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कामयकायी सायाॊश 

 
1. नेऩारभा भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण गयी सशुासन प्रवर्द्यन गनयका रानग नेऩारको सॊववधानको बाग २१, 

धाया २३८ भा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोगको व्मवस्था गरयएको छ । सॊववधानको 
धाया २३९ रे सावयजननक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे भ्रष्टाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग 
गयेको सम्फन्त्धभा आमोगरे कानूनफभोख्जभ अनसुन्त्धान गयी अनधकाय प्राप्त अदारतभा भदु्दा दामय 
गनयसक्ने व्मवस्था गयेको छ ।त्मस्तै, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोग ऐन, २०४८, 
भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, 2059 रगामतका ऐनकानूनरे आमोगका काभ, कतयव्म, अनधकाय य 
कामयववनधका सम्फन्त्धभा व्मवस्था गयी आमोगराई भ्रष्टाचाय ननमन्त्रणका रानग प्रवर्द्यनात्भक, 
ननयोधात्भक य दण्डात्भक कामय गने ख्जम्भेवायी प्रदान गयेका छन ् । सॊववधान य कानूनी 
ऩरयनधनबर यही भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण गयी भरुकुभा सशुासन कामभ गने दावमत्व ऩूया गनय आमोग 
अग्रसय यहेको छ ।  

2. नेऩारराइय भ्रष्टाचायभिु भरुकुको रूऩभा स्थावऩत गने दीघयकारीन सोच, सावयजननक ऺेरभा यहेको 
भ्रष्टाचाय ननमन्त्रणफाट कानूनको शासन य सशुासनभा अनबवृवर्द् गने ऩरयरक्ष्म य सावयजननक ऺेरभा 
हनेु भ्रष्टाचायजन्त्म कामयसम्फन्त्धी विमाकराऩहरूभा उल्रेतम कभी आएको अनबुनूत गयाउने 
उदे्दश्मसवहत आमोगरे सॊस्थागत यणनीनत (सन ् २०१४-२०१९) तजुयभा गयी प्रवर्द्यनात्भक, 
ननयोधात्भक य दण्डात्भक यणनीनतराई भतुम यणनीनतको रूऩभा अॊगीकाय गयेको छ । उि 
यणनीनतराई कामायन्त्वमन गनय ननयोधात्भक य प्रवर्द्यनात्भक कामयसम्फन्त्धी अवधायणाऩर, 2074 
तजुयभा बई कामायन्त्वमनको अवस्थाभा छ । भ्रष्टाचायववरुर्द् वातावयण फनाउने, सदाचायप्रनतको 
आस्था फढाउने य सशुासन कामभ गनय मोगदान ददॉदै सॊववधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको ददगो शाख्न्त्त, 
सभवृर्द्, ववकास य सशुासनमिु नेऩार ननभायणको ददशाभा ननख्ित यणनीनतसवहत सॊवैधाननक 
ननकामको बनूभका ऩूया गनय आमोगरे बयऩूय प्रमास गरययहेको छ । 

3. जनअऩेऺाअनरुूऩ भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण गयी सशुासन कामभ गनयका रानग उत्तयदामी, ऩायदशॉ, 
ख्जम्भेवाय, काभप्रनत सजग य सेवाप्रनत सभवऩयत याष्डसेवक कभयचायीको आवश्मकता यहन जान्त्छ बने 
जनताप्रनत उत्तयदामी याजनीनतक नेततृ्व ऩनन उख्त्तकै जरुयी छ । साभाख्जक न्त्माम, सभावेशीकयण, 

सेवा सवुवधाको सन्त्तनुरत ववतयण य जनचाहनाअनरुूऩको सेवाप्रवाह गयी जनताको घयदैरोभा 
सयकायको उऩख्स्थनत गयाउन ु याष्डसेवक कभयचायी य जनननवायख्चत सयकायको प्रभखु य अहभ ्
दावमत्व हो । उख्ल्रख्खत उदे्दश्म प्रानप्तका रानग भ्रष्टाचायभा शून्त्म सहनशीरता कामभ गयी 
कानूनको सभखु्चत ऩारना हनु जरुयी छ । मसका रानग आमोगरे भ्रष्टाचाय ननमन्त्रणका रानग 
अन्त्तयसम्फख्न्त्धत ननकामहरूसॉगको सभन्त्वम य सहकामयभा जोड ददॊ दै आएको छ । 

4. आमोगको प्रभखु कतयव्म भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण गयी सशुासन प्रवर्द्यन गनुय नै हो ।मस कामयका रानग 
आमोगरे प्रवर्द्यनात्भक एवॊ ननयोधात्भक कामय गदै आएको छ । प्रवर्द्यनात्भक एवॊ ननयोधात्भक 
यणनीनतअन्त्तगयत आमोगरे आनथयक वषय २०७३।७४ भा ववनबन्न भन्त्रारम/ववबाग य 
कामायरमहरूका ऩदानधकायीहरूसॉग भ्रष्टाचाय ननमन्त्रणका रानग 34 वटा सभन्त्वमात्भक फैककहरू 
आमोजना गयी आवश्मक सझुाव ददएको नथमो । त्मस्तै, भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण गयी सशुासन कामभ 
गने प्रमोजनका रानग सचेतना अनबवृवर्द् गयाउन सञ्चाय भाध्मभहरूफाट सदाचायसम्फन्त्धी 
सन्त्देशभूरक साभग्री प्रसायण एवभ ्प्रकाशन गरयएका नथए बने सोही कामयिभका रानग आमोग य 
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भातहतका कामायरमहरूभापय त ववनबन्न ख्जल्राका ववद्यारमहरूभा ववद्याथॉ य ख्शऺकहरूराई रख्ऺत 
गयी साभदुावमक ख्शऺा कामयिभ सञ्चारन गरयएको नथमो । उि कामयिभफाट जम्भा ७,५०६ 
जना राबाख्न्त्वत बएका नथए । मस्तै गत आनथयक वषयभा ७३ ऩटक अन्त्तयविमा कामयिभ 
सञ्चारन गयी ७,६०१ जनाराई सचेतना अनबवृवर्द् गयाइएको नथमो । मस कामयिभभा सावयजननक 
ननकामका ऩदानधकायीहरू, नागरयक सभाजका प्रनतनननध य सञ्चायकभॉहरूसभेतको उऩख्स्थनत यहेको 
नथमो । 

5. आमोगरे अनसुन्त्धानराई प्रबावकायी फनाउनका रानग नीनतगत तथा कानूनी सधुाय, सॊगकनात्भक 
सधुाय य कामयप्रविमागत सधुायका कामय अगानड फढाउॉदै आएको छ । आमोगको 
काभकायफाहीराई ननष्ऩऺ एवभ ् ववश्वसनीम फनाउन भ्रष्टाचायववरुर्द् नागरयक सचेतना एवॊ सूचना 
प्रवाह य ऩहुॉच अनबवृवर्द्भा जोड ददॊ दै आएको छ । साथै,  भ्रष्टाचाय ननमन्त्रणका रानग अध्ममन 
अनसुन्त्धान गने,  कभयचायीको ऺभता अनबवृवर्द् गने, कामय वातावयणभा सधुाय गने तथा बौनतक 
स्रोत साधन एवभ ्नवीन उऩकयणहरूको प्रफन्त्ध गने कामय गयी आमोगरे अनसुन्त्धान ऩर्द्नतराई 
प्रभाणभा आधारयत, तटस्थ, ननष्ऩऺ य वऻैाननक फनाउने रगामतका प्रमासहरू गदै  
आएको छ ।  

6. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोग य अन्त्तगयतका कामायरमहरूफाट सम्ऩादन गरयएका 
ननयोधात्भक, प्रवर्द्यनात्भक य दण्डात्भक कामयहरू य सोफाट प्राप्त उऩरख्धधको ववश्लेषण गदाय 
आनथयक वषय 2073/074 भा सयकायी ननकामहरू तथा सयकायको ऩूणय तथा आॊख्शक 
स्वानभत्वभा यहेका सावयजननक सॊस्थाहरूभा हनेु भ्रष्टाचायजन्त्म विमाकराऩ, अननमनभतता, वढराससु्ती 
तथा अननणयमजस्ता ववषमभा टेनरपोन, इभेर, फ्माक्स, अनराइन, ऩरऩनरकाहरू, 
ख्चठ्ठीऩरहरूभापय त आमोगभा जम्भा 11,704 य गत आ.व. फाट ख्जम्भेवायी सयेका 7,876 गयी 
जम्भा 19,580 प्राप्त उजयुीहरू उऩय अनसुन्त्धान तथा तहवककात गरयएको नथमो । ववनबन्न 
ऺेरहरूसॉग सम्फर्द् उजयुीहरूको सॊतमा हेदाय ख्शऺा ऺेरसॉग सम्फख्न्त्धत उजयुी करयफ 20.30%, 
सॊघीम भानभरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारमसॉग सम्फख्न्त्धत 15.54%,  बनूभसधुाय तथा 
व्मवस्था भन्त्रारमसॉग सम्फख्न्त्धत 6.85%, स्वास््म सेवासॉग सम्फख्न्त्धत 4.60%, गृह 
भन्त्रारमसॉग सम्फख्न्त्धत 4.57% तथा वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारमसॉग सम्फख्न्त्धत उजयुी 
3.87% यहेको देख्खन्त्छ । मसका अनतरयि सम्ऩख्त्त भूल्माॊकन तथा ववशेष अनसुन्त्धानतपय  
2,118 (10.82%) य शैख्ऺक प्रभाणऩर छाननफनतपय  2,379 (12.15%) उजयुीहरू ऩनय 
आएका नथए । 

7. आनथयक वषय 207३।7४ भा आमोगभा ऩयेका कुर 19,580 उजयुीभध्मे 7,065 वटा उजयुी 
प्रायख्म्बक छाननफनफाट ताभेरीभा, 306 वटा उजयुी ववस्ततृ अनसुन्त्धानभा य 4,490 वटा उजयुी 
अन्त्म आवश्मक कायफाहीका रानग सम्फख्न्त्धत ननकामभा रेखी ऩकाइएको छ । आमोगफाट 
ववस्ततृ अनसुन्त्धानऩिात ्154 वटा भदु्दा ववशेष अदारतभा दामय गने ननणयम बएको नथमो । 
साथै, २९ वटा ववबागीम कायफाही गने ननणयमहरूफाट ७१ जनाराई ववबागीम कायफाही गनय 
सम्फख्न्त्धत ननकामभा रेखी ऩकाइएको, ४ वटा ननणयमहरूफाट दषु्ऩरयभाण सच्माउनका रानग 
सम्फख्न्त्धत ननकामभा रेखी ऩकाइएको य २/२ वटा ननणयमफाट िभश: ध्मानाकषयण य सचेत 
गयाउन रेखी ऩकाइएको छ । आनथयक वषय २०७३।७४ भा ववशेष अदारतफाट पैसरा बएका 
भदु्दाभध्मे ७३.१३% भदु्दाहरूभा आमोगराई सपरता प्राप्त बएको छ ।  
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8. सावयजननक सॊस्थाहरूभा गनुयऩने सधुायका सम्फन्त्धभा कानूनफभोख्जभ आवश्मक कायफाही गनयका 
रानग आनथयक वषय २०७३।७४ भा आमोगफाट ६९ वटा सझुावहरू सम्फख्न्त्धत ननकामहरूभा 
रेखी ऩकाइएको नथमो बने १४६ वटा अन्त्म कायफाही गने ननणयम बई सम्फख्न्त्धत ननकामहरूभा 
रेखी ऩकाइएको नथमो । सेवाग्राहीको फढी चाऩ हनेु भारऩोत, बनूभसधुाय, याजस्व, 
मातामातरगामतका ननकामहरूभा आमोगफाट ननगयानी फढाई नछटोछरयतो सेवाप्रवाह गयाउन 
आमोगरे जनतासॉग सहकामय गयी सहमोग ऩरु् माएको नथमो । साथै भेनडकर ख्शऺाको गणुस्तय 
तथा स्वास््म सेवाको गणुस्तय अनबवृवर्द्का रानग आमोगफाट ख्शऺा भन्त्रारम, स्वास््म तथा 
जनसॊतमा भन्त्रारम, ववश्वववद्यारमहरू य नेऩार भेनडकर काउख्न्त्सरराई सधुायका रानग सझुाव 
ददइएको नथमो । 

9. सावयजननक सेवाप्रवाहका िभभा सेवाग्राहीराई अनावश्मक दखु हैयानी ददई, गनुयऩने काभ नगयी 
भ्रष्टाचाय गने कामयराई ननमन्त्रण गनय आमोगरे यङे्गहात कायफाही (ख्स्टङ अऩयेसन) सञ्चारन गयी 
भ्रष्टाचायको योकथाभभा जोड ददॊ दै आएको छ । आनथयक वषय २०७३।७४ भा आमोगरे 
देशबरयभा ६४ वटा मस्ता कायफाही गयी ववशेष अदारतभा भदु्दा दामय गयेको नथमो ।  

10. आ.व. ०७३।७४ भा आमोगको ननणयमअनसुाय ऩहाडभा 5 योऩनी 2 आना 3 ऩैसा य तयाईभा 
77 नफघा 07 कठ्ठा 17 धयु सावयजननक जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनय रेखी 
ऩकाइएको छ बने ऩहाडभा 4 योऩनी 3 आना 3 दाभ जग्गा य तयाईभा 1 नफघा 17 कठ्ठा 14 
धयु जग्गा आमोगको ननणयम कामायन्त्वमन बई नेऩार सयकायको नाभभा कामभ बइसकेको छ । 
त्मस्तै प्रायख्म्बक छाननफनका िभभा आ.व. २०७३।७४ भा रु.5,73,22,823।82 असरु 
उऩय बएको, रु.1,30,71,276।88  असरु उऩयका रानग सम्फख्न्त्धत ननकामहरूभा रेखी 
ऩकाइएको छ। साथै, ववस्ततृ अनसुन्त्धानका िभभा रु. २,८२,६१,४५०।२७ असरु उऩय 
बएको य रु.७१,०२,७७५।४५ असरु उऩय गनय रेखी ऩकाइएको तथा ववगतका आमोगका 
ननणयमहरूको कामायन्त्वमनफाट रु.45,55,66,096।66  असरु उऩय बएको छ । 

