रोत्साहन गनि 
सदाचाय अङ्झधकायीसभेत तोकेका छन ्। मस्ता प्रमासहरूफाट साविजङ्झनक प्रशासनभा सङ्टधाय गनि य याज्मरे प्रदान 
गने सेवासङ्टङ्जवधाभा नागङ्चयकको सयर ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि भद्दत ऩङ्टगेको छ । तथाङ्जऩ, गत वषि ङ्छदइएका अङ्झधकाॊश 
सङ्टझावहरू आॊङ्ञशक रूऩभा भार कामािन्वमन बएको देङ्ञिन्छ । जसराई देहामफभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ :- 

 सङ्टझावको ङ्जवषम सङ्टझाव कामािन्वमनको अवस्था 
सङ् घीम सयकाय 
अथि भन्रारम बन्साय रगामतका कामािरमफाट 

याजस्व च ङ्टहावट योक्न प्रबावकायी 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनमन्रण प्रणारी 
अवरम्फन गने । 

सन ्२०१६ देङ्ञि Web भा आधाङ्चयत 
ASYCUDA World प्रणारी कामािन्वमनभा 
ल्माइएको, प्रभङ्टि ७ वटा बन्साय कामािरमभा 
भारवस्तङ्टको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण System भा नै गेट 
इन्ट्री य जाॉचऩास बएऩङ्झछ System फाटै Exit 

Note साथ बन्सायफाट फाङ्जहङ्चयने व्मवस्था बएको, 
बन्साय ङ्जवबागरे अनराइनभापि त अनङ्टगभन गने 
प्रणारी स्थाऩना बएको, आङ्झथिक ऐन, 2076 
फाट भारवस्तङ्टको स्ऩष्ट घोषणा गनङ्टिऩने व्मवस्था 
ङ्झभराइएको, केन्िीम अनङ्टगभन टोरी गठन  
बएको । 

ऩङ्चयच्छेद– ६ 
सङ्टझावहरू 
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कय छल्ने प्रवङृ्ञत्तभा ऩूणिरूऩभा 
ङ्झनमन्रण, कय नङ्झतने व्मङ्ञि वा 
सॊस्थाहरूको कय ङ्झभनाहा गने, 
कय छङ्टट ङ्छदने प्रवङृ्ञत्त ऩूणिरूऩरे 
ङ्झनमन्रण गने । 

एक व्मङ्ञि एक स्थामी रेिा नम्फय (PAN) को 
नीङ्झत अनङ्टरूऩ सफै प्रकायको आङ्झथिक कायोफायराई 
कयको दामयाभा ल्माउने कानूनी व्मवस्था 
गङ्चयएको, कयको दामयाभा नआएका व्मङ्ञिराई 
कयको दामयाभा ल्माउन रङ्ञऺत कामििभ 
(ङ्ञस्कभ) ल्माइएको, कयदाता दतािराई गङ्टणस्तयीम 
फनाउन फामोभेङ्जट्रक प्रणारीफाट दताि गने 
व्मवस्था गङ्चयएको, भारवस्तङ्टको आन्तङ्चयक 
ओसायऩसायराई व्मवङ्ञस्थत फनाई याजस्व च ङ्टहावट 
योक्न Vehicle and Consignment Tracking 

System (VCTS) कामािन्वमन, आङ्झथिक ऐन, 
207६ भापि त साङ्झफकको कय पर्छ्यौट ऐन, 
२०३३ िायेज गङ्चयएको । 

गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई ऩायदशॉ 
य उत्तयदामी रूऩभा िचि गने 
फनाउन थऩ व्मवङ्ञस्थत गने, 
अन्तयािङ्जष्डम गैयसयकायी 
सॊस्थाहरूफाट प्राप्त हङ्टने यकभ 
याङ्जष्डम फजेट प्रणारीभा आफर्द् 
गयेय िचि गने ऩङ्चयऩाटी  
फसाल्ने । 

अन्तयािङ्जष्डम ङ्जवकास नीङ्झत, २०७६ भापि त 
अन्तयािङ्जष्डम ङ्जवकास सहामता ऩङ्चयचारन गदाि 
याङ्जष्डम आवश्मकता य प्राथङ्झभकताका ऺेरभा 
गङ्चयने य आमोजना प्रस्ताव गदाि ङ्जवषमगत 
भन्रारमको सभन्वमभा गनङ्टिऩने, आमोजना छनौट 
गदाि सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको नेततृ्वभा 
सहबाङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टिभा गनङ्टिऩने य 
स्थानीम तहसॉग साभाञ्जस्म गयी सॊचारन गनङ्टिऩने, 
सहामता ऩङ्चयचारनको आमोजनागत ङ्जववयण अथि 
भन्रारमको सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारीभा प्रङ्जवष्ट 
गनङ्टिऩने, अन्तयािङ्जष्डम गैससको हकभा आमोजनाको 
रागतभा फढीभा २० प्रङ्झतशतसम्भ भार 
प्रशासङ्झनक िचि गनि ऩाउने, गैससहरूरे ङ्जवकास 
सहामताको आमव्मम तथा ङ्जिमाकराऩको 
ङ्जववयण साविजङ्झनक गनङ्टिऩने, सॊचाङ्झरत 
कामििभहरूको ऩयीऺणका साथै साविजङ्झनक 
सङ्टनङ्टवाइ तथा साभाङ्ञजक रेिाऩयीऺण गनङ्टिऩने 
रगामतका व्मवस्थाहरू गङ्चयएको । 

हयेक आङ्झथिक कायोफायराई 
फैंङ्जकङ प्रणारीसॉग आफर्द् गयी 
नगदभा हङ्टने कायोफायराई 
न्मूनीकयण गदै रैजाने, फैंक 
भापि त ङ्झनकासा ङ्छदने तथा ब ङ्टिानी 
ङ्झफरहरु" कम्प्मङ्टटयाइज्ड गने 
व्मवस्था ङ्झभराउने । 

आ.व. 2077/78 को फजेटभापि त नेसनर 
ऩेभेन्ट गेटवे सञ्चारनभा ल्माई नेऩारङ्झबरका सफै 
प्रकायका ब ङ्टिानी पयपायक हङ्टने व्मवस्था 
ङ्झभराउॉदै ङ्जवद्यङ्टतीम ब ङ्टिानी कायोफायको रागत 
घटाउॉदै नगदयङ्जहत कायोफायराई प्रोत्साहन गङ्चयने 
व्मवस्था गङ्चयएको । 

सङ् घीम भाङ्झभरा तथा 
साभान्म प्रशासन भन्रारम 

स्थानीम तह य प्रदेश सयकायराई 
प्रबावकायी फनाउन ऩूवािधाय 
ङ्जवकास य ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् 
कामिभा सहजीकयण गने । 

स्थानीम तहरे रगाउने कय सम्फन्धभा प्रदेश तथा 
स्थानीम कयसम्फन्धी अध्ममन गयी प्रङ्झतवेदन ऩेस 
बएको, व्मवसाम कयसम्फन्धी, घयजग्गा फहार 
कय व्मवस्थाऩन जस्ता नभङ्टना कामिङ्जवङ्झधहरू, 
याजस्व सङ्टधाय कामिमोजना तमाय गयी उऩरब्ध 
गयाएको ।  

प्रशासनभाङ्झथ हङ्टने अनङ्टङ्ञचत ऩदस्थाऩन य सरुवाराई थऩ व्मवङ्ञस्थत य ऩायदशॉ 
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याजनीतीक दफाफराई ङ्झनरुत्साङ्जहत 
गने । 

फनाउन “कभिचायी व्मवस्थाऩन” नाभक वेबभा 
आधाङ्चयत सफ्टवेमय ङ्झनभािण बई ऩयीऺणको िभभा 
यहेको । 

ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे स्थानीम 
तहभा सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनि 
प्रबावकायी ऩहरकदभी ङ्झरने तथा 
स्थानीम तहरे प्रदान गने सेवाको 
गङ्टणस्तय य प्रङ्जिमाफाये सङ्झभङ्झतरे 
अनङ्टगभन गने व्मवस्था ङ्झभराउने । 

स्थानीम तहको अनङ्टगभनसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध तजङ्टिभा 
बई सो अनङ्टसायको सफ्टवेमय तमायीको चयणभा 
यहेको य आ.व. 2077/78 भा सॊचारनभा 
ल्माउने गयी वाङ्जषिक कामििभभा सभावेश 
गङ्चयएको।  

साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन 
कामािरम 

ङ्झनभािण व्मवसामीरे कहाॉकहाॉ 
केकस्तो काभ ङ्झरइयहेका छन ्
बङे्ङ आधायभा सूचकाॊक यािी 
ऺभता नऩङ्टग्ने ङ्झनभािण व्मवसामी 
प्राङ्जवङ्झधक प्रस्तावभै असपर हङ्टने 
व्मवस्था गने । 

Bid Capacity रागू गङ्चयएको य सोको गणना गदाि 
Work in Hand राई सभेत आधाय ङ्झरनङ्टऩने गयी 
साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी सॊशोधन बएको ।  

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्रारम 

श्रभ स्वीकृङ्झतरगामतका सेवा 
प्रवाहको ऩङ्चयऩाटी व्मवङ्ञस्थत य 
ऩायदशॉ फनाउन वैदेङ्ञशक योजगाय 
ङ्जवबागको आन्तङ्चयक कामिसञ्चारन 
ङ्झनदेङ्ञशकाको ऩङ्चयऩारना तथा कामि 
प्रणारीभा सङ्टधाय गने । 

Online token system, online sticker, श्रभ 
स्वीकृङ्झतको ङ्झनस्सा सेवाग्राहीको इभेरभा जाने य 
mobile sms फाट श्रभ स्वीङ्जकत बएको जानकायी 
गयाउने व्मवस्था बएको, २०७६ ऩङ्टसदेङ्ञि ऩङ्टन: 
श्रभ स्वीकृङ्झतको काभ प्रदेशङ्ञस्थत ६ वटा श्रभ 
तथा योजगाय कामािरमहरूफाट सभेत ङ्छदन सङ्टरु 
गङ्चयएको, अनङ्टगभन टोरी ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञशका, 
२०७६ जायी गयी सो अनङ्टसाय इजाजतऩरवारा 
सॊस्थाहरूको ङ्झनमङ्झभत य आकङ्ञस्भक रूऩभा सभेत 
अनङ्टगभन गने गङ्चयएको, सेवा प्रवाह सम्फन्धभा 
उठेका गङ्टनासोहरूको सम्फोधनका राङ्झग सोही 
कामािरमका उऩसङ्ञचवराई गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी 
तोङ्जकएको ।   

वैदेङ्ञशक योजगायीभा हङ्टने ठगी य 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टयङ्ञऺत, 
व्मवङ्ञस्थत य भमािङ्छदत फनाउन 
नेऩारी श्रङ्झभकका प्रभङ्टि योजगाय 
गन्तव्म भङ्टरङ्टकहरूसॉग ङ्छद्वऩऺीम 
सम्झौता गनि ऩहरकदभी ङ्झरने । 

हारसम्भ ९ वटा भङ्टरङ्टकसॉग श्रभ सम्झौता बएको 
य ओभानसॉगको श्रभ सम्झौता अङ्ञन्तभ चयणभा 
ऩङ्टगेको, अन्म गन्तव्म भङ्टरङ्टकहरूसॉग सभेत श्रभ 
सभझदायी गनि कूटनीङ्झतक ऩहर बइयहेको ।  

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास 
भन्रारम 

कृषक वगॉकयण गयी बौचय 
प्रणारीभापि त ्ब ङ्टिानी ङ्छदने । 

कृषक वगॉकयण गयी बौचय प्रणारीअनङ्टसाय 
यासामङ्झनक भर ङ्जवतयणको कामि आ.व. 
2077/78 देङ्ञि गने कामिमोजना यहेको। 
 

एकै प्रकायको कामििभहरूभा 
ऩङ्झन कामिङ्जवङ्झधभा पयक पयक 
व्मवस्था यहेकारे ङ्जवद्यभान 
कामिङ्जवङ्झध एवॊ ङ्झनदेङ्ञशकाहरूभा 
एकरूऩता कामभ गने । 

एकै ङ्जकङ्झसभका कामििभका राङ्झग स्थानीम य 
प्रदेशभा ससति ऩठाइएका कामििभका राङ्झग 
एउटै कामिसॊचारन प्रङ्जिमा तमाय गयी रागू 
गनिका राङ्झग कामिसॊचारन प्रङ्जिमा तमाय गयी 
स्वीकृङ्झतको चयणभा यहेको ।  

ङ्जकसानहरूरे गङ्टणस्तयमङ्टि साभग्री 
उङ्ञचत सभम, ऩङ्चयभाण य 

अनङ्टदानको भर ङ्जवतयण व्मवस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका-
2076 तमाय बई भङ्ञन्रऩङ्चयषद् भा दताि बएको, 
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तोङ्जकएको सयकायी भूल्मभा प्राप्त 
गनि नसकेको देङ्ञिॊदा भर य 
फीउको सहज आऩूङ्झतिका राङ्झग 
ऩहरकदभी ङ्झरने। 

भर बण्डायणका राङ्झग कृङ्जष साभग्री कम्ऩनी 
भापि त 20000 भे.टन ऺभताको गोदाभ घय 
ङ्झनभािणभा सेमय रगानी बएको। 

प्रदेश सयकाय 
सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ प्रदेश वस्तङ्टऩयक कामिङ्जवङ्झधहरू तजङ्टिभा गयी 

प्रदेश सबाफाट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ य 
अनङ्टदानहरू प्रदान गने । 

स्थानीम तहराई सभऩूयक अनङ्टदान य ङ्जवशेष 
अनङ्टदान प्रदेश सभऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदानसम्फन्धी 
कामिङ्जवङ्झधफभोङ्ञजभ प्रदान गने गयेको,  ङ्झनवािचन य 
ऺेर ऩूवािधाय ङ्जवकास कामििभअन्तगितका मोजना 
तथा आमोजनाहरू प्रदेश ऩूवािधाय ङ्जवकास 
कमििभ (सॊचारन कामिङ्जवङ्झध) ङ्झनमभावरी, 
२०७६ फभोङ्ञजभ हङ्टने गयेको ।  

प्रदेश रोकसेवा आमोग गठन 
गयी ङ्झनष्ऩऺ रूऩभा मोग्म 
कभिचायी ङ्झनमङ्टि गने व्मवस्था 
ङ्झभराउने । 

प्रदेश रोकसेवा आमोग ऐन, 2076 तजङ्टिभा बई 
प्रदेश रोकसेवा आमोग गठन हङ्टने प्रङ्जिमाभा 
यहेको ।  

स्थानीम तह 
 स्थानीम तहका जनगङ्टनासो, 

अङ्झनमङ्झभतता य भ्रष्टाचाय 
न्मूनीकयण गयी सेवाप्रवाहभा 
ङ्झनष्ऩऺता य ऩायदङ्ञशिता कामभ 
गने उऩामहरू अवरम्फन गने 

स्थानीम तहहरूरे आफ्नो वेफसाइट अऩडेट, 
प्रविा तथा सूचना अङ्झधकायीभापि त सूचना प्रवाह, 
साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ, साभाङ्ञजक रेिाऩयीऺण 
रगामतका कानूनी प्रावधानरगामतका उऩामहरू 
रागू गयेको । 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण, सङ्टशासन य 
सदाचाय प्रवर्द्िनसम्फन्धी 
ङ्जवषमवस्तङ्ट भाध्मङ्झभक तहसम्भको 
ऩाठ्यिभभा सभावेश गने  

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी 
ङ्जवषमवस्तङ्ट ङ्जवद्यारमको ऩाठ्यिभा सभावेश गने 
तमायी बइयहेको ।  

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताको 
दङ्टरुऩमोग योक्न सेवाग्राहीको 
अङ्झबरेि अद्यावङ्झधक याख्न,े रगत 
कट्टा गने य वास्तङ्जवक 
सेवाग्राहीको िाताभा उऩरब्ध 
गयाउने व्मवस्था गने । 

कङ्झतऩम स्थानीम तहभा साविजङ्झनक रेिा सङ्झभङ्झत 
गठन बई अनङ्टगभन, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
फैंङ्जकङ सेवाभापि त उऩरब्ध हङ्टने प्रावधान 
ङ्झभराएको ।  

स्थानीम तहङ्झबरको साविजङ्झनक 
तथा सयकायी जग्गाको सॊयऺण 
गने य अङ्झतिभण गने ङ्जवरुर्द् 
कायफाही गने । 

केही स्थानीम तहरे ऐरानी जग्गाको व्मवस्थाऩन 
गनि स्थानीम ऐन ङ्झनभािण गयी अङ्झबरेिीकयण 
गयेको ।  

  
 सङ् घीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहरगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूरे आमोगरे ङ्छदएका 

सङ्टझावहरू कामािन्वमन गनि गयेका प्रमासहरूरे भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गनि भद्दत ऩङ्टगेको छ । कङ्झतऩम अवस्थाभा 
स्थानीम तहहरूभा फङ्टझाइभा एकरूऩता कामभ हङ्टन नसकेका कायण ऩङ्झन सङ्टधायात्भक उऩामहरूरे अऩेऺाकृत 
नङ्झतजा ऩाउन सकेका छैनन ् । तथाङ्जऩ, ङ्झनयन्तय सम्वाद, अन्तयङ्जिमा य ऩषृ्ठऩोषणफाट मी सङ्टधायात्भक 
उऩामहरूरे नङ्झतजा देिाउन थाल्नेछन ् बङ्ङे अऩेऺा गनि सङ्जकन्छ । नमाॉ सॊयचना बएकारे स्थानीम तहभा 
जनशङ्ञि य अनङ्टबव दङ्टवैको कभीका कायण ऩङ्झन सङ्टशासनभा कभी बएको प्रतीत हङ्टन्छ । मङ्झत हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन 
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सङ्टझावहरू ऩूणिरूऩरे कामािन्वमन गयाउनङ्ट एक च ङ्टनौतीको ङ्जवषम यहेको छ । आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरू 
ऩूणिरूऩभा कामािन्वमन हङ्टन नसक्नङ्टका ऩछाङ्झड ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणहरू यहेका छन ् । भूरत: आमोगरे ङ्छदएका 
सङ्टझावहरूराई प्राथङ्झभकता नङ्छदनङ्ट य सङ्टझावहरूको गाम्बीमिता कामािन्वमनभा प्रङ्झतङ्झफङ्ञम्फत नहङ्टनङ्ट हो । मसका 
साथै, भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा सयकायी ङ्झनकामहरूफीच सभन्वमको कभी यहेको ऩाइन्छ । प्रणारी ङ्झफथोङ्झरएऩङ्झछ 
भार सभस्माको सभाधान गनितपि  राग्नङ्ट य सङ्टशासन कामभ गनि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे ऩूविङ्जिमाशीरता नदेिाउनङ्ट 
अको कायणको रूऩभा यहेको छ। कामािरम/ङ्झनकामरे आफ्नै प्रमासभा रागू गनि सक्न ेकङ्झतऩम सङ्टझावहरू 
कामािन्वमनभा नआउनङ्टको ऩछाङ्झड आपैं  ऩहर नगने, मथाङ्ञस्थङ्झतभा ङ्ञचत्त फङ्टझाउन ेप्रवङृ्ञत्त (Bureaucratic Inertia) 

ऩङ्झन हावी हङ्टनसक्छ जङ्टन छङ्ट टै्ट अध्ममनको ङ्जवषम फङ्ङसक्छ । सदाचायको ऩर्द्ङ्झत सॊस्थागत हङ्टन नसक्नङ्ट, सङ्टझाव 
कामािन्वमनभा अको टड्कायो सभस्माको रूऩभा यहेको छ । ङ्जवशेषगयी स्थानीम तह य प्रदेशहरू नमाॉ सॊयचना 
बएका हङ्टनारे सङ्टरुवातको अन्मौरताका कायण सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनि देङ्ञिएको च ङ्टनौतीरे गरत कामि सॊस्काय य 
ऩर्द्ङ्झत ऩङ्झछसम्भ गढेय फस्नसक्ने डयराग्दो सम्बावना छ । अनङ्टगभन य भूल्माॊकन ऩर्द्ङ्झत ङ्जपतरो य प्रबावहीन 
यहनङ्ट ऩङ्झन सङ्टशासन प्रफर्द्िनको अवयोध हो । त्मसैगयी, ङ्झनणिम य सङ्टझाव कामािन्वमनभा तदारुकता नदेिाउनङ्ट 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण नहङ्टनङ्टको कायक तत्व फनेको छ । भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तरे प्रश्रम ऩाउनङ्टभा असर काभका 
राङ्झग ऩङ्टयस्काय य गरत काभका राङ्झग दण्ड हङ्टने प्रणारी ऩूणिरूऩभा वस्तङ्टगत य ङ्जवश्वसनीम हङ्टननसक्नङ्ट ऩङ्झन 
ङ्ञजम्भेवाय यहेको छ । त्मस्तै, अनङ्टङ्ञचत कामिका सम्फन्धभा छानङ्झफन तथा कायफाही गने आमोगको ऺेराङ्झधकाय 
कटौती बएको य सम्फङ्ञन्धत अङ्ञततमायवारारे प्रबावकायी ढङ्गरे कामि गनि नसक्दा सङ्टशासन प्रवर्द्िन गने कामिभा 
आशातीत उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर गनि सङ्जकएको छैन ।  

६.३  भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन कामभ गनि आमोगद्वाया प्रस्ताङ्जवत सङ्टझावहरू 
 आङ्झथिक साभाङ्ञजक सभङृ्जर्द् य याङ्जष्डम स्वाङ्झबभानको अङ्झबवङृ्जर्द्का राङ्झग सङ्टशासन आवश्मक ऩछि बने सङ्टशासनको 

स्थाऩना गनि भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण आवश्मक हङ्टन्छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग एकाङ्झधकाय य स्वङ्जवकेकीम 
अङ्झधकायको ङ्झनमन्रण गयी जवापदेही¸ ऩायदशॉ य सदाचायभूरक शासकीम एवॊ प्रशासकीम प्रणारी जरुयी 
हङ्टन्छ।  सयकायी य ङ्झनजी ऺेरभा सभेत भ्रष्टाचायप्रङ्झत शून्म सहनशीरता कामभ नगयी असर ऩर्द्ङ्झत स्थाङ्जऩत हङ्टन  
सक्दैन । भ्रष्टाचायप्रङ्झतको शून्म सहनशीरताको नीङ्झत व्मवहायभा रूऩान्तयण नबएसम्भ नेऩारको शासकीम 
प्रणारीभा देिाऩयेको फहङ्टआमाङ्झभक स्वरूऩको भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण हङ्टन सक्दैन । याजस्व असङ्टरी¸ साविजङ्झनक 
िङ्चयद प्रङ्जिमा¸ ङ्ञशऺा¸ स्वास्थ्म य जनताका प्रत्मऺ सयोकाय यहने सेवाप्रवाहका ऺेरभा देङ्ञिएको भ्रष्टाचायका 
कायण आङ्झथिक ङ्जवकास¸ ऩूवािधाय ङ्झनभािण¸ साविजङ्झनक सेवा प्रवाह¸ आन्तङ्चयक सङ्टयऺा प्रणारी एवॊ प्राकृङ्झतक 
स्रोतसम्ऩदा सॊयऺणभा नकायात्भक प्रबाव ऩयेको छ । भ्रष्टाचायका कायणरे आङ्झथिक¸ साभाङ्ञजक ऺेरभा 
अङ्ञस्थयता य ङ्जवचरन उत्ऩङ्ङ गयाएको छ । भ्रष्टाचायफाट आङ्ञजित सम्ऩङ्ञत्तराई साभाङ्ञजक रूऩभा ङ्झनरुत्साहन हङ्टन 
नसक्नङ्̧ट  जस्तोसङ्टकै तङ्चयकारे बए ऩङ्झन अथोऩाजिन गनि राराङ्जमत हङ्टन ङ्टजस्ता कायणरे ऩङ्झन भ्रष्टाचायरे प्रोत्साहन 
ऩाएको छ । 

  भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनि सङ् घीम¸ प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सयकाय एवॊ सयकाय भातहतका 
ङ्झनकामहरूका सफै ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीहरू ऩूणि ङ्ञजम्भेवाय य जवापदेही फङ्ङङ्ट जरुयी यहेको छ । मसका 
राङ्झग सयकायी¸ गैयसयकायी य ङ्झनजी ऺेर तथा नागङ्चयक सभाजरगामत सफैसॉगको सहकामि य सभन्वमसभेत 
जरुयी छ । सङ्टशासनसङ्जहत भङ्टरङ्टकको ङ्छदगो शाङ्ञन्त¸ ङ्जवकास य सभङृ्जर्द्भा मोगदान ऩङ्टर् माउन भ्रष्टाचायजन्म 
ङ्जिमाकराऩराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै सदाचाय ऩर्द्ङ्झतको प्रवर्द्िन गयी भ्रष्टाचायभङ्टि सभाज स्थाऩना गने दृङ्जष्टरे 
सङ् घीम सयकाय¸ प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहका साथै अन्तङ्झनिकाम य अन्तयतहसॉग सम्फङ्ञन्धत 
देहामफभोङ्ञजभका सङ्टझावहरू प्रस्तङ्टत गङ्चयएका छन ् । आमोगफाट प्रस्ताङ्जवत सङ्टझावहरू भूरत: सभाजफाट 
भ्रष्टाचायराई अस्वीकाय गने सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास गने¸ भ्रष्टाचाय गने अवसय घटाई भ्रष्टाचाय हङ्टन नङ्छदने ऩर्द्ङ्झत 
स्थाऩना गने य साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायी एवॊ कभिचायीहरूराई आफ्नो काभप्रङ्झत जवापदेही फनाउन े ङ्छदशातपि  
रङ्ञऺत छन ्। 
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ि.सॊ सभस्मा सङ्टझाव सम्फर्द् ङ्झनकाम 
क. भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्ध (UNCAC) को कामािन्वमनसम्फन्धी 
1.  नेऩाररे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 

भहासङ्ञन्ध अनङ्टभोदन गयी भहासङ्ञन्धको 
कामािन्वमनसम्फन्धी याङ्जष्डम यणनीङ्झत तथा 
कामिमोजना¸ २०६९ रागू गयेको कङ्चयफ 
एक दशक व्मङ्झतत हङ्टॉदा ऩङ्झन उि यणनीङ्झत 
य कामिमोजना ऩूणिरूऩभा कामािन्वमन 
नबएको । 

भङ्टरङ्टकभा सॊघ¸ प्रदेश य स्थानीम तहभा 
अङ्झधकायको फाॉडपाॉट बएको ङ्जवद्यभान 
अवस्थाभा कामिमोजनाभा ऩङ्चयभाजिन आवश्मक 
बएको हङ्टॉदा प्रगङ्झत¸ उऩरङ्ञब्ध य प्रबावको 
भूल्माॊकनसभेतका आधायभा उि 
कामिमोजनाराई सभमसाऩेऺ ऩङ्चयभाजिन गयी 
प्रबावकायी कामािन्वमनको व्मवस्था गने । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम 

2.  भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 
भहासङ्ञन्ध¸ उि भहासङ्ञन्धको 
कामािन्वमनसम्फन्धी याङ्जष्डम यणनीङ्झत तथा 
कामिमोजना¸ २०६९ तथा आमोगरे प्रस्तङ्टत 
गयेका सङ्टझावअनङ्टरूऩ ङ्जवद्यभान कानूनभा 
सॊशोधन य नमाॉ कानून तजङ्टिभा हङ्टन नसक्दा 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण प्रबावकायी हङ्टन नसकेको 
। भ्रष्टाचायका ऩङ्चयवङ्झतित स्वरूऩ तथा प्रदेश 
य स्थानीम तहका च ङ्टनौतीराई सभेत 
सम्फोधन गने गयी कानून ङ्झनभािण/सॊशोधन 
हङ्टन नसकेको । 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका प्रमासराई अझै फढी 
प्रबावकायी फनाउन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ २०48 तथा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायण ऐन¸ २०59 सॊशोधनका साथै साऺी य 
ङ्जवशेषऻ¸ ऩीङ्झडत य सूचनादाताको सङ्टयऺासम्फन्धी 
कानून य स्वाथिको द्वन्द्व ङ्झनमन्रणसम्फन्धी 
एकीकृत कानून ङ्झनभािण गने । भ्रष्टाचाय 
न्मूनीकयणको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कानून य 
कामिङ्जवङ्झधहरुको सभसाभङ्जमक सङ्टधाय गने । 
प्रदेश य स्थानीम तहभा तजङ्टिभा हङ्टन े
कानूनहरूराई भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभैरी फनाउने। 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/ 
कानून¸ न्माम 
तथा सॊसदीम 
व्मवस्था 
भन्रारम/प्रदेश 
सयकाय/स्थानीम 
तह 

3.  भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 
भहासङ्ञन्धको व्मवस्था अनङ्टरूऩ भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणभा अन्तयािङ्जष्डम सहमोग अङ्झबवङृ्जर्द्का 
राङ्झग ऩायस्ऩङ्चयक कानूनी सहामता ऐन तथा 
सङ्टऩ ङ्टदिगी ऐन रागू गयी कानून¸ न्माम तथा 
सॊसदीम व्मवस्था भन्रारमराई केन्िीम 
ङ्झनकामका रूऩभा तोङ्जकएको बए ताऩङ्झन 
ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग फढ्न नसकेको । 

भ्रष्टाचायको कसङ्टयभा अनङ्टसन्धान तथा 
अङ्झबमोजनभा ऩायस्ऩङ्चयक कानूनी सहामता 
आदानप्रदानराई अझै प्रबावकायी फनाउनका 
राङ्झग सम्फर्द् भङ्टरङ्टकसॉग ङ्छद्वऩऺीम वा फहङ्टऩऺीम 
सम्झौता गने¸ ऩायस्ऩङ्चयक कानूनी सहामताको 
केन्िीम ङ्झनकामको रूऩभा कामि गने भन्रारम य 
नेऩार याष्ड फैंकको ङ्जवत्तीम जानकायी इकाईराई 
थऩ सङ्टदृढ गने व्मवस्था ङ्झभराउने । साथै, 
कङ्ट टनीङ्झतक भाध्मभफाट अनङ्टसन्धानसम्फन्धी 
सूचना आदानप्रदान गनि ऩययाष्ड भन्रारमभा 
छङ्ट टै्ट सभन्वमात्भक सॊमन्र ङ्झनभािण गने ।  

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/ 
ऩययाष्ड भन्रारम 
/कानून न्माम 
तथा सॊसदीम 
भाङ्झभरा 
भन्रारम/ 
ङ्जवत्तीम जानकायी 
इकाई, नेऩार 
याष्ड फैंक 

4.  ङ्जवद्यभान कानून तथा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को 
सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्धको धाया ७ को 
व्मवस्था ङ्जवऩयीत प्रदेश तथा स्थानीम तहभा 
दयफन्दीङ्झफना ङ्जवङ्झबङ्ङ स्तय य तहका 
कभिचायी¸ ङ्जवऻ एवॊ सल्राहकायहरू ङ्जवङ्झध 
एवॊ भाऩदण्ड ङ्झफना बनाि गने¸  कानूनी 
व्मवस्था¸ प्रङ्जिमा य भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत 
कयाय ङ्झनमङ्टङ्ञि गने¸  स्वमॊसेवकका रूऩभा 
भाङ्झनसहरू यािी प्रोत्साहन यकभ ङ्छदन े
रगामतका कभिचायी ङ्झनमङ्टङ्ञिभा 
अङ्झनमङ्झभतता बएका उजङ्टयीहरू फढ्दै 
गएको। उच्च साविजङ्झनक ऩद धायण 
गयेका ऩदाङ्झधकायीहरुरे सङ्ञचवारमभा 
सल्राहकाय तथा अन्म कभिचायीहरू यातदा 
तथा याजनीङ्झतक ङ्झनमङ्टङ्ञि  गदाि कानून य 
कामिङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ ङ्झनष्ऩऺरूऩभा मोग्म 

भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्धको 
धाया ७ अन्तगित ङ्झनजाभती कभिचायीहरू य 
उऩमङ्टि बएसम्भ अन्म साविजङ्झनक ऩद धायण 
गयेका व्मङ्ञिहरूको बनाि वा ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाि 
सऺभता¸ ऩायदङ्ञशिता य वस्तङ्टगत आधायहरू 
जस्तै: मोग्मता¸ सभन्माम य आङ्ञजित ऺभताका 
ङ्झसर्द्ान्तहरूभा आधाङ्चयत यहेय गनङ्टिऩने उल्रेि 
बएअनङ्टरुऩ उच्च साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको 
व्मङ्ञि तथा ऩदाङ्झधकायीहरुको सङ्ञचवारम/प्रदेश 
तथा स्थानीम तहभा सल्राहकाय तथा 
सङ्ञचवारमका अन्म कभिचायीहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि तथा 
सेवा शतिसम्फन्धी ङ्जवषमराई ऐन एवॊ 
कामिङ्जवङ्झधद्वाया व्मवङ्ञस्थत गयी ङ्झनष्ऩऺरूऩभा 
मोग्म व्मङ्ञि ङ्झनमङ्टङ्ञिको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने । 
स्थानीम तहभा कानून ङ्जवऩयीत कभिचायी सरुवा¸  
फढङ्टवा एवॊ ङ्झनमङ्टङ्ञि (कयाय)¸ स्वमॊसेवक बनाि 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/प्रदेश 
सयकाय य 
भातहतका 
ङ्झनकाम/स्थानीम 
तह 
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व्मङ्ञि ङ्झनमङ्टङ्ञिको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता हङ्टन नसकेको 
। 

गयी सयकायी फजेटफाट ब ङ्टिानी ङ्छदने कामि 
ऩूणिरूऩभा फन्द गने । 

5.  भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 
भहासङ्ञन्धको धाया १२ रे ङ्झनजी ऺेरभा 
हङ्टने भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा जोड ङ्छदएको य 
धाया 21 रे ङ्झनजी ऺेरभा हङ्टने घङ्टस 
ङ्चयसवतसम्फन्धी कसङ्टयराई पौजदायी 
अऩयाधको रूऩभा स्थाङ्जऩत गनि आवश्मक 
ङ्जवधाङ्जमकी य अन्म उऩामहरू रागू गनि 
ङ्झनङ्छदिष्ट गयेको । ङ्झनजी ऺेरका 
सॊघसॊस्था/ङ्झनकामहरूभा सभेत घङ्टस ङ्चयसवत¸ 
गरत ङ्झरित¸ सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना रगामतका 
भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्त ङ्जवद्यभान यहेको 
अवस्थाभा उि ऺेरको भ्रष्टाचायराई 
पौजदायी अऩयाधका रूऩभा दण्डनीम 
फनाउने कानूनी व्मवस्था नबई साभाङ्ञजक 
जीवनको एउटा ऩऺभा भार जोड ङ्छदनारे 
भ्रष्टाचायको फहङ्टऩऺीम ङ्झनमन्रण हङ्टन 
नसकेको ।  

ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेरका सॊघसॊस्था/ 
ङ्झनकामहरूभा देङ्ञिएका  आङ्झथिक¸ ङ्जवत्तीम वा 
व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩहरूभा घङ्टस ङ्झरने ङ्छदने̧  
आम्दानी य िचिको अङ्झबरेि नयाख्ने̧  नष्ट गने¸ 
हेयपेय गने¸ सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना गने रगामतका 
कामिराई भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टयको रूऩभा दण्डनीम 
फनाउन े कानूनी व्मवस्था गने ।  ङ्झनजी तथा 
गैयसयकायी सॊस्थाभा सभेत आचायसॊङ्जहता¸ 
भाऩदण्ड य कामिङ्जवङ्झधको ङ्जवकास गयी साभाङ्ञजक 
जीवनका सफै ऺेरभा जफापदेङ्जहता¸ ऩायदङ्ञशिता 
य सदाचाङ्चयता अङ्झबवङृ्जर्द् भापि त सभङ्जष्टगतरूऩभा 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गने । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/  
कानून¸ न्माम 
तथा सॊसदीम 
व्मवस्था 
भन्रारम/अथि 
भन्रारम/ 
उद्योग, वाङ्ञणज्म 
तथा आऩूङ्झति 
भन्रारम/ 
भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्रारम 

6.  भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 
भहासङ्ञन्धको धाया ७ अन्तगित याज्मको 
आङ्झथिक ङ्जवकासको गङ्झतराई ध्मानभा यातदै 
कभिचायीहरूको ऩमािप्त ऩाङ्चयश्रङ्झभक य 
न्मामोङ्ञचत तरफभान अङ्झबवङृ्जर्द् गनिभा जोड 
ङ्छदइए ताऩङ्झन कभिचायीहरूराई फढ्दो 
भहॉगीअनङ्टरूऩ मथोङ्ञचत तरफ सङ्टङ्जवधा प्रदान 
गनि नसङ्जकएका कायण सभेतफाट भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रण हङ्टन नसकेको । 

भ्रष्टाचायजन्म कामि ङ्झनमन्रणका राङ्झग भङ्टरङ्टकको 
आङ्झथिक ङ्जवकासको स्तय एवॊ आङ्झथिक अवस्था 
अनङ्टरूऩ 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: तरफ वङृ्जर्द् हङ्टने व्मवस्था सभेत 
गने। 

अथि भन्रारम 

7.  भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 
भहासङ्ञन्धको धाया १३ अन्तगित 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम एवॊ ङ्जवद्यारमस्तयीम 
ऩाठ्यिभरगामतका साविजङ्झनक ङ्ञशऺा 
कामििभभा भ्रष्टाचायप्रङ्झत असङ्जहष्णङ्टता ऩैदा 
गने ङ्जवषमवस्तङ्ट सभावेश गनिभा जोड ङ्छदनङ्टऩने 
उल्रेि यहेको । 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण¸ सङ्टशासन य सदाचायसम्फन्धी 
ङ्जवषमवस्तङ्ट ऩाठ्यिभभा सभावेश गयी ऩठनऩाठन 
गनि सङ्जकएभा दऺ तथा असर नागङ्चयक फङ्ङ 
सहमोग ऩङ्टग्ने हङ्टॉदा मसतपि  ऩहरकदभी ङ्झरने । 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सदाचायराई ङ्ञशऺण 
सॊस्थाका अङ्झतङ्चयि शैङ्ञऺक ङ्जिमाकराऩका 
रूऩभा तथा ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाका 
ङ्जवषमवस्तङ्टभा सभेत सभावेश गने।  

ङ्ञशऺा¸ ङ्जवऻान 
तथा प्रङ्जवङ्झध/ 
सॊघीम भाङ्झभरा 
तथा सभान्म 
प्रशासन 
भन्रारम/ 
स्थानीम तह 

ि. सङ्टशासन य सदाचाय प्रवर्द्िनसम्फन्धी 
8.  साविजङ्झनक जीवनको उच्च ऩदभा आसीन 

केही व्मङ्ञिहरूफाट आपूरे ङ्झरएको 
सऩथफभोङ्ञजभ सदाचाय य  उदाहयणीम 
आचयण प्रस्तङ्टत हङ्टन नसकी फेराफित 
आचयणगत ङ्जवचरन हङ्टॉदा सभग्र सभाजभा 
सङ्टशासन य सदाचाय कामभ गनिभा 
नकायात्भक प्रबाव ऩयेको । साविजङ्झनक 
ऩदाङ्झधकायीरे आफ्नो कामिसम्ऩादन गदाि 
स्वाथिको द्वन्द्व देङ्ञिनसक्न े फाह्य 
ङ्जिमाकराऩ य रगानी गने¸ सम्ऩङ्ञत्त घोषणा 

साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीहरूभा सदाचायी¸ 
इभान्दायी य जवापदेहीको बावना ङ्जवकास गनि 
भन्री य सॊवैधाङ्झनक ऩदाङ्झधकायी रगामत कानून 
तथा कामिकायी ङ्झनणिमद्वाया स्थाङ्जऩत साविजङ्झनक 
ङ्झनकामका उच्चऩदस्थ ऩदाङ्झधकायीहरूरे 
सम्ऩङ्ञत्तको प्राङ्झप्त¸ उऩहाय ग्रहण¸ सम्ऩङ्ञत्त घोषणा 
रगामतका ङ्जवषमभा ऩारना गनङ्टिऩने आचायसॊङ्जहता 
ङ्जवकास वा ऩङ्चयभाजिन गयी प्रभङ्टिरे ऩारना 
गयाउने तथा आचायसॊङ्जहता उल्रॊघनङ्जवरुर्द् 
अनङ्टशासनात्भक कायफाही गने व्मवस्था गने । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/ 
सॊवैधाङ्झनक 
ङ्झनकाम 
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गने¸ उऩहाय वा राब ग्रहण गने 
रगामतका कामिका फायेभा सम्फर्द् 
ङ्झनकामराई जानकायी ङ्छदने स्ऩष्ट व्मवस्था 
नबएको । 

ङ्जवङ्झबङ्ङ तह य ऺेरका साविजङ्झनक ङ्झनकामका 
ऩदाङ्झधकायीहरूको आचायसॊङ्जहता कामािन्वमन 
गने/गयाउने । 

9.  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 बङे्ङ 
कानूनी व्मवस्था यहेको हङ्टॉदा भन्रारमफाट 
ङ्झनणिम गनङ्टिऩने साविजङ्झनक िङ्चयदसम्फन्धी 
ङ्जवषमराई सभेत ङ्झनणिमका राङ्झग 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  भा ऩङ्टर् माउने प्रवङृ्ञत्त ऩूणिरूऩभा 
अन्त्म नबएको ।  

साविजङ्झनक ङ्झनकामफाट ङ्झनङ्जहत व्मङ्ञिगत वा 
सभूहगत ङ्जहत वा स्वाथि यहेका िङ्चयद 
ङ्झनणिमसभेत भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  भा ऩसे गयी ङ्झनणिम गने 
ऩङ्चयऩाटीराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनिका राङ्झग 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  भा ऩेस गङ्चयने नीङ्झतगत ङ्झनणिमहरूको 
स्ऩष्ट ऩङ्चयबाषा य व्मातमा एवॊ नीङ्झतगत य 
प्रशासङ्झनक ङ्झनणिमको सीभा ङ्झनधाियण गयी 
नीङ्झतगत ङ्झनणिमसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध तजङ्टिभा एवॊ 
कामािन्वमन गने ।  

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम 

10.  ङ्जवद्यभान िङ्ञचिरो ङ्झनवािचन प्रणारीका कायण 
ङ्झनवािचनऩश्चात ् भहॉगी फढ्नङ्टका साथै 
भ्रष्टाचायसभेत फढ्ने सम्बावना यहेको हङ्टॉदा 
भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका राङ्झग िङ्ञचिरो 
ङ्झनवािचन प्रणारीभा ऩङ्टनयावरोकनका राङ्झग 
सङ्टझाव ङ्छदइएकोभा त्मस ङ्छदशातपि  साथिक 
ऩहरकदभी नबएको । 

याजनीङ्झतक दरको कोष तथा साविजङ्झनक ऩदको 
राङ्झग हङ्टन े ङ्झनवािचनका उम्भेदवायको कोष 
सम्फन्धभा स्ऩष्ट नीङ्झत फनाई एवॊ आमव्मम 
फैंङ्जकङ प्रणारीसॉग आफर्द् गयी ऩायदङ्ञशिता 
कामभ गने । ङ्जवद्यभान ङ्झनवािचन प्रणारीभा 
ऩङ्टनयावरोकन गने । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम 

11.  ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा गङ्छठत ङ्झनमाभक 
ङ्झनकामहरूरे तत ् तत ् ऺेरभा स्वच्छता¸ 
गङ्टणस्तयीमता¸ अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्रण य 
उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण अऩेऺानङ्टरूऩ 
प्रबावकायीरूऩभा गनि नसक्दा आमोगभा 
उजङ्टयीको चाऩ फढ्दै गएको । 

साविजङ्झनक ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरूको 
स्वामत्तता¸ ऩायदङ्ञशिता¸ जवापदेङ्जहता य सॊस्थागत 
ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गयी ती ङ्झनकामहरूको 
काभकायफाही तथा ङ्झनमभनकायी बङू्झभकाराई 
थऩ प्रबावकायी फनाउने । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/ 
सम्फर्द् 
भन्रारमहरु 

12.  साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका ऩदाङ्झधकायी/ 
कभिचायीरे ङ्झनमङ्टङ्ञि बएको य हयेक आ.व. 
सभाप्त बएको साठी ङ्छदनङ्झबर सम्ऩङ्ञत्त 
ङ्जववयण बयी ऩेस गनङ्टिऩने व्मवस्था गङ्चयएको 
राभो सभम व्मङ्झतत बइसक्दा ऩङ्झन सम्ऩङ्ञत्त 
ङ्जववयण बदै नबने य गरत/आॊङ्ञशक 
ङ्जववयण बने प्रवङृ्ञत्तसभेत यहेको तथा सम्ऩङ्ञत्त 
ङ्जववयणको उऩमोङ्झगता ङ्झसर्द् गनि 
नसङ्जकएको। 

औऩचाङ्चयकताभा सीङ्झभत बएको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण 
बने ऩङ्चयऩाटीराई सङ्टधाय गयी सफै साविजङ्झनक 
ऩद धायण गयेका व्मङ्ञिको सम्ऩङ्ञत्तको 
मथाथिऩयक य वास्तङ्जवक अङ्झबरेि याख्न े य 
उऩमोङ्झगता फढाउने प्रणारी ङ्जवकास गनि 
आवश्मक कानूनी¸ प्रङ्जवङ्झधगत तथा सॊस्थागत 
प्रफन्ध गयी सफ्टवेमय भापि त सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण 
बने य सोको ङ्झडङ्ञजटर अङ्झबरेि अद्यावङ्झधक एवॊ 
रेिाजोिा हङ्टने व्मवस्था गने।  

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/प्रदेश 
सयकाय/ 
स्थानीम तह 

13.  आमोगरे अनङ्टङ्ञचत कामिसम्फन्धी अनङ्टसन्धान 
य तत्सम्फन्धी अन्म कायफाही गनिसक्ने 
व्मवस्था तत्कारीन सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
ऐन¸ २०४८ भा यहेकोभा वतिभान 
सॊङ्जवधानभा आमोगराई प्रदत्त उि 
ङ्ञजम्भेवायी हटाइएको य अन्म ङ्झनकामराई 
सभेत नङ्छदइएको अवस्थाभा सङ्टशासनभा 
नकायात्भक प्रबाव ऩयेको । 

भ्रष्टाचाय य अनङ्टङ्ञचत कामि एक अकािभा 
अन्मोन्माङ्ञश्रत रूऩभा सम्फङ्ञन्धत¸ ऩथृकरूऩभा 
हेनि नङ्झभल्ने तथा एउटाको अनङ्टसन्धान गदै जाॉदा 
अको देङ्ञिन सक्न े ङ्जवषम बएको य हार 
अनङ्टङ्ञचत कामिको अनङ्टसन्धान गने ङ्झनकाम नबए 
ताऩङ्झन त्मस्ता प्रकृङ्झतका उजङ्टयीहरू आमोगभा 
आउने गयेकारे कङ्झतऩम गम्बीय प्रकृङ्झतका 
अनङ्टङ्ञचत कामिराई सभेत भ्रष्टाचायको ऩङ्चयबाषाभा 
सभे्न कानूनभा सॊशोधन गने ।  

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम 

14.  प्रदेश य स्थानीम स्तयभा आवश्मक 
कानूनहरू ङ्झनभािण गयी सङ्टशासन कामभ गने 

सॊघीम शासन प्रणारीको सङ्टदृढीकयणका ङ्छदशाभा 
कानूनको कभी वा ऐन कानूनहरूको 

कानून¸ न्माम 
तथा सॊसदीम 
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कामिभा सहमोग ऩङ्टर् माउन सॊघीम ङ्झनजाभती 
सेवा ऐनरगामतका कानून ङ्झनभािण हङ्टन 
नसकेको ।  

कामािन्वमन एवॊ ऩङ्चयऩारनाभा देङ्ञिएका 
सभस्माहरूको ङ्जवश्लषेण गयी याज्मका सफै तहभा 
सङ्टशासन कामभ गनि आवश्मक नमाॉ कानूनको 
तजङ्टिभा वा ङ्जवद्यभान कानूनभा सभमानङ्टकूर सङ्टधाय 
गने । 

भाङ्झभरा 
भन्रारम/सङ् घी
म भाङ्झभरा तथा 
साभान्म प्रशासन 
भन्रारम 

15.  सभाज य साविजङ्झनक ऺेरभा बइयहेको 
सदाचाय य नैङ्झतक आचयणको ङ्जवचरनका 
कायण सङ्टशासनभा प्रत्मऺ नकायात्भक 
प्रबाव ऩयेको । 

भङ्टरङ्टकभा सदाचाय ऩर्द्ङ्झतको ङ्जवकास गनि सॊघीम 
शासन प्रणारी अनङ्टरूऩ सयकायका तीनै तहभा 
सदाचाय नीङ्झत तजङ्टिभा य कामािन्वमन गने । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम 

ग. याजस्व च ङ्टहावट ङ्झनमन्रणरगामत साविजङ्झनक ङ्जवत्तीम ऺरेसम्फन्धी 
16.  अऩायदशॉरूऩभा नगदभा हङ्टन े आङ्झथिक 

कायोफायका कायण आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता 
ङ्झनमन्रण गनि य गैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजिन 
गने वास्तङ्जवक धनी ऩत्ता रगाई कानूनी 
कायफाहीको दामयाभा ल्माउनभा कङ्छठनाइ 
बएको । 

हयेक आङ्झथिक कायोफायहरूराई फैंङ्जकङ 
प्रणारीसॉग आफर्द् गयी नगदभा हङ्टन े
कायोफायराई िभश: न्मूनीकयण गदै फैंक 
भापि त कायोफाय गने एवॊ ङ्झनकासा य ब ङ्टिानी 
ङ्छदने तथा याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩर सभेत रागू गयी 
हयेक नागङ्चयकको ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट अङ्झबरेि 
याख्न ेव्मवस्था गने । 

अथि 
भन्रारम/गहृ 
भन्रारम 

17.  अझै ऩङ्झन आङ्झथिक कायोफायहरुको उल्रेतम 
ङ्जहस्सा कयको दामयाबन्दा फाङ्जहय यहेको, 
कयको दामयाभा बएकोहरुरे ऩङ्झन 
सयकायराई आफ्नो कायोफायअनङ्टसायको 
ङ्झतनङ्टिऩने कय नङ्झतयी सकेसम्भ छल्न िोज्न े
प्रवङृ्ञत्त ऩूणिरूऩभा ङ्झनमन्रण हङ्टन नसकेको । 

कय प्रणारीभा सङ्टधाय गयी सफै प्रकायका आङ्झथिक 
कायोफायहरु कयको दामयाभा आउने य आङ्झथिक 
कायोफायअनङ्टसायको कय दाङ्ञिरा हङ्टन े
व्मावहाङ्चयक य कामािन्वमनमोग्म प्रणारी 
अवरम्फन गयी कय छल्नेराई कयको दामयाभा 
ल्माउनङ्टका साथै सभमभा कय नङ्झतने व्मङ्ञि वा 
सॊस्थाहरूको कय ङ्झभनाहा वा छङ्टट ङ्छदन े
प्रवङृ्ञत्तराई अन्त्म गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

अथि भन्रारम 

18.  आमात ङ्झनमाितको कायोफाय ऩूणिरूऩभा 
फैङ्जकङ्ग प्रणारीभापि त नहङ्टने, कभजोय 
आङ्झथिक अवस्था बएको व्मङ्ञिको नाभभा 
पभि दताि एवॊ एङ्ञक्जभ कोड ङ्झरई आमात 
गने, न्मून ङ्जवजकीकयण गने, ऩैठायी गने 
भारवस्तङ्टको प्रऻाऩनऩर िोल्दा 
harmonized code, नाभ, िाण्ड, भोडेर, 
भूल्म स्ऩष्ट निङ्टराउने, ङ्झनकासी ऩैठायी हङ्टन े
भारवस्तङ्टको ङ्जववयण, ऩङ्चयभाण, भूल्म, 
प्रकृङ्झत, रुऩ, आकाय, वस्तङ्ट उत्ऩङ्ञत्तको 
भङ्टरङ्टक आङ्छद गरत घोषणा गयी दयफन्दी 
पयक ऩायी बन्साय ङ्जवन्दङ्टभा याष्डसेवक 
कभिचायी¸ बन्साय एजेण्ट य भारसाभान 
धनीको ङ्झभरेभतोभा याजस्व छरी एवॊ 
च ङ्टवाहट गने प्रवङृ्ञत्तहरूको ऩङ्टनयावङृ्ञत्त 
बइयहेको । 

आमात ङ्झनमाितको कायोफाय ऩूणिरूऩभा फैंङ्जकङ्ग 
प्रणारीभापि त हङ्टने, पभि दताि य एङ्ञक्जभ कोड 
सही कायोफायीरे भार ऩाउन,े ऩैठायी गने 
भारवस्तङ्टको प्रऻाऩनऩर िोल्दा harmonized 

code, नाभ, िाण्ड, भोडेर, भूल्म स्ऩष्टरूऩभा 
िङ्टराउनै ऩने तथा ङ्झनकासी ऩैठायी हङ्टन े
भारवस्तङ्टको ङ्जववयण, ऩङ्चयभाण, भूल्म, प्रकृङ्झत, 
रूऩ, आकाय, वस्तङ्ट उत्ऩङ्ञत्तको भङ्टरङ्टक आङ्छद 
सहीरुऩभा िङ्टराउनै ऩने य मी ङ्जववयणहरु 
सहीरूऩभा उल्रेि नबएका भारवस्तङ्ट ऩैठायी 
गनि नसक्ने व्मवस्था ङ्झभराई व्मङ्ञि ङ्जवशेषराई 
राब य नऩेार सयकायराई हाङ्झन हङ्टन े गयी 
ङ्झभरेभतोभा याजस्व च ङ्टहावट गने प्रवङृ्ञत्त योक्नका 
राङ्झग प्रबावकायी अनङ्टगभन तथा ङ्झनमन्रण 
प्रणारीको कामािन्वमन सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने। 

अथि भन्रारम 

19.  स्थानीम तहफाट वडा अध्मऺरगामतका 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे कानूनङ्जवऩयीत याजस्व कभ 
हङ्टने गयी ऩक्की सडकराई कच्ची य भङ्टआब्जा 
फढी हङ्टन े गयी सडक नबएको स्थानराई 
सडक बएको बनी ङ्झसपाङ्चयस गने¸ 
बङू्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत कामािरमहरूभा 

गरत ङ्झसपाङ्चयस गने कामिराई ऩूणिरूऩभा अन्त्म 
गयी प्रचङ्झरत कानून य भाऩदण्डका आधायभा 
ङ्जपल्डभा हेयी सजिङ्झभन गयेय फाटोको प्रकृङ्झत 
छङ्टट्टमाई पयक नऩने गयी ङ्झसपाङ्चयस गने 
व्मवस्था ङ्झभराउने। याजस्व च ङ्टहावट तथा 
ङ्जहनाङ्झभना हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग सोही ङ्छदन याजस्व 

बङू्झभ व्मवस्था¸ 
सहकायी तथा 
गङ्चयफी ङ्झनवायण/ 
बौङ्झतक ऩूवािधाय 
तथा मातामात 
भन्रारम/प्रदेश 
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गरत ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा कभ याजस्व 
ङ्झनधाियण गने य याजस्व ङ्जहनाङ्झभना गने तथा 
मातामात कामािरमहरूभा याजस्व फैंक 
दाङ्ञिरा नगयी ङ्जहनाङ्झभना गने प्रवङृ्ञत्तहरू 
दोहोङ्चयइयहेको । 

दाङ्ञिरा गने तथा सफ्टवेमयभापि त याजस्वको 
मङ्जकन हङ्टन ेप्रणारी स्थाङ्जऩत गने। 

सयकाय/ 
स्थानीम तह 

20.  आफ्नो अङ्झधकाय ऺेरङ्झबर ऩने ङ्जवषमभा 
भार कय रगाउनङ्टऩनेभा केही स्थानीम 
तहरे अङ्झधकाय नबएको ऺेरभा कय 
रगाएको । 

अन्तय-सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 2074 
को व्मवस्थाफभोङ्ञजभ स्थानीम तहको अङ्झधकाय 
ऺेरङ्झबर भार आपैं रे य साझा अङ्झधकायका 
ऺेरभा सङ् घीम सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरएय भार 
कय सॊकरन गने । 

स्थानीम तह 

21.  गैयसयकायी सॊस्थाहरूका नाभभा प्राप्त हङ्टन े
ठूरो यकभ याङ्जष्डम फजेट प्रणारीभा आफर्द् 
हङ्टन नसकेको तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरूका 
नाभभा ङ्झसजिना बएका अऩायदशॉ य 
अनङ्टत्तयदामी ङ्जिमाकराऩरे भ्रष्टाचायराई 
फढावा ङ्छदएको । 

गैयसयकायी सॊस्थाको उद्देश्म¸ कामिप्रणारी य 
रगानीको स्रोत स्ऩष्ट गयेय भार त्मस्ता 
सॊस्थाको दताि गने, गैससॊको कामिको प्रबावकायी 
ङ्झनमभन य अनङ्टगभन गने तथा अन्तयािङ्जष्डम 
गैयसयकायी सॊस्थाहरू भापि त प्राप्त हङ्टने यकभ 
दोहोयो नऩने गयी याङ्जष्डम फजेट प्रणारीभा 
आफर्द् गयेय भार िचि गने ऩङ्चयऩाटी ङ्जवकास 
गने । 

अथि/ भङ्जहरा¸ 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्रारम/ 
स्थानीम तह 

22.  तीनै तहका सयकायको फजेटफाट सञ्चारन 
बएका कामििभभा आ.व.को अन्त्मभा 
कामािदेश ङ्छदने̧  यकभान्तय गने¸ 
हतायहतायभा कामि सम्ऩङ्ङ गयी फजेट 
ङ्झनकासा गने एवॊ वषािन्तभा फजेटको ठूरो 
ङ्जहस्सा िचि गने प्रवङृ्ञत्त ऩूणिरूऩरे अन्त्म हङ्टन 
नसकेकोरे मसफाट भ्रष्टाचाय¸ अङ्झनमङ्झभतता 
य कभ गङ्टणस्तयमङ्टि काभरे प्रश्रम  
ऩाएको । 

यकभान्तय¸ ङ्झनकासा य ब ङ्टिानीको सीभा य 
भाऩदण्ड ऩङ्टनयावरोकन गयी मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा 
सङ्टधाय गने। फजेट कामािन्वमनको 
प्रबावकाङ्चयताका राङ्झग आ.व.को ऩूवािर्द्िभै कामि 
अगाङ्झड फढाउन े गयी िङ्चयद मोजना एवॊ 
कामिताङ्झरका स्वीकृत गयी कामािन्वमनका 
चयणभा सभम¸ रागत य गङ्टणस्तय कामभ 
बए/नबएको ङ्जवषमभा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी 
सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउन े
रगामतका उऩाम अवरम्फन गने । 

अथि भन्रारम/ 
फजेट 
कामािन्वमन गने 
ङ्झनकामहरू/ 
प्रदेश सयकाय/ 
स्थानीम तह 

23.  प्रदेश य स्थानीम तहभा ङ्झफना स्वीकृङ्झत 
वैदेङ्ञशक अनङ्टदान यकभ ङ्झरई सशिीकयण 
रगामतका कामििभ सञ्चारन गने¸ 
वैदेङ्ञशक भ्रभणभा जानेजस्ता कामि गयी प्राप्त 
अनङ्टदान यकभको दङ्टरुऩमोग गने गयेको 
देङ्ञिएको । 

नेऩारको सॊङ्जवधानको व्मवस्था य अन्तययाङ्जष्डम 
ङ्जवकास सहामता नीङ्झत, 2076 फभोङ्ञजभ 
सङ् घीम सयकायको सहमोग य स्वीकृङ्झत ङ्झरई 
वैदेङ्ञशक अनङ्टदान तथा सहमोग ङ्झरन े। 
 

प्रदेश सयकाय 
तथा अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ 
स्थानीम तह 

24.  ङ्जवङ्झबङ्ङ तहका कामििभभा दोहोयोऩन हङ्टन े
गयी फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने¸ याजनीङ्झतक 
ऩहङ्टॉचका आधायभा आमोजना छनौट गयी 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने¸ एउटा आमोजनाभा 
ङ्जवङ्झनमोजन बएको यकभ काभै नगयी अकै 
आमोजनाभा ब ङ्टिानी गने¸ प्रदेशका वन¸ 

उद्योग य ऩमिटनसॉग सम्फङ्ञन्धत मोजना तथा 
कामििभहरूका नाभभा जथाबावी फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन य िचि गने¸ कृङ्जष सडक 
ङ्झनभािणका नाभभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी 
भूर फाटो ङ्जऩच गने¸ प्रदेशका कृङ्जष¸ 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास¸ बङू्झभ भन्रारमरे सभेत 
सडकरगामतका ङ्झनभािणका कामिभा फजेट 

प्रदेश सयकायरे फजेट तजङ्टिभा 
ङ्छदग्दशिन/ङ्झनदेङ्ञशका फनाई रागू गने य प्रदेश 
भन्रारमरे आफ्नो अङ्झधकाय ऺेरङ्झबर यही 
 औङ्ञचत्म¸ आवश्मकता य उदे्दश्मअनङ्टरूऩ कामििभ 
छनौट तथा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी मोजना 
कामािन्वमन गने । प्रदेश सयकायका 
सयोकायवारा ङ्झनकाम तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम 
सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन भूल्माॊकनराई तीव्रता ङ्छदने¸ 
साथै प्रचङ्झरत कानूनअनङ्टसाय तोङ्जकएको फजेट 
शीषिक य सभमभा भार िचि गने व्मवस्था 
ङ्झभराउन े । स्थानीम तहरे सॊङ्जवधान तथा 
कानूनफभोङ्ञजभ वाङ्जषिक फजेट सबाफाट स्वीकृत 
गयाई िचि गने । आवश्मक ङ्जवऻता एवॊ 

सङ् घीम भाङ्झभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन 
भन्रारम/ 
प्रदेश सयकाय 
तथा अन्तगितका 
ङ्झनकामहरु/ 
स्थानीम तह 
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ङ्जवङ्झनमोजन गने रगामतका प्रवङृ्ञत्त 
देङ्ञिएको। केही स्थानीम तहरे सबाफाट 
फजेट स्वीकृत नगयाई तथा स्वीकृत फजेट 
शीषिकबन्दा फाङ्जहय गई अङ्झनमङ्झभत तङ्चयकारे 
िचि रेख्न े गयेका¸ ऩङ्टॉजीगत शीषिकफाट 
चारूभा सभेत यकभान्तय गने तथा 
तोङ्जकएको सीभाबन्दा फढी यकभान्तय गने 
गयेको । 

भानवीम तथा बौङ्झतक स्रोतसाधनको प्रफन्ध गयी 
कानूनरे तोकेको सभमङ्झबरै फजेट ऩाङ्चयत गयेय 
भार िचि गने ऩङ्चयऩाटी सफै स्थानीम तहरे 
फसाउने । 

25.  प्रदेश तथा स्थानीम तहको कोषफाट 
कानूनङ्जवऩयीत हङ्टने गयी जथाबावी आपू 
ङ्झनकटका व्मङ्ञि वा सॊस्थाराई आङ्झथिक 
सहामताफाऩत ठूरो यकभ ङ्जवतयण 
गये/गयाएको देङ्ञिएको । 

जनताका आधायबतू आवश्मकता सम्फोधन हङ्टने 
गयी प्राथङ्झभकताप्राप्त कामििभहरूभा सॊङ्जवधान 
तथा कानूनको भभिअनङ्टरूऩ भाऩदण्डका आधायभा 
स्थानीम कोषको प्रमोग एवॊ ऩङ्चयचारन हङ्टन ङ्टऩने 
एवॊ भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत आङ्झथिक सहामता ङ्छदएभा 
असङ्टरउऩय गदाि व्मङ्ञिगतरूऩभा ङ्ञजम्भेवाय 
फनाउने । 

स्थानीम तह/ 
प्रदेश सयकाय 

26.  प्रदेशअन्तगित कृङ्जषका राङ्झग प्राप्त अनङ्टदान 
तथा ऩशङ्ट ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञन्धत अनङ्टदान 
ङ्जवतयणभा ऩऺऩात य अङ्झनमङ्झभतता गयेको¸ 
साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्रारमफाट ङ्ञशऺा य 
स्वास्थ्मसम्फन्धी कामििभहरूभा सभेत 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी भाऩदण्ड य आधाय 
ङ्झफना ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्थाराई अनङ्टदान ङ्जवतयण 
गयेको¸ ससति अनङ्टदान प्रदान तथा कामििभ 
सञ्चारनभा दोहोयोऩना बएको  तथा अन्म 
अनङ्टदान ङ्जवतयणभा अङ्झनमङ्झभतताका 
उजङ्टयीहरू प्राप्त बएको । प्रदेश 
सयकाय/स्थानीम तहका कभिचायी¸ नागङ्चयक 
सभाज तथा रङ्ञऺत वगिका राङ्झग 
अङ्झबभङ्टिीकयण¸ गोष्ठी¸ अन्तङ्जिि मा 
कामििभहरू सञ्चारन गदाि ङ्झफर बयऩाई 
ङ्झभराई अस्वाबाङ्जवक िचि गने¸ फैठक 
बत्ताको व्माऩक अऩचरन य दङ्टरुऩमोग गने¸  
कानून ङ्जवऩयीत ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकृङ्झतका सेवा 
सङ्टङ्जवधा जथाबावीरूऩभा ङ्झरने̧  अत्मङ्झधक 
अनङ्टगभन य भ्रभण िचिका नाभभा याज्मको 
स्रोत दङ्टरुऩमोग गने¸ पजॉ अनङ्टगभन 
प्रङ्झतवेदन फनाउने̧  ङ्जपल्डभा नगई अनङ्टगभन 
बत्ता फङ्टझ्ने̧  गरत प्राङ्जवङ्झधक ऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदन फनाई फढी ब ङ्टिानी ङ्छदने/ङ्झरन े
रगामतका गरत प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएको । 

प्रदेशस्तयीम अनङ्टदान ङ्जवतयणसम्फन्धी वस्तङ्टऩयक 
भाऩदण्ड/कामिङ्जवङ्झध फनाई रागू गने य 
साविजङ्झनक सूचना प्रकाशन गयी सम्फङ्ञन्धत 
सयोकायवाराहरू सफैरे सोको जानकायी प्राप्त 
गने गयी सूचना प्रवाह गने । अनङ्टदान यकभको 
ङ्छठक ढङ्गरे उऩमोग बएनबएको प्रबावकायी 
अनङ्टगभन गने । सॊङ्जवधान¸ कानून¸ ङ्झनमभ य 
अथि भन्रारमफाट जायी गङ्चयएको कामि सॊचारन 
ङ्झनदेङ्ञशकाराई भागिदशिनका रूऩभा ङ्झरई 
अङ्झबभङ्टिीकयण¸ गोष्ठी¸ अन्तङ्जिि मा कामििभ 
सॊचारन एवॊ फैठक तथा सेवासङ्टङ्जवधासम्फन्धी 
आवश्मक ङ्झनदेङ्ञशका /कामिङ्जवङ्झध/भाऩदण्ड फनाई 
रागू गने। औङ्ञचत्म य आवश्मकताका 
आधायभा भार अनङ्टगभन गने¸ ङ्जपल्डभा गई 
अनङ्टगभन गयी  हयेक मोजनाको अनङ्टगभन 
प्रङ्झतवेदन ऩेस गने य प्रङ्झतवेदनभा ङ्छदइएका 
सङ्टझाव अवरम्फन गने व्मवस्था ङ्झभराउने । 

अथि भन्रारम/ 
प्रदेश सयकाय 
तथा अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ 
स्थानीम तह 

घ. साविजङ्झनक सेवाप्रवाह य सेवाग्राही सयोकायका ङ्जवषमसम्फन्धी 
27.  गत वषिजस्तै आमोगभा दताि बएका 

उजङ्टयीहरूभध्मे स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत 
उजङ्टयीहरू सफैबन्दा फढी सॊतमाभा यहेको । 
स्थानीम तहभा अङ्झनमङ्झभतता य भ्रष्टाचाय 
फढ्दै गएको य प्रदेश य स्थानीम तहभा 
जनताको अऩेऺ ाअनङ्टरूऩ याजस्व य 

स्थानीम तहका  जनगङ्टनासो¸ अङ्झनमङ्झभतता य 
भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गयी जनअऩेऺानङ्टरूऩ 
ङ्झनष्ऩऺता य ऩायदङ्ञशिता कामभ गनि ऩदाङ्झधकायी 
य कभिचायीहरूको कामिप्रणारी य व्मवहाय तथा 
सेवाप्रवाहभा सङ्टधाय ल्माउने̧  स्थानीम ङ्जवकास 
प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानको ऺभता ङ्जवकास गयी 

सङ  घीम भाङ्झभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन 
भन्रारम/प्रधान
भन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 