11. आमोगको सॊवैधाननक य कानूनी दावमत्व ऩूया गने िभभा आमोगका साभ ु ववनबन्न नीनतगत, 
सॊस्थागत य कामयगत चनुौतीहरू यहेका छन ् । साभाख्जकरूऩभा ववश्वास स्थावऩत गनयका रानग 
प्रभाणभा आधारयत अनसुन्त्धानका रानग अध्ममन, अनसुन्त्धान तथा ऩयाभशय गने, अनसुन्त्धान तथा 
कामयसञ्चारनभा स्वचानरत कामय प्रणारीको ववकास गने, कामयसम्ऩादन व्मवस्थाऩन प्रणारीराई 
प्रबावकायी फनाउने एवभ ् भ्रष्टाचाय व्माप्त ऺेरभा ननगयानी फढाउने जस्ता चनुौतीहरू आमोगका 
साभ ु यहेका छ्न ् । आमोगरे भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण गयी सशुासन कामभ गने तथा भ्रष्टाचायका 
ववरुर्द्भा शून्त्म सहनशीरता कामभ गने नीनतराई ऩूणयरूऩभा कामायन्त्वमन गनय भ्रष्टाचायका जोख्खभ 
ऺेरको ऩवहचान गने, ऩाठ्यिभभा ननष्ठा य सदाचायसम्फन्त्धी ववषमवस्त ुसभावेश गने, यावष्डमस्तयभा 
भ्रष्टाचायसम्फन्त्धी अनसुन्त्धान य सवेऺण गने, सयकायी ऩदानधकायीभा सदाचायको ववकास गने, 
अनसुन्त्धानभूरक तथा शैख्ऺक सॊस्थाहरूसॉगको सहकामयभा भ्रष्टाचाय सम्फन्त्धभा प्रभाणभा आधारयत 
अनसुन्त्धान गने जस्ता कामयराई बावी कामयददशाका रूऩभा याखेको छ । मस अन्त्तगयत प्रभाणभा 
आधारयत अनसुन्त्धान य अध्ममन अनसुन्त्धान,  भ्रष्टाचाय य अननमनभतताववरुर्द् प्रवर्द्यनात्भक, 
ननयोधात्भक य दण्डात्भक यणनीनतको प्रमोग, अनसुन्त्धानभा पयेख्न्त्सक ल्माफ, ननभायण गणुस्तय 
ऩयीऺण प्रमोगशारा य सूचना प्रववनधरगामतको प्रमोगराई फढावा, अनबमोजन कामयभा एकरूऩता, 
ववववध रूऩ य यङभा देख्खएको भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण गनय यावष्डम तथा अन्त्तयायवष्डम सम्फन्त्ध य सहकामय 

ग 



ववकास, अदारतफाट प्रनतऩाददत नख्जयहरूको सॉगारो प्रकाशन तथा तरुनात्भक अध्ममन/ववश्लेषण, 
सेवा प्रवाहभा सदाचायभूरक सॊस्कृनतको ववकास य ऩरयवनतयत कामयव्मवहायको अनगुभन जस्ता 
ववषमहरू आमोगको प्राथनभकता य कामायन्त्वमनभा यहेका छन ्। 

12. नेऩारभा भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण गयी सशुासन कामभ गनय सहकामय य सहसम्फन्त्धको ववकास गदै 
याज्मका प्रत्मेक ननकामरे ख्जम्भेवायी य जवापदेहीका साथ कामय गने वातावयण बएभा सदाचारयता 
प्रवर्द्यन बई भ्रष्टाचाय न्त्मूनीकयण हनेु तथा ऩायदशॉ य दरयरो शासन प्रवर्द्यन हनेु भहससु गयी 
आमोगरे भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण य सशुासन कामभ गनय नीनतगत, सॊस्थागत, कामयिभ य व्मवहायगत 
तहभा देख्खएका अननमनभतताको ननमन्त्रण गयी सधुाय गने, ऩूवायधाय ववकासभा गणुात्भक फढोत्तयी 
ल्माउने, ऺेरगतरूऩभा ख्शऺा, स्वास््म, सहकायी, याजस्वरगामतका ऺेरभा यहेका अननमनभतता 
हटाउने य नैनतकता य सदाचारयता प्रवर्द्यन गने उदे्दश्मरे आमोगफाट सधुायात्भक सझुावहरूसभेत 
ददइएको छ ।  

13. अन्त्त्मभा, नेऩारको सॊववधानरे तोकेको काभ, कतयव्म य अनधकायको ऩरयनधनबर यही ननधायरयत 
ख्जम्भेवायी फहन गने, अनसुन्त्धान, तहवककात य अनबमोजन सम्फन्त्धभा कानूनफभोख्जभ उऩमिु 
नीनत, कामयववनध य भागयदशयन तमाय गयी सोही आधायभा ननष्ऩऺ, ववश्वसनीम य वस्तनुनष्ठ ऩर्द्नतको 
अवरम्फन गने, सॊस्थागत सदुृढीकयण, जनशख्िको उख्चत व्मवस्थाऩन य व्मावसावमक ऺभता 
अनबवृवर्द् गदै आमोगका काभ कायफाहीहरूराई त्मऩयक य ननतजाभखुी फनाई सशुासन प्रवर्द्यन 
गने कुयाभा आमोग प्रनतफर्द् यहेको छ ।  

घ 
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ऩरयच्छेदऩरयच्छेद--१, १, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको ऩरयचम  

    
  वार्षिकवार्षिक  प्रततवदेन,प्रततवदेन,२०७२०७३३//७७४४  

 
 

 
 

 

 

१.१ र्वषम प्रवेश : 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्िन गने उदे्दश्मरे सॊवैधातनक तनकामका रूऩभा र्व.सॊ. २०४७ सार 
भाघ २८ गते अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको स्थाऩना बएको हो । नेऩारको सॊर्वधानको 
भभिअनसुाय भ्रष्टाचाययर्हत भरुकुको रूऩभा नेऩारराई स्थार्ऩत गने दूयदृर्ष्ट, साविजतनक ऺेरभा यहेको 
भ्रष्टाचायको तनमन्रणफाट कानूनको शासन य सशुासनभा अतबवृर्र्द् गने ऩरयरक्ष्म एवभ ् प्रवर्द्िनात्भक, 
तनयोधात्भक य दण्डात्भक यणनीततराई अॊगीकाय गयी आमोगफाट भ्रष्टाचाय तनमन्रणसम्फन्धी 
काभकायफाहीहरू हुॉदै आएका छन ्। सॊवैधातनक व्मवस्था अनरुूऩ आमोगफाट वषिबरय सम्ऩादन गरयएका 
काभकायफाहीहरूको वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयी सम्भाननीम याष्ट्रऩततसभऺ ऩेश गने कामि सभेत हुॉदै 
आएको छ । मसै तसरतसराभा आतथिक वषि २०७३।७४ भा आमोगफाट बए गयेका प्रभखु 
काभकायफाहीहरूको र्ववयण सभावेश गयी मो वार्षिक प्रततवेदन तमाय गरयएको हो । आमोगका 
काभकायफाहीसॉग सम्फख्न्धत सॊवैधातनक, कानूनी एवभ ् साॊगठतनक व्मवस्था रगामतका आधायबतू 
ऩऺहरूको सॊख्ऺप्त जानकायी य प्रततवेदन अवतधतबर बए गयेका काभकायफाहीको सॊतमात्भक र्ववयण 
प्रततवेदनको प्रायख्म्बक ऩरयच्छेदहरूभा प्रस्ततु गरयएको छ ।  
१.२ सॊवैधातनक व्मवस्था : 
नेऩारको सॊर्वधान २०७२ को बाग २१ धाया २३८ भा सॊवैधातनक तनकामको रूऩभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग गठनको व्मवस्था गरयएको छ बने धाया २३९ भा आमोगको काभ, कतिव्म य 
अतधकाय स्ऩष्ट गरयएको छ । जसअनसुाय साविजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे “भ्रष्टाचाय” गयी 
अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा आमोगरे कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान गयी अतधकाय प्राप्त 
अदारतभा भदु्दा दामय गनि सक्ने व्मवस्था यहेको छ। त्मसैगयी सॊर्वधानको धाया २९३ भा सॊवैधातनक 
तनकामको काभकायफाहीको अनगुभन सॊसदीम सतभततफाट हनेु व्मवस्था यहेको छ बने धाया २९४ भा 
आमोगको वार्षिक प्रततवदेन याष्ट्रऩतत सभऺ फझुाउने सम्फन्धी व्मवस्था यहेको छ । अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगसम्फन्धी सॊवैधातनक व्मवस्था देहाम फभोख्जभ यहेका छन ्:- 

१.२.१ आमोगको गठन : 
नेऩारको सॊर्वधानको बाग २१ को धाया २३८ फभोख्जभ "(१) नेऩारभा एक अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग यहनेछ जसभा प्रभखु आमिु य अन्म चाय जना आमिुहरू यहनेछन ्। प्रभखु 
आमिुरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको अध्मऺ बई काभ गनेछ ।  
(२) याष्ट्रऩततरे सॊवैधातनक ऩरयषदको तसपारयसभा प्रभखु आमिु य आमिुको तनमखु्ि गनेछ ।  
(३) प्रभखु आमिु य आमिुको ऩदावतध तनमखु्िको तभततरे छ वषिको हनेुछ ।  
(४) उऩधाया (३) भा जनुसकैु कुया रेख्खएको बए ताऩतन देहामको कुनै अवस्थाभा प्रभखु आमिु वा  

आमिुको ऩद रयि हनेुछ :- 
(क) तनजरे याष्ट्रऩतत सभऺ तरख्खत याजीनाभा ददएभा,  
(ख) तनजको उभेय ऩैसठ्ठी वषि ऩूया बएभा,  

ऩरयच्छेद– १ 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको ऩरयचम  
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(ग) तनजको र्वरुर्द् धाया १०१ फभोख्जभ भहातबमोगको प्रस्ताव ऩारयत बएभा,  
(घ) शायीरयक वा भानतसक अस्वस्थताको कायण सेवाभा यही कामि सम्ऩादन गनि असभथि यहेको 

बनी सॊवैधातनक ऩरयषदको तसपारयसभा याष्ट्रऩततरे ऩदभिु गयेभा,  
(ङ) तनजको भतृ्म ुबएभा ।  

(५) उऩधाया (२) फभोख्जभ तनमिु प्रभखु आमिु तथा आमिुको ऩनु् तनमखु्ि हनु सक्ने छैन ।  
 तय आमिुराई प्रभखु आमिुको ऩदभा तनमखु्ि गनि सर्कनेछ य त्मस्तो आमिु प्रभखु आमिुको 

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

(६) देहामको मोग्मता बएको व्मख्ि अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको प्रभखु आमिु वा 
आमिुको ऩदभा तनमखु्िका रातग मोग्म हनेुछ :- 
(क) भान्मताप्राप्त र्वश्वर्वद्यारमफाट स्नातक उऩातध प्राप्त गयेको,  
(ख) तनमखु्ि हुॉदाका फखत कुनै याजनीततक दरको सदस्म नयहेको,   
(ग) रेखा, याजस्व, इख्न्जतनमरयङ, कानून, र्वकास वा अनसुन्धानको ऺेरभा कम्तीभा फीस वषि काभ 

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

(७) प्रभखु आमिु य आमिुको ऩारयश्रतभक य सेवाका शति सॊघीम कानूनफभोख्जभ हनेुछ । प्रभखु 
आमिु य आमिु आफ्नो ऩदभा फहार यहेसम्भ तनजराई भकाि ऩने गयी ऩारयश्रतभक य सेवाका 
शति ऩरयवतिन गरयने छैन ।  

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

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

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

१.२.२  आमोगको काभ, कतिव्म य अतधकाय : 
नेऩारको सॊर्वधानको बाग २१ को धाया २३९ फभोख्जभ "(१) कुनै साविजतनक ऩद धायण गयेको 
व्मख्िरे भ्रष्टाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगरे कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान गनि वा गयाउन सक्नेछ ।  
तय मस सॊर्वधानभा छुटै्ट व्मवस्था बएको ऩदातधकायी य अन्म कानूनरे छुटै्ट र्वशेष व्मवस्था गयेको 
ऩदातधकायीको हकभा मो उऩधाया रागू हनेु छैन ।  
(२) धाया १०१ फभोख्जभ भहातबमोग प्रस्ताव ऩारयत बई ऩदभिु हनेु व्मख्ि, न्माम ऩरयषदफाट ऩदभिु 

हनेु न्मामाधीश य सैतनक ऐन फभोख्जभ कायफाही हनेु व्मख्िका हकभा तनज ऩदभिु बइसकेऩतछ 
सॊघीम कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान गनि वा गयाउन सर्कनेछ ।  

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

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

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

(६) अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको अन्म काभ, कतिव्म य अतधकाय तथा कामिर्वतध सॊघीम 
कानूनफभोख्जभ हनेुछ ।"   

१.२.३ सॊवधैातनक तनकामको काभकायफाहीको अनगुभन तथा वार्षिक प्रततवदेन  

सॊवैधातनक तनकामको काभ कायफाहीको अनगुभन : नेऩारको सॊर्वधानको बाग २१ को धाया २९३ 
अनसुाय "सॊवैधातनक तनकामका प्रभखु य ऩदातधकायी सॊघीम सॊसदप्रतत उत्तयदामी य जवापदेही  
यहनऩुनेछ ।  
प्रतततनतधसबाका सतभततरे यार्ष्ट्रम भानव अतधकाय आमोग फाहेकका अन्म सॊवैधातनक तनकामको प्रततवेदन 
रगामतका काभ कायफाहीको अनगुभन य भूलमाॊकन गयी आवश्मक तनदेशन वा याम सलराह ददन 
सक्नेछ ।"  
सॊवैधातनक तनकामको वार्षिक प्रततवदेन : सॊर्वधानको धाया २९४ फभोख्जभ "(१) मस 
सॊर्वधानफभोख्जभका सॊवैधातनक तनकामरे आपूरे गयेको काभ कायफाहीको वार्षिक प्रततवेदन 
याष्ट्रऩततसभऺ ऩेश गनेछ य याष्ट्रऩततरे प्रधानभन्री भापि त त्मस्तो प्रततवेदन सॊघीम सॊसदसभऺ ऩेश गनि 
रगाउनेछ ।  
(२) उऩधाया (१) फभोख्जभको वार्षिक प्रततवेदनभा खरुाउनऩुने कुयाहरू सॊघीम कानूनफभोख्जभ हनेुछ।  
(३) उऩधाया (१) भा जनुसकैु कुया रेख्खएको बए ताऩतन सॊवैधातनक तनकामरे प्रत्मेक प्रदेशको काभ 

कायफाहीको सम्फन्धभा अरग अरग प्रततवदेन तमाय गयी प्रदेश प्रभखु सभऺ ऩेश गनि सक्नेछ ।" 
 १.३ आमोगराई कानूनद्वाया प्रदत्त अतधकाय 
आमोगका काभ, कतिव्म य अतधकाय देहाम फभोख्जभका कानूनद्वाया व्मवख्स्थत गरयएका छन ्:  
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८  
 भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९ 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामिर्वतध, २०७३ 

 अनसुन्धानसम्फन्धी तनदेख्शकाहरू 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, ऩदातधकायी एवॊ कभिचायीहरूको आचायसॊर्हता, २०७३ 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ अनसुाय साविजतनक ऩदधायण गयेको कुनै व्मख्िरे 
अख्ततमाय दरुुऩमोग गयेभा कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन गने व्मवस्था यहेको छ । 
आमोगरे आफ्नो कतिव्म तनवािहको क्रभभा देहामका अतधकाय प्रमोग गनि ऩाउने कानूनी प्रावधान छ : 
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 भ्रष्टाचायको आयोऩभा कायफाही चराइएको कुनै व्मख्िरे कुनै प्रभाण रोऩ वा नाश गनि सक्ने वा 
आमोगको काभ कायफाहीभा फाधा व्मवधान वा प्रततकूर प्रबाव ऩानि सक्ने ऩमािप्त कायण बएभा 
आमोगरे तनजराई प्रचतरत कानूनफभोख्जभ थनुवुा ऩजुॉ ददई थनुाभा याख्न े। 

 कुनै कामािरम वा कुनै व्मख्िको साथभा यहेको सम्फर्द् तभतसर वा प्रभाणको तरख्खत ऩेश गनि आदेश 
ददने ।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 आमोगको अनसुन्धान य तहर्ककातसम्फन्धी काभ कायफाहीभा फाधा र्वयोध गनेराई जरयवाना वा कैद 
वा दवुै सजाम गने ।  

सोही ऐनरे आमोगराई साविजतनक ऩदधायण गयेको कुनै व्मख्िरे अख्ततमाय दरुुऩमोग गयेभा 
कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान य तहर्ककात गने, भदु्दा चराउने तथा तत्सम्फन्धी अन्म कामिको अततरयि 
कानूनी याज्मको अवधायणा अनरुूऩ सशुासन कामभ गनि य साविजतनक सेवाभा प्रबावकारयता लमाउनका 
रातग आवश्मक हनेु सधुायात्भक कामिहरू गने थऩ दार्मत्वसभेत समु्ऩेको छ। जस अन्तगित आमोगफाट 
तनम्न कामिहरू सम्ऩाददत हुॉदै आएका छन ्: 
 र्वद्यभान ऐन, तनमभ, तनणिम, आदेश, कायफाही वा प्रचरनभा ररु्ट बए सधुाय गनि सझुाव ददने वा 

आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाउने । 

 भ्रष्टाचायराई योकथाभ गने उदे्दश्मरे प्रवर्द्िनात्भक एवॊ तनयोधात्भक कामिहरू गने, 
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 भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने उदे्दश्मरे स्थार्ऩत यार्ष्ट्रम तथा अन्तयािर्ष्ट्रम सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम, आऩसी 
सहमोग य सम्फन्ध सदुृढ गने । 

 आवश्मकतानसुाय सम्फख्न्धत र्वषमको र्वशेषऻ वा र्वख्शष्टीकृत सेवा प्राप्त गने ।  
 1.४ छानतफन तथा अनसुन्धान प्रर्क्रमा : 
भ्रष्टाचायको सम्फन्धभा कसैको उजयुी वा अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त जानकायीको आधायभा आमोगरे 
छानतफन, अनसुन्धान तहर्ककात गनि/गयाउन वा अन्म कायफाही चराउन सक्दछ । आमोगरे आफ्नो 
अतधकाय ऺेरतबर ऩने भ्रष्टाचायसम्फन्धी कुनै ऩतन र्वषमभा अनसुन्धान तहर्ककात गयी भ्रष्टाचाय बएको 
देख्खएभा सम्फख्न्धत अदारतभा भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दा दामय गनि सक्दछ । साभान्मतमा आमोगरे उजयुी 
दताि ऩश्चात ् प्रायख्म्बक छानतफन गनेछ । प्रायख्म्बक छानतफन गदाि भ्रष्टाचाय बएको सम्बावना देख्खएभा 
र्वस्ततृ अनसुन्धान गयी आवश्मक तनणिम गने गरयन्छ । उजयुीको गाम्बीमिता र्वचाय गयी 
आवश्मकतानसुाय तसधै र्वस्ततृ अनसुन्धानको प्रर्क्रमा सरुु गनि ऩतन सर्कन्छ । प्राप्त हनु आएका उजयुी 
उऩयको छानर्वन गदाि देहामको  प्रर्क्रमा अऩनाउने गरयएको छ : 
क)  र्वतबन्न भाध्मभफाट प्राप्त हनु आएका उजयुीहरू सविप्रथभ प्रभखु आमिु सभऺ प्रस्ततु हनेु 

व्मवस्था छ । 

ख)  मस्ता उजयुी उऩय आमोगका सख्चवको सॊमोजकत्वभा यहेको सफै भहाशाखा प्रभखु यहने उजयुी 
छानतफन सतभतत (Screening Committee) रे छानतफन गयी याम प्रस्ततु गदिछ ।  

ग)  मसयी छानतफन गयी ऩेस बएका उजयुी/तनवेदन सम्फख्न्धत आमिु सभऺ ऩेश बई तनदेशन 
बएफभोख्जभ कायफाही अगातड फढाइन्छ । 

१.४.१ उजयुी छानतफन सतभतत (Screening Committee) को काभ/कतिव्म : 
आमोगभा प्राप्त हनु आउने उजयुीहरूराई एकीकृतरूऩरे सॊकरन गयी प्रायख्म्बकरूऩभा अनसुन्धान गनि 
आवश्मक ऩने/नऩने छुट्टमाउने कामिका रातग आमोगका सख्चवको सॊमोजकत्वभा उजयुी छानतफन सतभततको 
व्मवस्था गरयएको छ । मसरे साविजतनक र्हत वा सयोकायसॉग सम्फख्न्धत र्वषम फाहेकका अनावश्मक 
उजयुीहरूको छानतफन गने, साविजतनक र्हत वा सयोकायसॉग सम्फख्न्धत र्वषमवस्त ुफाहेकका र्वषमभा भकाि 
ऩने व्मख्ि फाहेकरे ददएका अनावश्मक उजयुीहरूको छानतफन गने गदिछ । मसैगयी मस सतभततरे 
हदम्माद नाघेका, आमोगको ऺेरातधकाय य कामिऺ ेरभा नऩयेका, प्रथभ दृर्ष्टभै तथ्ममिु नदेख्खएका वा 
गोरभटोर रूऩभा रेख्खएका, अत्मन्त साभान्म र्वषमका, प्रचतरत कानूनरे कायफाही गनि सम्बव नबएका, 
आमोगभा ताभेरीभा गएकोभा थऩ प्रभाण ऩेस नबएका, भन्रारम/तनकामफाट नै कायफाही गनि उऩमिु 
देख्खएका य  आमोगफाट नै कायफाही प्रर्क्रमा अख्घ फढाउन उऩमिु देख्खएका उजयुीहरूको प्रायख्म्बक 
छानतफन गदिछ ।  
प्राप्त बएका उजयुीहरूको भन्रारम/तनकामगत र्ववयण एकभषु्ट रूऩभा तमाय गने कामि सतभततफाट  
गरयन्छ । उजयुीहरुको छानतफन गदाि ताभेरीभा याख्नऩुने देख्खएका उजयुीहरू सम्फख्न्धत आमिु सभऺ ऩेस 
गयी तनणिमफभोख्जभ सम्फख्न्धत भहाशाखा भापि त अनगुभन तथा ताभेरी भहाशाखाभा ऩठाइन्छ । तत्कार 
ताभेरीभा जाने फाहेकका अन्म उजयुी आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत भहाशाखाभा ऩठाइन्छ । 

१.४.२ प्रायख्म्बक छानतफनको प्रर्क्रमा :  
आमोग सभऺ ऩयेका कुनै ऩतन उजयुी तनवेदन वा आमोग स्वमॊरे प्राप्त गयेको जानकायी उऩय प्रायख्म्बक 
छानतफनको क्रभभा कायफाही गनुिऩने वा नऩने तनक्मौर गदाि देहामका आधाय तरने गरयएको छ : 
क) आमोगको ऺेरातधकायतबरको र्वषम, 
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ख) र्वषमको गाम्बीमिता,  
ग) तथ्मभा आधारयत आयोऩ, 
घ) आयोर्ऩत तनकाम य ऩदातधकायीहरु,  
ङ) साविजतनक वा सयकायी सम्ऩख्त्तको हातन नोक्सानी वा अनखु्चत राबको अवस्था, 
ङ) उजयुीको र्वषमभा कुनै अदारतभा र्वचायाधीन यहेको वा भदु्दा चतरयहेको अवस्था, 
च) उजयुीभा उलरेख्खत र्वषमको हदम्माद, आदद । 

आमोगभा ऩनि आएका उजयुी उऩय प्रायख्म्बक छानतफन गनुिऩने देखेभा आमोग आपैं रे वा अन्म सयकायी 
तनकाम वा सॊस्था वा अतधकायी भापि त प्रायख्म्बक छानतफन गनि/गयाउन सक्दछ। आमोगभा ऩनि आएको 
उजयुीभा प्रायख्म्बक छानतफन गने क्रभभा देहामफभोख्जभको कुनै अवस्था र्वद्यभान बएभा आमोगरे त्मस्तो 
उजयुी कुनै कायफाही नगयी ताभेरीभा याख्न सक्दछ। 

क) ऐनको हदम्माद नाघेको, 
ख) आमोगको अतधकाय य कामिऺ ेरतबरको र्वषम नबएको, 
ग)  तथ्ममिु आधाय नबएको, 
घ)  दु् ख ददने भनसामको य 
ङ) साभान्म र्वषम सभावेश बएको । 

प्रायख्म्बक छानतफनको क्रभभा अख्ततमायको दरुुऩमोग बएको देख्खन आएभा त्मस्ता उजयुी उऩय आमोगरे 
र्वस्ततृ अनसुन्धान तथा तहर्ककात गनि/गयाउन सक्दछ । र्वषमवस्तकुो गाम्बीमताि, प्रकृतत य प्राप्त 
सूचनाहरूको आधायभा आमोगरे एकैऩटक र्वस्ततृ अनसुन्धान ऩतन गनि सक्दछ। 

१.४.३ र्वस्ततृ अनसुन्धानको प्रर्क्रमा :  
प्रायख्म्बक छानतफनफाट र्वस्ततृ अनसुन्धान गनुिऩने वा तसधै र्वस्ततृ अनसुन्धान गनुिऩने देख्खएभा अनसुन्धान 
अतधकृत तनमिु गरयन्छ । अनसुन्धान अतधकृतरे सम्फख्न्धत आमिुको प्रत्मऺ येखदेख य तनमन्रणभा 
अनसुन्धान य तहर्ककात गदिछ ।उजयुीभा आयोर्ऩत र्वषमहरूका फायेभा सम्फख्न्धत व्मख्िहरूको फमान वा 
तरख्खत जवाप तरने, तनज र्वरुर्द्का प्रभाणहरू सॊकरन गने, अनसुन्धानको क्रभभा आयोर्ऩत व्मख्िराई 
तनमन्रणभा तरनऩुने बए तनमन्रणभा तरने, आवश्मकता अनसुाय तनजफाट धयौटी वा जेथाजभानी वा 
हाख्जयजभानी तरने कामि गनि सक्दछ ।अनसुन्धानको कामि ऩूया बएऩतछ अनसुन्धान अतधकृतरे प्रततवेदन 
तमाय गयी आमोगको फैठकभा ऩेश गनिको रातग सम्फख्न्धत आमिुसभऺ ऩेश गने व्मवस्था यहेको छ । 
मसयी ऩेस बएको प्रततवेदन आमोगभा ऩेस हनुऩूुवि सम्फख्न्धत आमिुफाट थऩ प्रभाण सॊकरन वा 
अनसुन्धान गनुिऩने बए सो सभेत गनि रगाई आमोगभा ऩेस गनि आदेश हनु सक्दछ । मसयी ऩेस बएको 
प्रततवेदन आमोगभा छरपर गयी कसयुको भारा, र्वषमको गाम्बीमिता, प्रकृतत एवॊ सॊकतरत प्रभाणको 
प्राभाख्णकतासभेतराई दृर्ष्टगत गयी भदु्दा दामय गने वा सम्फख्न्धत तनकामराई सझुाव ददने वा तत्कारका 
रातग भलुतफीभा याख्न े वा केही कायफाही गरययहन नऩने गयी उजयुी ताभेरीभा याख्न े तनणिम गरयन्छ। 
आमोगका र्वस्ततृ अनसुन्धान प्रततवदेन य तनणिमको कामािन्वमन आमोगको सख्चवभापि त ् हनेु व्मवस्था 
यहेको छ ।  
1.५ आमोगको आन्तरयक कामिर्वबाजन, फैठक य तनणिम : 
सॊर्वधानभा व्मवस्था बएफभोख्जभ हार आमोगभा प्रभखु आमिु य चाय जना अन्म आमिु गयी ऩाॉचजना 
ऩदातधकायीहरू कामियत यहनबुएको छ । आमोगभा हार कामियत प्रभखु आमिु य आमिुहरूको 
नाभावरी देहामफभोख्जभ यहेको छ । 
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क्र.सॊ. ऩद नाभ 

१. प्रभखु आमिु श्री दीऩ फस्न्मात 
२. आमिु श्री नवीनकुभाय ख्घतभये 
३. आमिु डा. गणेशयाज जोशी 
४. आमिु श्री  याजनायामण ऩाठक 
५. आमिु डा. सार्वरी थाऩा गरुुङ 

 