295  वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन¸ २०७६/७७ ऩङ्चयच्छेद-६¸ सङ्टझावहरू 
  

प्रशासङ्झनक िचि (सवायी साधन¸ तरफ 
बत्ता¸ सङ्टङ्जवधा आङ्छद) सम्फन्धी साविजङ्झनक 
ङ्जहत अनङ्टकङ्ट र ङ्झनणिम गने ऩङ्चयऩाटीको 
सॊस्थागत ङ्जवकास हङ्टन नसकेको । 

स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीहरूराई सदाचाय¸ 
सङ्टशासन य भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणरगामतका 
कामिसम्ऩादनसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा ताङ्झरभ 
ङ्छदने̧  ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको ऺभता य 
बङू्झभका अङ्झबवङृ्जर्द् गयी स्थानीम तहरे प्रदान 
गयेको सेवाको गङ्टणस्तय य प्रङ्जिमाका फायेभा 
अनङ्टगभन गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

कामािरम/प्रदेश 
सयकाय/स्थानीम 
तह  

28.  भारऩोत¸ नाऩी¸ ङ्जवद्यङ्टत¸ मातामात¸ बन्साय¸ 
अध्मागभन¸ वैदेङ्ञशक योजगाय¸ बौङ्झतक 
ऩूवािधाय¸ सङ्टयऺा ङ्झनकाम य स्थानीम तह 
रगामतका ऺेर य साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूभा 
एउटै प्रकृङ्झतका भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञत्तहरूको 
ऩङ्टनयावङृ्ञत्त बइयहेको । मी ऺेर य 
ङ्झनकामहरूभा कामियत 
ऩदाङ्झधकायी/कभिचायीउऩय ऩटक ऩटक 
भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टयभा भङ्टद्दा दामय बई कसङ्टय 
स्थाङ्जऩत बएको अवस्थाभा सभेत सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामफाट योकथाभका प्रबावकायी कदभ 
नचाङ्झरएको । ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीरे 
कानूनफभोङ्ञजभ गनि नङ्झभल्ने कामि गनि 
कभिचायीराई दफाफ ङ्छदन े य आफ्नो 
अनङ्टकूरको कभिचायी नबए सरुवा गने तथा 
कभिचायीरे याजनीङ्झतक आड¸ बयोसा वा 
ङ्झभरेभतोभा अङ्झनमङ्झभतता य अकभिण्मता 
प्रदशिन गनेजस्ता कामिसभेतफाट भ्रष्टाचायको 
ऩङ्टनयावङृ्ञत्त बइयहेको । 

भ्रष्टाचायजन्म कामिको ऩङ्टनयावङृ्ञत्त योक्नका राङ्झग 
भ्रष्टाचायका जोङ्ञिभऩूणि ऺेर य कामािरमहरू 
तथा ऺेरगत भ्रष्टाचायका प्रभङ्टि कायणहरूको 
ऩङ्जहचान¸ रेिाजोिा य जोङ्ञिभ ङ्जवश्लषेण गयी 
उच्च ङ्झनगयानी/अनङ्टगभन¸ आचायसॊङ्जहता य 
प्रवर्द्िनात्भक कामििभरगामतका अन्म 
आवश्मक उऩामसङ्जहतको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
तथा जोङ्ञिभ व्मवस्थाऩन प्रणारी ङ्जवकास गयी 
कामािन्वमन गने¸ तोङ्जकएका आचयण उल्रॊघन 
गने कभिचायीभाङ्झथ ङ्जवबागीम सजाम गने¸ 
कभिचायीहरूको ऩदस्थाऩन य सरुवाका 
अनङ्टभानमोग्म भाऩदण्ड फनाई सोका आधायभा 
गने¸ टे्रड मङ्टङ्झनमनका ऩदाङ्झधकायीहरूको 
आचायसॊङ्जहता तमाय गयी रागू गने¸  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। 

बङू्झभसङ्टधाय तथा 
व्मवस्था/ऊजाि/
गहृ/ अथि/ 
बौङ्झतक ऩूवािधाय 
तथा मातामात/ 
िानेऩानी/सहयी 
ङ्जवकास 
भन्रारम 
/प्रदेश सयकाय 
/स्थानीम तह 

29.  साविजङ्झनक सेवाप्रवाह गने भारऩोत¸ नाऩी¸ 
मातामात¸ वैदेङ्ञशक योजगाय¸ स्थानीम 
तहका कामािरमहरूभा जनतारे सयर य 
सहज रूऩभा सेवा प्राप्त हङ्टन कङ्छठनाइ 
यहेको¸ रेिाऩढी व्मवसामी¸ भध्मस्थ वा 
ङ्झफचौङ्झरमाको उऩङ्ञस्थङ्झतरे भ्रष्टाचायराई 
फढावा ङ्छदएको य ऩायदङ्ञशिताका राङ्झग 
प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गयी अनराइन प्रणारी 
रागू गङ्चयएका कामािरमभा सभेत 
सेवाग्राहीराई दङ्ट:ि य हैयानी ङ्छदने प्रवङृ्ञत्त 
ऩूणिरूऩभा अन्त्म हङ्टन नसकेको । 

भारऩोत¸ नाऩी¸ मातामात¸ वैदेङ्ञशक योजगाय¸ 
स्थानीम तहरगामतका सेवाग्राहीको चाऩ हङ्टन े
कामािरमहरूभा ऩमािप्त कभिचायी य सेवा केन्ि¸ 
हेल्ऩडेक्स¸ टोकन प्रणारी¸ ऩूवािधाय य ऺभता 
ङ्जवकास¸ ङ्ञजम्भेवायी य जवापदेङ्जहता ङ्जकटान¸ 
कामिप्रङ्जिमा सयरीकयण य प्रबावकायी अनङ्टगभन 
गयी कामािरमफाट प्रवाह गङ्चयने सेवा सयर¸ 
सहज य ङ्झछटो छङ्चयतो रूऩभा सेवाग्राहीराई 
उऩरब्ध गयाउने, सेवा प्राप्त हङ्टने अङ्झधकतभ 
सभम तोङ्जकङ्छदने, ङ्जवचौङ्झरमाको उऩङ्ञस्थङ्झतराई 
ङ्झनरुत्साङ्जहत गने तथा ङ्जवद्यङ्टतीम शासनभा जोड 
ङ्छदई अनराइनफाटै कय¸ याजस्व ङ्झतनिसक्ने तथा 
सेवा प्राप्त गने व्मवस्था ङ्झभराउन े। 

बङू्झभ व्मवस्था¸ 
सहकायी तथा 
गङ्चयफी ङ्झनवायण 
/बौङ्झतक 
ऩूवािधाय तथा 
मातामात 
भन्रारम/ 
स्थानीम तह 

30.  साविजङ्झनक सेवाप्रवाहभा नागङ्चयकको 
ऩहङ्टॉचराई सयर य सहज फनाउन सूचना 
प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग फढाई अनराइनफाट 
सेवाप्रवाह य अङ्झबरेि व्मवस्थाऩनको कामि 
गदाि मस्ता प्रणारीराई ङ्झनयन्तय सङ्टचारु याख्न 
ऺभता ङ्जवकास य सङ्टयऺाको ऩमािप्त व्मवस्था 
हङ्टन नसकेको । 

साविजङ्झनक ङ्झनकामका वेफसाइट¸ सबिय¸ 
सफ्टवेमयरगामत सभग्र व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारीको सङ्टयऺा य ऺभताको मथोङ्ञचत व्मवस्था 
बए नबएको फायेभा ऩयीऺण गयी तत्सम्फन्धी 
सङ्टयऺा य ऺभता ङ्जवकासको प्रफन्ध गने । 

सञ्चाय तथा 
सूचना प्रङ्जवङ्झध 
भन्रारम 
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31.  उऩबोग्म वस्तङ्̧ट  ङ्झनभािण साभग्री रगामतभा 
उत्ऩाङ्छदत य प्रमोग गङ्चयसक्नङ्टऩने ङ्झभङ्झत 
उल्रेि नहङ्टने̧  नक्करी टाॉङ्झसएको हङ्टने वा 
च्माङ्झतएको हङ्टन े य फजायभा म्माद नाघकेा 
वस्तङ्टसभेत ङ्झफिी ङ्जवतयण हङ्टने अवस्थारे 
उऩबोिा ठङ्झगनङ्टका साथै ङ्झनभािण कामि 
कभजोय बई सभङृ्जर्द्भा नकायात्भक 
प्रबावसभेत ऩयेको । 

उऩबोग्म वस्तङ्̧ट  ङ्झनभािण साभग्री रगामतभा 
अङ्झनवामि रूऩभा उत्ऩाङ्छदत य प्रमोग गङ्चयसक्नङ्टऩने 
ङ्झभङ्झत रगामतका अन्म आवश्मक स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन 
य ङ्जववयणहरू याख्न े व्मवस्था ङ्झभराउनङ्टका साथै 
सभम सभमभा एवॊ आकङ्ञस्भक अनङ्टगभन गयी 
म्माद नाघेका य गङ्टणस्तयहीन वस्तङ्ट ङ्झफिी 
ङ्जवतयण गनेराई तत्कार कायफाही गने एवॊ 
उऩबोिा ङ्ञशऺाभा जोड ङ्छदने । 

उद्योग¸ वाङ्ञणज्म 
तथा आऩूङ्झति 
भन्रारम 

32.  उऩबोिाको ङ्जहतको सॊयऺणराई सॊङ्जवधानभा 
भौङ्झरक हकका रूऩभा याङ्ञिएको बए 
ताऩङ्झन उऩबोिा अङ्झधकाय सॊयऺणको 
अवस्था कभजोय यहेकारे फजायभा 
अस्वाबाङ्जवक भूल्मवङृ्जर्द्¸ गैयकानूनी 
काटेङ्झरङ¸ कृङ्झरभ अबावरगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्जकङ्झसभका ठगी हङ्टने गयेको । 

फजायभा हङ्टन े ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका ठगीका ङ्जवरुर्द् 
कामिताङ्झरकासङ्जहत मोजनाफर्द् रूऩभा ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन गयी अनङ्टङ्ञचत नापा ङ्झरने य ठगी 
गनेराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने व्मवस्था 
ङ्झभराउने̧  आभ उऩबोिाराई सचेत गयाउने 
तथा  ङ्झफचौङ्झरमाको तह य अनङ्टङ्ञचत नापा 
ङ्झनमन्रण गनि कानून तजङ्टिभा गने ।  

उद्योग¸ वाङ्ञणज्म 
तथा आऩूङ्झति 
भन्रारम/ 
स्थानीम तह 

33.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयणभा 
दोहोयोऩना देङ्ञिएको, भतृ्मङ्ट बएका व्मङ्ञि य 
ऩङ्टन: ङ्जववाह गयेका एकर भङ्जहराराई सभेत 
ङ्झनमभङ्जवऩयीत बत्ता उऩरब्ध गयाएको¸ 
अकािको नाभभा ङ्जकते दस्तित गयी ङ्जवतयण 
गयेको, कङ्झतऩम जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे आफ्ना 
भान्छेराई कङ्ट नै न कङ्ट नै प्रकायका रङ्ञऺत 
वगिरे ऩाउने बत्ता उऩरब्ध गयाएको साथै 
ङ्जवतयण गयेफाऩत केही प्रङ्झतशत यकभ भाग 
गने गयेको सभेत देङ्ञिएको । 

नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका य वडास्तयफाट नै 
बत्ता ङ्जवतयण प्रङ्जिमाको ङ्झनमङ्झभत ङ्झनगयानी¸ 
अनङ्टगभन तथा कायफाही गने व्मवस्था ङ्झभराउन े
तथा सफै  स्थानीम तहहरूरे साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
बत्ता ऩाउने रङ्ञऺत वगिको वास्तङ्जवक ऩङ्जहचान 
गयी िण्डीकृत तथ्माॊक तमायी य सभम सभमभा 
अद्यावङ्झधक गयी प्रचङ्झरत कानूनी व्मवस्थाको 
ऩारना गदै अङ्झनवामिरूऩभा फैंङ्जकङ प्रणारीफाट 
भार ङ्जवतयण गने व्मवस्था ङ्झभराउने । 

स्थानीम तह 

34.  वैदेङ्ञशक योजगायका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ 
भङ्टरङ्टकहरूभा जान े नेऩारी जनशङ्ञिको 
योजगायी य तरफबत्ताको प्रत्माबङू्झत एवॊ 
उनीहरूको सङ्टयऺाको प्रफन्ध गयी वैदेङ्ञशक 
योजगायी ऩूणित: व्मवङ्ञस्थत य भमािङ्छदत 
फनाउन नसङ्जकएको । कोङ्झबड-१९ को 
भहाभायीरे वैदेङ्ञशक योजगायीभा नकायात्भक 
प्रबाव ऩायेको । 

वैदेङ्ञशक योजगायीका ऺेरभा हङ्टने ठगी य 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी वैदेङ्ञशक योजगाय 
ङ्जवबागको आन्तङ्चयक कामिसञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशकाको 
ऩङ्चयऩारना गयी कामि प्रणारीभा सङ्टधाय ल्माउने 
व्मवस्था ङ्झभराउन े । वैदेङ्ञशक योजगायीराई 
सङ्टयङ्ञऺत¸ व्मवङ्ञस्थत य भमािङ्छदत फनाउन सम्फर्द् 
भङ्टरङ्टकहरूसॉग सयकायी स्तयभा ङ्छद्वऩऺीम सम्झौता 
गनि ऩहरकदभी ङ्झरने । कोङ्झबड-१९ को 
सभस्मासभेतराई ङ्जवचाय गयी दीघिकारीन 
सभाधानका रूऩभा भङ्टरङ्टकभा योजगायी ङ्झसजिना 
गनि ऩहर गने । 

श्रभ¸ योजगाय 
तथा साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा 
भन्रारम/अन्म 
सम्फर्द् 
भन्रारमहरू 

ङ. साविजङ्झनक िङ्चयद तथा आमोजना/कामििभ व्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
35.  आमोगफाट २०७५ सारभा गङ्चयएको 

अध्ममन अनङ्टसाय ङ्झनधािङ्चयत सभमभा सम्ऩङ्ङ 
हङ्टन नसकी रुग्ण अवस्थाभा देङ्ञिएका 
१८४८ ठेक्काहरूभध्मे १२०२ ठेक्काहरू 
२०७६ ऩङ्टससम्भ ऩङ्झन सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकेको 
य मसको भङ्टतम कायकभा रूऩभा ङ्झफना 
तमायी ठेक्का रगाउनङ्ट य ठेक्का रगाएऩङ्झछ  
त्मसको मथोङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनि नसक्नङ्ट 
अथवा त्मस्ता ठेक्काहरूको व्मवस्थाऩनभा 
कङ्झतऩम साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूफाट िासै 

ठेक्का व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउन 
याज्मरे गनङ्टिऩने ठेक्का सम्झौताहरूको 
कामिफोझका आधायभा ऩमािप्त रूऩभा प्राङ्जवङ्झधक 
जनशङ्ञिको व्मवस्था गयी ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गने¸ 
फजेटको अबाव हङ्टन नङ्छदने̧  ङ्झफना तमायी 
फोरऩर आह्वान गने कामि योकी ऩमािप्त अध्ममन 
ऩश्चात भार ठेक्का रगाउन े य साविजङ्झनक 
िङ्चयदसम्फन्धी अन्म कानूनी प्रावधानहरूराई 
कडाइका साथ ऩारना गनि रगाउने¸ ङ्झनभािण 
कामि सम्ऩङ्ङ गनङ्टिऩने सभमावङ्झध वैऻाङ्झनक 

बौङ्झतक ऩूवािधाय 
तथा मातामात 
/सहयी ङ्जवकास 
/िानेऩानी/ 
ऊजाि̧  जरस्रोत 
तथा ङ्झसॊचाइ/ 
सॊस्कृङ्झत¸ ऩमिटन 
तथा नागङ्चयक 
उड्डमन /सञ्चाय 
तथा सूचना 
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चासो ङ्छदएको नऩाइनङ्ट। साथै, प्राङ्जवङ्झधक 
जनशङ्ञि तथा कभिचायीभा अनङ्टबवको कभी¸ 
आमोजनाको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन नहङ्टन ङ्ट य 
ठेक्का सम्झौताको म्माद थऩसम्फन्धी ङ्झनणिम 
कानून एवॊ सम्झौताभा तोङ्जकएको सभमभा 
नगङ्चयनङ्̧ट  सम्फङ्ञन्धत ठेकेदायरे अङ्झग्रभ 
ब ङ्टिानीको ग्मायेन्टी¸ कामि सम्ऩादन 
जभानत  य ङ्झफभासम्फन्धी कागजातको 
अवङ्झध थऩ गनिभा चासो नङ्झरनङ्̧ट  ठेकेदायरे 
अङ्झग्रभ ब ङ्टिानी (ऩेश्की) ङ्झरई अन्मर िचि 
गने प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिनङ्̧ट  ऩमािप्त अध्ममन तथा 
तमायी ङ्झफना ठेक्का रगाउॉदा ङ्झडजाइन 
ऩङ्टनयावरोकनको नाभभा मोजनाको सभम य 
रागत फढ्नङ्̧ट  िङ्चयद सम्झौता गदािका फित 
ऩूवि आकरन गनि सङ्जकन े कामिहरूभा ऩङ्झन 
जथाबावी बेङ्चयएसन आदेश जायी गङ्चयनङ्̧ट  
ङ्जववाद सभाधानको सभमभा 
भध्मस्थ/अदारत सभऺ साविजङ्झनक 
ङ्झनकामको तपि फाट आवश्मक प्रभाणहरू 
सभमभा ऩेस नगङ्चयॊदा कामािरमको ऩऺभा 
ङ्झनणिम नआउनङ्ट रगामतका सभस्माहरू 
अध्ममन ङ्जवश्लषेणफाट देङ्ञिएको । 

आधायभा तम गने य भनाङ्झसव भाङ्जपकको 
कायणको आधायभा भार ङ्झनमभानङ्टसाय ठेक्काको 
म्माद थऩ गने¸ सम्फर्द् कभिचायीहरूफाट 
आवश्मक अनङ्टगभन¸ सभन्वम य सहजीकयण 
बए/नबएको तथा ठेक्का सम्झौताहरूभा कामि 
सम्ऩादन जभानत य  अङ्झग्रभ ब ङ्टिानीको फैंक 
ग्मायेन्टीजस्ता कागजातहरूको आङ्झधकाङ्चयकता य 
सभमभा म्माद थऩ बए/नबएको तारङ्टक 
ङ्जवबाग/भन्रारमहरूरे हेयी कभिचायीराई 
ङ्ञजम्भेवाय फनाउने̧  हयेक रुग्ण आमोजनाको 
सभमफर्द् कामिमोजना फनाएय कामािन्वमन गनि 
रगाउने तथा कामािन्वमनको सपरताराई 
कभिचायीको कामि सम्ऩादनसॉग जोड्ने¸ भाङ्झसक 
रूऩभा प्रगङ्झत सभीऺा य चौभाङ्झसक रूऩभा 
कामािन्वमनको अवस्था अद्यावङ्झधक गयी 
आवश्मक बएभा ङ्जवशेष कामिटोरीसभेत फनाई 
सभस्मा सभाधान गनि ङ्जवशेष ऩहर गने¸ ठूरो य 
जङ्जटर प्रकृङ्झतका ठेक्काभा व्मवस्थाऩन मोजना य 
गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत मोजनासभेत सम्झौताको अॊग 
फनाई तदनङ्टरूऩ कामािन्वमन गयी सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनभािण व्मवसामीराई सभेत कामािन्वमनको 
सभीऺाभा प्रगङ्झत प्रस्तङ्टत गनि रगाउने¸ ठेक्का 
सम्झौताभा भूल्म सभामोजनको प्रावधान बएभा 
सोको ङ्जवस्ततृ ङ्जवश्लषेण गयेय भार सो फाऩतको 
ब ङ्टिानी गने¸ ङ्झनभािण कामि/भारसाभान/सेवाको 
गङ्टणस्तयभा सम्झौता गने य नेऩार सयकायराई 
आङ्झथिक दाङ्जमत्व फढाउन े जस्ता कामि हङ्टन 
नङ्छदने̧  ङ्जववाद सभाधानको सभमभा 
भध्मस्थ/अदारतसभऺ आवश्मक प्रभाणहरू ऩेस 
गनि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई ऩूणिरूऩभा ङ्ञजम्भेवाय 
एवॊ जवापदेही फनाउने̧  ङ्झनभािण व्मवसामीरे 
सभमङ्झबर कामि नगयेभा वा र ङ्टङ्जट सच्माउने 
अवङ्झधभा र ङ्टङ्जट नसच्माएभा सम्झौताका सतिनाभा 
अनङ्टसाय ठेक्का सम्झौताको अन्त्म गने । 

प्रङ्जवङ्झध/स्वास्थ्म 
तथा जनसॊतमा/ 
अथि/सॊघीम 
भाङ्झभरा तथा 
साभान्म प्रशासन 
भन्रारम/ 

साविजङ्झनक 
िङ्चयद अनङ्टगभन 
कामािरम¸ 
याङ्जष्डम मोजना 
आमोग/प्रदेश 
सयकाय/स्थानीम 
तह 

36.  तङ्टरनात्भकरूऩभा कभ प्रचरनभा यहेको य 
नमाॉ ङ्जकङ्झसभका ङ्झनभािण कामि वा 
भारसाभान आऩूङ्झति गने कामिहरू रगामतभा 
कङ्ट नै वा सीङ्झभत व्मवसामीहरूराई पाइदा 
ऩङ्टग्ने गयी स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन तमाय गयी ठेक्का 
व्मवस्थाऩन गने तथा स्वीकृत वाङ्जषिक 
कामििभङ्झबरको कामि अङ्ञन्तभ सभमसम्भ 
नगयी ऩिेय फसी साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनको 
दपा ६६ को दङ्टरुऩमोग गयी ङ्जवशेष 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत देिाई सोझै िङ्चयद गने प्रवङृ्ञत्तहरू 
देिा ऩयेको । 

मसभा सङ्टधायका राङ्झग तङ्टरनात्भक रूऩभा कभ 
प्रचरनभा यहेका ङ्झनभािण कामिहरू¸ नमाॉ 
ङ्जकङ्झसभका ङ्झनभािण कामि̧  भारसाभान आऩूङ्झति गने 
कामिहरूको स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन तमाय गयी 
साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन कामािरमभा 
ऩठाउनङ्टऩने य उि कामािरमरे 
स्ऩेङ्झसङ्जपकेसनराई स्वीकृत ङ्छदएऩङ्झछ कामािन्वमन 
गने व्मवस्था ङ्झभराउने।ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा 
काभ गनेसम्फन्धभा साविजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन 
कामािरमरे वस्तङ्टऩयक भाऩदण्ड तमाय गयी 
ऐनको दपा ६६ फभोङ्ञजभ िङ्चयद गने। 

ऐ 

37.  ङ्झनभािण व्मवसामीको मोग्मता य अनङ्टबवका 
आधायभा फोरऩर भूल्माॊकन बई न्मूनतभ 
भूल्माॊङ्जकत सायबतू रूऩभा प्रबावग्राही 

मस्तो प्रवङृ्ञत्तभा सङ्टधायका राङ्झग साविजङ्झनक 
ङ्झनकामरे सव-कन्ट्रमाक्टको प्रावधान नबएको 
ठेक्का सम्झौताका ङ्झनभािण व्मवसामीराई सङ्टरुभै 

ऐ 
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फोरऩर स्वीकृत हङ्टने तय कामािन्वमन 
चयणभा ठेक्का सम्झौता गयेको ठेकेदायरे 
मोग्मता य अनङ्टबव नै नबएका ठेकेदायराई 
अनौऩचाङ्चयक रूऩभा ठेक्का फेच्न े प्रवङृ्ञत्त 
यहेको । 

जानकायी गयाउने̧  ठेक्का सम्झौता कामािन्वमनको 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने य ठेक्का सम्झौताभा 
उल्रेि बएका जनशङ्ञि/भेङ्झसनयी स्वीकृत 
कामिताङ्झरकाफभोङ्ञजभ ङ्झनभािणस्थरभा 
ऩङ्चयचारनको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने। 

38.  आवश्मक ऩूवि तमायी ङ्झफना आमोजना/ 
कामििभ कामािन्वमन गयी 
अनङ्टगभन/प्राङ्जवङ्झधक ऩयीऺण ङ्झफना ब ङ्टिानी 
ङ्छदने प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएको । 

दीघिकारीन ङ्जवकास मोजना, वाङ्जषिक/फहङ्टवषॉम 
िङ्चयद मोजना¸ स्थानीम आवश्मकता य 
प्राथङ्झभकता¸ सम्बाव्म अध्ममन¸ कामिस्थर¸ 
ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदनरगामतका आवश्मक 
ऩूवितमायी सम्ऩङ्ङ गयेय भार आमोजना/कामििभ 
फजेटभा याख्न े। आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम 
उत्तयदाङ्जमत्व ऐन, 2076 फभोङ्ञजभ आमोजना 
फैंकको अवधायणा रागू गने ।  

ऐ 

39.  स्थानीम तहभा हङ्टन े साविजङ्झनक िङ्चयद 
कामिभा ङ्झभरेभतो गने¸ ऩङ्टर¸ बवनजस्ता 
सॊयचनाहरूको ऩूणि ड्रइङ ङ्झडजाइन नफनाई 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटअनङ्टसाय आॊङ्ञशक 
सॊयचनाहरूको रागत अनङ्टभान फनाई ङ्झनभािण 
कामि गने¸ ऩटक ऩटक एउटै मोजनाका थङ्टप्र ै
कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनहरू फनाउने̧  ङ्झनभािण 
कामिभा कामि प्रकृङ्झतअनङ्टसायको प्रमोगशारा 
ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ऩेस नगने नगयाउने¸ 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट गङ्चयने ङ्झनभािण 
मोजनाहरूभा सम्झौताअनङ्टसाय गनङ्टिऩने ऩूया 
कामि नगयी आ.व.को अन्त्मभा जङ्झत काभ 
बमो त्मसैराई नाऩजाॉच गयी कामि सम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदन फनाउने̧  कामिसम्ऩङ्ङ नहङ्टॉदै 
ब ङ्टिानी ङ्छदने̧  ङ्झनजी साझेदायीको आवयणभा 
सम्बाव्मता अध्ममन तथा प्रङ्झतस्ऩधाि ङ्झफना 
सोझै ठेक्का सम्झौता गने¸ ङ्झनङ्जहत स्वाथिको 
आधायभा आमोजनाराई टङ्टिाटङ्टिा ऩायी 
सोझै िङ्चयद गने¸ ङ्ञजल्रागत दययेटको 
ङ्जवश्लषेण नगयी फढी भूल्मभा िङ्चयद गने¸ 
उऩरब्ध जनशङ्ञिफाट हङ्टनसक्न े साधायण 
सबे/ प्रङ्झतवेदनजस्ता काभसभेत ऩयाभशि 
सेवाफाट गने गयाउने प्रवङृ्झतहरू यहेको ।  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन¸२०७४ को दपा 
७४ भा स्थानीम तहरे साविजङ्झनक िङ्चयद 
गनङ्टिऩदाि सॊघीम साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनफभोङ्ञजभ 
गनङ्टिऩने बङे्ङ व्मवस्था यहेको हङ्टॉदा सोही 
प्रावधानफभोङ्ञजभ साविजङ्झनक िङ्चयद गने । 
ऩयाभशि सेवा िङ्चयद गदाि कामि ऺेरगत सति  

तमाय गयी साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन/ङ्झनमभावरीका 
प्रावधानहरू ऩारना गयी नबई नहङ्टन े ऺेरभा 
भार िङ्चयद गने । फहङ्टवषॉम आमोजना 
आवश्मक बए रागत अनङ्टभान स्वीकृङ्झत गदाि नै 
फहङ्टवषॉम ङ्झडजाइन ड्रइङ तमाय गयी आमोजना 
सञ्चारन गने । कामि प्रकृङ्झतअनङ्टसायको 
प्रमोगशारा ऩयीऺणफाट तोङ्जकएको गङ्टणस्तय प्राप्त 
गने सम्फन्धभा सम्झौताभा नै स्ऩष्ट उल्रेि गने 
तथा मोजनाको पयपायक गदाि प्रमोगशारा 
ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तथा स्थरगत नाऩजाॉच एवॊ 
गङ्टणस्तयको भाऩन अङ्झनवामि सॊरग्न गनङ्टिऩने 
व्मवस्था गने । स्थानीम तहरे साविजङ्झनक 
ङ्झनजी साझेदायी अन्तयगत मोजना कामािन्वमन 
गदाि साविजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी तथा रगानी 
ऐन तथा नीङ्झतफभोङ्ञजभ मोजनाको सम्बाव्मता 
अध्ममन तथा साविजङ्झनकरूऩभा आशमको 
प्रस्ताव भाग गने रगामतका प्रङ्जिमाहरू 
अवरम्फन गयी मोजना कामािन्वमन गने । 

स्थानीम तह 

40.  प्रदेश तथा स्थानीम तहफाट सवायी साधन 
िङ्चयद गदाि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन य 
ङ्झनमभावरीङ्जवऩयीत गयेको¸ स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन 
फनाउॉदा नै ङ्झभरेभतो गङ्चयएको¸ एउटै 
सवायीसाधन िङ्चयदभा सभेत एक अको 
ङ्झनकामफीच भूल्मभा पयक देङ्ञिएको य 
सवायी साधन बाडाभा ङ्झरॊदा आपू ङ्झनकटका 
व्मङ्ञिसॉग उच्चतभ ् दययेटभा ङ्झरने̧  सवायी 
साधनको दङ्टरुऩमोग गने य व्मङ्ञिगत तथा 
ऩाटॊगत काभभा प्रमोग गने गयेको । 

प्रदेश तथा स्थानीम तहरे आवश्मक वस्तङ्ट तथा 
सेवा िङ्चयद गदाि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन तथा 
ङ्झनमभावरीभा बएको व्मवस्थाराई ऩूणि ऩारना 
गने । सवायी साधन बाडाभा ङ्झरनङ्टऩने 
अवस्थाभा स्वीकृत दययेटको आधायभा ङ्झनङ्ञश्चत 
सभमका राङ्झग भार बाडाभा ङ्झरने व्मवस्था 
गने। 

 

प्रदेश सयकाय 
तथा अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ 
स्थानीम तह 
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41.  स्थानीम तहफाट सञ्चारन हङ्टने 
आमोजनाहरूभा उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन 
गदाि वास्तङ्जवक उऩबोिाहरूको बेरा 
नगयाई सीङ्झभत व्मङ्ञिको स्वाथिङ्झसर्द् हङ्टने 
गयी ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीकै ङ्झनदेशन वा 
ऩहरभा सङ्झभङ्झत गठन बई सङ्झभङ्झतभा 
याजनीङ्झतक तथा प्रशासङ्झनक ऩहङ्टॉच बएका 
व्मङ्ञिहरू यहने गयेको¸ सङ्झभङ्झतभा 
फहारवारा ङ्ञशऺक य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधसभेत 
यहने गयेको ।  

मोजनाको अनङ्टगभन य भूल्माॊकन गनङ्टिऩने 
ऩदाङ्झधकायी तथा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू¸ साविजङ्झनक 
ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायीहरू 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतभा नयहन े व्मवस्था  
ङ्झभराउने । उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त ङ्झनभािण 
सम्ऩङ्ङ बएका मोजनाहरू भभित सम्बय तथा 
येिदेिको ङ्ञजम्भेवायीसङ्जहत उि सङ्झभङ्झतराई 
हस्तान्तयण गने तथा उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त 
कामािन्वमन गने आमोजनाहरूभा सॊचारन¸ 

भभितसम्बाय तथा स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयणसम्फन्धी 
व्मवस्था सम्झौताभै उल्रेि गयी उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतसभेत अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ उत्तयाङ्झधकायी सॊस्थाका 
रूऩभा दताि गने व्मवस्था गने । 

स्थानीम तह 

42.  उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट गङ्चयएका ङ्जवकास 
ङ्झनभािणरगामतका कामििभहरूभा मोजना 
कामािन्वमनका राङ्झग कानूनरे तोकेको वा 
आवश्मक प्रङ्जिमा ऩूया नगयी 
उऩबोिाहरूराई ऩेश्की ङ्छदने̧  ङ्झरएको 
ऩेश्की अन्म कामि वा ङ्झनजी पाइदाका 
काभभा रगाउने̧  काभै नगयी ऩेश्की 
पर्छ्यौट गने¸ काभ सम्ऩङ्ङ नबई ब ङ्टिानी 
ङ्छदने तथा कङ्झभसन ङ्झरई सम्ऩङ्ङ नबएका 
आमोजना पयपायक गनेजस्ता प्रवङृ्ञत्त 
देङ्ञिएको । 

प्रचङ्झरत साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन य ङ्झनमभावरीको 
आधायभा स्थानीम तहहरूरे कानून फनाई¸ 

ङ्झनङ्छदिष्ट प्रङ्जिमाहरूको अवरम्फन गयी ऩेश्की 
ङ्छदने तथा कानूनरे तोकेको अवङ्झधङ्झबरै 
पयपायक गने कामिराई व्मवङ्ञस्थत गने । 
साथै, ऩेश्की यकभ ङ्झरई सभमभा मोजना सम्ऩङ्ङ 
नगने उऩबोिा सङ्झभङ्झत तथा ठेकेदायहरूराई 
कानूनअनङ्टसाय कायफाही गयी मोजना तङ्टरुन्त 
सम्ऩङ्ङ गनि रगाउन े वा सम्झौता तोडी अन्म 
ङ्जवकल्ऩफाट मोजना सम्ऩङ्ङ गने ।  

स्थानीम तह 

43.  प्राङ्जवङ्झधक ऻान य ङ्जवशेष प्रङ्जवङ्झधका जङ्जटर 
ऩूवािधाय ङ्झनभािण आमोजनाहरू उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतफाट कामािन्वमन गने¸ कानून ङ्जवऩयीत 
हेबी इर्क्यङ्टऩभेन्ट प्रमोग गने¸ प्रङ्झतस्ऩधाि 
गयाई ठेक्काभापि त गनङ्टिऩने काभहरू 
ङ्झभरेभतोभा उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त गयेको 
देिाई उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे ऩङ्झन अन्म 
ङ्झनभािण व्मवसामीराई ठेक्का रगाउने¸ 
प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकन य अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयसङ्झफना सभेत ब ङ्टिानी गनेजस्ता 
प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएको । 

उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त गङ्चयने कामिको 
गङ्टणस्तयीमता य ङ्छदगोऩनाका राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक 
ऻान य ङ्जवशेष प्रङ्जवङ्झधका जङ्जटर आमोजनाहरू 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट कामािन्वमन नगयाउने̧  
प्रचङ्झरत साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ २०६४ 
को ङ्झनमभ ९७ भा उल्रेि बएका व्मवस्था 
तथा उऩकयणको प्रमोगका सम्फन्धभा नऩेार 
सयकायफाट ङ्जवगतभा बएका ङ्झनणिमको ऩूणि 
ऩारना गने तथा कानूनको व्मवस्थाङ्जवऩयीतका 
कामिहरूराई ऩूणिरूऩभा अन्त्म गने । 

 

स्थानीम तह 

44.  प्रदेश सयकायफाट स्थानीम ऩूवािधायका 
राङ्झग स्थानीम तहराई ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयने 
फजेटफाट उऩबोिा सङ्झभङ्झतको रागत 
सहबाङ्झगताङ्झफनै कामि गने प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएको¸ 
स्थानीम तहभा ङ्झनभािण कामिको प्रकृङ्झत 
अनङ्टसाय उऩबोिाहरूको रागत 
सहबाङ्झगताको अॊश सम्फन्धभा स्ऩष्ट 
भाऩदण्ड नफनाइएको य उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतसॉग सम्झौता गदाि उि ङ्जवषम 
निङ्टराइएको¸ साथै ब ङ्टिानी गदाि 
सम्झौताफभोङ्ञजभ जनश्रभदानको न्मूनतभ 
अॊश अङ्झनवामि कट्टा गनङ्टिऩनेभा कट्टा नै नगने 
वा कभ कट्टा गने प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएको । 

उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त सॊचारन हङ्टन े
मोजनाहरूभा साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ 
२०६४ को ङ्झनमभ ९७ फभोङ्ञजभ रागत 
अनङ्टभानभा उऩबोिा सङ्झभङ्झतको रागत 
सहबाङ्झगता अॊश¸ भ्माटको अॊशरगामतका यकभ 
उल्रेि गने¸ उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई ब ङ्टिानी गदाि 
भूल्म अङ्झबवङृ्जर्द् कय¸ उऩबोिाको रागत 
सहबाङ्झगता अॊशरगामतका यकभ कट्टी गयी 
ब ङ्टिानी गने । साथै¸  ङ्झनभािण कामिको प्रकृङ्झत 
अनङ्टसाय उऩबोिाहरूको रागत सहबाङ्झगताको 
अॊश य सोको उऩमोग सम्फन्धभा स्ऩष्ट 
भाऩदण्डसभेत फनाई रागू गने । 

प्रदेश सयकाय 
तथा अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ 
स्थानीम तह 
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च. कृङ्जष¸ बङू्झभ¸ वन तथा वातावयण सॊयऺणसम्फन्धी 
45.  भारऩोत¸ नाऩीजस्ता कामािरमहरूभा यहेका 

ङ्जपल्डफङ्टक¸ नक्सा¸ भोठसभेतका से्रस्ता 
कागजातहरूको अङ्झबरेि सच्माउने¸ झङ्टठा 
से्रस्ता तमाय गयी जग्गा ङ्जकनफेच गने¸ 
साविजङ्झनक जग्गासभेत घङ्टसाइि हारसाङ्झफक 
गने¸ सयकायी/ऩतॉ/ऐरानी/गङ्टठी जग्गा 
व्मङ्ञि ङ्जवशेषको नाभभा दताि कामभ गने¸ 
सयकायी/साविजङ्झनक जग्गाभा अनङ्झधकृत 
फसोफास गनेरगामतका कायणरे काठभाडौं 
उऩत्मकारगामत भङ्टरङ्टकका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा 
साविजङ्झनक/सयकायी जग्गा भाङ्झसॊदै गएको¸ 
ऩङ्टयाताङ्ञत्वक य साॊस्कृङ्झतक भहत्वका भठ¸ 
भङ्ञन्दय¸ ऩाटी¸ ऩौवा¸ धाया¸ ङ्जहटी¸ 
ऩोियीरगामतका स्थर तथा सम्ऩदाहरू 
अङ्झतिभणको चऩेटाभा ऩयेको य कङ्झतऩम 
सम्ऩदाहरू जीणि̧  ऺङ्झतग्रस्त य रोऩ हङ्टन े
अवस्थाभा यहेका । 

कामािरमभा यहेका सयकायी जग्गाको 
अङ्झबरेिको सङ्टयऺा एवॊ प्रबावकायी 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्ञजम्भेवायी ङ्जकटान¸ 
कम्प्मङ्टटयभा आधाङ्चयत प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग य 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने । सयकायी जग्गा 
व्मङ्ञिको नाभभा दताि बए/नबएको िोजङ्झफन¸  
अनङ्झधकृत अव्मवङ्ञस्थत फसोफासको फायेभा 
छानङ्झफन तथा सयकायी जग्गा अङ्झतिभण गने¸ 
दताि गने य हडप्न े व्मङ्ञि वा सॊस्थाङ्जवरुर्द् 
कायफाहीसभेत गयी साविजङ्झनक य सयकायी 
जग्गाको सॊयऺणको व्मवस्था ङ्झभराउने ।  
ऩङ्टयाताङ्ञत्वक य साॊस्कृङ्झतक भहत्वका 
सम्ऩदाहरूको सॊयऺणका राङ्झग सम्ऩदाहरूको 
एकीकृत अङ्झबरेि याख्न े य सम्ऩदा यहेको 
स्थरभा सॊङ्ञऺप्त जानकायी सफैरे देख्न ेगयी याख्न े
व्मवस्था ङ्झभराउन े । जीवन्त इङ्झतहास¸ 
कराकौशर य सॊस्कृङ्झतराई जोगाउन मस्ता 
स्थर य बवनहरूको सॊयऺण य सम्बाय गने 
कामि गने । 

बङू्झभ व्मवस्था¸ 
सहकायी तथा 
गङ्चयफी ङ्झनवायण 
भन्रारम/ 
सॊस्कृङ्झत¸ ऩमिटन 
तथा नागङ्चयक 
उड्डमन 
भन्रारम/ 
प्रदेश सयकाय/ 
स्थानीम तह 

46.  बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ फभोङ्ञजभ 
हदफन्दी तोङ्जकएकोबन्दा फढी जग्गाको 
स्वाङ्झभत्व कामभै यहेको, हदफन्दी स्वीकृङ्झत 
ङ्झरई स्वाङ्झभत्वभा यहेको जग्गाहरु ऩङ्झन 
स्वीकृङ्झत प्राप्त हङ्टॉदाका फाऩत गङ्चयएको सति 
ङ्जवऩङ्चयत िङ्चयद ङ्झफिी गने गयेको ।  

बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ रे अङ्झधकतभ 
हदफन्दीभा छङ्टट ऩाउने व्मवस्था गयेबन्दा फाहेक 
फढी जग्गाको स्वाङ्झभत्व बएको अवस्थाभा 
कानूनी प्रावधानको कामािन्वमन गनि य हदफन्दी 
स्वीकृङ्झत ङ्झरई स्वाङ्झभत्वभा बएका जग्गाहरु सति 
फभोङ्ञजभ भार िङ्चयद ङ्झफङ्जि हङ्टने व्मवस्था 
ङ्झभराउने ।   

बङू्झभ व्मवस्था¸ 
सहकायी तथा 
गङ्चयफी ङ्झनवायण 
भन्रारम 

47.  गङ्टठीको भहत्त्व, धभि सॊस्कृङ्झतको 
सॊयऺणसभेतका ङ्झनङ्ञम्त साविजङ्झनक ङ्जहत 
प्रवर्द्िनका राङ्झग याङ्ञिएका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्जकङ्झसभका गङ्टठीको रगत अद्यावङ्झधक गयी 
याख्न े दाङ्जमत्व ऩाएको ङ्झनकामरे त्मसतपि  
ऩमािप्त ध्मान नङ्छदएको। सयकायी/ 
साविजङ्झनक प्रकृङ्झतका जग्गाहरु सभेत 
ङ्जवङ्झबङ्ङ गङ्टठीका रगत ङ्झबॊड्ने बनी गङ्टठीभा 
दताि गयी भोही कामभ गयेगयाएको । 
गङ्टठीमाय, भानभहन्त ऩङ्टजायीफाटै गूठीको 
सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना गयेको सभेत ऩाइएको ।    

गङ्टठीको जग्गा, गङ्टठीमाय, भोङ्जहको ऩङ्जहचान गयी 
गङ्टठीको सॊयऺणका राङ्झग उङ्ञचत प्रफन्ध 
ङ्झभराउने। भन्रारम तहफाटै छानङ्झफन गयी 
गङ्टठी कामभ गनि उङ्ञचत ठहङ्चयएभा भार नेऩार 
सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरई गङ्टठीभा दताि गने 
प्रफन्ध ङ्झभराउन े । गङ्टठीहरुको रगत, जग्गा 
जङ्झभन, भठभङ्ञन्दय, सोफाट प्राप्त जामजेथा य 
आम्दानीराई ऩायदशॉ फनाई गङ्टठीको रगत य 
कोषभा प्राप्त हङ्टने व्मवस्था गने, ङ्जहनाङ्झभना बए 
गयेको बए छानङ्झफन गयी दोषीराई आवश्मक 
कायफाही गने । भानभहन्त, ऩङ्टजायीको ङ्जववयण 
अद्यावङ्झधक गयी ङ्झनमङ्टङ्ञि, सेवासङ्टङ्जवधाको 
भाऩदण्ड ङ्झनधाियण गयी ऩायदशॉ फनाई अनङ्टगभन 
य सङ्टऩङ्चयवेऺण गने ।  

बङू्झभ व्मवस्था¸ 
सहकायी तथा 
गङ्चयफी ङ्झनवायण 
भन्रारम 

48.  सङ्टरु नाऩनक्सा हङ्टॉदा तमाय गङ्चयएका 
ङ्जपल्डफङ्टक, नक्साहरुको अङ्झबरेि नष्ट गने, 
केयभेट गने जस्ता कामिहरु बए गयेको 
ऩाइएको । ऩङ्टन: नाऩी गने सभमभा 
ङ्झनमतवस गरत नाऩनक्सा गदाि सेवाग्राहीरे 
अनावश्मक दङ्ट:ि हैयानी व्महोनङ्टि ऩने । 

अङ्झबरेिराई सङ्टयङ्ञऺत याख्न े य िोजेको फित 
तङ्टरुन्त प्राप्त हङ्टन े व्मवस्थाऩन गने । भन्रारम 
तहफाटै आवङ्झधकरूऩभा अनङ्टगभन ङ्झनयीऺण गयी 
अङ्झबरेि नयाख्न,े नष्ट गने कभिचायी ऩङ्जहचान गयी 
कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गने व्मवस्था 
ङ्झभराउने । ऩङ्टन: नाऩीभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम य 

बङू्झभ व्मवस्था¸ 
सहकायी तथा 
गङ्चयफी ङ्झनवायण 
भन्रारम 
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ऩङ्टन: नाऩीका फित तमाय बएका 
अङ्झबरेिहरु दङ्टरुस्त नयाख्न,े अङ्झबरेि याख्नङ्ट 
ऩने ङ्झनकाम य ऩदाङ्झधकायीरे ङ्ञजम्भेवायी 
अनङ्टसायको काभ नगने प्रवङृ्झत 
देङ्ञिएको।जग्गा दतािसम्फन्धी ङ्झभङ्झसर 
रगामतका अङ्झबरेि य से्रस्ताहरु आवश्मक 
ऩयेका फेरा तङ्टरुन्तै पेरा नऩने ।  

ऩदाङ्झधकायीहरूराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउन े य 
सेवाग्राहीको गङ्टनासो सम्फोधन गनि ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन गने य आवश्मक ऩये आनङ्टशासनात्भक 
कायफाही गने ।  

49.  याङ्जष्डम वनको सॊयऺण य सङ्टयऺा गने 
ङ्ञजम्भेवायी बएका कभिचायीसभेत सॊरग्न 
यही काठ तथा जङ्झडफङ्टटी तस्कयी गयेको¸ 
साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूहका 
ऩदाङ्झधकायीरे नै अऩायदशॉ काभकायफाही य 
सभूहको यकभ ङ्जहनाङ्झभनासभेतका अङ्झनमङ्झभत 
कामि  गयेको घटना मदाकदा उजागय हङ्टने 
गयेको ।  

याङ्जष्डम वनऺेरको अङ्झतिभण¸ गैयकानूनी काठ 
कटान य  तस्कयी ङ्झनमन्रण गनि सघन एवॊ 
प्रबावकायी अनङ्टगभन गयी अङ्झनमङ्झभतता गनेराई 
कायफाहीको दामयाभा ल्माउने̧  वन ङ्झसभानाको 
ऩतॉ जग्गाको सॊयऺण गने¸ वन 
कामािरमहरूराई थऩ उत्तयदामी फनाउने य 
साभङ्टदाङ्जमक वनहरूभा ऺभता ङ्जवकास¸ 
व्मवस्थाऩन सङ्टधाय तथा प्रबावकायी ङ्झनमभनका 
उऩाम अवरम्फन गने ।  

वन तथा ब-ू
सॊयऺण 
भन्रारम/प्रदेश 
सयकाय 

50.  प्रदेश य स्थानीम तहका फीचभा नदीजन्म 
ऩदाथि (ढङ्टङ्गा¸ ङ्झगट्टी¸ फारङ्टवा) को उऩमोग य 

याजस्व सॊकरनभा एकरूऩता नबएको¸ 
अनङ्टभङ्झत ङ्झफना वा नवीकयण नगयाई वा 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदइएको बन्दा फढी ऩङ्चयभाणभा 
उत्िनन गने¸ वातावयणीम ऩऺराई 
फेवास्ता गने¸ जथाबावी उत्िनन गयी 
याजस्व च ङ्टहावट गने¸ अवैधाङ्झनकरूऩभा 
सञ्चाङ्झरत िसय उद्योगहरूको दताि गयी 
स्थानीम तहको ङ्झभरेभतोभा नदीजन्म 
ऩदाथिको ङ्जहनाङ्झभना गने¸ अऩायदशॉरूऩभा 
ङ्झभरेभतोभा ठेक्का ऩाने तथा अनङ्टगभन 
भूल्माॊकन य सभन्वम नगनेजस्ता प्रवङृ्ञत्त 
देङ्ञिएको । 

प्रदेश सयकायरे प्राकृङ्झतक स्रोत साधनको 
उऩमोग एवॊ सॊयऺण य याजस्व सॊकरनसम्फन्धी 
ङ्झनदेङ्ञशका/कामिङ्जवङ्झध फनाई रागू गने । ढङ्टॊगा¸ 
ङ्झगट्टी¸ फारङ्टवाजस्ता नदीजन्म ऩदाथि एवभ ्
साधायण ङ्झनभािणभङ्टिी िङ्झनज ऩदाथिको 
उत्िननफाट सभमावङ्झधङ्झबर याजस्व प्राप्त गने य 
सोको व्मवङ्ञस्थत अङ्झबरेि याख्नरेगामत अन्म 
आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउने ।  

प्रदेश सयकाय 
तथा अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ 
स्थानीम तह 

51.  वातावयणीम अध्ममनङ्झफना फजेट िचि गयी 
सडकको ट्रमाक िोल्न े कामिफाट बूऺ म 
बई िोङ्झरएका ट्रमाक अस्तव्मस्त हङ्टॉदासभेत 
सोही सडक मोजनाभा फायम्फाय फजेट 
ङ्झनकासा बइयहेको । साथै¸ ङ्जवङ्झबङ्ङ उद्योग 
य करकायिानाको ऩहङ्टॉचका राङ्झग बनी 
सहभङ्झत/ङ्झसपाङ्चयस य वातावयणीम प्रबावको 
अध्ममनजस्ता कानूनी प्रङ्जिमा ङ्झफना नै 
वनजॊगर¸ िोरानाराका ङ्जकनाय आङ्छदभा 
ङ्झभरेभतोभा  प्राकृङ्झतक सम्ऩदाको दोहन 
गने प्रवङृ्ञत्तसभेत देङ्ञिएको । 

वन¸ वातावयण¸ स्थानीम तहरगामतका ङ्झनकामको 
ङ्झसपाङ्चयस¸ सहभङ्झतसङ्जहत प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण गयी सडकको ट्रमाक िोल्ने̧  
वातावयणीम प्रबावका आधायभा भार त्मस्ता 
सडकभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने व्मवस्था 
ङ्झभराउने । 

प्रदेश सयकाय 
तथा अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ 
स्थानीम तह 

52.  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्रारमको 
अनङ्टदान सहमोगभा साविजङ्झनक-ङ्झनजी 
साझेदायी अवधायणा अन्तगित नेऩार उद्योग 
वाङ्ञणज्म भहासॊघ¸ कृङ्जष उद्यभ केन्ि तथा 
सहकायी सॊघद्वाया सञ्चाङ्झरत एक ङ्ञजल्रा 
एक उत्ऩादन कामििभहरूभा आ.व. 

मस कामििभअन्तगित सॊचाङ्झरत सम्ऩूणि 
उद्योगहरूको हारको अवस्थाका सम्फन्धभा 
सयोकायवारासभेतको सहबाङ्झगताभा सभग्ररूऩभा 
सभीऺा गयी कच्चा ऩदाथि वा ऩङ्टॉजीको व्मवस्था  
वा उद्योगको Product Line ऩङ्चयवतिन वा यकभ 
असङ्टरीरगामत उऩमङ्टि उऩाम अवरम्फन गयी 

कृङ्जष तथा 
ऩशङ्टऩन्छी 
ङ्जवकास 
भन्रारम/प्रदेश 
सयकाय/स्थानीम 
तह 
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२०६९।७० देङ्ञि हयेक वषि फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन हङ्टन े गये ताऩङ्झन कङ्ट नै उद्योगहरू 
ऩूवािधाय तमाय बए ऩङ्झन कच्चा ऩदाथिको 
अबावभा सञ्चारन हङ्टन नसकेको¸ कङ्ट नैभा 
चारङ्ट ऩङ्टॉजीको अबाव यहेको¸ कङ्ट नैभा ऩूवािधाय 
नै तमाय नबएको¸ अङ्झधकाॊश उद्योगहरू 
सम्बाव्मता अध्ममन ङ्झफना छनौट गङ्चयएको¸ 
आवश्मक सम्ऩूणि प्रङ्जिमा ऩूया नगयेको¸ 
कामािन्वमन ऩऺ कभजोय यही सयकायी 
रगानीको उङ्ञचत प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टन 
नसकेको य अङ्झनमङ्झभतताका गङ्टनासासभेत 
आउने गयेको । 

चारङ्ट कामििभभा सङ्टधाय गनङ्टिका साथै आगाभी 
ङ्छदनहरूभा मस्ता ङ्जकङ्झसभका मोजना तथा 
कामििभहरू छनौट गदाि स्थानीम आवश्मकता¸ 
उत्ऩादनसॉगको तादात्म्मता¸ फजाय¸ साभाङ्ञजक य 
आङ्झथिक ऩऺ¸ कामििभको ङ्छदगोऩना य 
व्मवस्थाऩनसभेतको वस्तङ्टऩयक भूल्माॊकन गयी 
प्रदेश य स्थानीमस्तयभा उद्योगहरू स्थाऩना गनि 
भन्रारमरे सहजीकयण भार गने¸ ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकनको सॊमन्र स्ऩष्ट य 
ऩायदशॉ फनाउने । 

53.  प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना  
य प्रदेश सयकायको अनङ्टदान सहमोगभा 
साविजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी अवधायणा 
अन्तगित शीत बण्डाय गहृ ङ्झनभािण 
कामििभहरू सञ्चारनका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ 
सॊस्थासॉग सम्झौता बए ताऩङ्झन केही 
सॊस्थारे ऩेश्की रगी ङ्झनभािण कामि नगयेको 
तथा शीत बण्डाय गहृको सञ्चारन 
भोडाङ्झरटी स्ऩष्ट नहङ्टन ङ्̧ट  त्मसफाट याज्मरे 
ऩाउने प्रङ्झतपरको फायेभा सम्झौताभा 
उल्रेि नहङ्टन ङ्̧ट  शीत बण्डाय गहृको अरावा 
अन्म ङ्झनभािण कामिहरूराई ऩङ्झन अनङ्टदान 
ङ्छदनङ्̧ट  व्मङ्ञिगत पाइदाका राङ्झग कामिङ्जवङ्झध 
ऩटक ऩटक सॊशोधन गङ्चयनङ्̧ट  कानूनी तथा 
कामिङ्जवङ्झधगत प्रङ्जिमा य भाऩदण्डको ऩूणि 
ऩङ्चयऩारना नहङ्टन ङ्̧ट  ङ्जवङ्झबङ्ङ तह य स्रोतफाट 
सम्बाव्मता अध्ममन य सभन्वम ङ्झफना शीत 
बण्डाय गहृ ङ्झनभािण बई दोहोयोऩना हङ्टन ङ्ट 
रगामतका सभस्मा देङ्ञिएको । 

शीत बण्डाय गहृ ङ्झनभािण कामििभभा सङ्टधायका 
राङ्झग ऩेश्की ङ्झरएय ङ्झनभािण कामि सङ्टरु नगने 
पभिहरू य सति ऩूया नहङ्टॉदै ऩेश्की ङ्छदने ङ्ञजम्भेवाय 
कभिचायीराई कानूनी कायफाही गने¸ ङ्झनजी 
ऺेरका रगानीभा फनेका शीत बण्डाय गहृहरू 
नै कच्चा ऩदाथि अबावभा ऩूणि ऺभताभा 
सञ्चारन हङ्टन नसकेको य ङ्झनजी ऺेरको बन्दा मी 
शीत बण्डाय गहृको बाडा दय धेयै फढी 
देङ्ञिएको अवस्थाभा मी शीत बण्डाय गहृको 
ङ्छदगोऩनाका राङ्झग सभन्वम य सहजीकयण गयी 
याज्मरे प्राप्त गने प्रङ्झतपर सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने¸ सम्फर्द् 
कानून य भाऩदण्ड अनङ्टरूऩ शीत बण्डाय गहृ 
ङ्झनभािण कामिङ्जवङ्झध¸ रागत य अनङ्टदान यकभ तथा 
सम्झौताका सतिहरू ऩङ्चयभाजिन गने य आगाभी 
ङ्छदनहरूभा कृङ्जष उऩजहरू उत्ऩादन य िऩतको 
आधायभा शीत बण्डाय ङ्झनभािण गनि स्थानीम¸ 
प्रदेश य सॊघीम सयकायफीच सहकामि य 
प्रबावकायी सभन्वमभा ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन य 
कामििभको प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवङृ्जर्द् सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
हङ्टने गयी कामििभ नदोहोङ्चयने व्मवस्था 
ङ्झभराउने। 

ऐ 

54.  यासामङ्झनक भर य उङ्ङत फीउ उऩरब्ध 
गयाउन सयकायरे कयोडौँ रुऩैमाॉ अनङ्टदान 
ङ्छदए ताऩङ्झन ङ्जकसानहरूरे गङ्टणस्तयमङ्टि 
साभग्री उङ्ञचत सभम¸ ऩङ्चयभाण य तोङ्जकएको 
सयकायी भूल्मभा प्राप्त गनि नसकेको । 
साथै¸ फजायसम्भको सहज ऩहङ्टॉचको कभीका 
कायण आफ्नो उत्ऩादनको उङ्ञचत भूल्म 
ऩाउन नसकेको य ङ्झफचौङ्झरमाहरूरे अनङ्टङ्ञचत 
राब ङ्झरएको । 

कृषकराई प्रदान गङ्चयने भर य फीउको  
ङ्जवतयणभा हङ्टन ेअङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्रण गयी सहज 
आऩूङ्झतिको व्मवस्था ङ्झभराउन े । कृङ्जष ऋणभा 
ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जर्द्¸ फजायसम्भको ऩहङ्टॉच 
सहजीकयण¸ ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् एवॊ  ङ्जकसान य 
उऩबोिाफीच प्रत्मऺ सम्ऩकि  अङ्झबवङृ्जर्द् गने।  

ऐ 

55.  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्रारम य 
भातहतका ङ्झनकामहरूफाट कृङ्जष ङ्जवकास 
कामििभ कामािन्वमनका राङ्झग तमाय 
गङ्चयएका कामिङ्जवङ्झधहरूका व्मवस्थाहरू 
अव्मावहाङ्चयक¸ फाङ्ञझएको¸ ङ्जवङ्झबङ्ङ स्रोत य 
तहहरूफाट सञ्चाङ्झरत एकै प्रकायका 

ङ्जवद्यभान कामिङ्जवङ्झध एवॊ ङ्झनदेङ्ञशकाहरूभा 
एकरूऩता कामभ गयी कामािन्वमनभा सहजता य 
स्रोत साधनहरूको सदङ्टऩमोगभा अङ्झबवङृ्जर्द्  
ल्माउने । सॊघ¸ प्रदेश य स्थानीम तहफाट 
प्रदान गङ्चयने अनङ्टदान कामििभभा कृङ्जष 
व्मवसामको प्राथङ्झभकीकयण गयेय अनङ्टदान ङ्छदने̧  

ऐ 
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कामििभहरूभा ऩङ्झन कामिङ्जवङ्झधभा पयक 
पयक व्मवस्था हङ्टन ङ्टका साथै सयकायफाट 
उऩरब्ध गयाइएको अनङ्टदान रङ्ञऺत वगिभा 
ऩङ्टग्न नसकेको¸ एकैप्रकायको व्मवसाम¸ 
वस्तङ्ट य सेवाभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामािरम य तहफाट 
प्रदान गङ्चयने अनङ्टदानको ङ्जहस्सा पयक 
यहेको¸ एकै व्मङ्ञि/सभूह/सहकायीरे 
दोहोयो तेहोयो अनङ्टदान ङ्झरएको¸ कामििभ 
सॊचारनभा आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभततासभेत 
बएको य कामििभ अऩेङ्ञऺतरूऩभा 
प्रबावकायी हङ्टन नसकेको । 

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 ङ्टिानी ङ्छदने रगामतका सम्बाव्म 
सङ्टधायका उऩाम अवरम्फन गयी कृङ्जष 
अनङ्टदानराई प्रबावकायी फनाउने । 

56.  ङ्जवङ्झबङ्ङ स्रोतफाट सञ्चाङ्झरत कृङ्जष 
आमोजनाहरूको ङ्छदगोऩनाको फायेभा य 
कृङ्जषभा गङ्चयएको रगानीको तङ्टरनाभा 
प्रङ्झतपर प्राङ्झप्तको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका राङ्झग 
भूल्माॊकन¸ ङ्जवश्लषेण य बावी ठोस 
कामिमोजना तजङ्टिभातपि  सभङ्टङ्ञचत ध्मान 
नङ्छदइएको । 

ङ्जवङ्झबङ्ङ स्रोतफाट सञ्चाङ्झरत आमोजनाहरूको 
अवङ्झध सभाप्त बएऩङ्झछ आमोजनाफाट प्राप्त 
उऩरङ्ञब्धहरूराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन नेऩार 
सयकायकै कामािरमहरूफाट त्मस्ता कामििभ 
सञ्चारन गने व्मवस्था ङ्झभराउने । कोङ्झबड-१९ 
ऩङ्झछको अवस्थासभेतराई ङ्जवश्लषेण गयी कृङ्जषको 
ङ्जवकासका राङ्झग ठोस मोजना फनाई 
कामािन्वमनभा  ल्माउन े। 

ऐ 

छ. ङ्ञशऺा¸ स्वास्थ्म य साभाङ्ञजक सङ्टयऺासम्फन्धी 
57.  कोङ्झबड-१९ को भहाभायीको असहज 

ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा अस्ऩतार य आइसोरेसन 
सेन्टय ङ्झनभािण¸ औषधी तथा उऩकयण 
िङ्चयद¸ स्वास्थ्म सेवा प्रवाह तथा याहत 
ङ्जवतयणरगामतका कामिभा अङ्झनमङ्झभतता 
बएको¸ गङ्टणस्तयहीन बएको¸ भहाभायी 
ङ्झनमन्रणभा आवश्मक सॊवेदनशीरता¸ 
मोजना य ङ्ञजम्भेवायी फहनभा कभी 
कभजोयी बएको । 

भहाभायीजस्तो असाभान्म य असहज ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा 
ऩमािप्त सूचना प्रवाह¸ ङ्झनकामगत य तहगत 
सभन्वम तथा ङ्ञजम्भेवायी य जवापदेङ्जहता ङ्जकटान 
गयी स्वास्थ्म सेवाप्रवाहको व्मवस्था गने । 
आगाभी ङ्छदनभा मस्ता भहाभायीसॉग जङ्टध्न 
ऩूवािधाय य ऺभता ङ्जवकासभा जोड ङ्छदने ।  

स्वास्थ्म तथा 
जनसॊतमा 
भन्रारम/प्रदेश 
सयकाय/ 
स्थानीम तह 

58.  आधायबतू स्वास्थ्म सेवाभा गङ्चयएको 
रगानीको अनङ्टऩातभा सविसाधायणरे सहज य 
सङ्टरब स्वास्थ्म सेवा ऩाउन नसकेको । 

सङ्टरब य सहज आधायबतू स्वास्थ्म सेवाका 
राङ्झग सयकायी अस्ऩतार य स्वास्थ्म 
सॊस्थाहरूको गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्छद्ब गनि̧  ङ्झनजी 
स्वास्थ्म सेवाभा नागङ्चयकको ऩहङ्टॉच फढाउन य 
स्वास्थ्म ऺेरराई नापाभूरक व्मवसामका 
रूऩभा नबई सेवाभङ्टिी ऺेरभा रूऩान्तयण गने। 

स्वास्थ्म तथा 
जनसॊतमा 
भन्रारम 

59.  ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्ञशऺा अध्ममनभा ङ्जवद्याथॉ छनौट¸ 
शङ्टल्क ङ्झनधाियण य आधायबतू भाऩदण्डको 
ऩङ्चयऩारनाका राङ्झग ङ्छदइएका सङ्टझावको ऩूणि 
कामािन्वमन हङ्टन नसकेको । 

मोग्मता प्रणारीका आधायभा ङ्जवद्याथॉ छनौट¸ 
शङ्टल्क तथा आधायबतू सेवा सङ्टङ्जवधासम्फन्धी 
भाऩदण्डको ऩारना बए नबएको ङ्जवषमभा 
प्रबावकायी अनङ्टगभन गयी दोषीउऩय कायफाही 
गने व्मवस्था ङ्झभराउने । 

स्वास्थ्म तथा 
जनसॊतमा 
भन्रारम, 
नेऩार भेङ्झडकर 
काउङ्ञन्सर  

60.  जङ्जटर योगको राङ्झग ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक 
औषधोऩचायको राङ्झग प्रदान गने सयकायी 
सहङ्टङ्झरमत यकभ रङ्ञऺत वगिसम्भ ऩङ्टग्न 
नसकेको ।   

भाऩदण्डको आधायभा भार ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयकको 
उऩचाय गने स्वास्थ्म सॊस्थाहरुराई सूङ्ञचकृत गने 
य वास्तङ्जवक राबग्राहीको ऩङ्जहचान गने एवॊ 
राबग्राहीरे प्राप्त गयेको सङ्टङ्जवधाको वास्तङ्जवक 
अङ्झबरेि याख्न े व्मवस्था ङ्झभराउन े । स्वास्थ्म 
सॊस्थानहरुराई मथाथि अङ्झबरेिको आधायभा 
भार सोधबनाि गने य स्वास्थ्म भन्रारमरे 

स्वास्थ्म तथा 
जनसॊतमा 
भन्रारम 
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ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने ।    
61.  सयकायी ङ्ञशऺण सॊस्थाहरूभा कानूनङ्जवऩयीत 

नातागोताका भान्छे ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गने¸ 
सट्टा ङ्ञशऺक याख्ने̧  ङ्ञशऺक देशफाङ्जहय 
यहेको वा ङ्झफदाभा फसेको अवङ्झधको 
तरफबत्ता ब ङ्टिानी गने¸ ङ्झफना भाऩदण्ड 
स्थानीम तहफाट ङ्ञशऺक दयफन्दी ङ्झसजिना 
गयी मोग्मता नऩङ्टगकेा व्मङ्ञिराई सभेत 
ङ्झनमङ्टङ्ञि गने¸ ङ्झफना आधाय य भाऩदण्ड 
ङ्ञशऺक/कभिचायीराई थऩ सङ्टङ्जवधा/प्रोत्साहन 
बत्ता उऩरब्ध गयाउने¸ ङ्जवद्यारमभा उही 
सभमभा एकबन्दा फढी कामििभभा काभ 
गयी दोहोयो/तेहेयो सङ्टङ्जवधा ङ्झरने¸ एकबन्दा 
फढी कामििभ/सॊस्थाभा ऩूणिकारीन ङ्झनमङ्टङ्ञि 
ङ्झरने जस्ता प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएको । 

ङ्ञशऺण सॊस्थाहरूभा प्रङ्झतस्ऩधाि गयाएय मोग्म 
ङ्ञशऺक बनाि गने¸ सम्फङ्ञन्धत भन्रारमफाट 
तोङ्जकएका भाऩदण्ड य प्रङ्जिमाफभोङ्ञजभ दयफन्दी 
ङ्झसजिना गयेय भार ऩदऩूङ्झति गने¸ ङ्ञशऺक 
कभिचायीराई प्रोत्साहन/थऩ सङ्टङ्जवधाका 
सम्फन्धभा स्ऩष्ट आधाय भाऩदण्ड तम गयी 
सोका आधायभा उऩरब्ध स्रोतसङ्जहतको प्रस्ताव 
स्थानीम तहभा ऩेस गयी स्वीकृङ्झत ऩश्चात भार 
थऩ सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउन े य एउटै सभमभा 
एकबन्दा फढी सॊस्था/कामििभभा काभ गनि 
ङ्झनषेध गने/ कायफाही गने व्मवस्था गने । 

ङ्ञशऺा¸ ङ्जवऻान 
तथा प्रङ्जवङ्झध 
भन्रारम/ 
स्थानीम तह 

62.  कभ ङ्जवद्याथॉ सॊतमा य ऩमािप्त बौङ्झतक 
सङ्टङ्जवधा बएका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा ऩङ्झन 
बौङ्झतक सङ्टधायका कामििभ य फजेट ङ्जवतयण 
बई याज्मस्रोतको दङ्टरुऩमोग हङ्टने गयेको । 

बौङ्झतक सङ्टधायका कामििभ य फजेट ङ्जवतयणका 
स्ऩष्ट भाऩदण्ड ङ्झनधाियण गयी सो कामािन्वमनको 
ङ्झनमभन य सोको ङ्जवऩयीत बएभा कायफाहीको 
व्मवस्था गने । 