आमोगभा कामियत प्रभखु आमिु य आमिुहरूफीचको कामिर्वबाजन अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा २२ फभोख्जभ प्रभखु आमिुरे तोक्ने य तनणिम प्रर्क्रमाको हकभा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामिर्वतध, २०७३ फनाई तनख्श्चत गरयएको छ। आमोगका आन्तरयक 
कामिर्वतधहरू आमोगको फैठकफाट तनणिम गयी व्मवख्स्थत गरयएका छन ्। आमोगभा ऩेश हनु आएका 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी उजयुीका सम्फन्धभा आवश्मक छानतफन, अनसुन्धान य तहर्ककातका रातग आमिुहरूका 
फीचभा सॊमिुरूऩभा तनणिम हनेु व्मवस्था छ । आमोगको भहाशाखा वा अनसुन्धान अतधकृतरे अनसुन्धान 
कामि सम्ऩन्न गयी सख्चव भापि त सम्फख्न्धत आमिुसभऺ ऩेश गयेको कुनै र्वषमभा सम्फख्न्धत आमिुफाट 
आमोगभा ऩेश गने आदेश बएका र्वषमहरू वा अन्म नीततगत तनणिम हनुऩुने र्वषमहरूको कामिसूची प्रभखु 
आमिुको तनदेशनभा सख्चवफाट तम गरयन्छ।मसयी कामिसूची तमाय बएऩतछ र्वषमको गाम्बीमिता, जर्टरता 
य शीघ्र तनणिमको आवश्मकताराई दृर्ष्टगत गयी प्रभखु आमिुको तनदेशन अनसुाय कुनै ऩतन सभमभा 
आमोगको फैठक फसी तनणिम हनेु व्मवस्था यहेको छ । भातहत कामािरमहरूको काभकायफाहीको 
अनगुभनको प्रमोजनका रातग सभेत प्रभखु आमिुफाट आमिुहरूफीच कामिर्वबाजन गयी व्मवख्स्थत 
गरयएको छ ।  
1.६ सॊगठन सॊयचना : 
नेऩारको सॊर्वधानरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको गठन तथा काभ, कतिव्म य अतधकायको 
व्मवस्था गयेको छ ।सोही फभोख्जभको बतूभका तनवािह गनिको रातग आमोगको सॊगठन सॊयचना, दयफन्दी 
तथा कभिचायीको व्मवस्थाऩन गरयएको छ । आमोग य भातहतका १० वटा कामािरमहरूभा गयी जम्भा 
८२० कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ । आमोगको सख्चवारमको प्रभखुभा नेऩार सयकायको 
याजऩराॊर्कत र्वख्शष्ट शे्रणीको सख्चव यहने व्मवस्था छ ।आमोगको टॊगारख्स्थत कामािरमभा १२ वटा 
भहाशाखाहरू यहेका छन ्जसभा जम्भा ५१८ जना र्वतबन्न सेवा, सभूह य शे्रणीका कभिचायीहरूको दयफन्दी 
यहेको छ । त्मसैगयी आमोगका भातहत कामािरमहरू धनकुटा, इटहयी, हेटौंडा, फददिफास, फटुवर, 
ऩोखया, नेऩारगञ्ज, सखेुत, भहेन्रनगय य ददऩामरभा यहेका छन ् ।आमोगका भातहत कामािरमहरूको 
जम्भा दयफन्दी ३०२ यहेको छ ।भरुकुभा सॊघीम स्वरूऩ कामभ बएसॉगै स्थानीम स्तयभा आमोगको 
सॊगठनात्भक सॊयचना थऩ सदुृढ फनाउनका रातग अध्ममन र्वश्लेषण गने काभ प्रायम्ब गरयएको छ । 
आमोगको हार र्वद्यभान सॊगठनात्भक सॊयचना अनसूुची–१ भा तथा कभिचायीहरूको स्वीकृत दयफन्दी 
र्ववयण अनसूुची–२ भा उलरेख गरयएको छ ।  
1.७ आमोग य अन्म तनकामफीचको अन्तसिम्फन्ध : 
सॊवैधातनक तथा कानूनी व्मवस्थाफभोख्जभ र्वतबन्न तनकामहरू आमोगको कामिसम्ऩादनसॉग अन्तसिम्फख्न्धत 
यहेका छन ् । आमोगको कामिसम्ऩादनसॉग प्रत्मऺ सम्फन्ध यहेका र्वतबन्न तनकामहरू देहाम फभोख्जभ  
छन ्। 
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1.७.१  ख्जलरा प्रशासन कामािरम (अतधकाय प्रत्मामोजन) :  
नेऩार सयकायको अतधकृत कभिचायीराई आमोगफाट अतधकाय प्रत्मामोजन हनुसक्ने व्मवस्था 
सॊर्वधानभा बएफभोख्जभ आमोगफाट केही ऩहाडी तथा र्हभारी ख्जलराका प्रभखु ख्जलरा अतधकायीराई 
अनसुन्धानसम्फन्धी केही अतधकाय प्रत्मामोजन गरयएको छ । नेऩार याजऩर, खण्ड ६४, सॊतमा ३४, 
बाग ४ तभतत 2071।9।28 भा प्रकाख्शत अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
सूचनाफभोख्जभ ताप्रेजङु, ऩाॉचथय, सॊखवुासबा, बोजऩयु, सोरखुमु्फ,ु ओखरढुॊगा, खोटाङ, धाददङ, 
काभ्रऩेराञ्चोक, तसन्धऩुालचोक, नवुाकोट, यसवुा, भनाङ, भसु्ताङ, गोयखा, रभजङु, गलुभी, अघािखाॉची, हमु्रा, 
जमु्रा, भगु,ु डोलऩा, कातरकोट, जाजयकोट, रुकुभ, योलऩा, सलमान, प्मूठान, फैतडी, फझाङ, फाजयुा य अछाभ 
गयी ३२ ख्जलराका प्रभखु ख्जलरा अतधकायीहरू तथा उि ख्जलराका ख्जलरा सयकायी वर्कर 
कामािरमका सयकायी वर्करहरूराई तोर्कएको शतिफभोख्जभ आमोगको अतधकाय प्रमोग गनि ऩाउने 
गयी अतधकाय प्रत्मामोजन गरयएको तथमो । तभतत २०७४।३।२६ भा प्रकाख्शत नेऩार याजऩर, 
खण्ड ६७, सॊतमा १५, बाग ४ अनसुाय उि ख्जलराहरू भध्मे धाददङ, काभ्रऩेराञ्चोक, तसन्धऩुालचोक, 

नवुाकोट य  यसवुा ख्जलराराई ख्झकी दोरखा, याभेछाऩ य दाच ुिरा ख्जलराराई थऩ गयी जम्भा ३० 
ख्जलराका प्रभखु ख्जलरा अतधकायीराई अतधकाय प्रत्मामोजन गरयएको  छ । 

1.७.२ र्वशेष अदारत : 
आमोगफाट बएको अनसुन्धानफाट कुनै साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे भ्रष्टाचाय गयेको देख्खएभा 
मस्तो व्मख्ि वा सो कामिभा सॊरग्न अन्म व्मख्ि उऩय अतधकाय प्राप्त अदारतभा भदु्दा दामय गनिसक्ने 
व्मवस्था नेऩारको सॊर्वधानभा छ ।सॊर्वधान तथा कानूनभा व्मवस्था बए फभोख्जभ अनसुन्धानफाट 
भ्रष्टाचायजन्म कसयु बएको देख्खएभा आमोगफाट र्वशेष अदारतभा भदु्दा दताि हनेु गयेको छ । र्वशेष 
सयकायी वर्करको कामािरमफाट मस सम्फन्धभा फहसऩैयवी हनेु गदिछ। आवश्मकतानसुाय आमोगफाट 
र्वशेष अदारतभा ऩनुयावदेन तथा सवोच्च अदारतभा ऩनुयावरोकनको तनवेदन दताि गने कामि  
गरयन्छ । 

1.७.३ सशुासन तथा अनगुभन सतभतत : 
प्रतततनतधसबाका सतभततरे सॊवैधातनक तनकामको अनगुभन गने सॊवैधातनक व्मवस्था बए अनरुूऩ 
व्मवस्थार्ऩका-सॊसदको सशुासन तथा अनगुभन सतभततफाट आमोगका काभकायफाहीहरूको अनगुभन 
हनेु गयेको छ । आमोगको वार्षिक प्रततवदेन भापि त ददइएका सझुावहरूको कामािन्वमनको र्वषमभा 
सशुासन तथा अनगुभन सतभततभा छरपर हनेु गदिछ । मसैगयी भ्रष्टाचाय तनमन्रणका प्रमासहरूराई 
गततशीर य प्रबावकायी फनाउन तथा सशुासन य सदाचाय प्रवर्द्िनभा देख्खएका सभस्मा सभाधान गनिका 
रातग सतभततफाट सम्फर्द् तनकामहरूसॉग छरपर तथा अन्तर्क्रि मा हनुकुा साथै आवश्मक 
तनणिम/तनदेशन सभेत हनेु गयेको छ । 

 1.७.४ यार्ष्ट्रम सतकि ता केन्र : 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय यार्ष्ट्रम सतकि ता केन्ररे साविजतनक ऩद धायण गयेको 
व्मख्िरे हयेक आतथिक वषि सभाप्त बएको साठी ददनतबर आफ्नो सम्ऩख्त्त र्ववयण बयी सम्फख्न्धत 
तनकामभा फझुाए/नफझुाएको र्वषमभा अनगुभन गयी प्रततवेदन आमोगभा ऩठाउने गयेको छ ।प्राप्त 
प्रततवेदनभा उलरेख बएका सम्ऩख्त्त र्ववयण नफझुाउने साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िहरूराई 

कानूनफभोख्जभ आमोगफाट जरयवाना हुॉदै आएको छ । 

 1.७.५ अन्म तनकामहरू : 
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आमोगफाट साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे गयेको भ्रष्टाचायजन्म कामिको अनसुन्धानका 
तसरतसराभा नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामहरूफाट आवश्मक जानकायी तथा र्ववयण प्राप्त हनेु 
गयेको छ । भन्रारमहरू, यार्ष्ट्रम सतकि ता केन्र, तनजाभती र्कताफखाना, याजश्व अनसुन्धान र्वबाग, 
सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण र्वबाग, नेऩार याष्ट्र फैंक रगामतका अतबरेख य र्ववयण यहने तनकामहरूफाट 
आवश्मक र्ववयण आमोगराई प्राप्त हनु्छ । त्मसैगयी आमोगभा ऩयेको कुनै उजयुी अन्म तनकामको 
अतधकायऺेर अन्तगित ऩने प्रकृततको देख्खएभा आमोगफाट आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत 
तनकामसभऺ रेखी ऩठाउने गरयएको छ । मस्ता तनकामहरूभा सम्फख्न्धत भन्रारम/र्वबाग/कामािरम, 
र्वश्वर्वद्यारम, सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण र्वबाग, याजश्व अनसुन्धान र्वबाग, नेऩार प्रहयी रगामत अन्म 
तनमाभक तनकामहरू यहेका छन ्। 

1.८ फजेट व्मवस्था : 
र्वख्शष्टीकृत सॊस्थाको रूऩभा यहेको अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग अनसुन्धान तहर्ककातसम्वन्धी 
कामिभा सॊरग्न यहॉदै आएको छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गने कामिका रातग मसरे 
प्रवर्द्िनात्भक एवॊ तनयोधात्भक कामि सभेत गदै आएको छ । मसका रातग आवश्मक ऩने फजेटको 
व्मवस्था नेऩार सयकायफाट हुॉदै आएको छ । आतथिक वषि २०७३/७४ भा आमोगका रातग 
छुट्याइएको ऩुॉजीगततपि को फजेटफाट बवन तनभािण, पयेख्न्सक लमाफ सॊचारन, इख्न्जतनमरयङ लमाफ तनभािण, 

सवायी साधन खरयद रगामतका कामि गरयएको तथमो बने चारतुपि को फजेटफाट तरफ बत्ता रगामतभा 
खचि गरयएको तथमो । मस आतथिक वषिभा आमोगका रातग छुट्याइएको कुर फजेट 
रु.१,२०,२०,५२,२६७।९७ भा रु.८७,०८,१४,८९५।११ तनकासा बई त्मख्त्त नै यकभ खचि बएको  
छ । आमोगराई प्राप्त फजेटभध्मे सॊस्थागत सदुृढीकयणतपि  चारभुा रु.९,५१,३५,०००।– य ऩुॉजीगतभा  
रु.४०,६८,५५,०००।– र्वतनमोजन बएकोभा चारतुपि  रु.६,५५,७३,२०६।८० य ऩुॉजीगततपि  
रु.२९,३७,९८,०००।– खचि बएको छ । सॊस्थागत सदुृढीकयण अन्तगित बौततक ऩूवािधाय र्वकासतपि  
आमोगका कामािरम बवन तनभािण, उऩकयण खरयद रगामत कामि गरयएको छ । त्मसैगयी जनशख्िको 
ऺभता अतबवृर्र्द्, अध्ममन अनसुन्धान, आमोगका कानूनी तथा कामिर्वतधगत सॊमन्रको र्वकासका रातग 
र्वतबन्न कामिक्रभहरू सञ्चारन गरयएका छन ्। प्रततवेदन अवतधसम्भ आमोगभा कुनै ऩतन फेरुज ु यहेको  
छैन । आमोगको र्वतनमोजन, तनकासा, खचि, याजस्व आम्दानी तथा धयौटीको र्ववयण अनसूुची-३ भा प्रस्ततु 
गरयएको छ । 
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२.१ फैठक य तनणयम : 
 भ्रष्टाचायजन्म कामयहरू उऩय अख्ख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट हनेु अनसुन्धान तथा 

अतबमोजनसम्फन्धी विषमहरूभा आमोगको फैठकफाट तनणयम हनु्छ । आमोगभा ऩयेका उजयुी उऩय 
विस्ततृ अनसुन्धान गनय तोवकएका अनसुन्धान अतधकृतहरूरे तमाय गयेको अनसुन्धान प्रततिेदन 
आमोगको फैठकभा प्रस्ततु गरयन्छ य छरपर बई तनणयम हनु्छ । मसका साथै आमोगका अन्म 
आिश्मक विषमहरूभा सभेत आमोगको फैठकभा छरपर बै तनणयम तरइन्छ । साभान्मतमा हप्ताभा 
दईुऩटक आमोगको फैठक फस्छ । आतथयक िषय २०७३।७४ भा आमोगको कुर ७६ िटा फैठक 
फसी वितबन्न विषमहरूभा गयी जम्भा ८६० िटा तनणयमहरू तरइएको छ ।  

२.२ उजयुी : 
 उजयुीकतायहरूको सहज ऩहुॉचका रातग अख्ख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे वितबन्न 

भाध्मभहरूफाट उजयुी ददन सवकने प्रफन्ध गयेको छ । आमोगभा हरुाक, इभेर, आमोगको िबे 
साइटभा व्मिस्था बएको अनराइन उजयुी, फ्माक्स, टोर वि नम्फयभा भ्िाइस येकतडयङ भापय त तथा 
व्मख्िहरू आपैं  आई उजयुी दताय हनेु गयेका छन।् मस अततरयि ऩत्रऩतत्रका तथा अन्म विद्यतुीम 
सञ्चाय भाध्मभभा प्रकानन तथा प्रसायण बएका साियजतनक चासोका विषमहरूराई सभेत आमोगरे 
उजयुीको रूऩभा ग्रहण गने गयेको छ। आमोगभा याज्मका अन्म तनकामहरूफाट सभेत उजयुीहरू 
प्राप्त हनेु गयेका छन ्। आतथयक िषय २०७३।७४ भा वितबन्न भाध्मभहरूफाट आमोगको केन्र, 
तथा भातहत कामायरमहरूभा ऩनय आएका तथा अख्घल्रो आतथयक िषयफाट ख्जम्भेिायी सयेका 
उजयुीहरूको सॊख्मा तनम्नानसुाय यहेको छ्- 

तातरका २.१ उजयुीको सॊख्मा 

कामायरम आ.ि.207३।7४ 
भा दताय बएका उजयुी 

गत आ.ि.फाट 
ख्जम्भेिायी सयेका उजयुी 

जम्भा 
उजयुी 

अ.द.ुअ.आ., टॊगार ७७०७ 538६  1३0९३  

आमोगको कामायरम इटहयी/धनकुटा 773 454  1227  

आमोगको कामायरम हेटौंडा/फददयफास 773 673  1446  

आमोगको कामायरम ऩोखया/फटुिर 1009 553 1562 

आमोगको कामायरम सखेुत/कोहरऩयु 798 386 1184  

आमोगको कामायरम भहेन्रनगय/ददऩामर 644 424 1068  

कुर जम्भा 11704 7876 19580 

 

ऩरयच्छेद– २ 
आमोगफाट सम्ऩाददत कामयहरूको सॊख्मात्भक विियण 
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िावषयकिावषयक  प्रततिदेन,प्रततिदेन,२०७३२०७३//७४७४  

 

ऺेत्रगत रूऩभा हेदाय आतथयक िषय २०७३/७४ भा फढी उजयुी ऩयेका वितबन्न ऺेत्रहरूसॉग सम्फद्ध 
उजयुीहरूको सॊख्मा देहाम फभोख्जभ यहेको छ : 

तातरका २.२ ऺते्रगत रूऩभा उजयुीको सॊख्मा 

क्र.सॊ. उजयुीको ऺते्र सॊख्मा 
1.  ख्नऺा 3974 

2.  स्थानीम तनकाम 3042 

3.  बतूभ प्रनासन 1341 

4.  स्िास््म 901 

5.  गृह प्रनासन 895 

6.  िन 757 
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उख्ल्रख्खत तातरकाफाट ख्नऺा ऺेत्रसॉग सम्फख्न्धत उजयुी करयफ 20.30%, सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम 
विकास भन्त्रारमसॉग सम्फख्न्धत 15.54%,  बतूभसधुाय तथा व्मिस्था भन्त्रारमसॉग सम्फख्न्धत 6.85%, 
स्िास््म सेिासॉग सम्फख्न्धत 4.60%, गृह भन्त्रारमसॉग सम्फख्न्धत 4.57% तथा िन तथा ब-ूसॊयऺण 
भन्त्रारमसॉग सम्फख्न्धत उजयुी 3.87% यहेको देख्खन्छ । मसका अततरयि सम्ऩख्ि भूल्माॊकन तथा विनेष 
अनसुन्धानतपय  2118 (10.82%) य नैख्ऺक प्रभाणऩत्र छानतफनतपय  2379 (12.15%) उजयुीहरू 
ऩनय आएका छन ्। विगत ऩाॉच िषयको त्माॊक हेदाय हयेक िषय फढी उजयुी ऩने ऺेत्रहरू उस्तै यहेको त्म 
देहामको येखाख्चत्र (Bar Graph) फाट देख्खन्छ : 
 

 

२.३ प्रायख्म्बक छानतफन : 
 आमोगरे उजयुीको गाम्बीमयता तथा प्राप्त प्रभाणका आधायभा अनसुन्धान कामयराई दईु चयणभा 

सम्ऩन्न गदयछ।उजयुीको विषमभा प्रायख्म्बक छानतफनफाट विस्ततृ अनसुन्धान गने, ताभेरीभा याख्न ेिा 
सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाउने रगामतका कामय गरयन्छ । प्रायख्म्बक छानतफनफाट भ्रष्टाचाय 
गयेको देख्खन आएभा विस्ततृ अनसुन्धान तहवककात गनयको तनतभि आमोगफाट अनसुन्धान अतधकृत 
तनमिु गयी कायफाही अगातड फढाइन्छ । 

आ.ि. 207३।7४ भा प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका उजयुीहरूको सॊख्मा तनम्नानसुाय 
यहेको छ : 
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तातरका २.३ प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका उजयुीको सॊख्मा 
 

 

 

कामायरम 
 

कुर 
उजयुीको 
सॊख्मा 

पर्छ्यौट गरयएका उजयुीको सॊख्मा फाॉकी 
उजयुीको 
सॊख्मा 

 

प्रायख्म्बक 

छानतफनफाट 

ताभेरी बएको 

विस्ततृ 

अनसुन्धानभा 
गएको  

अन्म 
कायफाही 
बएको  

कुर 
पर्छ्यौट 

 

अ.द.ुअ.आ.,टॊगार 1३0९३  ३९54 १८० ३४८३ 7617 547६  

आमोगको कामायरम 
इटहयी/धनकुटा 1227  583 २8 276 887 340 

आमोगको कामायरम 
हेटौंडा/फददयफास 

1446  ७९४ १९ ११५ 928 518 

आमोगको कामायरम 
ऩोखया/फटुिर 

1562 ५२७ २१ ४७४ 
1022  

 
540 

आमोगको कामायरम 
सखेुत/कोहरऩयु 

1184  ५७६ ४४ ९२ 
712  

 
472 

आमोगको कामायरम 
कञ्चनऩयु/ददऩामर 

1068  ६३१ १४ ५० 695 373 

जम्भा 19580 7065 306 4490 11861 7719 

  

 

 

प्रायख्म्बक छानतफनफाट बएको उजयुी पर्छ्यौटको त्माॊक हेदाय अख्ख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग, टॊगारभा ऩयेका उजयुीहरूभध्मे ५८.१8 प्रततनत उजयुीहरू पर्छ्यौट बएका छन ् बने 
भातहत कामायरमहरूको सभग्र उजयुी पर्छ्यौट प्रततनत ६५.४२ प्रततनत यहेको छ। आमोग य 
भातहत कामायरम सभेतको कुर उजयुीहरू १९,५८० भा 1१,८61 उजयुीहरू पर्छ्यौट बई सभग्र 
पर्छ्यौट बने ६०.५8 प्रततनत यहेको छ । पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेका 7,७१९ उजयुीहरूभा 
अनसुन्धान जायी यहेकोरे आगाभी आतथयक िषयभा ख्जम्भेिायी सयेय गएका छन ्। आमोगभा कुर 
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दताय य पर्छ्यौट बएका उजयुीहरूको तनकामगत विियण अनसूुची ४ भा य आमोगको प्रत्मामोख्जत 
अतधकाय प्रमोग गनेख्जल्रा प्रनासन कामायरमहरूभा दताय बएका उजयुीसम्फन्धी विियण अनसूुची  ५ 
भा प्रस्ततु गरयएको छ ।  

उजयुी दताय य पर्छ्यौटको सॊख्मा तथा फाॉकी यहेका उजयुीहरूको सॊख्मासम्फन्धी विगत चाय िषयको 
त्माॊकको तरुना गदाय वितबन्न आतथयक िषयहरूभा त्माॊक घटफढ बएको देहामको ख्चत्रफाट स्ऩष्ट 
हनु्छ । विगत चाय िषयभा दताय बएका, पर्छ्यौट बएका य पर्छ्यौट हनु फाॉकी बै अको िषयभा 
ख्जम्भेिायी सयेका उजयुीहरूको सॊख्मा हेदाय आतथयक िषय २०७१।७२ भा उजयुीको सॊख्मा फढेको 
देख्खन्छ बने त्मसऩतछ क्रभन: घट्दै गएको देख्खन्छ । आतथयक िषय २०७१।७२ भा राभो 
सभमसम्भ रयि यहेको प्रभखु आमिु य अन्म आमिु ऩदभा तनमखु्ि बै आमोगभा ऩदातधकायीहरूरे 
ख्जम्भेिायी िहन गयेको य आमोगका ऺेत्रीम य सम्ऩकय  कामायरमको स्थाऩना सभेत बै नागरयकहरूको 
आमोगसॉगको ऩहुॉच सहज बएको हुॉदा आमोगभा प्राप्त हनेु उजयुीको सॊख्मा उल्रेख्म रूऩभा फढेको 
देख्खन्छ । तय आ.ि. २०७२।७३ को ऩूिायद्धयभा जायी बएको नेऩारको सॊविधानभा अनखु्चत 
कामयसम्फन्धी आमोगको अतधकायऺेत्र कटौती बएऩतछ सो सभमऩश्चात आमोगभा प्राप्त हनेु उजयुीको 
सॊख्माभा केही कभी हुॉदै आएको देख्खन्छ । पर्छ्यौट हनु फाॉकी बै अको िषयभा ख्जम्भेिायी सयेका 
उजयुीहरूको सॊख्मातपय  हेदाय आतथयक िषय २०७०।७१ देख्ख २०७३।७४ सम्भ हयेक िषय क्रभन: 
सॊख्मा कभ हुॉदै गएको देख्खएको हुॉदा आमोगको कामयसम्ऩादनभा सधुाय हुॉदै गएको बन्न सवकन्छ । 

 

२.४ विस्ततृ अनसुन्धान : 
मस आतथयक िषयभा विस्ततृ अनसुन्धान ऩश्चात आमोगका तनणयमहरूफाट वितबन्न कायफाही बएको  
छ । जसभध्मे 1५४ िटा भदु्दा विनेष अदारतभा दामय गने तनणयम बएको, २९ िटा विबागीम 
कायफाही गने तनणयमहरूफाट ७१ जनाराई विबागीम कायफाही गनय रेखी ऩठाइएको, ४ िटा 
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तनणयमहरूफाट दषु्ऩरयभाण सच्माउन रेखी ऩठाइएको य २/२ िटा तनणयमफाट क्रभन: ध्मानाकषयण य 
सचेत गयाउन रेखी ऩठाइएको छ । मसैगयी आमोगफाट ६९ िटा सझुािहरू सम्फख्न्धत 
तनकामहरूभा रेखी ऩठाइएको, १४६ िटा अन्म कायफाही गने तनणयम बएका य १६ िटा 
तनणयमहरूफाट रु.७१,०२,७७५।४५ असरु उऩयका रातग सम्फख्न्धत तनकामहरूभा रेखी 
ऩठाइएको छ। साथै विस्ततृ अनसुन्धानको क्रभभा रु.२,८२,६१,४५०।२७ असरु उऩय बएको  
छ । आमोगफाट आ.ि. 07३/7४ भा विनेष अदारतका ५२ पैसरा उऩय ऩनुयािेदन गने तथा 
१७ िटा पैसरा उऩय ऩनुयािेदन नगने तथा सिोच्च अदारतका ९४ िटा पैसरा उऩय 
ऩनुयािरोकन नगने तनणयम बएको छ । मसैगयी आमोगफाट २७० उजयुी ताभेरीभा याख्न ेय १७ 
िटा भलु्तफीभा याख्न ेतनणयम बएको छ । एउटा तनणयमभा एक िा सो बन्दा फढी कायफाहीहरू सभेत 
बएको य कामायन्िमनका रातग तत ्तत ् नीषयकभा सॊख्मा उल्रेख गरयएको हुॉदा तनणयम सॊख्मा य 
कायफाहीको सॊख्मा तथा विियणभा पयक ऩनय गएको छ । विस्ततृ अनसुन्धान बएका उजयुीहरूको 
तनकामगत विियण अनसूुची ६ भा प्रस्ततु गरयएको छ । 

मस आतथयक िषयभा अनसुन्धानको ऺते्र अनसुाय बएको कायफाही विियण तनम्नानसुाय यहेको छ : 
तातरका २.४ विस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाहीको विियण : 

तस. नॊ. कायफाही सॊख्मा तस. नॊ. कायफाही सॊख्मा 

1.  ताभेरी २७० ६ भलु्तफी १७ 

2.  भदु्दा दामय १५४ ७ असरु उऩय १६ 

3.  रेखी ऩठाएको १४६ ८ दषु्ऩरयणाभ सच्माउन े ४ 

4.  सझुाि ६९ ९ सचेत २ 

5.  विबागीम कायफाही २९ १० ध्मानाकषयण २ 
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२.५ भदु्दा दामय : 
 मस आतथयक िषयभा भदु्दा दामय गने तनणयम बएका १५४ भध्मे १५० िटा य अख्घल्रो आ.ि.फाट 

ख्जम्भेिायी सयी आएको ५ थान सभेत गयी जम्भा 1५५ थान भदु्दाहरू विनेष अदारतभा दामय 
बएका छन ्। भदु्दाहरूको विषमगत विियण, प्रततिादी फनाइएका व्मख्िहरूको सॊख्मात्भक विियण 
तथा कुर तफगो भागदाफीसम्फन्धी विियण तनम्नानसुाय यहेको छ :  

तातरका २.५ आ.ि.०७३/७४ को भदु्दासम्फन्धी तनणयम विियण 

क्र.सॊ. विषम भदु्दा 
(सॊख्मा) 

प्रततिादी (सॊख्मा) कुर तफगो भागदाफी 
(रु.) ऩरुुष भवहरा जम्भा 

१. घूस  (रयसित) ६४ ८४ १ ८५  1,03,37,500.00  
२. झठुा नैख्ऺक प्रभाणऩत्र ४० ३९ ५ ४४  0  

३. साियजतनक सम्ऩख्िको 
हातन नोक्सानी 

१८ ३१ ४ ३5  4,94,14,694.43  

४. गैयकानूनी सम्ऩख्ि 
आजयन 

११ १२ ० १२  52,17,72,721.00  

5 गैयकानूनी राब िा 
हातन ऩरु् माएको 

११ ३९ ५ ४४  30,55,66,017.92  

६. याजश्व चहुािट ४ १८ ० १८  १०,६३,४०,४१,५९७.२०  
७. विविध ६ २९ ० २९  0  
जम्भा  १५४ २५१ १६ २६७ 11,52,11,32,530.55  
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 आमोगफाट विगत िषयहरूभा विनेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आतथयक िषय २०७३।७४ 
भा १६० िटा भदु्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ, जसभध्मे ७३.१३% भदु्दाहरूभा आमोगराई 
सपरता प्राप्त बएको छ । विगत आतथयक िषयको तरुनाभा मस िषयभा सपरता दयभा प्रगतत बएको 
त्म तनम्न ख्चत्रफाट देख्खन्छ : 