स्थानीम तह 

63.  छारवङृ्ञत्त ङ्जवतयणभा रङ्ञऺत सभूहका 
ङ्जवद्याथॉहरूका राङ्झग प्राप्त छारवङृ्ञत्त ङ्जढरा 
ङ्जवतयण गने¸ ङ्झनकासा यकभको तङ्टरनाभा 
कभ भार ङ्जवतयण गयी फाॉकी यकभ अन्म 
प्रमोजनभा िचि गने¸ झङ्टठा ङ्झफर/बयऩाई 
यािी छारवङृ्ञत्तको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गने 
सभस्मा देङ्ञिएको । 

छारवङृ्ञत्त ङ्जवतयण गने सभम तोकी ङ्जवशेष 
सभायोहभा ङ्जवतयण गने¸ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट 
सोको ङ्झनमभन गने¸ ङ्जवतयणऩश्चात ् फाॉकी यहेको 
यकभ ङ्जपताि हङ्टन े व्मवस्था ङ्झभराउने य गरत 
ङ्जववयण ऩेस गने ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञिराई 
कायफाहीको दामयाभा ल्माउन े। 

स्थानीम तह 

64.  ङ्जवद्यारमभा रेिा व्मवस्थाऩन तथा रेिा 
अनङ्टशासन¸ अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन य सम्ऩङ्ञत्त 
सॊयऺण सम्फन्धभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सभस्मा य 
कभजोयी देङ्ञिएको । 

ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त/जग्गाको सॊयऺण¸ रेिा 
अनङ्टशासन य अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा 
उऩमङ्टि नीङ्झत/ङ्झनमभ/ङ्जवङ्झनमभ/कामिङ्जवङ्झधसभेत 
ङ्झनभािण गयी आवश्मक अनङ्टगभन य कायफाही 
गने । 

स्थानीम तह 

65.  ङ्ञशऺा¸ सीऩ य ऺभता फढाउने कामििभ य 
योजगायी कामििभफीच तादात्म्मता नबएको 
हङ्टॉदा फेयोजगायी फढ्न गई मङ्टवाहरू भ्रष्टाचाय 
य आऩयाङ्झधक ङ्जिमाकराऩभा सॊरग्न 
हङ्टनसक्ने अवस्था ङ्जवद्यभान यहेको। स्थानीम 
तहफाट सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ तथा ऺभता 
ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञन्धत कामििभहरूको 
सॊतमा अत्मङ्झधक बए ऩङ्झन अङ्झधकाॊश 
कामििभफाट अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टन 
नसकेको¸ ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामका कामििभ य 
सहबागी दोहोङ्चयने गयेको तथा जनताका 
आधायबतू आवश्मकता य स्थानीम 
भागसभेतका आधायभा रङ्ञऺत कामििभ 
छनौट हङ्टन नसकेको । गङ्चयफी न्मूनीकयण 
गनिका राङ्झग सञ्चाङ्झरत रङ्ञऺत 
कामििभसभेत अऩेङ्ञऺतरूऩभा प्रबावकायी 

ङ्जवद्यभान योजगायभूरक कामििभहरूको 
प्रबावकायी कामािन्वमन गने । नमाॉ ङ्ञशऺण 
सॊस्था वा ताङ्झरभ प्रदामक सॊस्थाहरूराई 
सम्फन्धन प्रदान गदाि भङ्टरङ्टकङ्झबर आवश्मक 
जनशङ्ञिको आऩूङ्झतिभा मोगदान ऩङ्टर् माउने 
सॊस्थाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदन े । स्थानीम 
तहहरूरे ताङ्झरभ कामििभ तजङ्टिभा गदाि 
उद्यभशीरता ङ्जवकास¸ योजगायीको अवसय¸ 

स्थानीम स्रोत साधन य ऺभताको प्रमोग एवॊ 
स्थानीम आवश्मकताराई ङ्जवचाय गयी 
मोजनाहरूको प्राथङ्झभकीकयण गने ।  
साभाङ्ञजक आङ्झथिक अवस्था तथा भानव 
ङ्जवकासको सूचकाॊकभा ऩछाङ्झड ऩयेका रङ्ञऺत 
वगिको सही ऩङ्जहचान गयी सहबागी छनौट गयी 
कामििभ सञ्चारन गने । गङ्चयफ घयऩङ्चयवायको 
ऩङ्जहचान एवॊ गङ्चयफराई ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयण गयी 

ङ्ञशऺा¸ ङ्जवऻान 
तथा प्रङ्जवङ्झध/ 
श्रभ¸ योजगाय 
तथा साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा/ बङू्झभ 
व्मवस्था¸ 
सहकायी तथा 
गङ्चयफी ङ्झनवायण 
भन्रारम/ 
स्थानीम तह 
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नबएको । ङ्ञशऺा¸ ताङ्झरभ¸ आमआजिन य योजगायीभा 
वास्तङ्जवक गङ्चयफ वगिको ऩहङ्टॉच कामभ गने 
िारका कामििभहरू अन्म भन्रारम/ङ्झनकाम 
सभेतको सहकामिभा सञ्चारन गने । 

ज. ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमसम्फन्धी 
66.  सभाजभा हङ्टन ेआऩयाङ्झधक कामिहरू¸ ठगी य 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा नेऩार प्रहयीरगामत 
सङ्टयऺाकभॉको अत्मन्तै भहत्वऩूणि बङू्झभका 
यहेकोभा बन्साय जाॉचभा िटाइएका 
सङ्टयऺाकभॉहरू य घङ्टभङ्टवा प्रहयीहरू 
रगामतको अङ्झनमङ्झभतता¸ भ्रष्टाचायजन्म कामि 
य आऩयाङ्झधक कामिभा सॊरग्न हङ्टने प्रवङृ्ञत्त 
देङ्ञिएको । ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जष्डम 
ङ्जवभानस्थर य सीभा नाकाहरूभा हङ्टने सङ्टन 
तस्कयीरगामतका भ्रष्टाचाय य 
अङ्झनमङ्झभतताका घटनाहरू दोहोङ्चययहेको । 

सङ्टयऺाकभॉको व्मावसाङ्जमकता¸ 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 । प्रहयी 
कभिचायीराई ङ्छदइने आधायबतू ताङ्झरभभा 
सदाचायसम्फन्धी ङ्जवषमवस्तङ्टसभेत सभावेश गयी 
सत्मङ्झनष्ठाप्रङ्झत अङ्झबभङ्टिीकयण गने । आन्तङ्चयक 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनमन्रण प्रणारी च ङ्टस्त य 
प्रबावकायी फनाउन े । आधङ्टङ्झनक उऩकयण य 
प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगसभेतफाट सङ्टयऺा चेकजाॉचराई 
प्रबावकायी फनाउने । 

गहृ भन्रारम 

67.  सङ्टयऺाकभॉको कल्माण गने उदे्दश्मरे सङ्टयऺा 
ङ्झनकामहरूरे सञ्चारन गयेका कल्माण 
कोषको यकभ दङ्टरुऩमोग हङ्टने̧  अङ्झनमङ्झभतता 
हङ्टने कामि ऩूणिरूऩभा अन्त्म हङ्टन नसकेको । 

सङ्टयऺा ङ्झनकामका कल्माण कोषराई 
कल्माणकायी कामिभा नै केङ्ञन्ित हङ्टने गयी काभ 
गनि य मसभा हङ्टनसक्ने अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्रण 
गनि कामिङ्जवङ्झध ऩङ्चयभाजिनसभेत गयी आवश्मक 
व्मवस्था ङ्झभराउने। 

गहृ भन्रारम 

68.  नेऩारको सॊङ्जवधानरे साविजङ्झनक¸ ङ्झनजी य 
सहकायी ऺेरको सहबाङ्झगताभा सभरृ्द् 
अथितन्रको ङ्जवकास गने आङ्झथिक उद्देश्म 
ङ्झरए ताऩङ्झन सहकायी ऺेरभा देङ्ञिएका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सभस्माका कायण अऩेऺाफभोङ्ञजभ 
सहकायी ऺेरको ङ्जवकास हङ्टन नसकेको । 
गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेको सम्ऩङ्ञत्त 
सहकायी सॊस्थाहरूभा जम्भा गयी सम्ऩङ्ञत्त 
शङ्टर्द्ीकयण गने प्रवङृ्ञत्त फढ्दै गएको ।  

सहकायी ऺेरका ङ्जवकृङ्झत ङ्झनमन्रण गनि 
आवश्मक कानूनी सङ्टधाय¸ प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग 
सभेतफाट सहकायी सॊस्थाहरूको एकीकृत य 
सहज ऩहङ्टॉचमोग्म अद्यावङ्झधक अङ्झबरेि 
व्मवस्थाऩन य प्रबावकायी अनङ्टगभन तथा 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारीको ङ्जवकास गने ।  

बङू्झभ व्मवस्था¸ 
सहकायी तथा 
गङ्चयफी ङ्झनवायण 
भन्रारम/ 
स्थानीम तह  

69.  याज्मको ऩङ्टनसंयचना हङ्टॉदा िायेजीभा ऩयेका 
ङ्झनकामहरू तथा ङ्ञजम्भेवायी एक अको 
ङ्झनकामभा सयेका आमोजना य 
काभकायफाहीहरूका कागज प्रभाण¸ 

तथ्माॊकसङ्जहतको अङ्झबरेि व्मवङ्ञस्थतरूऩभा 
नयाङ्ञिएको¸ नफङ्टझाइएको वा अऩनत्व ङ्झरई 
अङ्झबरेिीकयण नगङ्चयएको रगामतका 
कायणरे सेवाप्रवाहभा कङ्छठनाइ य 
अङ्झनमङ्झभततासभेत फढ्ने अवस्था देङ्ञिएको 
। भ्रष्टाचायजन्म कामिको अनङ्टसन्धानका 
राङ्झग आमोग वा आमोगको कामािरमफाट 
भाग बएका कागजात प्राङ्झप्तभा सभेत 
कङ्छठनाइ बएको । िायेजीभा ऩयेका 
कङ्झतऩम सॊस्थाको बौङ्झतक सम्ऩङ्ञत्तको 
सॊयऺण हङ्टन नसकेको ।  

भङ्टतमभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरम¸ 

ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत य सम्फङ्ञन्धत गाउॉ/ 
नगयऩाङ्झरकाहरूको सभन्वमभा कानूनी 
प्रङ्जिमाफभोङ्ञजभ अङ्झबरेिको सङ्टयऺा य सॊयऺण 
हङ्टने व्मवस्था गने । अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन 
कामिराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त याख्न े व्मवस्था ङ्झभराउॉदै 
सम्ऩूणि स्थानीम तहहरूरे िभश: ई-अङ्झबरेि 
प्रणारी अवरम्फन गने । आगाभी ङ्छदनभा सफै 
स्थानीम तहरे सम्ऩूणि अङ्झबरेि¸ कागजात 
दङ्टरुस्त एवभ ्अद्यावङ्झधक यािी आमोगफाट भाग 
गङ्चयएका ङ्जववयण कागजात सभमभै उऩरब्ध 
गयाउने व्मवस्था गने । िायेजीभा ऩयेका वा 
गाङ्झबएका ङ्झनकामहरूको बौङ्झतक सम्ऩङ्ञत्त 
सॊयऺणको व्मवस्था ङ्झभराउने । 

प्रदेश सयकाय य 
भातहतका 
ङ्झनकाम/ 
स्थानीम तह 
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70.  कङ्झतऩम स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीहरूरे 
कानूनद्वाया प्रदत्त अङ्झधकाय ऺेर नाघेय 
ङ्झनणिमहरू गने गयेको । कामिऩाङ्झरकारे 
गने काभ प्रभङ्टि/अध्मऺरे गने य सबारे 
गने काभ कामिऩाङ्झरकारे गने, कानूनरे 
कभिचायी सॊमन्रभापि त सम्ऩादन गनि 
व्मवस्था गयेका ङ्जवषमहरू ऩङ्झन 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे सम्ऩादन गने तथा कानून 
नफनाई भौङ्ञिक आदेशको बयभा भार ऩङ्झन 
कामि सञ्चारन गने प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएको । 

ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरूफाटै कानूनको उल्रॊघन 
बएभा कानूनको शासन कामभ हङ्टन नसक्ने हङ्टॉदा 
आवश्मकता ऩयेका ङ्जवषमभा कानूनसभेत फनाई 
कानूनको भभिअनङ्टसाय भार कामि सञ्चारन  
गने । 

 

स्थानीम तह 

71.  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनअनङ्टसाय 
वास्तङ्जवक सयोकायवारा स्थानीम फङ्टङ्जर्द्जीवी¸ 

ङ्जवऻहरू एवॊ सीभान्तकृत वगिको सहबाङ्झगता 
गयाई स्थानीमस्तयभा मोजना तजङ्टिभा य 
कामािन्वमन गनङ्टिऩनेभा सो नगयी याजनीङ्झतक 
तथा प्रशासङ्झनक ऩहङ्टॉचका आधायभा मोजना 
छनौट गने¸  याजनीङ्झतक उदे्दश्मरे गङ्छठत 
सॊस्थाहरूभा सभेत फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने¸ 
औङ्ञचत्म¸ उद्देश्म य दीघिकारीन यणनीङ्झतङ्झफना 
नै ङ्झनङ्जहत स्वाथिफाट प्रङे्चयत बई कामििभ 
यािी फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएको 
। रङ्ञऺत वगिका कामििभ सञ्चारन गदाि 
सॊस्था छनौटका राङ्झग ऩायदशॉ प्रङ्जिमा 
अवरम्फन नगयी फजेटका आधायभा 
सॊस्थाको छनौट गने प्रवङृ्ञत्त देङ्ञिएको । 

कानूनअनङ्टसाय वास्तङ्जवक सयोकायवारा स्थानीम 
फङ्टङ्जर्द्जीवी¸ ङ्जवऻहरू एवॊ सीभान्तकृत वगिरगामत 
सफै वगिको सहबाङ्झगता गयाई मोजना तजङ्टिभा गने 
य कानूनफभोङ्ञजभ भार फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने । 
ङ्झनङ्जहत स्वाथि प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत नहङ्टने गयी सम्फङ्ञन्धत 
स्थानीम तहको दीघिकारीन मोजना ङ्जवकासको 
प्राथङ्झभकता¸ िचिको अङ्झधकतभ प्रङ्झतपर य 
काभको अऩेङ्ञऺत गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत हङ्टनेगयी 
सॊङ्जवधान य कानूनको दामयाङ्झबर यही फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन¸ स्वीकृङ्झत तथा कामािन्वमन गने । 
रङ्ञऺत कामििभ कामािन्वमन गदाि अथि 
भन्रारमरे जायी गयेको कामिसञ्चारन 
ङ्झनदेङ्ञशकाराई सभेत आधाय ङ्झरई िचिको नम्सि 
तमाय गयी प्रत्मेक कामििभका राङ्झग कामि 
ऺेरगत सति स्वीकृत गयी प्रस्ताव ऩेस गनि 
साविजङ्झनक सूचना प्रकाशन गने य प्रस्तावको 
वस्तङ्टङ्झनष्ठ भूल्माॊकन गयेय भार सऺभ सॊस्था 
छनौट गने । 

स्थानीम तह 

72.  ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिहरू सञ्चारन गदाि 
एउटै काभराई दोहोयो देिाई कामििभको 
नक्करी रागत इङ्ञस्टभेट तथा यङ्झनङ ङ्झफर 
एवॊ कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गयी फजेट 
ङ्जहनाङ्झभना गने वा अन्म प्रमोजनभा िचि गने 
प्रवङृ्ञत्तसभेत देङ्ञिएको । 

कामििभ छनौट गदािदेङ्ञि नै दोहोयो नहङ्टन े
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी मोजना छनोट¸ कामािन्वमन य िचि 
प्रणारी व्मवङ्ञस्थत फनाउन े । फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजनसम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञशका य स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐनअनङ्टसाय दोहोयो ब ङ्टिानी तथा 
कानूनङ्जवऩयीतको ब ङ्टिानी हङ्टन नङ्छदने सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता 
गने । 

स्थानीम तह/ 
प्रदेश सयकाय 
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७.१ भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को यणनीङ्झत य कामिङ्छदशा  
 सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामका रूऩभा स्थाङ्जऩत अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् नेऩारको सॊङ्जवधानरे 

अॊगीकाय गयेको नीङ्झत¸ सॊङ्जवधान य कानूनरे सङ्टम्ऩेको ङ्ञजम्भेवायी¸ आवङ्झधक मोजनाको सोच य यणनीङ्झत तथा 
अन्तयािङ्जष्डम प्रङ्झतफर्द्तासभेतका आधायभा स्ऩष्ट यणनीङ्झत य कामिङ्छदशा अवरम्फन गयी कामिसम्ऩादन गदै आएको  
छ । सॊङ्जवधानको धाया ५१ (ि) को याजनीङ्झतक तथा शासन व्मवस्थासम्फन्धी नीङ्झत (४) भा साविजङ्झनक 
प्रशासनराई स्वच्छ¸ सऺभ¸ ङ्झनष्ऩऺ¸ ऩायदशॉ¸ भ्रष्टाचायभङ्टि¸ जनउत्तयदामी य सहबाङ्झगताभूरक फनाउॉदै याज्मफाट प्राप्त 
हङ्टने सेवासङ्टङ्जवधाभा जनताको सभान य सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत गने तथा धाया ५१ (ट) 
को  न्माम य दण्ड व्मवस्थासम्फन्धी नीङ्झत (३) भा याजनीङ्झतक¸ प्रशासङ्झनक¸ न्माङ्जमक¸ साभाङ्ञजकरगामत सफै 
ऺेरको भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्रणका राङ्झग प्रबावकायी उऩाम अवरम्फन गने नीङ्झत यहेको छ । 
सॊङ्जवधानको बाग २१¸ धाया २३९ रे साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको कङ्ट नै व्मङ्ञिरे भ्रष्टाचाय गयी अङ्ञततमायको 
दङ्टरुऩमोग गयेको सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गयी अङ्झधकाय प्राप्त अदारतभा भङ्टद्दा दामय गने ङ्ञजम्भेवायी 
आमोगराई सङ्टम्ऩेको छ । साथै¸ भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ रे भ्रष्टाचाय जङ्झनने कसङ्टय¸ कसङ्टयको दामया य उि कसङ्टय 
गयेभा हङ्टने सजाम तथा अनङ्टसन्धान¸ तहङ्जककात य भङ्टद्दा दामयसम्फन्धी व्मवस्था य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगऐन¸ २०४८ रे आमोगको काभ¸ कतिव्म¸ अङ्झधकाय य कामिङ्जवङ्झधको सम्फन्धभा स्ऩष्ट व्मवस्था गयेको छ । 
चारङ्ट ऩन्ध्रौं मोजना ( २०७६।७७-२०८०।८१) रे सभरृ्द् नेऩार : सङ्टिी नेऩारीको दीघिकारीन सोच ङ्झरई 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् शून्म सहनशीरतासङ्जहत सदाचायमङ्टि सभाज ङ्झनभािण गने¸ भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् चेतनाभूरक¸ ङ्झनयोधात्भक 
एवॊ दण्डात्भक काभकायफाहीराई प्रबावकायी फनाउने¸ साविजङ्झनक सेवाराई जवापदेही एवॊ ऩायदशॉ फनाउने य 
साविजङ्झनक¸ ङ्झनजी¸ गैयसयकायी¸ सहकायी¸ फैंङ्जकङ ऺेरभा हङ्टने आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतताको ङ्झनमन्रण गयी ङ्झनजी ऺेरको 
सेवाराई गङ्टणस्तयीम एवॊ सेवाभूरक फनाउने रगामतका यणनीङ्झतहरू ङ्झरएको छ ।  

 भ्रष्टाचायजन्म ङ्जिमाकराऩफाट आङ्ञजित सम्ऩङ्ञत्तको सॊगङ्छठत अऩयाधभा दङ्टरुऩमोग हङ्टनसक्ने य मसरे अन्तयािङ्जष्डम 
शाङ्ञन्त सङ्टयऺाभा सभेत िरर ऩङ्टर् माउन सक्ने बएकारे ङ्जवश्वव्माऩी रूऩभै भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सशि यणनीङ्झत य 
कामिङ्छदशा अवरम्फन गने कङ्ट याभा जोड ङ्छदइॉदै आएको छ । सोहीअनङ्टरूऩ ङ्जवश्वका अङ्झधकाॊश भङ्टरङ्टकहरूरे 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्ध (UNCAC) ऩाङ्चयत गयेका छन ्। नेऩार सयकायरे उि भहासङ्ञन्ध 
सन ् २०११ भा अनङ्टभोदन गयी भहासङ्ञन्धको कामािन्वमनसम्फन्धी याङ्जष्डम कामिमोजना २०६९ तजङ्टिभा गयी 
कामािन्वमनभा ल्माएको छ¸ जसभा भ्रष्टाचाय हङ्टन नङ्छदन प्रबावकायी अभ्मासहरूको ङ्जवकास य प्रवर्द्िन गने¸ भ्रष्टाचाय 
हङ्टनसक्ने सम्बाव्म ङ्झनकाम य स्थानहरूको ऩङ्जहचान गयी उच्चतभ ङ्झनगयानी गने तथा साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीहरूभा 
सदाचाय¸ इभान्दाङ्चयता य ङ्ञजम्भेवायीको बावना ङ्जवकास गने ङ्जवषमभा जोड ङ्छदइएको छ । मस कामिमोजनाभा 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको बङू्झभका य ङ्ञजम्भेवायीराई सभेत उल्रेि 
गङ्चयएको छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी उङ्ञल्रङ्ञित व्मवस्थाहरूफाट आमोगराई उऩचायात्भक¸  ङ्झनयोधात्भक¸ 
प्रवर्द्िनात्भक य सॊस्थागत सङ्टधायात्भक यणनीङ्झत य कामिङ्छदशा अवरम्फनका राङ्झग भागिदशिन प्राप्त बएको छ ।  

७.२ आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) 
आमोगरे अगाङ्झड फढाएका नीङ्झतगत¸ कामिङ्जवङ्झधगत य प्रङ्जवङ्झधगत सङ्टधायका कामिहरूराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदई आगाभी 
ङ्छदनभा अझै प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन गनिका राङ्झग आमोगफाट प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा ङ्जवगतका सॊस्थागत 
यणनीङ्झतको सभीऺा¸ सयोकायवारा ङ्जवश्लषेण¸ सॊस्थागत ङ्जवश्लषेण¸ साविजङ्झनक ङ्झनकाम¸ सयोकायवारा तथा ङ्जवऻ 
सभूहको ऩषृ्ठऩोषणसभेतका आधायभा सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) तजङ्टिभा गयी 
कामािन्वमनभा ल्माएको छ । सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजनाभा भ्रष्टाचायभङ्टि य सदाचायमङ्टि सभाज ङ्झनभािणको 
दूयदृङ्जष्ट यािी याङ्जष्डम ङ्जवकास य साविजङ्झनक सेवाभा जनताको सयर तथा सहज ऩहङ्टॉच हङ्टने गयी भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण 

ऩङ्चयच्छेद- ७ 
आमोगको यणनीङ्झत य आगाभी कामिङ्छदशा  
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गने रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झग यणनीङ्झत¸ नीङ्झत¸ कामिनीङ्झत एवॊ कामािन्वमन मोजना ङ्झनधाियण गङ्चयएका छन ् । मस 
यणनीङ्झतक मोजनारे भूरत: सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण¸ ङ्झनयोधात्भक¸ प्रवर्द्िनात्भक य उऩचायात्भक ङ्जवङ्झधभापि त भ्रष्टाचाय 
न्मूनीकयण गने उद्देश्म ङ्झरएको छ । 

उऩचायात्भक यणनीङ्झततपि  भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रबावकायी ऩङ्जहचान¸ अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनभा जोड ङ्छदइएको  
छ । जसअन्तगित आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग¸ भ्रष्टाचाय ङ्झनगयानी प्रणारीको ङ्जवकास¸ भ्रष्टाचायसॉग सम्फङ्ञन्धत सफै 
ङ्जकङ्झसभका सूचना व्मवस्थाऩन तथा इन्टेङ्झरजेन्स सॊमन्रको सङ्टदृढीकयण य भ्रष्टाचायसम्फन्धी उजङ्टयीहरूको 
प्राथङ्झभकीकयण गयी अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन कामिराई वस्तङ्टङ्झनष्ठ¸ ङ्जवश्वसनीम एवॊ प्रबावकायी फनाउने नीङ्झत 
अॊगीकाय गङ्चयएको छ । उजङ्टयीहरूको छानङ्झफन य अनङ्टसन्धान कामिराई सऺभ फनाउन य भ्रष्टाचायजन्म कामिको 
छानङ्झफन÷अनङ्टसन्धानसम्फन्धी दस्तावेजको सङ्टयऺा तथा अङ्झबरेिीकयणका राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा अन्म प्रङ्जवङ्झधको 
सभङ्टङ्ञचत प्रमोग गने¸ अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनभा ङ्झनष्ऩऺता¸ प्रबावकाङ्चयता य एकरूऩताका राङ्झग अदारतका 
नङ्ञजयको ङ्जवश्लषेणका साथै अध्ममन अनङ्टसन्धान गने¸ भ्रष्टाचायका सम्बाव्म ऺेर ऩङ्जहचान एवॊ ङ्जवकास 
आमोजनाहरूको कामि सम्ऩादनको अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान गयी भ्रष्टाचायजन्म कामिको योकथाभका उऩामहरू 
अवरम्फन गने¸ आमोगका कामािरमहरूफीच सूचना सञ्जारीकयण¸ आमोगको वेफसाइटभा सूचनादाता य 
उजङ्टयीकतािको ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जर्द् तथा आमोग य भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फर्द् ङ्झनकामहरूफीच सूचना सञ्जारको ङ्जवकास 
गने¸ आमोगको उजङ्टयी छानङ्झफन य वगॉकयणका आधाय तथा भाऩदण्ड तमाय गयी उजङ्टयीउऩय ङ्झनङ्ञश्चत अवङ्झधङ्झबर 
अनङ्टसन्धान गदै उच्च जोङ्ञिभमङ्टि य ठूरा भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूराई प्राथङ्झभकताभा यािी अनङ्टसन्धान तहङ्जककात 
गने कामिनीङ्झतहरू अवरम्फन गङ्चयएको छ । 

ङ्झनयोधात्भक यणनीङ्झततपि  कानूनी य सॊगठनात्भक सॊयचनाको सङ्टदृढीकयण एवॊ ऩङ्चयचारन गदैं भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा 
सम्फर्द् सफै ऩऺहरूराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउने कामिभा जोड ङ्छदइएको छ । जसअन्तगित ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूसॉग 
सभन्वम¸ साझेदायी तथा सहकामिभा जोड ङ्छदई सम्फर्द् ङ्झनकामहरूराई भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका उऩामहरू अवरम्फन 
गनि प्रोत्साङ्जहत गने¸ भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी कानूनी सङ्टधाय¸ भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को याङ्जष्डम यणनीङ्झत तथा कामिमोजना 
ऩङ्चयभाजिन¸ सदाचाय नीङ्झत तजङ्टिभा य कामािन्वमन एवॊ साविजङ्झनक सेवा प्रवाहसम्फन्धी ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीहरूको 
आचायसॊङ्जहताको तजङ्टिभा य कामािन्वमनभा जोड ङ्छदइएको छ । साथै¸ साविजङ्झनक सेवाप्रवाह¸ साविजङ्झनक ङ्झनभािणका 
ठेक्का तथा िचि प्रङ्जिमारगामत प्रशासकीम ङ्जवङ्झध तथा आवङ्झधक÷वाङ्जषिक मोजना तजङ्टिभा तथा कामािन्वमन प्रङ्जिमाभा 
सङ्टधायका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने¸ भ्रष्टाचायको जोङ्ञिभऩूणि ऺेर ऩङ्जहचान गयी भ्रष्टाचाय सम्बाव्म आमोजना तथा 
कामािरमहरूभा ङ्झनगयानी याख्ने̧  अन्तयािङ्जष्डम सम्फन्ध ङ्जवस्ताय¸ सॊजारीकयण य साझेदायी प्रवर्द्िन गयी नवीनतभ ऻान 
य सीऩ तथा असर अभ्मासहरूको अवरम्फन गने कामिनीङ्झत ङ्झरइएको छ ।  
प्रवर्द्िनात्भक यणनीङ्झतका रूऩभा सयोकायवारा ऩऺहरूका फीचभा चेतना¸ सभन्वम¸ सञ्जार य ऐर्क्यफर्द्ता अङ्झबवङृ्जर्द् 
गने कामिराई आत्भसात गङ्चयएको छ । जसअन्तगित भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺको सहबाङ्झगता य प्रङ्झतफर्द्ता 
अङ्झबवङृ्जर्द् गनि आवश्मक बएकारे सम्फर्द् ऩऺको अङ्झबभङ्टिीकयणका साथै ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारा य सम्फर्द् ऩऺफीच 
सॊजारको ङ्जवकास गने¸ भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् गयी भ्रष्टाचायप्रङ्झत असङ्जहष्णङ्ट प्रवङृ्ञत्तराई सशि फनाउने̧  
सदाचायमङ्टि व्मवहाय य कामिप्रणारी आत्भसात गनि प्रोत्साङ्जहत गने य मसका राङ्झग सूचना ङ्ञशऺा तथा सञ्चाय 
साभग्रीको तमायी य ङ्जवतयण गने¸ उऩरब्ध प्रचायप्रसायका भाध्मभहरूको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग गने तथा साभाङ्ञजक 
अङ्झबमान सॊचारन गने कामिभा जोड ङ्छदइएको छ ।    
आमोगको सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास यणनीङ्झतका रूऩभा सॊस्थागत सङ्टशासनको सङ्टदृढीकयण य ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द्को 
कामिराई अगाङ्झड फढाइएको छ । जसअन्तगित कभ कागजमङ्टि शासकीम प्रणारीभा जोड ङ्छदई स्वचाङ्झरत 
कामािरम सञ्चारन प्रणारी कामािन्वमन¸ ङ्झडङ्ञजटर उऩकयणको प्रबावकायी प्रमोग¸ सॊगठनात्भक सॊयचनाराई 
सभमानङ्टकूर सङ्टदृढीकयण¸ सूचना तथा अङ्झबरेि प्रणारी सङ्टदृढीकयण¸ बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास¸ जनशङ्ञिको ऺभता 
ङ्जवकास एवॊ अनङ्टगभन¸ भूल्माॊकन य प्रङ्झतवेदन प्रणारी सङ्टदृढीकयणभा जोड ङ्छदइएको छ । साथै¸ आमोगको कानूनी 
तथा सॊस्थागत दामया पयाङ्जकरो फनाई प्रबावकायीरूऩभा भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनि ऩहरकदभी ङ्झरने तथा 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्धरे व्मवस्था गयेका अवसय य दाङ्जमत्व ङ्झनवािह गनि याङ्जष्डम कानूनराई 
सभसाभङ्जमक ऩङ्चयभाजिनसङ्जहत कामािन्वमनभा ल्माउन ऩहर गने कामिनीङ्झत अवरम्फन गङ्चयएको छ । 
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मस यणनीङ्झतको कामािन्वमन मोजनारे कानून तथा कामिप्रङ्जिमाभा सङ्टधाय¸ ऩूवािधाय तथा ऺभता ङ्जवकास एवॊ सञ्चाय 
तथा अध्ममन/अनङ्टसन्धानभूरक कामििभ/ङ्जिमाकराऩहरू अगाङ्झड सायेको छ । कानूनी सङ्टधायतपि  अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगऐन य भ्र.ङ्झन. ऐन सॊशोधनका साथै आवश्मक कामिङ्जवङ्झधहरूको तजङ्टिभा य ऩङ्चयभाजिन 
तथा कामिप्रङ्जिमा सङ्टधायतपि  एकीकृत अङ्झबरेि प्रणारी य स्वचाङ्झरत कामािरम सञ्चारन प्रणारीको स्थाऩनाभा जोड 
ङ्छदइएको छ । ऩूवािधाय ङ्जवकासतपि  कामािरम बवन¸ इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ल्माफ¸ थङ्टनङ्टवा घय य फमान कऺ ङ्झनभािण एवॊ 
ऺभता ङ्जवकासतपि  अङ्झबभङ्टिीकयण¸ ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ताङ्झरभ¸ वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ य अन्तयािङ्जष्डम सबा सम्भेरनभा 
सहबाङ्झगताभा जोड ङ्छदइएको छ । प्रबावकायी सञ्चायतपि  डकङ्ट भेन्ट्री/श्रव्मदृश्म साभग्री ङ्झनभािण य प्रसाय¸ टेङ्झरङ्झबजन 
कामििभ तथा सूचना सम्प्रषेणका कामििभ कामािन्वमनभा जोड ङ्छदइएको छ । अध्ममन/अनङ्टसन्धानतपि  
अदारतफाट बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी पैसराको ङ्जवश्लषेण¸ भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा असहज कानूनको ङ्जवश्लषेण¸ 
भ्रष्टाचायको जोङ्ञिभ ङ्जवश्लषेण¸ सङ्टशासन ऩयीऺण एवॊ  सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जष्ट सवेऺण रगामतका अध्ममन/अनङ्टसन्धानका 
कामि अगाङ्झड साङ्चयएको छ । 

ङ्ञचर ७.१:  आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना : दूयदृङ्जष्ट¸ रक्ष्म¸ उद्दशे्म¸ यणनीङ्झत तथा नीङ्झतहरू  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

७.३ सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) को कामािन्वमनको अवस्था 
आ.व. २०७६।७७ देङ्ञि आमोगको ऩाॉचवषे सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । 
आ.व. २०७६।७७ यणनीङ्झतक मोजनाको ऩङ्जहरो वषि बएकारे यणनीङ्झत कामािन्वमनका राङ्झग आवश्मक आधाय¸ 
ऩूवािधाय¸ कामिङ्जवङ्झध तथा भाऩदण्डहरू ऩङ्जहरो वषिभा नै तमाय गनि उऩमङ्टि हङ्टने हङ्टॉदा कामािन्वमन मोजनाभा 
सफैबन्दा फढी ङ्जिमाकराऩ ऩङ्जहरो वषिभा सम्ऩादन गने गयी तजङ्टिभा गङ्चयएको ङ्झथमो । प्रस्तङ्टत आ.व.को 
प्रायम्बको केही अवङ्झध यणनीङ्झतक मोजना तमायीभा व्मङ्झतत बएको य अन्त्मको केही अवङ्झध कोयोनाङ्जवरुर्द्को 
सतकि ताका राङ्झग गङ्चयएको फन्दाफन्दीफाट प्रबाङ्जवत बएकारे ङ्झनधािङ्चयत सफै ङ्जिमाकराऩ सम्ऩङ्ङ गनिभा केही 

नी
ङ्झत
ह
रू 

दूयदृङ्जष्ट 

रक्ष्म 

उद्दशे्म 

यणनीङ्झत 

भ्रष्टाचायभङ्टि य सदाचायमङ्टि सभाज ङ्झनभािण । 

 
याङ्जष्डम ङ्जवकास य साविजङ्झनक सेवाभा जनताको सयर/सहज ऩहङ्टॉच हङ्टने गयी भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनङ्टि । 

 
आमोगको सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण¸ ङ्झनयोधात्भक¸ प्रवर्द्िनात्भक य उऩचायात्भक ङ्जवङ्झधभापि त भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनङ्टि । 
 

उऩचायात्भक  ङ्झनयोधात्भक  प्रवर्द्िनात्भक  सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास  

(१) आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको 
उऩमोगफाट अनङ्टसन्धान य 
अङ्झबमोजन ऩर्द्ङ्झतराई 
वस्तङ्टङ्झनष्ठ य ङ्जवश्वसनीम 
फनाउने । 

(२) भ्रष्टाचाय ङ्झनगयानी प्रणारीको 
ङ्जवकास गयी अनङ्टसन्धान 
एवॊ ङ्झनगयानी गने । 

(३) भ्रष्टाचायसॉग सम्फङ्ञन्धत सफै 
ङ्जकङ्झसभका सूचना 
व्मवस्थाऩन तथा 
इन्टेङ्झरजेन्स सॊमन्र सङ्टदृढ 
गने । 

(४) भ्रष्टाचायसम्फन्धी 
भाङ्झभराहरूको 
प्राथङ्झभकीकयण गयी 
अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन 
गने । 

 

 

 

 

(५) नीङ्झतगत तथा सॊस्थागत 
भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनि 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूसॉग 
सभन्वम¸ साझेदायी तथा 
सहकामि गने । 

(६) साविजङ्झनक 
ङ्झनकामहरूराई 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् उत्तयदामी 
फनाउॉदै सशिीकयण गने 
। 

 (७) भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायणसम्फन्धी ङ्जवषमभा 
नवीनतभ िोज¸ अध्ममन¸ 

अनङ्टसन्धान गने । 

(८) भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् याङ्जष्डम 
तथा अन्तयािङ्जष्डम सभन्वम 
य सञ्जारीकयण गने । 

 

 

 

 

(९) भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् 
जनचेतना 
अङ्झबवङृ्जर्द् गने । 

 

(१०) भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् 
शासनका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ऩऺको 
सहबाङ्झगता य 
प्रङ्झतफर्द्ता 
अङ्झबवङृ्जर्द् गने । 

 

 

 

 

 

(११) आमोगको 
सॊगठनात्भक 
सॊयचना¸ ङ्जवङ्झध¸ 

ऩर्द्ङ्झत¸ 

स्रोतसाधनसङ्जहत 
सॊस्थागत ऺभता 
सङ्टदृढ गने । 

 

(१२) भ्रष्टाचाय 
ङ्जवरुर्द्को 
कानूनी य 
सॊस्थागत दामया 
पयाङ्जकरो 
फनाउने । 
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व्मवधान यहे ऩङ्झन धेयै हदसम्भ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध प्राप्त बएको छ । सॊऺेऩभा¸ गत वषिको कामिङ्छदशा य प्रगङ्झत 
देहामफभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ : 

ताङ्झरका ७.१ 

आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) को कामािन्वमनको अवस्था 
ि.
सॊ. 

कामिङ्छदशागत 
ऺरे 

यणनीङ्झतक मोजनाभा सभाङ्जवष्ट 
ङ्जिमाकराऩ 

प्राप्त उऩरङ्ञब्ध 

१ कानूनी 
सङ्टधाय 

कानून य कामिङ्जवङ्झधहरू तजङ्टिभा 
तथा ऩङ्चयभाजिन 

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगऐन य भ्र.ङ्झन. ऐन सॊशोधनको 
ङ्जवधेमक सॊघीम सॊसदसभऺ छरपरको िभभा यहेको¸ 

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग कामिङ्जवङ्झध ऩङ्चयभाजिन बइयहेको । 

२ ऩूवािधाय 
ङ्झनभािण 

पयेङ्ञन्सक ल्माफ¸ फमान कऺ¸ 

कामािरम बवन ङ्झनभािण 

 इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ल्माफ य पयेङ्ञन्सक ल्माफ सङ्टदृढीकयण गङ्चयएको¸ 
 फमान कऺ ङ्झनभािण गङ्चयएको¸ 
 आमोगका ५ वटा कामािरमहरूको बवन ङ्झनभािण बइसकेको य ३ वटा 
कामािरमको बवन ङ्झनभािण कामि अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगकेो । 

३ ऺभता 
ङ्जवकास 

आधायबतू तथा ङ्जवङ्ञशष्टीकृत 
ताङ्झरभ¸ फैठक/अन्तङ्जिि मा तथा 
अन्तयािङ्जष्डम सम्भेरनभा 
सहबाङ्झगता  

 अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूको ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग अङ्झबभङ्टिीकयणका 
साथै ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ताङ्झरभ तथा अनङ्टसन्धानसम्फन्धी स्वदेशी एवॊ वैदेङ्ञशक 
ताङ्झरभ सञ्चारन गङ्चयएको¸ 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग सॊसदीम सङ्झभङ्झत¸ आमोगका ऩूवि ऩदाङ्झधकायी 
य ङ्जवऻहरू¸ सयोकायवारा ऩऺहरू तथा नागङ्चयक सभाजभा आधाङ्चयत 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूसॉग अन्तयङ्जिमा य छरपर गङ्चयएको¸ 

 सम्ऩकि  ङ्जवन्दङ्ट फैठक गङ्चयएको । 

४ कामि 
प्रङ्जिमा 
सङ्टधाय 

एकीकृत अङ्झबरेि प्रणारी¸ 
Office Automation¸ 

Intelligence unit स्थाऩना¸ 
अन्तय तह भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण 
कामिदर¸ SOP  तमाय¸ ङ्झनगयानी 
सभूह गठन¸ 

 सूचना सॊकरन तथा ङ्जवश्लषेण सॊमन्र (Intelligence Mechanism) को 
सङ्टदृढीकयण गङ्चयएको¸ 

 भ्रष्टाचाय ङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊस्था (Citizen Jury) गठन 
गङ्चयएको¸  

 आमोग¸ ङ्जवशेष सयकायी वङ्जकरको कामािरम य ङ्जवशेष अदारतका सम्फर्द् 
ऩदाङ्झधकायीसॉगको छरपर कामििभ गङ्चयएको । 

५ सॊचाय तथा 
ऻान 
हस्तान्तयण 

प्रवर्द्िनात्भक साभग्री¸ 
डकङ्ट भेन्ट्री/श्रव्म दृश्म साभग्री¸ 
टेङ्झरङ्झबजन कामििभ य सूचना 
सम्प्रषेण¸ सूचना सॊजारीकयण य 
तीनै तहका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधराई 
अङ्झबभङ्टिीकयण  

 नेऩार टेङ्झरङ्झबजनको सहकामिभा साप्ताङ्जहक "सङ्टशासन सवार" कामििभ 
सञ्चारन गङ्चयएको¸ 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी सूचना य जानकायी सॊचाय भाध्मभफाट सॊप्रषेण 
गङ्चयएको¸ 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग प्रवर्द्िनात्भक साभग्री छऩाइ य ङ्जवतयण 
गङ्चयएको¸ 

 स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी¸ कभिचायी तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायी¸ नागङ्चयक सभाज य गैयसयकायी सॊस्थासॉग अन्तङ्जिि मा य 
अङ्झबभङ्टिीकयण सञ्चारन गङ्चयएको¸ 

 साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभ सञ्चारन गङ्चयएको¸ 
 ङ्जवद्यारमको ऩाठ्यिभ तथा स्टाप करेज य स्थानीम ङ्जवकास प्रङ्ञशऺण 
प्रङ्झतष्ठानरे सॊचारन गने ताङ्झरभभा सदाचाय तथा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणसम्फन्धी ङ्जवषमवस्तङ्ट सभावेश गनि वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त सङ्टझाव 
ङ्छदइएको¸ 

६ प्रङ्झतवेदन 
व्मवस्था 

सतकि ता केन्ि य अन्म 
ङ्झनकामफाट प्रङ्झतवेदन प्राङ्झप्त य 
आमोगको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन 

 याङ्जष्डम सतकि ता केन्िफाट सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन प्राप्त गयी 
सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण नफङ्टझाउने उऩय जङ्चयवाना गङ्चयएको¸  

 आमोगको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन सम्भाननीम याष्डऩङ्झतज्मूसभऺ ऩेस  
गङ्चयएको । 

७ अध्ममन/
अनङ्टसन्धान¸ 
अनङ्टगभन 

अदारतका पैसरा¸ असहज 
कानून य जोङ्ञिभ ङ्जवश्लषेण¸ 

सङ्टशासन ऩयीऺण¸ भरेऩ प्रङ्झतवेदन 

 अदारतफाट बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी पैसराहरूको अध्ममन गयी नङ्ञजय 
सॊग्रह प्रकाशन गङ्चयएको¸ 

 भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को ङ्जवश्वव्माऩी अङ्झबमानका राङ्झग अन्तयािङ्जष्डम सम्भेरन¸ 
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तथा 
भूल्माॊकन 

अध्ममन¸ सूचक ङ्झनभािण¸ 

सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जष्ट सवेऺण¸ 

Corruption Zone mapping  
अध्ममन¸ UN भहासङ्ञन्धको 
प्रगङ्झत सभीऺा  

गोष्ठी¸ फैठकभा सहबाङ्झगता गङ्चयएको¸ 
 अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग¸ सङ्टशासन प्रवर्द्िन य भ्रष्टाचायको अवस्था 
सम्फन्धभा ऩयीऺण अध्ममन बइयहेको । 

 
७.४ आगाभी कामिङ्छदशा 

आमोगको सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजनारे आ.व. २०८०।८१ सम्भका राङ्झग आमोगरे अवरम्फन गने यणनीङ्झत¸ 
नीङ्झत¸ कामिनीङ्झत य प्रभङ्टि ङ्जिमाकराऩ ङ्झनधाियण गयी आगाभी कामिङ्छदशाको आधाय तमाय गयेको छ । सॊस्थागत 
यणनीङ्झतक मोजनाभा आ.व. २०७७।७८ भा सम्ऩादन गङ्चयने ऩूवािधाय ङ्झनभािण¸ ऺभता ङ्जवकास¸ सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा 
व्मवस्थाऩन¸ कानूनी तथा कामिप्रङ्जिमागत सङ्टधाय¸ सञ्चाय तथा ऻान हस्तान्तयण¸ प्रङ्झतवेदन य अध्ममन अनङ्टसन्धान¸ 
अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकनसम्फन्धी ङ्जिमाकराऩहरूसभेत ऩङ्जहचान गङ्चयएको छ । यणनीङ्झतक मोजनारे ऩङ्जहचान 
गयेका भूरत: आमोग आपैं रे कामािन्वमन गने अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन तथा सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकाससम्फन्धी 
कामिनीङ्झतका साथै अन्म ङ्झनकामहरूसॉगको सहकामिभा ङ्झनबिय यही सम्ऩादन गङ्चयने  प्रवर्द्िनात्भक य ङ्झनयोधात्भक 
कामिसम्फन्धी कामिनीङ्झतहरूअनङ्टरूऩ आमोगरे देहामफभोङ्ञजभको आगाभी कामिङ्छदशा अवरम्फन गनेछ ।  

अनङ्टसन्धान/अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिङ्छदशा सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकाससम्फन्धी कामिङ्छदशा 
   अनङ्टसन्धानभा सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा अन्म प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग¸  
 दस्ताफेजको सङ्टयऺा तथा अङ्झबरेिीकयणको सभङ्टङ्ञचत व्मवस्था¸  
 अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध ङ्झनभािण/ऩङ्चयभाजिन¸  
 अनङ्टसन्धान ङ्जवङ्झध य ऩर्द्ङ्झतको प्रबावकाङ्चयता अध्ममन¸  
 अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूको ऺभता ङ्जवकास¸  
 अङ्झबमोजन नीङ्झत तथा अदारतका नङ्ञजयको ङ्जवश्लषेण¸  
 भ्रष्टाचाय ङ्झनगयानी प्रणारी ङ्जवकास तथा सम्बाव्म ऺेर ऩङ्जहचान¸  
 छाङ्झनएका ङ्जवकास आमोजनाहरूको कामि सम्ऩादनको अध्ममन¸  
 ङ्जवकास आमोजनाको कामिसम्ऩादनका िभभा हङ्टन े भ्रष्टाचाय 

योकथाभ¸  
 आमोगको सूचना सॊकरन तथा ङ्जवश्लषेण कामि थऩ सङ्टदृढीकयण¸  
 भातहत कामािरमहरूफीच सूचना सञ्जारीकयण¸  
 आमोग य भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फर्द् ङ्झनकामफीच सूचना सञ्जार 

ङ्झनभािण¸ 

 आमोगको वेफसाइटभा सूचनादाताको ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जर्द्¸  
 भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्धको प्राङ्जवङ्झधक 

सहामता य सूचना आदानप्रदान व्मवस्था कामािन्वमनभा जोड¸  
 उजङ्टयी छानङ्झफन य वगॉकयणका आधाय÷भाऩदण्ड तमाय गयी 

ङ्झनङ्ञश्चत अवङ्झधङ्झबर अनङ्टसन्धान¸  
 उच्च जोङ्ञिभमङ्टि भ्रष्टाचायको अनङ्टसन्धानराई प्राथङ्झभकता¸  
 साविजङ्झनक सयोकायका ङ्जवकास कामिको अध्ममन य अनङ्टसन्धान¸  
 भ्रष्टाचायजन्म जोङ्ञिभको अवस्था बएका ऺेर य कामिका 

सम्फन्धभा ऩूविसतकि ताभा जोड । 

 आमोगका कामािरमहरूभा कभ कागजमङ्टि प्रणारी 
ङ्जवकास¸  

 ङ्झडङ्ञजटर उऩकयणको प्रमोगभा जोड¸  
 आमोगको सॊगठनात्भक सॊयचना सङ्टदृढीकयण¸  
 आमोगको भानवस्रोत ङ्जवकास कामिङ्जवङ्झध तजङ्टिभा¸  
 ऻान¸ सीऩ य अन्तयािङ्जष्डम असर अभ्मासको उऩमोग गयी 

आमोगको जनशङ्ञि ऺभता ङ्जवकास¸  
 आमोगको अनङ्टगभन¸ भूल्माॊकन य प्रङ्झतवेदन प्रणारी 

सङ्टदृढीकयण  
 आमोगरे अवरम्फन गयेका अभ्मास¸ नीङ्झत¸ प्रङ्ञशऺण 

साभग्री जस्ता स्रोतहरूको ङ्जवद्यङ्टतीम अङ्झबरेिीकयण¸  
 आमोग य अन्तगितका कामािरमभा सूचना तथा प्ररेि 

स्रोत केन्ि सङ्टदृढीकयण य बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास¸  
 आमोगका ऩूवि ऩदाङ्झधकायी य ङ्जवऻसॉग सम्वाद¸  
 आमोगफाट अङ्झबमोजन गङ्चयएका य सजाम ऩाएका 

व्मङ्ञिहरूको एकीकृत अङ्झबरेि प्रणारी ङ्जवकास¸  
 ऩर्द्ङ्झतभा आधाङ्चयत कामिसम्ऩादन प्रोत्साहन प्रणारी 

ङ्जवकास¸  
 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी कामि गने ङ्झनकामहरूको 

सभन्वम य स्वतन्र कामिवातावयणभा जोड¸  
 भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसङ्घीम भहासङ्ञन्धप्रङ्झतको 

दाङ्जमत्वअनङ्टरूऩ सभेत याङ्जष्डम कानून ऩङ्चयभाजिन एवॊ 
आमोगको ऺेराङ्झधकाय अङ्झबवङृ्जर्द् । 

ङ्झनयोधात्भक कामिङ्छदशा प्रवर्द्िनात्भक कामिङ्छदशा 
 भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका राङ्झग फाधक कानून तथा ङ्झनदेशनहरू 
सङ्टधायाथि सभन्वम य सहकामि̧   

 भहारेिा ऩयीऺकको कामािरम य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूसॉगको 
सहकामिभा साविजङ्झनक ङ्झनभािणका ठेक्का तथा िचिफाये अध्ममन¸  

 भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका राङ्झग सयकायरे अऩनाउनङ्टऩने उऩामहरूफाये 
नीङ्झतगत सङ्टझाव¸  

 कानून¸ प्रशासकीम ङ्जवङ्झध तथा आवङ्झधक÷वाङ्जषिक मोजना तजङ्टिभा य 

 अनङ्टङ्ञचत तङ्चयकारे सम्ऩङ्ञत्त आजिन गयी आडम्फय गने 
प्रवङृ्ञत्त ङ्झनमन्रण य सभाजरे हेने दृङ्जष्टकोणभा ऩङ्चयवतिन 
ल्माउन अङ्झबमान सञ्चारन¸  

 भ्रष्टाचायप्रङ्झत असङ्जहष्णङ्ट प्रवङृ्ञत्तराई सशि फनाउन तथा 
सदाचायमङ्टि व्मवहाय य कामिप्रणारी स्थाङ्जऩत गनि 
अङ्झबमान सञ्चारन¸  

 भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् गनि प्रमासयत नागङ्चयक 
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कामािन्वमन प्रङ्जिमाभा भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका उऩाम सभावेश¸  
 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामफाट सम्ऩादन हङ्टन े
कामिफीच सहकामि̧  सभन्वम य अनङ्टगभन¸  

 प्रशासङ्झनक य साविजङ्झनक िङ्चयदसम्फन्धी ङ्झनणिमसभेत नीङ्झतगत 
ङ्झनणिमका रूऩभा भङ्ञन्रऩङ्चयषद् भा ऩेस गने ऩङ्चयऩाटी ङ्झनरुत्साङ्जहत¸  

 साविजङ्झनक ङ्झनभािण य सेवाप्रवाह गने ङ्झनकामराई व्मवङ्ञस्थत¸ 

प्रङ्झतस्ऩधॉ¸ ऩायदशॉ य उत्तयदामी फनाउन ऩहर¸  
 साविजङ्झनक सेवा प्रवाहसम्फन्धी ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीहरूको 
आचायसॊङ्जहता कामािन्वमनभा जोड¸  

 साविजङ्झनक ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरूको प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवङृ्जर्द्¸  
 सशि प्राङ्जवङ्झधक ऩयीऺणभा जोड¸  
 तीनै तहभा सदाचाय नीङ्झत तजङ्टिभा य कामािन्वमनभा जोड¸  
 याष्डसेवक कभिचायीफाट सादगी व्मवहाय य ऩसेागत ङ्झनष्ठासङ्जहत 
सेवाप्रवाहभा जोड¸  

 भ्रष्टाचायको जोङ्ञिभऩूणि ऺेर तथा कायणहरूको रेिाजोिा¸  
 भ्रष्टाचायजन्म कामि य सोको ङ्झनवायणका आधायबतू सूचकाॊक 
ङ्झनभािणसम्फन्धी अध्ममन¸ 

 भ्रष्टाचाय सम्बाव्म आमोजना तथा कामािरमहरूभा ङ्जवशेष ङ्झनगयानी¸  
 अन्तयािङ्जष्डम सम्फन्ध ङ्जवस्ताय गनि सॊजारीकयण य साझेदायी¸ 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा अन्म भङ्टरङ्टकको अनङ्टबवराई स्थानीमकयण एवॊ 
याङ्जष्ड/अन्तयािङ्जष्डम नवीनतभ ऻान¸ सीऩ य अभ्मास अवरम्फन¸  

 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा सॊरग्न ङ्झनकामहरू¸ अनङ्टगभन ङ्झनकामहरू य 
नागङ्चयक सभाजफीच सभन्वम य साझेदायी ।  

सभाजका सॊघसॊस्था तथा सॊचाय जगतसॉग सहकामि̧   
 सूचना ङ्ञशऺा तथा सञ्चाय साभग्रीको तमायी य ङ्जवतयण¸  
 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा नागङ्चयक सभाज¸ गैयसयकायी तथा 
साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरू जस्ता साविजङ्झनक ऺेर फाङ्जहयका 
व्मङ्ञि तथा सभूहहरूको सहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जर्द्¸  

 नागङ्चयक सभाज÷गैयसयकायी सॊस्था एवभ ् साभङ्टदाङ्जमक 
सॊस्था य सञ्चाय ऺेरफाट बएका सत्प्रमासको सम्भान¸  

 उजङ्टयीकताि¸ साऺी¸ ङ्जवशेषऻ¸ अनङ्टसन्धानकताि य 
सूचनादाताको उङ्ञचत सॊयऺणका राङ्झग कानून तजङ्टिभा¸ 

 भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् याजनीङ्झतक दरहरूराई अङ्झबप्रङे्चयत गयी 
प्रङ्झतफर्द्ता अङ्झबवङृ्जर्द्¸ 

 भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सफै तहका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको अङ्झबभङ्टिीकयण 
य प्रङ्झतफर्द्ता अङ्झबवङृ्जर्द्¸ 

 स्वाथिको द्वन्द्व ङ्झनमन्रणका राङ्झग कानून ङ्झनभािण¸  
 प्रदेश य स्थानीम तहभा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमन्र 
ङ्जवकास¸  

 भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊस्थाको ङ्जवस्ताय य 
ऩङ्चयचारन¸  

 भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् कामि गने सयोकायवारा य सम्फर्द् ऩऺफीच 
सॊजार ङ्झनभािण । 
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अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग भङ्टरङ्टकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनिका राङ्झग ङ्झनयन्तय आफ्नो 
ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गदै ङ्जिमाशीर यहेको छ । आमोग स्थाऩना बएदेङ्ञि हारसम्भ व्मङ्झतत ३० वषिहरूभध्मे आ.व. 
२०७६।७७ भा सवािङ्झधक चाय सम एकचारीस भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका छन्̧  जङ्टन आमोगको भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणप्रङ्झतको प्रङ्झतफर्द्ता¸ ङ्झनयन्तय सङ्टधाय य ङ्जिमाशीरताफाट सम्बव बएको हो । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा आमोगफाट भङ्टद्दा 
दामयका साथै सङ्टझाव¸ ताभेरी¸ भङ्टल्तफी¸ ऩङ्टनयावेदन य ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमसम्फन्धी ङ्झनणिमहरू बएका छन ्। प्रस्तङ्टत प्रङ्झतवेदन 
अवङ्झधभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग प्रवर्द्िनात्भक¸ ङ्झनयोधात्भक¸ दण्डात्भक य ऺभता ङ्जवकाससम्फन्धी कामिहरू सम्ऩादन 
गङ्चयएका छन ् । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा आमोगरे आफ्नो सॊस्थागत यणनीङ्झतक मोजनासभेत तजङ्टिभा गयी कामािन्वमनभा 
ल्माएको छ । यणनीङ्झतको कामािन्वमनफाट आगाभी ङ्छदनभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका प्रमास अझै प्रबावकायी हङ्टने ङ्जवश्वास 
आमोगरे ङ्झरएको छ । 
सॊवैधाङ्झनक ङ्ञजम्भेवायी य गङ्चयभाराई ध्मानभा यातदै स्वतन्र य ङ्झनष्ऩऺ कामिसम्ऩादन नै आमोगको प्रभङ्टि उद्देश्म हो । 
कामिसम्ऩादनका ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै व्मङ्ञि 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 कामि̧  
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 ङ्जवश्वस्त 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 भ्रष्टाचायजन्म 
कामिको अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनराई वैऻाङ्झनक¸ वस्तङ्टङ्झनष्ठ य ङ्जवश्वसनीम 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 ।   

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी भङ्टरङ्टकभा सङ्टशासन य सभङृ्जर्द् हाङ्झसर गने 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 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन हाङ्झसर हङ्टन सक्दैन । मसका राङ्झग सफै 
सयोकायवाराहरूफीच एकीकृत एवॊ सभन्वमात्भक प्रमासको जरुयत ऩदिछ । आमोगका ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक 
कामिहरू मसै ङ्छदशातपि  उन्भूि छन ्। आमोगभा ऩयेका उजङ्टयी य सोको अनङ्टसन्धानसम्फन्धी  तथ्माॊक य प्रवङृ्ञत्तहरूको 
ङ्जवश्लषेण गयी प्रङ्झतवेदनभापि त सङ् घीम सयकाय¸ प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहहरूराई ङ्छदइएका सङ्टधायात्भक 
उऩामहरूसम्फन्धी सङ्टझावहरू ऩङ्झन मसै ङ्छदशातपि  रङ्ञऺत छन ्। सॊङ्जवधान य कानूनको ऩङ्चयऩारना तथा सङ्टशासनसम्फन्धी 
याज्मका नीङ्झत य प्राथङ्झभकताको कामािन्वमनभा प्रङ्झतफर्द् यहॉदै आमोग सफै साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायी¸ सयोकायवारा¸ प्रफङ्टर्द् 
वगि̧  सञ्चायकभॉ य जनसभङ्टदामको सहमोगभा सङ्टशासन य सदाचाय कामिव्मवहाय य जीवनशैरीभा रूऩान्तयण हङ्टनेभा ङ्जवश्वस्त 
यहेको छ ।  
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अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित तालिका 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित तालिका 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम इटहयी 
संगठन संयचना 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फर्दावास 

संगठन संयचना 
 

 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/न.ेइख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र  ५ 

िम्पभा  17 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा              १0 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १  
इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ििृीम 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्रथभ २ 

ल्माफ अधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि २ 

कामाारम सहमोगी/ने.प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा                 १4 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नऩेार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि)  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन  १ 

िम्पभा  २2 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-1.२ 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.१ 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम  १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम  १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

िम्पभा  17 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.२ 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा              १2 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 2 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १  

इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ििृीम 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्रथभ २ 

ल्माफ अधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि २ 

कामाारम सहमोगी/ने.प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा              १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष) १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नेऩार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  २ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १  

प्र.ि./नेऩार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नेऩार प्रहयी( PSO-१ सभेि) २ 

प्र.ि./नेऩार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा  २2 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-1.३ 



iii 

 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित तालिका 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित तालिका 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम हेटौंडा 
संगठन संयचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम ऩोखया 
संगठन संयचना 

 

 

 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम  १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम  १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

िम्पभा  17 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा              १1 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ   
इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ििृीम 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्रथभ २ 

ल्माफ अधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि२ 

कामाारम सहमोगी/ने.प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा                  १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष) १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी १ 
प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि) २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा २2 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-1.४ 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम  १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम  १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

िम्पभा   
 16 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा                    १1 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १  

इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ििृीम 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्रथभ २ 

ल्माफ अधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि२ 

कामाारम सहमोगी/ने.प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा                    १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष) १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  1 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १  

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि) २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा  २1 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

         अनसूुची-1.5 



iv 

 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित तालिका 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित तालिका 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फटुवर 

संगठन संयचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फटुवर  

सम्पऩका  कामाारम नेऩारगञ् ि 
संगठन संयचना 

 

 

 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम  १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम १ 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम  १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

िम्पभा  16 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा               १0 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ि.ृ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा                           8 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष) १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  1 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  1 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि) २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा 19 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ)-१ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-1.६ 

अनसूुची-1.७ 

 

प्रभखु (उऩसख्चव/नेऩार प्रशासन/सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम) -१ 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्र. 1 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे 3 

का.स./न.ेप्रशासन/सा.प्र  4 

िम्पभा   11 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ि.ृ 1 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ि.ृ 1 

नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्र. 1 

ना.स.ु/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्र.  १ 

िम्पभा                 6 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ि.ृ 1 
सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

सवेऺक/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइव/ेया.ऩ.ि.ृ 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्र. २ 

ल्माफअधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि २ 

का.स./न.ेप्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा 10 

प्रहयी शाखा 
प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी 1 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी (PSO सभेि) २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  3 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन१ 

िम्पभा                                           ८  8 

अनसुन्धान शाखा नं.4 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी  1 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी   १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी   १ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी   1 

िम्पभा                            ४   4 



v 

 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित तालिका 

अनुसूची-२(ख) 
प्रस्तावित तालिका 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम सखेुि 
संगठन संयचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम कञ् चनऩयु 
संगठन संयचना 

 
 

 

 
 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम  १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम  १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ  १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र   ५ 

िम्पभा   
 17 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा                    १1 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा             9 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  2 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १  

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि)  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन  १ 

िम्पभा  २2 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-1.8 

 प्रशासन एवं अनसुन्धान शाखा नं.1 

उऩसख्चव/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.र्ििीम 
 १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम १ 

कम्प्मटुय ई./ने.ववववध/या.ऩ.ििृीम १ 
नामव सबु्फा/ने.प्र./सा.प्र/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

रेखाऩार/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/स्माधन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

शे्रणीववहीनः ह.स.चा/ने.इख्न्ि/भे/िन.भे ४ 

का.स./ने.प्रशासन/सा.प्र  ५ 

िम्पभा            16 

 
 

अनसुन्धान शाखा नं.2 

उऩसख्चव/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 2 

शाखा अधधकृि/ने.न्मा/स.व/या.ऩ.ििृीम १ 

रेखा अधधकृि/ने.प्र./रेखा/या.ऩ.ििृीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.ख्श./ख्श.प्र./धन./या.ऩ.ि.ृ १ 

इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 

नाऩी अधधकृि/ने.इख्न्ि/सबे/या.ऩ.ििृीम १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

नामव सबु्फा/ने.न्माम/कानून/या.ऩ.अनं.प्र. १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

िम्पभा              १1 

 
 
 

 

अनसुन्धान शाखा नं.3 

धस.धड.ई./ने.इख्न्ि/धस/िनयर/या.ऩ.र्ििीम १ 

शाखा अधधकृि/ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/ि/या.ऩ.ििृीम 1 
इख्न्िधनमय/ने.इख्न्ि/धस/वव.आका /या.ऩ.ि.ृ १ 

नामव सबु्फा/ने.प्र/सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ 1 

सफ इ/ने.इख्न्ि/धस/िन/या.ऩ.अनं.प्रथभ १ 

क.अ./ने.ववववध/या.ऩ.अनं.प्रथभ १  

इख्न्िधनमरयङ्ग ल्माफ 

इख्न्िधनमय/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.ििृीम 1 

सफ इ/इख्न्ि/धस/हा/या.ऩ.अनं.प्रथभ २ 

ल्माफ अधसषे्टण्ट/इख्न्ि/धस/हाइवे/या.ऩ.अनं.र्ि २ 

कामाारम सहमोगी/ने.प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन १ 

िम्पभा                  १3 

प्रहयी शाखा 
प्र.ना.उ./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

इन्टेधरिेन्स/अऩयेशन 

प्रहयी धनयीऺक/नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

फ.अ.स.(या.अ.वव./ववशेष)  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  २ 

अनसुन्धान िपा  
प्र.धन./नेऩार प्रहयी  1 

प्र.ना.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.स.धन./नेऩार प्रहयी  १ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  १ 

सयुऺा ऩेरयधभटय 

प्र.ह./नऩेार प्रहयी( PSO-१ सभेि)  २ 

प्र.ि./नऩेार प्रहयी  ४ 

प्र.का.स./नेऩार प्रहयी/शे्रणीववहीन  १ 

िम्पभा  २1 

 

प्रभखु (सहसख्चव/नेऩार प्रशासन/या.ऩ.प्रथभ) - १ सख्चवारम 

ना.स.ु(ने.प्र./सा.प्र./या.ऩ.अनं.प्रथभ)- १ 

अनसूुची-1.9 
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भातहत
कामाारम

7 8 7 42 8 7 51 37 8 54 12 130 111 7 21 22 7 15 29 52 8 28 133 76 158 320 478

जम्भा 1 12 5 29 16 81 20 1 23 80 84 10 6 98 13 268 211 1 1 4 19 1 47 2 45 9 32 55 116 10 75 267 169 343 647 990
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अनसूुची - २
अचततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको स्वीकृत दयफन्दी
सच
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ष्ट 
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ी

अप्राववधधकतपा

vi
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(क+ख)
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र 
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आ.व. 2076।77 सारको फजेट व्मवस्था

धनकासा खचा
धनकासा 
भध्मे

धनकासा नगरयएको दवैु

1 चार ुखचा (नेऩार सयकाय)
क. फ.उ.शी.नॊ. 2060113 (नेऩार सयकाय) 989,258,000.00 791359094.25 791359094.25 0.00 197898905.75 197898905.75
ख. फ.उ.शी.नॊ. 2061013 (नेऩार सयकाय) 8,600,000.00 6,060,496.77 6060496.77 0.00 2539503.23 2539503.23
ग. अथा फजेट (नेऩार सयकाय) 0.00 14923691.33 14923691.33 0.00 0.00 0.00
चार ुफजेट जम्भा 997858000.00 812343282.35 812343282.35 0.00 200438408.98 200438408.98
2. ऩुॉजीगत खचा फ.शी.नॊ. 2061014 (नेऩार सयकाय) 391300000.00 144583023.69 144583023.69 0.00 246716976.31 246716976.31
ऩुॉजीगत फजेट जम्भा 391300000.00 144583023.69 144583023.69 0.00 246716976.31 246716976.31
3. ऩुॉजीगत य चार ुखचासभेत जम्भा 1389158000.00 956926306.04 956926306.04 0.00 447155385.29 447155385.29
1. याजस्वतपा

27586312.00
जम्भा याजस्व 27586312.00

आ.व. 2076।77 को धयौटी तपा
1. केन्रतपा  तथा अन्तयगतका 8 कामाारमहरूको धयौटी
   आ.व. 2076।77 का राधग चजम्भेवायी सयेको धयौटी 55099447.96
   2076 श्रावणदेचख 2077 आषाढ भसान्तसम्भको जम्भा धयौटी 14346260.24
   2076 श्रावणदेचख 2077 आषाढ भसान्तसम्भको वपताा धयौटी 14672123.30
 2077 आषाढ भसान्तसम्भको फाॉकी धयौटी 54773584.90

vii

1.1 केन्रीम कामाारमतपा  प्रशासधनक दस्तयु, न्मावमक दस्तयु, दण्ड जरयवाना य जपत, प्रशासधनक दण्ड जरयवाना जपत, सयकायी साभान धफक्रीको आम 

अचततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग
टॊगार, काठभाडौं

वावषाक ववधनमोजन (थऩ सभेत) फजेट

खचा फाॉकी

अनसूुची -3 
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बौ.ऩू.तथा मातामात 208 160 6 79 3 34 28 10 48
वन तथा वा. 184 173 0 56 1 33 81 2 11