विनेष अदारतफाट पैसरा बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दाहरूभा सपरताको प्रततनत 

 

२.६ साियजतनक सम्ऩख्िको ऩनुप्रायतप्त िा सॊयऺण : 
आ.ि. ०७३।७४ भा आमोगको तनणयम अनसुाय ऩहाडभा 5 योऩनी 2 आना 3 ऩैसा य तयाईभा 
77 तफघा 7 कठ्ठा 17 धयु साियजतनक जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनय रेखी 
ऩठाइएको छ। 

मस आतथयक िषयभा ऩहाडभा 4 योऩनी 3 आना 0 ऩैसा 3 दाभ जग्गा य तयाईभा 1 तफघा 17 
कठ्ठा 14 धयु जग्गा आमोगको तनणयम कामायन्िमन बई नेऩार सयकायको नाभभा कामभ 
बइसकेको छ। 

प्रायख्म्बक छानतफनका क्रभभा आ.ि. २०७३।७४ भा रु.5,73,22,823।82  असरु उऩय 
बएको तथा रु.1,30,71,276।88 असरु उऩयका रातग सम्फख्न्धत तनकामहरूभा रेखी 
ऩठाइएको छ । त्मसैगयी विस्ततृ अनसुन्धानको क्रभभा मस आ.ि.भा रु.२,८२,६१,४५०।२७ 
असरु उऩय बएको छ बने रु.७१,०२,७७५।४५ असरु उऩय गनय रेखी ऩठाइएको छ । 
विगतका तनणयमहरूको कामायन्िमनफाट रु.45,55,66,096।66 असरु उऩय बएको छ । 
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३.१ अनसुन्धान तथा अभबमोजन 

साविजभनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मक्तिरे कानूनफभोक्तजभ भ्रष्टाचाय भाभनने कुनै काभ गयेको 
देक्तिएभा त्मस्तो व्मक्ति य सो अऩयाधभा सॊरग्न अन्म व्मक्ति उऩय आमोगरे कानूनफभोक्तजभ 
अभधकाय प्राप्त अदारतभा भदु्दा दामय गनि वा गयाउन सक्ने सॊवैधाभनक व्मवस्था यहेको छ । 
त्मसैगयी साविजभनक ऩद धायण गयेको व्मक्ति उऩय भ्रष्टाचायको आयोऩको सबफन्धभा चरेको 
कायफाही य त्मस सबफन्धभा बएको अनसुन्धान य तहर्ककातफाट भनजरे सो अऩयाध गयेको हो बने्न 
र्वश्वास गनुिऩने भनाभसव कायण बएभा आमोगरे त्मस सबफन्धभा प्रचभरत कानूनफभोक्तजभ भदु्दा 
चराउन आदेश ददन सक्ने बनी अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १८ 
भा व्मवस्था यहेको छ । सॊर्वधान तथा कानूनभा बएको ब्मवस्थाका आधायभा आमोगरे सबऩादन 
गने अभबमोजनसबफन्धी काभकायफाही भनदेक्तशत हुॉदै आएका छन ्। मसै अनरुूऩ आमोगफाट आ.व. 
२०७३।७४ भा १५४ भदु्दा चराउने भनणिम बई तीभध्मे १५० भदु्दा सोही आ.व.भा य फाॉकी ४ 
भदु्दा अको आ.व. को प्रायबबभै र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा दताि बएका छन ् । साथै आ.व. 
२०७२।७३ भा भदु्दा चराउने भनणिम बई सभमाबावरे भदु्दा दामय हनु फाॉकी यहेका ५ भदु्दा सभेत 
आ.व. २०७३।७४ भा र्वशेष अदारतभा दताि बएका छन ्। आ.व. २०७३।७४ भा भदु्दा दताि 
गने सबफन्धभा आमोगफाट बएका भनणिमहरूको सायसॊऺऩे मस ऩरयच्छेदभा सभावेश गरयएको छ ।  

3.२ घूस (रयसवत) भरई भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू  

आमोगफाट आ.व. २०७३।७४ भा भदु्दा चराउने भनणिम बएका जबभा १५४ भदु्दाहरूभध्मे ६४ 
वटा भदु्दाहरू घूस (रयसवत) भरई भ्रष्टाचाय गयेको र्वषमसॉग सबफक्तन्धत यहेका छन ्। तऩभसरको 
ताभरकाभा उल्रेि बएका याष्डसेवकहरूरे रयसवत भरएको अवस्थाभा यॊगेहात पेरा ऩायी अनसुन्धान 
हुॉदा भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ को उऩदपा (१) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट 
हनु आएकारे भनजहरू उऩय तऩभसर फभोक्तजभको भफगो कामभ गयी सोही उऩदपाभा व्मवस्था 
बएफभोक्तजभ जरयवाना य सजाम हनु भागदाफी भरई र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय 
गरयएको छ । सो कामिभा भभतमाय बई काभ गने याष्डसेवक वा अन्म व्मक्तिको हकभा दपा २२ 
फभोक्तजभ सजाम भागदाफी भरइएको छ । 

भस.
नॊ. 

आमोगको भनणिम 
भभभत 

आयोऩऩत्र दामय 
भभभत 

याष्डसेवक प्रभतवादीको नाभ, ऩद य कामािरम भफगो (रु.) 

1.  २०७३।४।२० २०७३।४।२७ 

रक्ष्भीप्रसाद ऩयाजरुी, ना.स.ु, भारऩोत कामािरम, 

भनभैज ु।  

कभरफहादयु ित्री, सबेऺक, नाऩी कामािरम, 
भनभैज ु। 

३०,०००।- 

2.  २०७३।४।२० २०७३।४।३० 
सूमिफज्र फज्राचामि, प्रा.ना.स.ु, मातामात व्मवस्था 
कामािरम, वागभती, एकान्तकुना, रभरतऩयु  । 

१५,०००।- 

ऩरयच्छेद– ३ 
अभबमोजन 
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3.  २०७३।४।32 २०७३।५।१० 

प्रभेकुभाय बट्टयाई, ना.स.ु, मातामात व्मवस्था 
कामािरम, नायामणी, वीयगॊज । २०,०००।- 

4.  २०७३।४।32 २०७३।५।१४ 

वीयेन्रकुभाय मादव, प्रार्वभधक अभधकृत, नेऩार 
कृर्ष अनसुन्धान ऩरयषद्, काठभाडौं (भसॊचाइ भडऩ 
वोरयङ मोजना काज) । 

२,५०,०००।– 

5.  २०७३।५।१४ २०७३।५।१६ 
शबबपु्रसाद चौधयी, नाऩी सबेऺक, नाऩी 
कामािरम, चाफर्हर, काठभाडौं । 

३,०1,0००।- 

6.  २०७३।५।१४ २०७३।६।१० 
चन्देश्वयी मादव, इक्तन्जभनमय, सहयी र्वकास तथा 
बवन भनभािण र्वबाग, भडभबजन कामािरम, भोयङ । 

१०,०००।- 

7.  २०७३।५।१४ २०७३।५।१६ 

ददनेश शे्रष्ठ, कयाय सेवाको सव-इक्तन्जभनमय, 
काठभाडौं भहानगयऩाभरका वडा नॊ. 3, 
काठभाडौं । 

3,00,000।- 

8.  २०७३।५।१४ २०७३।५।२४ 

याभदरुायी शयण बगत, इक्तन्जभनमय, जर उत्ऩन् न 
प्रकोऩ भनमन्त्रण भडभबजन कामािरम नॊ. १८, 

रभही, दाङ । 

१,५७,०००।- 

9.  २०७३।५।26 २०७३।५।२७ 

सोनाभ भछरयङ शेऩाि, अध्मऺ, अक्तिर नेऩार 
र्हभारी फौद्ध सॊघ ।  
सोनाभ वाङछेन शेऩाि, अध्मऺ, र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सभभभत, फदु्ध एकेडेभी आवासीम 
भाध्मभभक र्वद्यारम, जोयऩाटी । 
नयफहादयु फढुाथोकी, ऩूवि अध्मऺ, र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सभभभत, फदु्ध एकेडेभी आवासीम 
भाध्मभभक र्वद्यारम, जोयऩाटी । 

१०,००,०००।- 

10.  २०७३।6।7 २०७३।६।९ 
फरु्द्धजङ्ग गरुुङ, प्रार्वभधक चौथो (ओबयभसमय), 
टोिा नगयऩाभरका । 

४५,०००।– 

11.  २०७३।7।4 २०७३।७।५ 

यभेश राभभछान,े शािा अभधकृत, वैदेक्तशक 
योजगाय र्वबाग । १०,००,०००।– 

12.  २०७३।7।10 २०७३।७।११ 
याभनयेश याम, ना.स.ु, भारऩोत कामािरम, सरािही 
। 

१२,२५,०००।- 

13.  २०७३।7।10 २०७३।७।११ 

हजायी मादव, प्रभिु नाऩी अभधकृत, नाऩी 
कामािरम, चाफर्हर, काठभाडौं, 
ददऩेन्र ऩक्तडडत, नाऩी सबेऺक, नाऩी कामािरम, 

चाफर्हर, काठभाडौं । 

२,००,०००।- 

14.  २०७३।8।2 २०७३।८।८ 
सन्जमकुभाय मादव, सव इक्तन्जभनमय, भसॉचाइ 
र्वकास भडभबजन कामािरम, वीयेन्रनगय, सिेुत । 

97,०००।- 

15.  २०७३।8।2 २०७३।८।९ 
गरुाफ चौधयी, गा.र्व.स. सक्तचव, गाउॉ र्वकास 
सभभभतको कामािरम, भझौया¸ भफसनऩयु  । 

10,०००।- 

16.  २०७३।8।6 २०७३।८।१३ 
ऻानयाज रबसार, भारऩोत अभधकृत, भारऩोत 
कामािरम, भसयाहा । 

40,000।- 



20 ऩरयच्छेदऩरयच्छेद--३३, , अभबमोजन 

  
वार्षिकवार्षिक  प्रभतवदेन,प्रभतवदेन,२०७३२०७३//७४७४  

17.  २०७३।8।9 २०७३।८।१६ 
नयेश शे्रष्ठ, इक्तिभनमय, इटहयी उऩ 
भहानगयऩाभरका । 10,000।- 

18.  २०७३।8।13 २०७३।८।१९ 

धनफहादयु र्व.क., कामािरम सहमोगी (दोस्रो 
तह), नेऩार र्वद्यतु प्राभधकयण, भकवानऩयु 
र्वतयण शािा । 

र्वष्णपु्रसाद चौरागाई, ऩूवि कभिचायी । 

३२,०००।– 

19.  २०७३।8।16 २०७३।८।१७ 

अॊगयुकुभाय भसग्देर, नामफ सबु्फा, बभूभसधुाय 
कामािरम, काठभाडौं । 

र्वष्णयुाज आचामि, रेिनदास । 
५०,०००।– 

20.  २०७३।8।20 २०७३।८।२३ 
सन्तोषकुभाय भहासेठ, अभभन, नाऩी कामािरम, 

भहोत्तयी । 
१,००,०००।– 

21.  २०७३।8।30 २०७३।९।८ 

क्तजतेन्र र्व.क., शािा अभधकृत, इराका प्रशासन 
कामािरम, भत्रबवुनवस्ती, कन्चनऩयु, 
सबुाष भसॊ यावर, नामफ सबु्फा, इराका प्रशासन 
कामािरम, भत्रबवुनवस्ती, कन्चनऩयु । 

भाधवफहादयु भसॊह ऺेत्री, भत्रबवुनवस्ती, कन्चनऩयु 
। 

१०,०००।- 

22.  २०७३।9।4 २०७३।9।१4 
गॊगाप्रसाद साह, नाऩी सवेऺक, नाऩी कामािरम, 
बैयहवा । 

१५,०००।- 

23.  २०७३।9।12 २०७३।९।२१ 

दगुािरार र्वश्वकभाि, सॊमोजक, फाॉके क्तजल्रा 
कोहरऩयु नगयऩाभरका । 

ढारफहादयु डाॉगी, भकु्तिमा, फाॉके क्तजल्रा 
कोहरऩयु नगयऩाभरका । 

१५,०००।– 

24.  २०७३।1०।03 २०७३।१०।१२ 
याधेश्माभ साह, सवेऺक, नाऩी कामािरम, करैमा, 
फाया।  

५,०००।– 

25.  २०७३।1०।10 २०७३।१०।११ 

गणेशप्रसाद भभश्रा, नाऩी सबेऺक, नाऩी कामािरम, 

टोिा सयस्वती, काठभाडौं । 

प्रभोद ऩाडडे, रेिाऩढी व्मवसामी । 
१,००,०००।- 

26.  २०७३।1०।12 २०७३।१०।१३ 
प्रभेचन्र झा, नाऩी अभधकृत, २ नॊ. नाऩी टोरीको 
कामािरम, टीकाथरी, बिऩयु ।  

१,५०,०००।– 

27.  २०७३।1०।13 २०७३।१०।१७ 
भचाकाजी भहजिन, सवेऺक, नाऩी कामािरम, 
करङ्की, काठभाडौं । 

५०,०००।– 

28.  २०७३।1०।20 २०७३।१०।२४ 
याधेशयण ठाकुय, नामफ सबु्फा, भारऩोत 
कामािरम, धनषुा । 

5,000।- 

29.  २०७३।1०।24 २०७३।१०।२५ 
श्माभप्रसाद अमािर, ना.स.ु, रभरतऩयु क्तजल्रा 
अदारत । 

३,००,०००।- 

30.  २०७३।1१।01 २०७३।1१।01 

ध्रवुप्रसाद वाग्रे, कुल्री (ऩाॉचौ तह), काठभाडौं 
उऩत्मका िानेऩानी भरभभटेड, शािा कामािरम, 
फानेश् वय, काठभाडौं । 

7,000।- 
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31.  २०७३।1१।12 २०७३।1१।1५ 
प्रकाश क्तघभभये, उऩन्मामाभधविा, क्तजल्रा 
सयकायी वर्कर कामािरम, काठभाडौं । 

२०,०००।- 

32.  २०७३।1१।20 २०७३।1१।2२ 

ऋर्षयाभ फढुाथोकी, नामफ सबु्फा, भारऩोत 
कामािरम बिऩयु । 

केशफफहादयु ित्री, कामािरम सहमोगी, भारऩोत 
कामािरम बिऩयु। 

भफष्णहुयी क्तन्हतसु,ु रेिाऩढी व्मवसामी, भारऩोत 
कामािरम बिऩयु । 

४,००,०००।– 

33.  २०७३।12।08 २०७३।12।0९ 
अजुिनप्रसाद रयजार, शािा अभधकृत, मातामात 
व्मवस्था र्वबाग, भीनबवन काठभाडौं । 

२५,०००।– 

34.  २०७३।12।10 २०७३।12।1१ 
गोफधिन िड्का, नामफ सबु्फा, क्तजल्रा र्वकास 
सभभभतको कामािरम, काठभाडौं । 

४,००,०००।– 

35.  २०७३।१२।१७ २०७३।१२।१८ 

फार भकुुन्द शे्रष्ठ, नाऩी सबेऺक, नाऩी कामािरम 
चाफर्हर अन्तगितको २ नॊ. नाऩी टोरी, 
काठभाडौं । 

३०,०००।- 

36.  २०७३।१२।28 २०७३।१२।३० 
गणेशफहादयु काकी, सहामक वन अभधकृत, 

इराका वन कामािरम, आवाि, कास्की । 
५०,०००।- 

37.  २०७३।१२।28 २०७३।१२।2९ 

छत्रफहादयु ऩौडेर, सहामक प्रशासक (अभधकृत 
ततृीम), गठुी सॊस्थान, शािा कामािरम,  

बिऩयु । 
५०,०००।– 

38.  २०७4।१।07 २०७4।१।१0 
कृष्णप्रसाद जोशी, अभभन, नाऩी कामािरम,  

धनषुा । 
३०,०००।– 

39.  २०७4।१।07 २०७4।१।८ 
सन्तोषकुभाय शे्रष्ठ, अभभन, कभराभाई 
नगयऩाभरका भसन्धरुी । 

२२,५००।- 

40.  २०७4।१।11 २०७4।१।1३ 
याभरोचन ठाकुय, नाऩी सबेऺक, नाऩी कामािरम, 
धनषुा ।  

22,000।- 

41.  २०७4।१।11 २०७4।१।1४ 
क्तशवकुभाय मादव, पयेष्टय, सेक्टय वन कामािरम 
भैनाऩोिय, फददिमा । 

७,०००।- 

42.  २०७4।१।14 २०७4।१।1५ 

नयनाथ ऩौडेर, इक्तिभनमय, भडभबजन सडक 
कामािरम, काठभाडौं- १, भीनबवन, 
भभनष भहतो, सव इक्तिभनमय, भडभबजन सडक 
कामािरम, काठभाडौं- १, भीनबवन, 
क्तचत्रफहादयु के.सी., रेिा अभधकृत, भडभबजन 
सडक कामािरम, काठभाडौं- १, भीनबवन । 

२,४०,०००।- 

43.  २०७4।१।14 २०७4।१।1७ 

यत्नभनभध क्तचरवुार, िाद्य अनसुन्धान अभधकृत, 
िाद्य प्रर्वभध तथा गणु भनमन्त्रण र्वबाग, 

फफयभहर, काठभाडौं । 
१०,०००।– 

44.  २०७4।१।25 २०७4।१।२८ 
शबुाष ऩौडेर, वडा सक्तचव (नामफ सबु्फा), 
सोनभा गाउॉऩाभरका, भहोत्तयी  । 

१५,०००।- 

45.  २०७4।2।12 २०७4।2।2९ याजेन्रकुभाय आचामि, वडा सक्तचव, नौकुडड ४,५०,०००।– 
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गाउॉऩाभरका, यसवुा । 

श्लोक राभा, सहामक कभिचायी, नौकुडड 
गाउॉऩाभरका, यसवुा । 

46.  २०७4।2।18 २०७4।2।1९ 

गोर्वन्द ऩडुासैनी, नामफ सबु्फा, क्तजल्रा प्रशासन 
कामािरम, काठभाडौं, 
भकु्तिनाथ दवाडी, काठभाडौं । 

२६,०००।- 

47.  २०७4।2।18 २०७4।2।२1 
याभफहादयु भहत, भभटय रयडय, नेऩार र्वद्यतु 
प्राभधकयण बरऩयु शािा । ५,०००।– 

48.  २०७4।2।18 २०७4।2।२1 
भफनोदकुभाय भडडर, नाऩी सबेऺक, नाऩी 
कामािरम, दभक, झाऩा । ६,८०,०००।– 

49.  २०७4।2।25 २०७4।2।2८ 

केदाय भतवायी, क्तजल्रा क्तशऺा अभधकायी, क्तजल्रा 
क्तशऺा कामािरम, ऩसाि । 

नवरर्कशोय देव, इक्तन्जभनमय, क्तजल्रा क्तशऺा 
कामािरम, ऩसाि । 

50,000।– 

 

20,000।- 

50.  २०७4।2।29 २०७4।2।३१ 
भाधोरार तेरी (गपु्ता), ना.स,ु घयेर ु तथा साना 
उद्योग कामािरम, नवरऩयासी । ५०,०००।– 

51.  २०७4।2।29 २०७4।३।०७ 
र्वनोदप्रसाद दाहार, नामफ सबु्फा, मातामात 
व्मवस्था कामािरम कोशी (सवायी), इटहयी । ५,०००।- 

52.  २०७4।3।1 २०७4।3।२ 

बोराकुभाय आरे, कामिकायी अभधकृत, गोरन्जोय 
गाउॉऩाभरका, भसन्धरुी 
शतीशकुभाय बट्टयाई, कामिकायी अभधकृत, र्पक्कर 
गाउॉऩाभरका, भसन्धरुी । 

1,5१,०००।– 

 
 

90,000।- 

53.  २०७4।3।1 २०७4।3।५ 

याभहरय रयजार, उऩसक्तचव, क्तजल्रा क्तशऺा 
कामािरम सरािही । 

फासदेुव भतभक्तल्सना, उऩसक्तचव, क्तजल्रा क्तशऺा 
कामािरम सरािही । 

४,००,०००।- 

54.  २०७4।3।8 २०७4।3।११ 
शैरेन्रकुभाय कणि, ना.स.ु बभूभसधुाय कामािरम 
नेऩारगॊज, फाॉके । 2०,०००।- 

55.  २०७4।3।15 २०७4।3।१६ 
याजर्कशोयप्रसाद स्वणिकाय, सहामक वन 
अभधकृत, इराका वन कामािरम, फददिमा । 6,०००।- 

56.  २०७4।3।19 २०७4।3।२० 

गोभफन्दप्रसाद कॉ डेर, नामफ सबु्फा, उद्योग 
र्वबाग, भत्रऩयेुश्वय, काठभाडौं । 
कुशश्री र्वश्वकभाि, काठभाडौं । 

33,०००।- 

57.  २०७4।3।19 २०७4।3।२० 

नयफहादयु सारु भगय, िरयदाय, भारऩोत 
कामािरम, नेऩारगॊज, फाॉके । 

भकु्तिप्रसाद ऩौडेर (शभाि), भारऩोत अभधकृत, 
भारऩोत कामािरम, नेऩारगॊज, फाॉके । 

4,98,०००।- 

58.  २०७4।3।19 २०७4।3।२१ 
गणेशप्रसाद आचामि, नामफ सबु्फा, भारऩोत 
कामािरम, सिेुत । 30,०००।- 

59.  २०७4।3।21 २०७4।3।२२ 
भनोजकुभाय मादव, सव इक्तन्जभनमय, क्तजल्रा 
क्तशऺा कामािरम, ऩाॉचथय । 1,25,०००।- 
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60.  २०७4।3।22 २०७4।3।२३ 
सरु्वय याई, इक्तन्जभनमय, भडभबजन सडक 
कामािरम, नवुाकोट । 1,20,०००।- 

61.  २०७4।3।22 २०७4।४।११ 
बऩेुन्र कटुवार, रेिाऩार, मातामात व्मवस्था 
कामािरम, कोशी । 40,०००।- 

62.  २०७4।3।23 २०७4।3।२५ 
बगवान सागय बैर, सऩुयबाइजय, नेऩार र्वद्यतु 
प्राभधकयण, बिऩयु र्वतयण केन्र । 11,०००।- 

63.  २०७4।3।26 २०७4।3।26 

दगुाि दत्त ियेर, इक्तन्जभनमय, िानेऩानी तथा ढर 
भनकास र्वबाग, ऺेत्रीम अनगुभन तथा 
सऩेुयीवेऺण कामािरम, सिेुत । 

दरफहादयु घतॉ, सिेुत । 

87,०००।- 

64.  २०७4।3।29 २०७4।४।१ 

बीभप्रसाद क्तघभभये, अनसुन्धान अभधकृत, याजस्व 
अनसुन्धान भध्म ऩक्तिभाञ्चर तथा सदूुय 
ऩक्तिभाञ्चर ऺेत्रीम कामािरम, कोहरऩयु । 

गोर्वन्दफहादयु शाही, कब्मटुय अभधकृत, याजस्व 
अनसुन्धान भध्म ऩक्तिभा चर तथा सदूुय 
ऩक्तिभा चर ऺेत्रीम कामािरम, कोहरऩयु । 

5,70,०००।- 

 

3.३ झठुा शैक्तऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र ऩेश गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू :- 

आभथिक वषि २०७३।७४ भा भनबनभरक्तित सयकायी कामािरम, सॊस्थान य शैक्तऺक भनकामभा कामियत 
भनबन कभिचायीहरूरे अनकु्तचत राब भरने उदे्दश्मरे सरुु भनमकु्ति य फढुवाका राभग ऩेश गयेको शैक्तऺक 
मोग्मताका प्रभाणऩत्रहरूका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा झठुा प्रभाणऩत्र ऩेश गयेको तथ्म प्रभाक्तणत 
हनु आई साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १२ य प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा १६(१) द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयेको देक्तिएकोरे भनजहरूराई साभफक भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १२ य २९ तथा प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन,  २०५९ को दपा 
१६(१) फभोक्तजभ सजाम हनु भागदाफी भरई र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको 
छ ।  

भस.नॊ. भनणिम भभभत 
आयोऩऩत्र दामय 

भभभत 
प्रभतवादीको नाभ, ऩद य कामािरम मोग्मता य शैक्तऺक सॊस्था 

1. २०७३।४।२० २०७३।४।२८ 

याभजानकी कुभायी याना बन् न े
याभजानकी देवी फडामक, 
अस्थामी क्तशक्तऺका, शॊकय भनबन 
भाध्मभभक र्वद्यारम, शॊकयऩयु, 

कन्चनऩयु । 

भाध्मभभक ऩयीऺा 
(एस.एर.सी.), र्वहाय 
र्वद्यारम ऩयीऺा सभभभत, 
ऩटना, बायत । 

2. २०७३।४।२० २०७३।५।१६ 

र्वनोदकुभाय बडडायी, भन.भा.र्व. 
तह अस्थाई क्तशऺक, जनर्प्रम 
भनबन भाध्मभभक र्वद्यारम, 

बवुनऩोियी, ऩाल्ऩा । 

अध्माऩन अनभुभत ऩत्र, 

क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, 

रुऩन्देही । 

3. २०७३।४।२7 २०७३।५।७ 
यजनी अग्रवार, भेभडकर 
अभधकृत (कयाय भनमकु्ति), 
भध्मभाञ्चर ऺेत्रीम स्वास्थ्म सेवा 

(आई. एस्सी.) भफ.भड. 
इभबभनङ करेज, ऩटना, 
बायत । 
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भनदेशनारम, हेटौंडा । 

4. २०७३।४।२7 २०७३।५।१३ 
याभजी मादव, भेभडकर अभधकृत 
(कयाय भनमकु्ति), जनकऩयु 
अञ्चर अस्ऩतार, धनषुा । 

(आई.एस्सी.) 
एस.आय.के.जी. करेज, 

भसताभणी, बायत । 

5. २०७३।४।२7 २०७३।५।८ 
सभुनर आचामि, कन्सल्टेडट 
अब्स्रेर्टक्स तथा 
गाइनोकोरोक्तजस्ट ।  

(आई.एस्सी.) याजायाभ 
साह करेज यक्सौर, 
ऩूवॉ चबऩायन, बायत । 

6. २०७३।४।32 २०७३।५।६ 
फारकृष्ण शभाि, बेक्टय कन्रोर 
सहामक (सातौं तह), क्तजल्रा 
स्वास्थ्म कामािरम,  फददिमा । 

याभजानकी इन्टय करेज, 

भाध्मभभक क्तशऺा ऩरयषद्, 

उत्तय प्रदेश, बायत । 

 

7. २०७३।४।32 २०७३।६।४ 
मोगेन्रप्रसाद याउत, प्राचामि, 
अभय उच्च भा.र्व., दोहयी 
भझौभरमा, फाया । 

(एभ. ए.) वी.आय. 
अबवेदकय भफहाय 
र्वश्वर्वद्यारम, भजुफ्पयऩयु 
बायत । 

8. २०७३।४।32 २०७३।५।2९ 
कुन्दन ऩौडेर, प्र.ना.भन., 
भहानगयीम प्रहयी वृत्त 
भहायाजगन्ज काठभाडौं । 

हाइस्कुर, भाध्मभभक 
क्तशऺा ऩरयषद् ऺे.का. 
वायाणसी,  बायत । 

9. २०७३।४।32 २०७३।५।१७ 

भो. यहभतलु्राह, प्रा.र्व. याहत 
क्तशऺक, भभसरार जनता उच्च 
भाध्मभभक र्वद्यारम, कुशहा, 
सप्तयी । 

(आई.एस्सी.), र्वहाय 
इन्टयभेभडमट एजकेुशन 
काउक्तन्सर, ऩटना, 
बायत । 

अध्माऩन अनभुभत ऩत्र, 
क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, 

सोरिुबुफ ु। 

10. २०७३।४।32 २०७३।७।१ 
टोऩफहादयु भहताया, रेिा 
अभधकृत, येभडमो प्रसाय र्वकास 
सभभभत, येभडमो नेऩार । 

(आई.ए.), ए.ऐन.भसहॊ 
करेज भोथीहायी, र्वहाय, 
बायत । (र्वहाय 
इन्टयभभभडमट एजकेुशन) 

11. २०७३।४।32 २०७३।६।2 
मवुककुभाय भकु्तिमा, प्रा.र्व. 
क्तशऺक, जनता प्रा.र्व., नयभसॊह-
7, सनुसयी । 

(आई.एस्सी.), G.M. 