प्रदेश बौ.ऩू.वव.(बौ. ऩू. 
तथा मा. भ. भात्र)

232 216 3 68 2 89 43 11 16

प्रदेश उद्योग,ऩमाटन,वन 
तथा वा. (वन वातावयण 
भात्र)

167 151 1 40 0 42 62 6 16

प्रधानभन्त्री तथा  
भचन्त्रऩरयषद् को कामाारम

19 18 1 15 0 0 2 0 1

भतुमभन्त्रीको कामाारम 5 5 1 0 0 3 1 0 0

815 723 12 258 6 201 217 29 92
अथा 476 354 9 184 3 18 129 11 122
बधूभ व्मवस्था, सहकायी 
तथा गरयफी धनवायण 1257 805 14 377 15 111 237 51 452

प्रदेश आधथाक भाधभरा 
तथा मोजना

0 0 0 0 0 0 0 0 0

प्रदेश बधूभ व्मवस्था 
कृवष तथा सहकायी 
(कृवष तथा ऩशऩुॊछी 
ववकास फाहेक )

5 4 0 1 0 1 2 0 1

यावष्डम मोजना आमोग 3 2 0 2 0 0 0 0 1

                                                                     अनसूुची- ४ (क)
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आधथाक वषा २०७६/७७ भा आमोग य आमोग भातहत कामाारमहरूभा ऩयेका कुर उजयुीहरूभध्मे प्रायचम्बक अनसुन्धानफाट 
ववस्ततृ अनसुन्धानभा गएको, ताभेरी बएको, आमोगको भहाशाखा/कामाारमभा छानधफनका राधग प्रवेषत गरयएको, ववधबन् न 
कायफाहीका राधग रेखी ऩठाएको, अन्म उजयुीभा गाधबएको य आगाभी आधथाक वषाभा चजम्भेवायी सयेको वववयण :

१
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ऩययाष्ड 25 22 0 11 0 0 6 5 3
भहारेखा धनमन्त्रक 
कामाारम

8 8 0 4 0 0 4 0 0

1774 1195 23 579 18 130 378 67 579
गहृ 654 609 16 191 3 76 312 11 45
कृवष तथा ऩशऩुॊछी 
ववकास

234 194 13 76 5 42 39 19 40

स्वास््म तथा जनसॊतमा 601 487 10 283 10 50 93 41 114
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून

1 1 0 1 0 0 0 0 0

यऺा 16 16 0 6 0 0 10 0 0
प्रदेश बधूभ व्मवस्था 
कृवष तथा सहकायी 
(कृवष तथा ऩशऩुॊछी 
ववकास भात्र)

29 22 0 6 0 9 5 2 7

प्रदेश साभाचजक ववकास 
(स्वास््म भात्र)

44 42 0 26 0 7 7 2 2

1579 1371 39 589 18 184 466 75 208

सॊचाय तथा सूचना प्रववधध 184 138 5 72 3 10 33 15 46

सॊघीम भाधभरा तथा 
साभान्म प्रशासन 36 30 4 17 0 1 5 3 6

स्थानीम तह (सॊघीम 
भाधभरा) 3027 2774 132 1690 34 598 283 37 253

सॊवैधाधनक अॊगहरू 
(अ.द.ुअ.आ. वाहेक)

13 10 0 7 0 2 1 0 3

नेऩार ट्रष्टको कामाारम 5 4 0 2 0 2 0 0 1

याष्डऩधतको कामाारम 0 0 0 0 0 0 0 0 0

उऩ-याष्डऩधतको कामाारम 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3265 2956 141 1788 37 613 322 55 309

भहाशाखा 2 को जम्भा

भहाशाखा 4 को जम्भा

3

4

ix

भहाशाखा 3 को जम्भा
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ऊजाा,जरस्रोत तथा 
धसॉचाइ 338 279 7 146 0 45 58 23 59

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाचजक सयुऺा

80 77 1 37 1 5 32 1 3

प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय 
ववकास (धसॉचाइ भात्र) 15 15 0 9 0 3 3 0 0

भवहरा फारफाधरका 
तथा जेष्ठ नागरयक 112 105 2 59 3 8 32 1 7

प्रदेश साभाचजक ववकास 
(चशऺा स्वास््म फाहेक)

1 1 0 1 0 0 0 0 0

सावाजधनक खरयद 
अनगुभन कामाारम 7 5 0 4 0 0 1 0 2

553 482 10 256 4 61 126 25 71

6
सम्ऩचि अनसुन्धान तथा 
भूल्माॊकन भहाशाखा

1588 1394 83 1221 0 6 13 71 194

1588 1394 83 1221 0 6 13 71 194

खानेऩानी 110 72 1 45 1 3 12 10 38
सहयी ववकास 135 98 3 58 3 5 15 14 37
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय 
ववकास (खानेऩानी य 
सहयी ववकास भात्र)

115 91 2 40 0 30 17 2 24

360 261 6 143 4 38 44 26 99

भहाशाखा 5 को जम्भा

सम्ऩचि अनसुन्धान तथा 
भूल्माॊकन भहाशाखाको जम्भा

x

प्राववधधक ऩयीऺण तथा 
भूल्माॊकन भहाशाखाको जम्भा

7

5
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प्रदेश साभाचजक 
ववकास(चशऺा भात्र)

49 49 0 35 0 5 9 0 0

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भाधभरा 57 56 0 40 1 8 7 0 1

चशऺा,ववऻान तथा  प्रववधध 542 492 16 344 13 17 87 15 50

स्थानीम तह (चशऺा) 897 836 9 488 6 173 152 8 61

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा 
तथा कानून(न्माम कानून 
सम्फचन्धत भात्र)

1 1 0 1 0 0 0 0 0

मवुा तथा खेरकुद 
भन्त्रारम 71 54 0 29 3 3 15 4 17

1617 1488 25 937 23 206 270 27 129

सॊस्कृधत ऩमाटन तथा 
नागरयक उड्ड्यन

210 141 1 70 3 10 52 5 69

उद्योग, वाचणज्म तथा 
आऩूधता 260 206 1 100 3 15 77 10 54

यावष्डम ऩनुधनाभााण 
प्राधधकयण 55 34 0 12 0 3 17 2 21

प्रदेश उद्योग, ऩमाटन, 
वन तथा वातावयण 
(ऩमाटन,उद्योग,वाचणज्म 
य आऩूधता भात्र)

26 25 0 14 1 8 2 0 1

भहान्मामाधधवक्ताको 
कामाारम (प्रदेश सभेत)

7 7 0 2 0 1 4 0 0

xi

8

भदु्दा ऩनुयावेदन तथा फहस 
ऩैयवी भहाशाखाको जम्भा

9
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558 413 2 198 7 37 152 17 145

10
शैचऺक प्रभाणऩत्र 

छानधफन
1903 950 104 754 0 2 3 87 953

1903 950 104 754 0 2 3 87 953

11
आमोगको भातहत 
कामाारम, इटहयी 1882 834 85 310 43 104 70 222 1048

12
आमोगको भातहत 
कामाारम, फर्दाफास 2719 1211 125 699 170 0 14 203 1508

13
आमोगको भातहत 
कामाारम, हेटौंडा 1126 708 155 259 59 18 67 150 418

14
आमोगको भातहत 
कामाारम, ऩोखया 842 415 36 139 33 1 167 39 427

15
आमोगको भातहत 
कामाारम, फटुवर 1337 942 86 444 266 23 0 123 395

16
सम्ऩका  कामाारम, 
नेऩारगञ् ज 575 255 30 116 7 7 35 60 320

17
आमोगको भातहत 
कामाारम, सखेुत 1080 613 83 352 65 1 3 109 467

18
आमोगको भातहत 
कामाारम, कॊ चनऩयु 1579 741 98 345 26 12 97 163 838

25152 16952 1143 9387 786 1644 2444 1548 8200

xii

कुर जम्भा

शैचऺक प्रभाणऩत्र छानधफनको 
जम्भा

ऐन धनमभ ऩयाभशा तथा धनणाम 
कामाान्वमन भहाशाखाको जम्भा
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1 बौधतक ऩूवााधाय तथा मातामात भन्त्रारम 227 77 12 34 8.00 2 4 17 33.9 208 160 6 79 3 34 28 10 76.92 435 237 18 113 11 36 32 27 54.5

2 वन तथा वातावयण भन्त्रारम 84 34 3 8 16.00 0 4 3 40.5 184 173 0 56 1 33 81 2 94.02 268 207 3 64 17 33 85 5 77.2

3
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास भन्त्रारम (बौधतक ऩूवााधाय 
तथा मातामात भन्त्रारम भात्र)

235 126 12 50 6.00 2 13 43 53.6 232 216 3 68 2 89 43 11 93.1 467 342 15 118 8 91 56 54 73.2

4
प्रदेश उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम (वन 
वातावयण भात्र)

625 334 67 135 38.00 4 33 57 53.4 167 151 1 40 0 42 62 6 90.42 792 485 68 175 38 46 95 63 61.2

5 प्रधानभन्त्री तथा भचन्त्रऩरयषद् को कामाारम 2 2 0 0 0.00 0 2 0 - 19 18 1 15 0 0 2 0 94.74 21 20 1 15 0 0 4 0 95.2

6 भतुमभन्त्रीको कामाारम 8 6 0 2 3 0 1 0 75.0 5 5 1 0 0 3 1 0 100 13 11 1 2 3 3 2 0 84.6

7 अथा भन्त्रारम 58 40 4 24 4 0 5 3 69.0 476 354 9 184 3 18 129 11 74.37 534 394 13 208 7 18 134 14 73.8

8 बधूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी धनवायण भन्त्रारम 741 433 68 159 63 0 61 82 58.4 1257 805 14 377 15 111 237 51 64.04 1998 1238 82 536 78 111 298 133 62
9 प्रदेश आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्रारम 3 2 0 0 2 0 0 0 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 0 0 2 0 0 0 66.7

10
प्रदेश बधूभ व्मवस्था कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम (कृवष 
तथा ऩशऩुॊछी ववकासफाहेक )

82 52 4 16 5 0 20 7 63.4 5 4 0 1 0 1 2 0 - 87 56 4 17 5 1 22 7 64.4

11 यावष्डम मोजना आमोग 1 1 0 0 0 0 1 0 - 3 2 0 2 0 0 0 0 66.67 4 3 0 2 0 0 1 0 75

12 ऩययाष्ड भन्त्रारम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 25 22 0 11 0 0 6 5 88 25 22 0 11 0 0 6 5 88
13 भहारेखा धनमन्त्रक कामाारम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 8 0 4 0 0 4 0 100 8 8 0 4 0 0 4 0 100
14 गहृ भन्त्रारम 255 208 46 65 54 2 37 4 81.6 654 609 16 191 3 76 312 11 93.12 909 817 62 256 57 78 349 15 89.9
15 कृवष तथा ऩशऩुॊछी ववकास भन्त्रारम 123 56 6 24 3 1 0 22 45.5 234 194 13 76 5 42 39 19 82.91 357 250 19 100 8 43 39 41 70
16 स्वास््म तथा जनसॊतमा भन्त्रारम 99 68 3 17 5 0 6 37 68.7 601 487 10 283 10 50 93 41 81.03 700 555 13 300 15 50 99 78 79.3

17 प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्रारम 7 6 0 3 1 0 2 0 85.7 1 1 0 1 0 0 0 0 - 8 7 0 4 1 0 2 0 87.5
18 यऺा भन्त्रारम 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 16 16 0 6 0 0 10 0 100 18 16 0 6 0 0 10 0 88.9

19
प्रदेश बधूभ व्मवस्था कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम (कृवष 
तथा ऩशऩुॊछी ववकास भात्र)

145 81 6 35 6 4 2 28 55.9 29 22 0 6 0 9 5 2 75.86 174 103 6 41 6 13 7 30 59.2

20 प्रदेश साभाचजक ववकास भन्त्रारम (स्वास््म भात्र) 280 157 24 49 24 5 22 33 56.1 44 42 0 26 0 7 7 2 95.45 324 199 24 75 24 12 29 35 61.4

21 सॊचाय तथा सूचना प्रववधध भन्त्रारम 41 28 4 13 1 0 4 6 68.3 184 138 5 72 3 10 33 15 75 225 166 9 85 4 10 37 21 73.8
22 सॊघीम भाधभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 99 37 6 16 6 0 1 8 37.4 36 30 4 17 0 1 5 3 83.33 135 67 10 33 6 1 6 11 49.6
23 स्थानीम तह (सॊघीम भाधभरा) 4401 2200 261 1157 197 106 73 406 50.0 3027 2774 132 1690 34 598 283 37 91.64 7428 4974 393 2847 231 704 356 443 67

24 सॊवैधाधनक अॊगहरू (अ.द.ुअ.आ. फाहेक) 12 8 3 2 0 2 1 0 67 13 10 0 7 0 2 1 0 76.92 25 18 3 9 0 4 2 0 72

25 नेऩार ट्रष्टको कामाारम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 4 0 2 0 2 0 0 80 5 4 0 2 0 2 0 0 80

26 याष्डऩधतको कामाारम 1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 1 0 0 0 -

27 उऩ-याष्डऩधतको कामाारम 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 ऊजाा,जरस्रोत तथा धसॉचाइ भन्त्रारम 200 93 12 51 17 1 3 9 46.5 338 279 7 146 0 45 58 23 82.54 538 372 19 197 17 46 61 32 69.1
29 श्रभ, योजगाय तथा साभाचजक सयुऺा भन्त्रारम 22 10 0 6 1 0 2 1 45.5 80 77 1 37 1 5 32 1 96.25 102 87 1 43 2 5 34 2 85.3

30 प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास भन्त्रारम (धसॉचाइ भात्र) 115 39 5 23 1 2 1 7 33.9 15 15 0 9 0 3 3 0 - 130 54 5 32 1 5 4 7 41.5

31 भवहरा, फारफाधरका तथा जेष्ठ नागरयक भन्त्रारम 5 1 0 1 0 0 0 0 20.0 112 105 2 59 3 8 32 1 93.75 117 106 2 60 3 8 32 1 90.6

32 प्रदेश साभाचजक ववकास भन्त्रारम (चशऺा स्वास््म फाहेक) 11 5 1 4 0 0 0 0 45.5 1 1 0 1 0 0 0 0 100 12 6 1 5 0 0 0 0 50

33 सावाजधनक खरयद अनगुभन कामाारम 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 5 0 4 0 0 1 0 71.43 7 5 0 4 0 0 1 0 71.4
34 सम्ऩधत अनसुन्धान तथा भूल्माॊकन भहाशाखा 14 14 0 5 1 8 0 0 - 1588 1394 83 1221 0 6 13 71 87.78 1602 1408 83 1226 1 14 13 71 87.9

जम्भा 
पछमौट 
सॊतमा

आ.व. २०७६/७७ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको भन्त्रारमगत/धनकामगत वववयण
                                                                                                                                                                   अनसूुची - ४ (ख)

क्र.सॊ. जम्भा 
उजयुी सॊतमा

जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

जम्भा 
पछमौट 
सॊतमा

पछमौटभध्मे

भहाशाखाहरूको जम्भा

प
र्छ्य

ौट
 प्र

धत
शत

आमोगको कुर जम्भा

पछमौटभध्मे

जम्भा 
उजयुी सॊतमा

सम्फचन्धत भन्त्रारम
जम्भा 

पछमौट 
सॊतमा

पछमौटभध्मे
भातहतका कामाारमको जम्भा

प
र्छ्य

ौट
 प्र

धत
शत

xiii
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र्छ्य

ौट
 प्र

धत
शत
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जम्भा 
पछमौट 
सॊतमा

क्र.सॊ. जम्भा 
उजयुी सॊतमा

जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

जम्भा 
पछमौट 
सॊतमा

पछमौटभध्मे

भहाशाखाहरूको जम्भा

प
र्छ्य

ौट
 प्र

धत
शत

आमोगको कुर जम्भा

पछमौटभध्मे

जम्भा 
उजयुी सॊतमा

सम्फचन्धत भन्त्रारम
जम्भा 

पछमौट 
सॊतमा

पछमौटभध्मे
भातहतका कामाारमको जम्भा

प
र्छ्य

ौट
 प्र

धत
शत

प
र्छ्य

ौट
 प्र

धत
शत

35 खानेऩानी भन्त्रारम 65 27 1 15 7 0 0 4 41.5 110 72 1 45 1 3 12 10 65.45 175 99 2 60 8 3 12 14 56.6
36 सहयी ववकास भन्त्रारम 39 19 3 7 4 1 0 4 48.7 135 98 3 58 3 5 15 14 72.59 174 117 6 65 7 6 15 18 67.2

37

प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास भन्त्रारम (खनेऩानी य 
सहयी ववकास भात्र) 177 60 9 26 2 0 5 18 33.9 115 91 2 40 0 30 17 2 - 292 151 11 66 2 30 22 20 51.7

38 प्रदेश साभाचजक ववकास भन्त्रारम (चशऺा भात्र) 60 41 5 25 5 0 2 4 68.3 49 49 0 35 0 5 9 0 100 109 90 5 60 5 5 11 4 82.6

39 कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा भन्त्रारम 12 10 0 9 0 0 1 0 83 57 56 0 40 1 8 7 0 - 69 66 0 49 1 8 8 0 95.7

40 चशऺा, ववऻान तथा  प्रववधध भन्त्रारम  333 202 28 106 27 1 19 21 60.7 542 492 16 344 13 17 87 15 90.77 875 694 44 450 40 18 106 36 79.3
41 स्थानीम तह (चशऺा) 2235 1043 90 493 140 13 100 207 46.7 897 836 9 488 6 173 152 8 93.2 3132 1879 99 981 146 186 252 215 60

42

प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्रारम (न्माम 
कानून सम्फचन्धत भात्र) 1 1 0 0 1 0 0 0 100 1 1 0 1 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 0 0 100

43 मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम 36 21 3 9 0 0 1 8 58.3 71 54 0 29 3 3 15 4 76.06 107 75 3 38 3 3 16 12 70.1

44 सस्कृधत, ऩमाटन तथा नागरयक उड्ड्यन भन्त्रारम 40 30 1 15 7 1 2 4 75.0 210 141 1 70 3 10 52 5 67.14 250 171 2 85 10 11 54 9 68.4

45 उद्योग,वाचणज्म तथा आऩूधता भन्त्रारम 69 42 4 14 5 0 7 12 60.9 260 206 1 100 3 15 77 10 79.23 329 248 5 114 8 15 84 22 75.4
46 यावष्डम ऩनुधनाभााण प्राधधकयण 8 6 1 3 0 0 1 1 75.0 55 34 0 12 0 3 17 2 61.82 63 40 1 15 0 3 18 3 63.5

47

प्रदेश उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम 
(ऩमाटन,उद्योग,वाचणज्म य आऩूधता भन्त्रारम भात्र)

115 52 3 27 6 0 5 11 45.2 26 25 0 14 1 8 2 0 96.15 141 77 3 41 7 8 7 11 54.6

48 भहान्मामाधधवक्ताको कामाारम (प्रदेश सभेत) 2 2 1 1 0 0 0 0 - 7 7 0 2 0 1 4 0 100 9 9 1 3 0 1 4 0 100

49 शैचऺक प्रभाणऩत्र 16 16 1 0 2 9 3 1 - 1903 950 104 754 0 2 3 87 49.92 1919 966 105 754 2 11 6 88 50.3
50 अन्म (सॊघ) 17 14 1 6 0 0 6 1 82.4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 14 1 6 0 0 6 1 82.4
51 अन्म 17 14 0 9 0 2 3 0 82.4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 14 0 9 0 2 3 0 82.4

11140 5719 698 2664 669 166 453 1069 51.34 14012 11233 445 6723 117 1478 1991 479 80.17 25152 16952 1143 9387 786 1644 2444 1548 67.4

xiv

कुर जम्भा



1
बौधतक ऩूवााधाय तथा मातामात 
भन्त्रारम

सॊघ 157 237 41 278 435 38 163 36 199 237 18 113 11 36 32 27 237 118 79 1 198 54.5

2 वन तथा वातावयण भन्त्रारम सॊघ 35 177 56 233 268 13 131 63 194 207 3 64 17 33 85 5 207 22 39 0 61 77.2
1 11 60 5 65 76 7 52 8 60 67 2 10 1 32 9 13 67 4 5 0 9 88.2

2 2 59 4 63 65 1 47 6 53 54 2 12 2 26 7 5 54 1 10 0 11 83.1

फाग्भती 4 79 9 88 92 3 64 7 71 74 2 28 2 12 17 12 73 1 17 0 18 80.4
गण्डकी 12 41 2 43 55 6 28 4 32 38 2 16 2 10 10 2 42 6 11 0 17 69.1

5 9 38 9 47 56 5 29 13 42 47 2 28 1 5 4 6 46 4 5 0 9 83.9
कणाारी 1 14 3 17 18 0 12 3 15 15 0 8 0 3 2 1 14 1 2 0 3 83.3

सदूुय ऩच चभ 31 68 6 74 105 8 34 5 39 47 5 16 0 3 7 15 46 23 35 0 58 44.8

1 47 64 2 66 113 27 40 8 48 75 14 23 5 8 11 13 74 20 18 0 38 66.4

2 20 22 0 22 42 3 15 1 16 19 2 5 0 5 7 1 20 17 6 0 23 45.2

फाग्भती 18 58 8 66 84 5 41 6 47 52 1 19 3 7 18 4 52 13 19 0 32 61.9
गण्डकी 13 46 2 48 61 8 29 11 40 48 3 15 4 3 17 6 48 5 8 0 13 78.7

5 46 94 7 101 147 26 55 15 70 96 9 36 19 9 14 8 95 19 31 1 51 65.3
कणाारी 50 27 3 30 80 37 22 3 25 62 15 27 4 5 7 5 63 13 4 1 18 77.5

सदूुय ऩच चभ 117 141 7 148 265 38 88 7 95 133 24 50 3 9 21 26 133 79 53 0 132 50.2

5
प्रधानभन्त्री तथा 
भचन्त्रऩरयषदको कामाारम

सॊघ 5 15 1 16 21 4 14 2 16 20 1 15 0 0 4 0 20 1 0 0 1 95.2
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आ.व. २०७६/७७ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाारमहरूभा एकभषु्ट दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको भन्त्रारमगत/धनकामगत वववयण
                                                                                                                  अनसूुची- ४ (ग)

आ.व. २०७६/०७७ अचततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग पायाभ नॊ. १
आमोगको वावषाक प्रगधत प्रायचम्बक अनसुन्धान बइयहेका उजयुीहरुको वववयण वावषाक प्रगधत वववयण

क्र.सॊ
.

3
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास 
भन्त्रारम (बौधतक ऩूवााधाय 
तथा मातामात भन्त्रारम भात्र)

4
प्रदेश उद्योग,ऩमाटन,वन तथा 
वातावयण भन्त्रारम (वन 
वातावयण भात्र)

xv

प्रदेश नॊ./सॊघ
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.

प्रदेश नॊ./सॊघ

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 100

फाग्भती 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
गण्डकी 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 100

5 0 6 0 6 6 0 5 0 5 5 0 1 3 1 0 0 5 0 1 0 1 83.3
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सदूुय ऩच चभ 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100

7 अथा भन्त्रारम सॊघ 142 359 33 392 534 38 322 34 356 394 13 208 7 18 134 14 394 104 36 0 140 73.8

8
बधूभ ब्मफस्था,सहकायी तथा 
गरयवी धनवायण भन्त्रारम

सॊघ 740 1176 82 1258 1998 228 903 107 1010 1238 82 536 78 111 298 133 1238 502 247 11 760 62

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फाग्भती 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सदूुय ऩच चभ 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 100
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 50

फाग्भती 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 100

गण्डकी 5 15 0 15 20 5 8 4 12 17 0 5 2 0 10 0 17 0 3 0 3 85

5 5 6 0 6 11 0 3 3 6 6 0 4 1 0 1 0 6 5 0 0 5 54.5
कणाारी 0 15 3 18 18 0 4 4 8 8 4 1 0 1 0 2 8 0 10 0 10 44.4

सदूुय ऩच चभ 12 21 1 22 34 8 14 0 14 22 0 6 2 0 9 5 22 4 8 0 12 64.7
11 यावष्डम मोजना आमोग सॊघ 0 4 0 4 4 0 3 0 3 3 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 1 75

6
भतुमभन्त्री तथा भचन्त्रऩरयषदको 
कामाारम

9
प्रदेश आधथाक भाधभरा तथा 
मोजना भन्त्रारम

10
प्रदेश बधूभ ब्मवस्था कृवष तथा 
सहकायी भन्त्रारम (कृवष तथा 
ऩशऩुॊऺी ववकास वाहेक )

xvi
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प्रदेश नॊ./सॊघ

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फाग्भती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सदूुय ऩच चभ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
13 ऩययाष्ड भन्त्रारम सॊघ 3 16 6 22 25 2 14 6 20 22 0 11 0 0 6 5 22 1 2 0 3 88
14 भहारेखा धनमन्त्रक कामाारम सॊघ 0 8 0 8 8 0 8 0 8 8 0 4 0 0 4 0 8 0 0 0 0 100

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फाग्भती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सदूुय ऩच चभ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

16 गहृ भन्त्रारम सॊघ 73 737 99 836 909 39 646 132 778 817 62 256 57 78 349 15 817 32 58 2 92 89.9

17
कृवष तथा ऩशऩुॊऺी ववकास 
भन्त्रारम

सॊघ 94 232 31 263 357 47 162 41 203 250 19 100 8 43 39 41 250 46 60 1 107 70

18
स्वास््म तथा जनसॊतमा 
भन्त्रारम

सॊघ 154 470 76 546 700 72 403 80 483 555 13 300 15 50 99 78 555 82 63 0 145 79.3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फाग्भती 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
गण्डकी 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100

सदूुय ऩच चभ 2 3 0 3 5 2 3 0 3 5 0 2 1 0 2 0 5 0 0 0 0 100

12 प्रदेश नीधत तथा मोजना आमोग

15 प्रदेश रेखा धनमन्त्रक कामाारम

19
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा 
कानून भन्त्रारम (गहृ सम्फन्धी 
भात्र)
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प्रदेश नॊ./सॊघ

20 यऺा भन्त्रारम सॊघ 2 12 4 16 18 0 12 4 16 16 0 6 0 0 10 0 16 2 0 0 2 88.9

1 3 29 2 31 34 0 16 2 18 18 0 9 0 0 0 9 18 2 13 1 16 52.9

2 2 24 2 26 28 1 18 3 21 22 0 4 1 6 1 10 22 1 5 0 6 78.6

फाग्भती 1 17 3 20 21 1 7 4 11 12 1 9 0 1 0 1 12 0 9 0 9 57.1

गण्डकी 8 3 2 5 13 1 1 1 2 3 0 1 1 1 0 0 3 7 3 0 10 23.1

5 8 33 2 35 43 4 17 4 21 25 1 10 3 1 1 9 25 4 14 0 18 58.1
कणाारी 0 8 3 11 11 0 4 3 7 7 1 2 0 1 3 0 7 0 4 0 4 63.6

सदूुय ऩच चभ 9 9 6 15 24 5 7 4 11 16 3 6 1 3 2 1 16 4 4 0 8 66.7

1 19 36 0 36 55 5 17 0 17 22 1 11 2 1 5 2 22 14 19 0 33 40

2 24 55 7 62 86 13 25 12 37 50 7 29 2 3 4 5 50 11 25 0 36 58.1

फाग्भती 8 15 0 15 23 4 12 1 13 17 2 5 0 0 2 8 17 4 2 0 6 73.9
गण्डकी 9 31 1 32 41 4 24 2 26 30 2 8 4 1 12 3 30 5 6 0 11 73.2

5 14 26 4 30 44 6 13 10 23 29 0 8 13 1 2 5 29 8 7 0 15 65.9

कणाारी 13 18 3 21 34 6 9 4 13 19 7 6 1 3 0 2 19 7 7 1 15 55.9

सदूुय ऩच चभ 7 31 3 34 41 7 23 2 25 32 5 8 2 3 4 10 32 0 9 0 9 78

23
सॊचाय तथा सूचना प्रववधध 
भन्त्रारम

सॊघ 58 150 17 167 225 29 114 23 137 166 9 85 4 10 37 21 166 29 30 0 59 73.8

24
सॊघीम भाधभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्त्रारम

सॊघ 80 47 8 55 135 22 36 9 45 67 10 33 6 1 6 11 67 58 10 0 68 49.6

1 269 510 56 566 835 64 320 68 388 452 26 236 7 98 35 50 452 204 178 1 383 54.1

2 906 2067 239 2306 3212 529 1529 276 1805 2334 241 1359 119 355 59 201 2334 377 501 0 878 72.7

फाग्भती 161 612 129 741 902 74 496 124 620 694 39 422 18 42 135 38 694 87 121 0 208 76.9
गण्डकी 75 284 39 323 398 35 153 47 200 235 11 117 9 29 54 15 235 40 123 0 163 59

5 268 532 67 599 867 126 344 113 457 583 38 316 59 64 41 65 583 142 142 0 284 67.2

कणाारी 158 292 47 339 497 66 183 48 231 297 18 183 15 37 12 32 297 92 108 0 200 59.8

सदूुय ऩच चभ 200 432 85 517 717 56 266 57 323 379 20 214 4 79 20 42 379 144 194 0 338 52.9

22
प्रदेश साभाचजक ववकास 
भन्त्रारम (स्वास््म भात्र)

21
प्रदेश बधूभ ब्मवस्था कृवष तथा 
सहकायी भन्त्रारम (कृवष तथा 
ऩशऩुऺी ववकास भात्र)

25 स्थानीम तह (सॊघीम भाधभरा)
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प्रदेश नॊ./सॊघ

26
सॊफैधाधनक अॊगहरू 
(अ.द.ुअ.आ. वाहेक)

सॊघ 2 18 5 23 25 1 14 3 17 18 3 9 0 4 2 0 18 1 6 0 7 72

27 नेऩार ट्रष्टको कामाारम सॊघ 2 1 2 3 5 1 1 2 3 4 0 2 0 2 0 0 4 1 0 0 1 80
28 याष्डऩधतको कामाारम सॊघ 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 100
29 उऩ-याष्डऩधतको कामाारम सॊघ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फाग्भती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सदूुय ऩच चभ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

31
ऊजाा,जरश्रोत तथा धसॉचाइ 
भन्त्रारम

सॊघ 149 328 61 389 538 51 266 55 321 372 19 197 17 46 61 32 372 98 68 0 166 69.1

32
श्रभ, योजगाय तथा साभाचजक 
सयुऺा भन्त्रारम

सॊघ 18 74 10 84 102 9 69 9 78 87 1 43 2 5 34 2 87 9 6 0 15 85.3

1 20 9 0 9 29 2 5 2 7 9 1 4 0 1 1 2 9 18 2 0 20 31
2 6 3 1 4 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 3 0 9 10

फाग्भती 0 3 0 3 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 33.3
गण्डकी 4 4 1 5 9 0 4 1 5 5 1 2 1 1 0 0 5 4 0 0 4 55.6

5 2 20 6 26 28 1 11 7 18 19 1 12 0 1 2 3 19 1 8 0 9 67.9
कणाारी 0 7 2 9 9 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 7 0 7 22.2

सदूुय ऩच चभ 10 27 5 32 42 3 13 1 14 17 1 11 0 2 1 2 17 7 18 0 25 40.5

34
भवहरा वारवाधरका तथा जेष्ठ 
नागरयक भन्त्रारम

सॊघ 12 92 13 105 117 4 86 16 102 106 2 60 3 8 32 1 106 8 3 0 11 90.6

30 प्रदेश प्रभखुको कामाारम

33
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास 
भन्त्रारम (धसॉचाइ भात्र)
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प्रदेश नॊ./सॊघ

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फाग्भती 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
कणाारी 0 3 0 3 3 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 66.7

सदूुय ऩच चभ 2 4 0 4 6 2 2 0 2 4 1 3 0 0 0 0 4 0 2 0 2 66.7

36
सावाजधनक खरयद अनगुभन 
कामाारम

सॊघ 2 5 0 5 7 1 4 0 4 5 0 4 0 0 1 0 5 1 1 0 2 71.4

37
सम्ऩधत अनसुन्धान तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा

सॊघ 790 708 104 812 1602 651 589 168 757 1408 83 1226 1 14 13 71 1408 139 55 0 194 87.9

38 खानेऩानी भन्त्रारम सॊघ 78 92 5 97 175 32 59 8 67 99 2 60 8 3 12 14 99 46 30 0 76 56.6

39 सहयी ववकास भन्त्रारम सॊघ 81 85 8 93 174 38 68 11 79 117 6 65 7 6 15 18 117 43 14 0 57 67.2

1 29 35 0 35 64 9 19 0 19 28 2 8 0 7 5 6 28 20 16 0 36 43.8

2 9 7 1 8 17 0 5 1 6 6 0 1 0 3 1 1 6 9 2 0 11 35.3

फाग्भती 17 28 3 31 48 6 22 6 28 34 0 24 0 4 5 1 34 11 3 0 14 70.8

गण्डकी 12 16 0 16 28 5 9 0 9 14 3 5 1 2 3 0 14 7 7 0 14 50

5 13 28 0 28 41 3 18 3 21 24 3 14 1 4 1 1 24 10 7 0 17 58.5
कणाारी 3 18 2 20 23 1 12 0 12 13 0 5 0 6 0 2 13 1 8 1 10 56.5

सदूुय ऩच चभ 29 38 4 42 71 8 22 2 24 32 3 9 0 4 7 9 32 21 18 0 39 45.1
1 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 3 0 1 1 0 5 0 0 0 0 100

2 0 10 1 11 11 0 9 2 11 11 0 10 0 1 0 0 11 0 0 0 0 100
फाग्भती 0 17 2 19 19 0 17 2 19 19 0 12 0 2 5 0 19 0 0 0 0 100
गण्डकी 0 7 0 7 7 0 5 1 6 6 0 4 0 0 2 0 6 0 1 0 1 85.7

5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 1 2 1 0 1 0 5 0 0 0 0 100
कणाारी 0 7 1 8 8 0 4 2 6 6 0 5 0 1 0 0 6 0 2 0 2 75

सदूुय ऩच चभ 45 6 3 9 54 30 6 2 8 38 4 24 4 0 2 4 38 15 1 0 16 70.4

35
प्रदेश साभाचजक ववकास 
भन्त्रारम (चशऺा स्वास््म 
वाहेक)

40
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास 
भन्त्रारम (खानेऩानी य सहयी 
ववकास भात्र)

प्रदेश साभाचजक ववकास 
भन्त्रारम (चशऺा भात्र)

41

xx



अन्
म 

उज
युीभ

ा ग
ाधब

एक
ो

कु
र 

उज
युी 

प
र्छ्य

ौट

पर्छ्यौट हनु फाॉकी उजयुीको वववयण
ताभेरी

चा
र ु

आ
.व
.क

ो प
र्छ्य

ौट
 ब

एक
ो 

 उ
जयु

ी स
ॊतम

ा

भन्
त्रा
रम

गत
 प्र

गध
त 

प्रधत
शत

गत
 आ

.व
. क

ो फ
ाॉक

ी

चा
र ु

आ
.व
. क

ो फ
ाॉक

ी

भल्
तफ

ी

कु
र 

 प
र्छ्य

ौट
 ह

नु 
फा
ॉक
ी उ

जयु
ी 

स ॊत
माचार ुआ.व.को

गत
 आ

.व
. क

ो च
जम्

भेव
ायी
 स

येक
ो 

भध्
मेफ

ाट
 प

र्छ्य
ौट
 ब

एक
ो उ

जयु
ी 

स ॊत
मा

चार ुआ.व.को

ववस्
ततृ

 अ
नसु

न्ध
ान
भा
 ग

एक
ो

गत
 भ

वहन
ा स

म्भ
क
ो ज

म्भ
ा 

उज
युी

मस
 भ

वहन
ाक

ो  
उज

युी

चा
र ु

आ
.व
.क

ो ज
म्भ

ा उ
जयु

ी

गत
 भ

वहन
ा स

म्भ
क
ो उ

जयु
ी 

प
र्छ्य

ौट
 स

ॊतम
ा

मस
 भ

वहन
ाक

ो उ
जयु

ी प
र्छ्य

ौट
 

स ॊत
मा

सम्फचन्धत भन्त्रारम

उजयुीको सॊतमा

कु
र 

 उ
जयु

ी

पर्छ्यौट सॊतमा पर्छ्यौट बएको वववयण

धसधै 
ताभेरी

सझुाव
 

सवहत 
ताभेरी

कु
र 

प
र्छ्य

ौट
 ब

एक
ो  

उज
युी 

स ॊत
मा

आ
मो
गक

ो अ
न्म

 
भह

ाश
ाख

ा/
क
ाम
ाार

मभ
ा छ

ान
धफ
नक

ा 
रा

धग
 प्र

वेषत

गत
 आ

.व
. क

ो च
जम्

भेव
ायी
 स

येक
ो 

जम्
भा
 उ

जयु
ी स

ॊतम
ा

आ
व

मक
 क

ायफ
ाही

क
ा र

ाधग
 

सम्
फच
न्ध

त 
धनक

ाम
भा
 प्र

वेषतक्र.सॊ
.

प्रदेश नॊ./सॊघ

42
कानून न्माम तथा सॊसदीम 
भाधभरा भन्त्रारम

सॊघ 0 65 4 69 69 0 62 4 66 66 0 49 1 8 8 0 66 0 3 0 3 95.7

43
चशऺा,धफऻान तथा  प्रववधध 
भन्त्रारम

सॊघ 267 566 42 608 875 150 492 52 544 694 44 450 40 18 106 36 694 114 64 3 181 79.3

1 163 195 6 201 364 50 118 12 130 180 2 101 11 19 16 31 180 113 71 0 184 49.5
2 491 480 33 513 1004 101 256 61 317 418 35 199 22 62 42 58 418 390 196 0 586 41.6

फाग्भती 62 248 26 274 336 30 208 30 238 268 9 167 6 13 60 13 268 31 36 1 68 79.8
गण्डकी 51 148 15 163 214 30 90 31 121 151 6 69 14 14 41 7 151 21 42 0 63 70.6

5 174 365 16 381 555 103 259 48 307 410 20 222 63 28 40 37 410 71 74 0 145 73.9
कणाारी 33 216 9 225 258 26 157 15 172 198 8 101 26 24 7 32 198 7 53 0 60 76.7

सदूुय ऩच चभ 140 241 20 261 401 58 175 21 196 254 19 122 4 26 46 37 254 82 65 0 147 63.3
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फाग्भती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 100
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सदूुय ऩच चभ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
46 मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम सॊघ 39 59 9 68 107 20 46 9 55 75 3 38 3 3 16 12 75 19 13 0 32 70.1

47
सस्कृधत ऩमाटन तथा नागरयक 
उयन भन्त्रारम

सॊघ 66 167 17 184 250 17 135 19 154 171 2 85 10 11 54 9 171 48 30 1 79 68.4

48 उद्योग,वाचणज्म तथा आऩूधता सॊघ 58 239 32 271 329 24 188 36 224 248 5 114 8 15 84 22 248 29 47 5 81 75.4
49 यावष्डम ऩनुधनाभााण प्राधधकयण सॊघ 23 38 2 40 63 3 36 1 37 40 1 15 0 3 18 3 40 20 3 0 23 63.5

1 1 7 0 7 8 1 5 0 5 6 0 2 1 3 0 0 6 0 2 0 2 75
2 7 9 1 10 17 2 8 1 9 11 1 7 0 2 1 0 11 5 1 0 6 64.7

फाग्भती 1 13 0 13 14 1 8 0 8 9 1 2 1 3 2 0 9 0 5 0 5 64.3
गण्डकी 6 9 0 9 15 2 1 4 5 7 1 2 0 0 3 1 7 4 4 0 8 46.7

5 2 3 1 4 6 0 3 0 3 3 0 1 2 0 0 0 3 2 1 0 3 50
कणाारी 3 59 4 63 66 3 25 4 29 32 0 19 3 0 0 10 32 0 34 0 34 48.5

सदूुय ऩच चभ 8 7 0 7 15 5 4 0 4 9 0 8 0 0 1 0 9 3 3 0 6 60

50

प्रदेश उद्योग,ऩमाटन, वन तथा 
वातावयण भन्त्रारम 
(ऩमाटन,उद्योग,फाचणज्म य 
आऩूधता भन्त्रारम भात्र)

xxi

44 स्थानीम तह (चशऺा)

45
प्रदेश आन्तरयक भाधभरा तथा 
कानून भन्त्रारम (न्माम कानून 
सम्फचन्धत भात्र)
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प्रदेश नॊ./सॊघ

51 भहान्मामाधधवक्ताको कामाारम सॊघ 0 8 1 9 9 0 8 1 9 9 1 3 0 1 4 0 9 0 0 0 0 100

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फाग्भती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सदूुय ऩच चभ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

53 शैचऺक प्रभाणऩत्र सॊघ 1503 401 15 416 1919 727 199 40 239 966 105 754 2 11 6 88 966 776 177 0 953 50.3
54 अन्म (सॊघ) सॊघ 4 12 1 13 17 2 10 2 12 14 1 6 0 0 6 1 14 2 1 0 3 82.4

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

फाग्भती 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
गण्डकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
कणाारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

सदूुय ऩच चभ 5 11 0 11 16 2 11 0 11 13 0 8 0 2 3 0 13 3 0 0 3 81.3

8558 14874 1720 16594 25152 3948 10875 2129 13004 16952 1143 9387 786 1644 2444 1548 16952 4582 3587 31 8200 67.4

xxii

जम्भा 

52 भतुमन्मामाधधवक्ताको कामाारम

55 अन्म



क्र.सॊ. प्रदेश
गत वषाको 

उजयुी
चार ुवषाको 

उजयुी

 जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

गत वषाको 
पर्छ्यौट

चार ुवषाको 
पर्छ्यौट

जम्भा 
पर्छ्यौट 
सॊतमा

पर्छ्यौट 
प्रधतशत

1 प्रदेश नॊ. 1 799 1671 2470 247 1237 1484 60.08
2 प्रदेश नॊ. 2 1911 4094 6005 785 3162 3947 65.73
3 फाग्भती 1225 3702 4927 462 3146 3608 73.23
4 गण्डकी 336 1010 1346 146 725 871 64.71
5 रचुम्फनी 743 1971 2714 373 1575 1948 71.78
6 कणाारी 446 1018 1464 231 717 948 64.75
7 सदूुय ऩच चभ 700 1422 2122 267 988 1255 59.14

6160 14888 21048 2511 11550 14061 66.80

2398 1706 4104 1437 1454 2891 70.44

8558 16594 25152 3948 13004 16952 67.40

क्र.सॊ. प्रदेश
गत वषाको 

उजयुी
चार ुफषाको 

उजयुी

 जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

गत वषाको 
पर्छ्यौट

चार ुफषाको 
पर्छ्यौट

जम्भा 
पर्छ्यौट 
सॊतमा

पर्छ्यौट 
प्रधतशत

1 प्रदेश नॊ. 1 236 649 885 81 539 620 70.06
2 प्रदेश नॊ. 2 444 1064 1508 135 882 1017 67.44
3 फाग्भती 952 2425 3377 338 2086 2424 71.78
4 गण्डकी 140 342 482 49 266 315 65.35
5 रचुम्फनी 201 702 903 98 597 695 76.97
6 कणाारी 185 253 438 92 194 286 65.30
7 सूदयु ऩच चभ 81 243 324 33 219 252 77.78

2398 1706 4104 1437 1454 2891 70.44

4637 7384 12021 2263 6237 8500 70.71
770 1801 2571 337 1262 1599 62.19
3151 7409 10560 1348 5505 6853 64.896
8558 16594 25152 3948 13004 16952 67.398

*नोट् सम्ऩचि अनसुन्धान तथा भूल्माॊकन भहाशाखा, भदु्दा ऩनुयावेदन तथा फहस ऩैयवी भहाशाखा (वव वववद्यारम तथा केन्रीम धनकाम तपा को) य शैचऺक 
प्रभाणऩत्र छानधफनतपा का त्माॊकहरूराई सॊघभा याचखएको।

xxiii

अनसूुची- ४ (ङ)
आ.व. २०७६/७७ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको सॊघीम 

सयकाय य भातहत धनकामहरूको आधायभा प्रदेशगत वववयण :

*प्रदेश नखरेुको

सॊघीम धनकामको जम्भा

स्थानीम धनकामको जम्भा
कुर जम्भा

प्रदेशगत जम्भा
*प्रदेश नखरेुको

कुर जम्भा

अनसूुची- ४ (घ)
आ.व. २०७६/७७ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको बौगोधरक 

आधायभा प्रदेशगत वववयण :

प्रदेशका धनकामको जम् भा



क्र.सॊ. प्रदेश
गत वषाको 

उजयुी

चार ु
फषाको 
उजयुी

 जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

गत वषाको 
पर्छ्यौट

चार ु
फषाको 
पर्छ्यौट

जम्भा 
पर्छ्यौट 
सॊतमा

पर्छ्यौट 
प्रधतशत

1 प्रदेश नॊ. 1 131 255 386 52 180 232 60.10
2 प्रदेश नॊ. 2 70 211 281 20 158 178 63.35
3 फाग्भती 50 262 312 20 202 222 71.15
4 गण्डकी 70 182 252 32 138 170 67.46
5 रचुम्फनी 100 289 389 46 214 260 66.84
6 कणाारी 70 201 271 47 120 167 61.62
7 सदूुय ऩच चभ 279 401 680 120 250 370 54.41

770 1801 2571 337 1262 1599 62.19
4637 7384 12021 2263 6237 8500 70.71
3151 7409 10560 1348 5505 6853 64.90
8558 16594 25152 3948 13004 16952 67.40

क्र.सॊ. प्रदेश
गत वषाको 

उजयुी

चार ु
वषाको 
उजयुी

 जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा

गत वषाको 
पर्छ्यौट

चार ु
वषाको 
पर्छ्यौट

जम्भा 
पर्छ्यौट 
सॊतमा

पर्छ्यौट 
प्रधतशत

1 प्रदेश नॊ. 1 432 767 1199 114 518 632 52.71
2 प्रदेश नॊ. 2 1397 2819 4216 630 2122 2752 65.28
3 फाग्भती 223 1015 1238 104 858 962 77.71
4 गण्डकी 126 486 612 65 321 386 63.07
5 रचुम्फनी 442 980 1422 229 764 993 69.83
6 कणाारी 191 564 755 92 403 495 65.56
7 सदूुय ऩच चभ 340 778 1118 114 519 633 56.62

3151 7409 10560 1348 5505 6853 64.90
4637 7384 12021 2263 6237 8500 70.71
770 1801 2571 337 1262 1599 62.19
8558 16594 25152 3948 13004 16952 67.40

अनसूुची- ४ (च)
आ.व. २०७६/७७ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको प्रदेश 

सयकाय य भातहत धनकामहरूको आधायभा प्रदेशगत वववयण :

अनसूुची- ४ (छ)
आ.व. २०७६/७७ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको स्थानीम 

सयकाय य भातहत धनकामहरूको आधायभा प्रदेशगत वववयण :

प्रदेशका धनकामको जम् भा
सॊघीम धनकामको जम्भा
स्थानीम धनकामको जम्भा

स्थानीम धनकामको जम्भा
सॊघीम धनकामको जम्भा
प्रदेशका धनकामको जम् भा

कुर जम्भा

xxiv

कुर जम्भा



क्र.सॊ. प्रदेश सॊघ प्रदेश स्थानीम तह कुर जम्भा उजयुी प्रधतशत
1 प्रदेश नॊ. १ 885 386 1199 2470 11.74
2 प्रदेश नॊ. २ 1508 281 4216 6005 28.53
3 फाग्भती 3377 312 1238 4927 23.41
4 गण्डकी 482 252 612 1346 6.39
5 रचुम्फनी 903 389 1422 2714 12.89
6 कणाारी 438 271 755 1464 6.96
7 सदूुय ऩच चभ 324 680 1118 2122 10.08

प्रदेशगत जम्भा 7917 2571 10560 21048 100
अन्म(गैयकानूनी सम्ऩचि, झठुा 
शैचऺक प्रभाणऩत्र, वव वववद्यारम 
आर्द)

4104 4104

12021 2571 10560 25152

अनसूुची- ४ (ज)
आ.व. २०७६/७७ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरूको तीन तहका सयकायका 

आधायभा प्रदेशगत वववयण :

कुर जम्भा

xxv



क्र.सॊ. प्रदेश चजल्रा
चजल्रा 
कोड

गत वषाको 
उजयुी

चार ुवषाको 
उजयुी

जम्भा उजयुी
जम्भा पर्छ्यौट 

सॊतमा
पर्छ्यौट 
प्रधतशत

१ प्रदेश नॊ.१ ताप्रेजङु 101 15 35 50 22 44.00
२ प्रदेश नॊ.१ सॊखवुासबा 102 48 83 131 64 48.85
३ प्रदेश नॊ.१ सोरखुमु्फु 103 17 42 59 32 54.24
४ प्रदेश नॊ.१ ओखरढुङ्गा 104 16 67 83 51 61.45
५ प्रदेश नॊ.१ खोटाङ 105 44 62 106 47 44.34
६ प्रदेश नॊ.१ बोजऩयु 106 45 61 106 54 50.94
७ प्रदेश नॊ.१ धनकुटा 107 31 38 69 40 57.97
८ प्रदेश नॊ.१ तेह्रथभु 108 28 22 50 22 44.00
९ प्रदेश नॊ.१ ऩाॉचथय 109 13 56 69 44 63.77
१० प्रदेश नॊ.१ इराभ 110 40 67 107 65 60.75
११ प्रदेश नॊ.१ झाऩा 111 103 215 318 201 63.21
१२ प्रदेश नॊ.१ भोयङ 112 144 366 510 333 65.29
१३ प्रदेश नॊ.१ सनुसयी 113 211 426 637 395 62.01
१४ प्रदेश नॊ.१ उदमऩयु 114 44 131 175 114 65.14
१५ प्रदेश नॊ.२ सप्तयी 201 210 525 735 506 68.84
१६ प्रदेश नॊ.२ धसयहा 202 253 426 679 323 47.57
१७ प्रदेश नॊ.२ धनषुा 203 381 706 1087 642 59.06
१८ प्रदेश नॊ.२ भहोियी 204 283 375 658 379 57.60
१९ प्रदेश नॊ.२ सरााही 205 278 647 925 701 75.78
२० प्रदेश नॊ.२ यौतहट 206 242 511 753 491 65.21
२१ प्रदेश नॊ.२ फाया 207 161 486 647 502 77.59
२२ प्रदेश नॊ.२ ऩसाा 208 103 415 518 400 77.22
२३ प्रदेश नॊ.२ चजल्रा नखरेुको 0 3 3 3 100
२४ फाग्भती दोरखा 301 18 89 107 75 70.09
२५ फाग्भती धसन्धऩुाल्चोक 302 21 140 161 131 81.37
२६ फाग्भती यसवुा 303 8 27 35 21 60.00
२७ फाग्भती धार्दङ 304 38 124 162 107 66.05
२८ फाग्भती नवुाकोट 305 16 100 116 92 79.31
२९ फाग्भती काठभाडौँ 306 797 2003 2800 2058 73.50
३० फाग्भती बक्तऩयु 307 36 140 176 131 74.43
३१ फाग्भती रधरतऩयु 308 66 312 378 313 82.80
३२ फाग्भती काभ्रऩेराञ्चोक 309 41 134 175 135 77.14

अनसूुची- ४ (झ)
आ.व. २०७६/७७ भा आमोग य आमोगका भातहत कामाारमहरूभा दताा बएका उजयुीहरू तथा पर्छ्यौटको चजल्रागत 

वववयण :

xxvi



क्र.सॊ. प्रदेश चजल्रा
चजल्रा 
कोड

गत वषाको 
उजयुी

चार ुवषाको 
उजयुी

जम्भा उजयुी
जम्भा पर्छ्यौट 

सॊतमा
पर्छ्यौट 
प्रधतशत

३३ फाग्भती याभेछाऩ 310 24 73 97 64 65.98
३४ फाग्भती धसन्धरुी 311 51 92 143 68 47.55
३५ फाग्भती भकवानऩयु 312 69 257 326 219 67.18
३६ फाग्भती चचतवन 313 40 211 251 194 77.29
३७ गण्डकी गोयखा 401 15 93 108 79 73.15
३८ गण्डकी भनाङ 402 1 4 5 4 80.00
३९ गण्डकी भसु्ताङ 403 6 3 9 4 44.44
४० गण्डकी म्माग्दी 404 18 54 72 47 65.28
४१ गण्डकी कास्की 405 115 377 492 312 63.41
४२ गण्डकी रभजङु 406 15 63 78 50 64.10
४३ गण्डकी तनहुॉ 407 38 89 127 75 59.06

४४ गण्डकी
नवरऩयासी 
(फ.सू.ऩूवा)

408 32 121 153 128 83.66

४५ गण्डकी स्माङजा 409 35 84 119 69 57.98
४६ गण्डकी ऩवात 410 38 52 90 47 52.22
४७ गण्डकी फागरङु 411 23 70 93 56 60.22
४८ रचुम्फनी रुकुभ ऩूवा 501 10 19 29 22 75.86
४९ रचुम्फनी योल्ऩा 502 24 56 80 63 78.75
५० रचुम्फनी प्मूठान 503 8 45 53 42 79.25
५१ रचुम्फनी गलु्भी 504 35 84 119 87 73.11
५२ रचुम्फनी अघााखाॉची 505 41 130 171 146 85.38
५३ रचुम्फनी ऩाल्ऩा 506 33 85 118 86 72.88

५४ रचुम्फनी
नवरऩयासी 
(फ.स.ुऩचिभ)

507 72 193 265 201 75.85

५५ रचुम्फनी रुऩन्देही 508 182 446 628 491 78.18
५६ रचुम्फनी कवऩरवस्तु 509 90 259 349 257 73.64
५७ रचुम्फनी दाङ 510 75 238 313 197 62.94
५८ रचुम्फनी फाॉके 511 119 257 376 227 60.37
५९ रचुम्फनी फर्दामा 512 54 159 213 129 60.56
६० कणाारी डोल्ऩा 601 20 68 88 58 65.91
६१ कणाारी भगु ु 602 28 40 68 30 44.12
६२ कणाारी हमु्रा 603 43 66 109 59 54.13
६३ कणाारी जमु्रा 604 42 75 117 63 53.85
६४ कणाारी काधरकोट 605 49 92 141 64 45.39
६५ कणाारी दैरेख 606 68 154 222 152 68.47
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क्र.सॊ. प्रदेश चजल्रा
चजल्रा 
कोड

गत वषाको 
उजयुी

चार ुवषाको 
उजयुी

जम्भा उजयुी
जम्भा पर्छ्यौट 

सॊतमा
पर्छ्यौट 
प्रधतशत

६६ कणाारी जाजयकोट 607 71 102 173 111 64.16
६७ कणाारी रुकुभ ऩचिभ 608 32 81 113 87 76.99
६८ कणाारी सल्मान 609 28 100 128 106 82.81
६९ कणाारी सखेुत 610 65 240 305 218 71.48
७० सदूुय ऩच चभ फाजयुा 701 21 88 109 65 59.63
७१ सदूुय ऩच चभ फझाङ 702 70 80 150 62 41.33
७२ सदूुय ऩच चभ दाच ुारा 703 46 106 152 91 59.87
७३ सदूुय ऩच चभ फैतडी 704 123 176 299 148 49.50
७४ सदूुय ऩच चभ डॉडेरधयुा 705 55 97 152 91 59.87
७५ सदूुय ऩच चभ डोटी 706 28 135 163 115 70.55
७६ सदूुय ऩच चभ अछाभ 707 41 78 119 71 59.66
७७ सदूुय ऩच चभ कैरारी 708 207 390 597 360 60.30
७८ सदूुय ऩच चभ कञ्चनऩयु 709 109 269 378 249 65.87
७९ सदूुय ऩच चभ 0 3 3 3 100

6160 14888 21048 14061 66.80
2398 1706 4104 2891 70.44
8558 16594 25152 16952 67.40

xxviii

जम्भा

कुर जम्भा
चजल्रा नछुवटएको

चजल्रा नखरेुको



क्र.सॊ. प्रदेश चजल्रा जम्भा उजयुी सॊतमा पर्छ्यौट सॊतमा फाॉकी उजयुी पर्छ्यौट प्रधतशत
1 प्रदेश नॊ.१ ताप्रेजङु 2 0 2 0.00
2 प्रदेश नॊ.१ सॊखवुासबा 15 0 15 0.00
3 प्रदेश नॊ.१ सोरखुमु्फु 11 9 2 81.82
4 प्रदेश नॊ.१ ओखरढुॊगा 13 8 5 61.54
5 प्रदेश नॊ.१ खोटाङ 18 14 4 77.78
6 प्रदेश नॊ.१ बोजऩयु 14 5 9 35.71
7 प्रदेश नॊ.१ ऩाॉचथय 31 10 21 32.26
8 फाग्भती दोरखा 11 5 6 45.45
9 फाग्भती यसवुा 14 2 12 14.29
10 फाग्भती याभेछाऩ 17 7 10 41.18
11 गण्डकी गोयखा 3 3 0 100.00
12 गण्डकी भनाङ 0 0 0 -
13 गण्डकी भसु्ताङ 2 2 0 100.00
14 गण्डकी रभजङु 15 14 1 93.33
15 रचुम्फनी रुकुभ ऩूवा 1 1 0 100.00
16 रचुम्फनी योल्ऩा 7 3 4 42.86
17 रचुम्फनी प्मठुान 5 0 5 0.00
18 रचुम्फनी गलु्भी 2 1 1 50
19 रचुम्फनी अघााखाॉची 8 5 3 62.50
20 कणाारी डोल्ऩा 9 4 5 44.44
21 कणाारी भगु ु 37 6 31 16.22
22 कणाारी हमु्रा 19 12 7 63.16
23 कणाारी जमु्रा 18 15 3 83.33
24 कणाारी काधरकोट 4 4 0 100
25 कणाारी जाजयकोट 6 4 2 66.67
26 कणाारी रुकुभ ऩचिभ 1 1 0 100
27 कणाारी सल्मान 5 0 5 0.00
28 सदूुय ऩचिभ फाजयुा 9 6 3 66.67
29 सदूुय ऩचिभ फझाङ 0 0 0 -
30 सदूुय ऩचिभ दाच ुारा 6 3 3 50.00
31 सदूुय ऩचिभ फैतडी 0 0 0 -
32 सदूुय ऩचिभ डोटी 0 0 0 -
33 सदूुय ऩचिभ अछाभ 11 8 3 72.73

314 152 162 48.41

अनसूुची - ५

कूर जम्भा

धभधत २०७५।८।२४ भा याजऩत्रभा प्रकाचशत सूचनाअनसुाय अचततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको प्रत् मामोचजत 
अधधकायको प्रमोग गने चजल्रा प्रशासन कामाारमहरूफाट आ.व. २०७६/७७ भा कायफाही बएका उजयुीहरूको 

सॊतमात्भक वववयण :

xxix



क्र.सॊ. भन्त्रारम/धनकाम
झठुा 
शैचऺक 
प्रभाणऩत्र

सावाजधनक 
सम् ऩचिको 

हाधन नोक्सानी

घसु/ 
रयसवत

गैय 
कानूनी 
राब वा 
हाधन 

ऩरु् माएको

गैय 
कानूनी 
सम् ऩचि 
आजान

याजस्व 
चहुावट

ववववध जम्भा

1 स्थानीम तह (सॊघीम भाधभरा) 11 68 36 26 2 1 2 146

2 स्थानीम तह (चशऺा) 35 46 9 10 0 0 0 100

3 गहृ भन्त्रारम 19 6 52 0 1 3 2 83

4
बधूभ ब्मवस्था, सहकायी तथा 
गरयवी धनवायण भन्त्रारम

0 6 42 17 8 2 0 75

5
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास 
भन्त्रारम

2 10 15 5 1 2 2 37

6
ऊजाा,जरश्रोत तथा धसॉचाइ 
भन्त्रारम

18 3 9 2 2 2 0 36

7
प्रदेश उद्योग,ऩमाटन, वन तथा 
वातावयण भन्त्रारम

1 12 13 1 0 0 0 27

8
चशऺा,धफऻान तथा  प्रववधध 
भन्त्रारम

2 4 3 7 1 1 3 21

9
स्वास््म तथा जनसॊतमा 
भन्त्रारम

1 13 2 3 1 0 0 20

10 अथा भन्त्रारम 2 4 4 0 5 2 0 17

11
बौधतक ऩूवााधाय तथा मातामात 
भन्त्रारम

0 5 6 2 4 0 0 17

12 उद्योग,वाचणज्म तथा आऩूधता 1 4 7 4 0 0 0 16

13
कृवष तथा ऩश ुऩॊऺी ववकास 
भन्त्रारम

0 7 1 2 0 1 1 12

14
सॊचाय तथा सूचना प्रववधध 
भन्त्रारम

4 4 0 1 1 0 0 10

15
प्रदेश साभाचजक ववकास 
भन्त्रारम

0 4 2 3 0 0 0 9

16
कानून न्माम तथा सॊसदीम 
भाधभरा भन्त्रारम

0 0 8 0 0 0 0 8

आ.व. २०७६/७७ भा ववस्ततृ अनसुन्धान सम्ऩन् न बएका उजयुीहरूको भन्त्रारमगत/धनकामगत वववयण
अनसूुची - ६
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क्र.सॊ. भन्त्रारम/धनकाम
झठुा 
शैचऺक 
प्रभाणऩत्र

सावाजधनक 
सम् ऩचिको 

हाधन नोक्सानी

घसु/ 
रयसवत

गैय 
कानूनी 
राब वा 
हाधन 

ऩरु् माएको

गैय 
कानूनी 
सम् ऩचि 
आजान

याजस्व 
चहुावट

ववववध जम्भा

17
सॊस्कृधत ऩमाटन तथा नागरयक 
उयान भन्त्रारम

3 4 0 1 0 0 0 8

18 वन तथा वातावयण भन्त्रारम 0 4 0 1 0 0 0 5

19 शहयी धफकाश भन्त्रारम 0 3 1 0 0 0 0 4

20 खानेऩानी भन्त्रारम 0 0 1 0 2 0 0 3

21
प्रधानभन्त्री तथा 
भचन्त्रऩरयषदको कामाारम

0 1 2 0 0 0 0 3

22
भवहरा फारफाधरका तथा जेष्ठ 
नागरयक भन्त्रारम

0 2 0 1 0 0 0 3

23 मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम 0 2 0 1 0 0 0 3

24
सॊघीम भाधभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्त्रारम

0 1 2 0 0 0 0 3

25
प्रदेश बधूभ ब्मवस्था कृवष तथा 
सहकायी भन्त्रारम (कृवष तथा 
ऩशऩुऺी ववकास भात्र)

0 2 0 0 0 0 0 2

26 यावष्डम ऩनुधनाभााण प्राधधकयण 0 0 1 0 0 0 0 1

27 अन्म 1 3 8 4 2 0 0 18

100 218 224 91 30 14 10 687कुर जम्भा
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क्र.सॊ. भन्त्रारम/धनकाम
भदु्दा दामय 

गने
सझुाव

रेखी 
ऩठाएको

ताभेरी भलु्तफी अन्म जम्भा

1 स्थानीम तह (सॊघीम भाभरा) 74 36 1 40 0 1 152
2 स्थानीम तह (चशऺा) 72 36 1 13 2 1 125
3 गहृ भन्त्रारम 74 6 5 7 0 4 96

4
बधूभ ब्मवस्था,सहकायी तथा 
गरयफी धनवायण भन्त्रारम

50 9 6 13 2 0 80

5
प्रदेश बौधतक ऩूवााधाय ववकास 
भन्त्रारम

25 10 3 6 0 1 45

6
ऊजाा,जरश्रोत तथा धसॉचाइ 
भन्त्रारम

29 6 2 2 0 0 39

7
प्रदेश उद्योग,ऩमाटन,वन तथा 
वातावयण भन्त्रारम

17 6 0 5 0 0 28

8
चशऺा,ववऻान तथा  प्रववधध 
भन्त्रारम

9 8 0 4 1 0 22

9
स्वास््म तथा जनसॊतमा 
भन्त्रारम

5 10 0 3 2 1 21

10 अथा भन्त्रारम 11 0 0 6 0 1 18

11
बौधतक ऩूवााधाय तथा मातामात 
भन्त्रारम

11 1 0 5 0 0 17

12 उद्योग,वाचणज्म तथा आऩूधता 10 5 0 0 1 0 16

13
कृवष तथा ऩशऩुॊऺी ववकास 
भन्त्रारम

8 2 1 2 0 0 13

14
सॊचाय तथा सूचना प्रववधध 
भन्त्रारम

7 2 0 2 0 0 11

15
प्रदेश साभाचजक ववकास 
भन्त्रारम

7 0 1 2 0 0 10

16
कानून न्माम तथा सॊसदीम 
भाधभरा भन्त्रारम

8 0 0 0 0 0 8

17
सॊस्कृधत ऩमाटन तथा नागरयक 
उयन भन्त्रारम

3 4 0 1 0 0 8

18 वन तथा वातावयण भन्त्रारम 2 2 0 1 0 0 5
19 सहयी ववकास भन्त्रारम 2 2 0 1 0 0 5

20
सॊघीम भाधभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्त्रारम

2 0 1 1 0 0 4

अनसूुची - ७
आ.व. २०७६/७७ भा ववस्ततृ अनसुन्धानफाट ववधबन् न कायफाही बएका आमोगका धनणामहरूको भन्त्रारमगत/धनकामगत 

वववयण
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क्र.सॊ. भन्त्रारम/धनकाम
भदु्दा दामय 

गने
सझुाव

रेखी 
ऩठाएको

ताभेरी भलु्तफी अन्म जम्भा

21 खानेऩानी भन्त्रारम 2 0 0 1 0 0 3

22
प्रधानभन्त्री तथा 
भचन्त्रऩरयषदको कामाारम

2 1 0 0 0 0 3

23
भवहरा फारफाधरका तथा जेष्ठ 
नागरयक भन्त्रारम

0 1 0 2 0 0 3

24 मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम 1 0 1 1 0 0 3

25
प्रदेश बधूभ व्मवस्था कृवष तथा 
सहकायी भन्त्रारम

1 0 0 1 0 0 2

26 यावष्डम ऩनुधनाभााण प्राधधकयण 1 0 0 0 0 0 1

27
श्रभ, योजगाय तथा साभाचजक 
सयुऺा भन्त्रारम

0 0 0 0 0 0 0

28
सम्ऩचि अनसुन्धान तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा

0 0 0 0 0 0 0

29 अन्म 8 3 1 5 1 1 19
441 150 23 124 9 10 757कुर जम्भा

xxxiii



आ.व. २०७६/७७ भा आमोगका भहाशाखाका आधायभा उजयुी सॊतमा

आ.व. २०७५/७६ भा आमोगका भातहत कामाारमका आधायभा उजयुी सॊतमा
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                                               अनसूुची - ८(घ)
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अनसूुची - ८(च)
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xxxvii

अनसूुची - ८(छ)

तीन तहका सयकायका प्रदेशगत उजयुीको प्रवचृि

आ.व. २०७६/७७ भा प्रायचम्बक छानधफनफाट बएका कायफाहीको वववयण
अनसूुची - ९
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त्तिस्ततृ अनुसन्धानभा गएको अन्म कायफाही बएको  



ववगत ५ वषाभा कुर उजयुी पर्छ्यौटको प्रवचृि

अनसूुची - १०

अनसूुची - ११

ववधबन् न आधथाक वषाभा उजयुी दताा य पर्छ्यौटको प्रवचृि
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आ.व. २०७६/७७ भा आमोगफाट धनणाम बई ववशेष अदारतभा दामय बएका ववधबन् न 
प्रकृधतका भदु्दा

आ.व. २०७६/७७ भा आमोगफाट धनणाम बएका ववधबन् न प्रकृधतका भदु्दाहरूभा भागदाफी 
धरइएको धफगोको प्रधतशत

अनसूुची - १२

अनसूुची - १३
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आ.व. २०७६/७७ भा ववस्ततृ अनसुन्धानफाट बएका कायफाहीको वहस्सा

अनसूुची - १५

XL

अनसूुची - १४

ववशेष अदारतफाट पैसरा बएका भ्रष् टाचायसम्फन्धी भदु्दाहरूभा सपरताको प्रधतशत
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XLI

ववगत ५ वषाभा नक् करी शैचऺक मोग्मतासम्फन्धी भदु्दाको वववयण

अनसूुची - १६

ववगत ५ वषाभा गैयकानूनी सम्ऩचि आजानसम्फन्धी भदु्दाको वववयण

अनसूुची - १७
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7 

11 

4 

12 

18 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

२०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५।७६ २०७६/७७ 
गैयकानूनी सम्ऩचि आजान 



XLII

ववगत 18 वषाभा भदु्दा दामय य प्रधतवादीको प्रवचृि

ववगत ५ वषाको घसु (रयसवत) सम्फन्धी भदु्दा य प्रधतवादीको प्रवचृि
अनसूुची - १८

अनसूुची - १9
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