Science College, 

Madhipura, (र्वहाय 
इन्टयभेभडमट एजकेुशन 
काउक्तन्सर, ऩटना, 
बायत) ।  

12. २०७३।४।32 २०७३।६।१2 
रोकनाथ ऩौडेर, कामािरम 
सहामक, क्तचतवन यार्ष्डम भनकुि 
कामािरम, कसया, क्तचतवन । 

एस.एर.सी. श्री शाक्तन्त 
र्वद्या गहृ भा. र्व., 
काठभाडौं । 

13. २०७३।5।14 २०७३।5।14 
सरेुभान अन्सायी, प्रधानाध्माऩक 
(र्ऩ.भस.एप.), भदशाि अहरे 
सनु्नत हजु्जतरु इस्राभ 

अध्माऩन अनभुभत ऩत्र, 

क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, 

धनषुा। 
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अभभभनमाॉ̧  नैन्ही, भहोत्तयी ।  

14. २०७३।5।14 २०७३।६।1१ 
सनुीर देवकोटा, उऩ-प्राध्माऩक, 
भध्मऩक्तिभाञ्चर र्वश्वर्वद्यारम, 
वीयेन्रनगय, सिेुत । 

फी.फी.ए., Inderprastha 

engg. College, 
Ghaziabad. (चौधयी 
चयणभसॊह र्वश्वर्वद्यारम 
भेयठ, बायत)  

15. २०७३।5।14 २०७३।5।२1 

सयोजकुभाय भसॊह, भेभडकर 
अभधकृत (आठौं तह), नायामणी 
उऩ-ऺेत्रीम अस्ऩतार, वीयगॊज, 
ऩसाि । 

(आई.एस्सी.), याधा कृष्ण 
ऩरुुषोत्तभ रार धानकुा 
र्कसान करेज, 

फरयमायऩयु, (भसताभढी), 
ऩटना (र्वहाय 
इन्टयभेभडमट एजकेुशन 
काउक्तन्सर, ऩटना, 
बायत)  

16. २०७३।5।17 २०७३।5।३1 

सन्तोषकुभाय झा, भेभडकर 
अभधकृत (कयाय), यार्ष्डम रभा 
सेन्टय, काठभाडौं । 

(आई.एस्सी.), याभभनयॊजन 
जनता भहार्वद्यारम, 
याभऩयु-भधवाऩयु 
(भधवुनी) (र्वहाय 
इन्टयभेभडमट एजकेुशन 
काउक्तन्सर, ऩटना, 
बायत) । 

17. २०७३।5।17 २०७३।5।३1 

कुशयाज भगयी, भेभडकर 
अर्पसय, नायामणी उऩ-ऺेत्रीम 
अस्ऩतार, वीयगॊज, ऩसाि । 

(आई.एस्सी.), र्वहाय 
र्वद्यारम ऩयीऺा सभभभत 
(उच्च भाद्यभभक),  

ऩटना । 

18. २०७३।7।29 २०७३।८।2६ 

दातायाभ िनार, डाकि रुभ 
अभसस्टेन्ट (छैठौं), काक्तन्त फार 
अस्ऩतार, भहायाजगॊज, 
काठभाडौं । 

हाइस्कुर, भाध्मभभक 
क्तशऺा ऩरयषद, वायाणसी 
NBKHSS MADANPURA 
GORAKHPUR 
 

19. २०७३।8।2 २०७३।8।१0 

सोहनकुभाय यौभनमाय, प्रभिु 
अनसुन्धान अभधकृत, यार्ष्डम 
अनसुन्धान र्वबाग, काठभाडौं । 

आई.ए., पायभफसगॊज 
करेज, ऩूक्तणिमा (भफहाय 
र्वद्यारम ऩयीऺा सभभभत 
(उच्च भाध्मभभक) 
ऩटना) 

20. २०७३।8।6 २०७३।8।१५ 

क्तशवनायामण मादव, याहत 
भा.र्व. क्तशऺक, देवरकोट 
भा.र्व.,गोत्री, फाजयुा । 

भफ.एस्सी., रभरतनायामण 
भभभथरा र्वश्वर्वद्यारम 
काभेश्वयनगय (ऩयीऺा 
र्वबाग) बायत । 

अध्माऩन अनभुभत ऩत्र 
भा. र्व. तह, क्तजल्रा 
क्तशऺा कामािरम, धनषुा 
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। 

21. २०७३।8।20 २०७३।8।2३ 

भडल्रीयाज बट्टयाई, प्रा.र्व. याहत 
क्तशऺक, याप्ती भनबन भाध्मभभक 
र्वद्यारम, ऩेदीिोरा, फाघभाये-८ 
दाङ । 

अध्माऩन अनभुभत ऩत्र, 
क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, 

फाॉके ।  

प्रभाणऩत्र तह 
(व्मवस्थाऩन), फागशे्वयी 
करेज, नेऩारगॊज । 

 

22. २०७३।8।20 २०७३।९।३ 

भोहन भसॊह सनुाय, प्र.ना.भन., 
प्रहयी प्रधान कामािरम,  

नक्सार । 

हाइस्कुर ऩयीऺा 
(एस.एर.सी. सयह), JJJ 

KISHAN IC JARWAC 

BAHRAICH (भाध्मभभक 
क्तशऺा ऩरयषद, उत्तय 
प्रदेश, बायत) । 

23. २०७३।8।30 २०७३।९।७ 

इन्दरकुभाय, भन.भा.र्व. क्तशऺक 
याहत, जरदेवी भाध्मभभक 
र्वद्यारम, िभनमाऩानी-9, 
याभेछाऩ । 

अध्माऩन अनभुभत ऩत्र, 
क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, 
यौटहत । 

24. २०७३।8।30 २०७३।९।११ 

ऩन्नारारप्रसाद ऩटेर, भेभडकर 
अभधकृत सातौं कयाय, नायामणी 
उऩ-ऺेत्रीम अस्ऩतार, वीयगन्ज, 
ऩसाि । 

आई.एस्सी., VEER 

KUNWAR SING 
COLLEGE,PATNA 
(र्वहाय इन्टयभभभडमट 
क्तशऺा ऩरयषद, ऩटना, 
बायत) 

25. २०७३।8।30 २०७३।९।६ 

भफभरा कुभायी मादव, अस्थामी 
प्राथभभक क्तशक्तऺका, शायदा 
यार्ष्डम भनबन भाध्मभभक 
र्वद्यारम, जभनुी भधेऩयुा-२, 

सप्तयी ।  

प्रा.र्व. अध्माऩन 
अनभुभतऩत्र, क्तजल्रा 
क्तशऺा कामािरम, उदमऩयु 
। 

26. २०७३।9।12 २०७३।9।2० 

हेभन्ती तयाभ ु भगय, याहत 
प्राथभभक क्तशक्तऺका, बवानी भनबन 
भाध्मभभक र्वद्यारम, धकुोट, 
नवरऩयासी । 

प्रभाण ऩत्र तह, फटुवर 
फहभुिुी क्माबऩस, फटुवर 
। 

27. २०७३।10।6 २०७३।10।१८ 

प्रकाश ऩडुासैनी, सव 
इक्तन्जभनमय, ऩाटन औद्योभगक 
ऺेत्र व्मवस्थाऩन कामािरम । 

Diploma in Engineering, 

Civil Engineering, 
इक्तन्जभनमरयङ अध्ममन 
सॊस्थान, ऩक्तिभाञ्चर 
क्माबऩस ऩोिया । 

28. २०७३।10।20 २०७३।1१।१७ 

यभेशफहादयु फोहया, क्तशऺक, 
र्हभारम भनबन भाध्मभभक 
र्वद्यारम, फझाङ, 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सभभभतका 

झठुा शैक्तऺक मोग्मता 
नाभ, थय य ठेगानाको 
र्ववयण ऩेश गयी गयाई 
प्राथभभक याहत क्तशऺक 
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अध्मऺ धनफहादयु फोहया, 
तत्कारीन प्रधानाध्माऩक 
धनफहादयु फोहया, हारका 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सभभभतका 
अध्मऺ गजेन्र फोहया य हारका 
प्रधानाध्माऩक प्रभेफहादयु 
फोहया। 

ऩदभा भनमकु्ति बै 
क्तशऺकको ओहदा प्राप्त 
गयी तरफबत्ता सभेत 
फझुी राबसभेत प्राप्त 
गयेको 

29. २०७३।11।12 २०७३।11।1९ 

रोकफहादयु शाही, प्रा.र्व. 
क्तशऺक, जनर्प्रम प्राथभभक 
र्वद्यारम¸ ताबती-७ जाजयकोट 
। 

अध्माऩन अनभुभत ऩत्र, 
क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, 
जाजयकोट । 

30. २०७३।11।12 २०७३।11।2४ 

रोकफहादयु र्व.क., प्रा.र्व. तह 
क्तशऺक (याहत कोटा), यार्ष्डम 
भाध्मभभक र्वद्यारम, तायानगय, 
साॉडेऩानी ८, कैरारी । 

अध्माऩन अनभुभत ऩत्र, 
क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, 
कैरारी । 

31. २०७४।१।२५   २०७४।२।४   
दीऩकयाज जोशी, रेिाऩार 
कयाय, छते्रश्वय भाध्मभभक 
र्वद्यारम, परेडी, डोटी । 

प्रर्वणता प्रभाणऩत्र तह 
(+२) वाक्तणज्मशास्त्र, 
कैरारी फहभुिुी 
क्माबऩस, धनगढी, 
कैरारी । 

32. २०७४।२।१६ २०७४।२।२९ 

सबुाषचन्र शे्रष्ठ, अभधकृत, साझा 
बडडाय सहकायी सॊस्था भरभभटेड, 
केन्रीम कामािरम, बोटार्हटी, 
काठभाडौं । 

इन्टयभभभडमट, Gov. 

Jubilee International 

College, Lucknow, 
(भाध्मभभक  क्तशऺा 
ऩरयषद्, उत्तय प्रदेश) । 

33. २०७४।२।१८ २०७४।२।२९ 
बानबुि आचामि, वडा सक्तचव, 
भाडी नगयऩाभरका । 

एस.एर.सी., Sri Nandi 

Madyamik Vidyalaya, 
Naxal, Kathmandu. 

34. २०७४।२।१८ २०७४।२।२९ 
भफक्रभ भतवायी, कामािरम 
सहमोगी, नेऩार ऩमिटन फोडि, 
बकुृटीभडडऩ, काठभाडौं । 

एस.एर.सी., Shree 

Kamana H.S. Boarding 
School, Gongabu, 
Kathmandu. 

35. २०७४।२।२२ २०७४।२।३१ 

डबभयफहादयु यावर, प्रा.र्व. 
अस्थामी क्तशऺक, श्री बवानी 
देवी भाध्मभभक र्वद्यारम, 
ऩलु्रेतोरा, अछाभ । 

हाइस्कुर तह, ऩी.जे.एभ. 
इन्टय करेज श्रीकोट 
बायत । 

36. २०७४।२।२९ २०७४।३।२ 

फास ु कुभायी फटारा (फास ु
यावर), प्राथभभक तह, दद्वतीम 
शे्रणी, बवानी देवी भाध्मभभक 
र्वद्यारम, ऩलु्रेतोरा, अछाभ । 

हाइस्कुर तह, भाध्मभभक 
क्तशऺा ऩरयषद्, उत्तय 
प्रदेश (फोडि अप 
हाइस्कुर एडड 
इडटयभभभडएट एजकेुशन 
म.ुऩी.), बायत । 
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37. २०७४।3।8 २०७४।3।१४ 
हरययाभ डगौया, श्री जनता भनबन 
भाध्मभभक, कैरारी । 

एस.एर.सी.(हाई स्कुर), 
अऩय सक्तचव भाध्मभभक 
क्तशऺा ऩरयषद् ऺेत्रीम 
कामािरम, इराहाफाद, 
म.ुऩी. बायत । 

38. २०७४।3।8 २०७४।3।१५ 
पते्तफहादयु सोडायी, काभरकेश्वयी 
भा. र्व., अछाभ । 

M.Ed. English, Tikapur 
Multiple Campus. 

39. २०७४।3।8 २०७४।3।१५ 
भानफहादयु यावर, देवकी 
भन.भा.र्व., कार्टमा, अछाभ । 

भाध्मभभक क्तशऺा ऩरयषद् 
उत्तय प्रदेश ऩयीऺा 
फोडिको K M Inter College 

Dhampur बायत। 

40. २०७४।3।1५ २०७४।3।1६ 
दजुयाभ चौधयी, क्तजल्रा सभन्वम 
सभभभत,  कैरारी । 

एस.एर.सी. (हाइस्कुर), 
भाध्मभभक क्तशऺा ऩरयषद्, 
उत्तय प्रदेश बायत । 

3.४ साविजभनक सबऩक्तत्तको हाभन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू : -  
१. फाॉके क्तजल्रा, कटकुईमा गा.र्व.स.का तत्कारीन गा.र्व.स सक्तचव रृदम नायामण भभश्ररे भतृ्म ु

बइसकेका व्मक्तिको नाभभा सभेत र्कते बऩािई तमाय गयी साभाक्तजक सयुऺा बत्ता भनकारी भ्रष्टाचाय 
गयेको बने्न सभेतको उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भनजरे रु. ४४,८००।– नेऩार सयकायको 
सबऩक्तत्त फदभनमतसाथ हाभन नोक्सानी गयी  भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयु 
गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएको देक्तिॊदा भनज गा.र्व.स.सक्तचव रृदम नायामण भभश्र उऩय भफगो रु. 
४४,८००।– कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ (१) य दपा ३ (१) को  देहाम (ि) फभोक्तजभ 
जरयवाना य कैद सजाम हनु य दपा १७ फभोक्तजभ भनजफाट नेऩार सयकायको हाभन नोक्सानी बएको 
एवॊ भासेको भफगो रु.४४,८००।- असरु उऩय हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७३।४।१० को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।४।३२ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ 
ऩत्र दामय गरयएको। 

२. बेयी अन्चर अस्ऩतारको आ.व. ०७०।०७१ को आभा सयुऺा कामिक्रभ तथा साभाक्तजक सेवा 
इकाइ रगामत अन्म र्वभबन्न कामिक्रभको फजेट दरुुऩमोग गयी अभनमभभतता गयी भ्रष्टाचाय गयेको बने्न 
उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा बेयी अन्चर अस्ऩतार नेऩारगॊज, फाॉकेका तत्कारीन भनबन 
कभिचायीहरूरे जबभा रु.४२,९०,८१६।९४ फदभनमत गयी र्हनाभभना, हाभन नोक्सानी, दरुुऩमोग गयी 
गयाई, भासी भ्रष्टाचायजन्म कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएको हुॉदा भनज कभिचायीहरू उऩय देहामको 
कसयुभा भनबन फभोक्तजभको सजाम भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।४।३२ को भनणिमानसुाय 
भभभत २०७३।५।२६ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको। 

 

भस.नॊ. प्रभतवादीको नाभ, थय 
य ऩद 

कसयु भागदाफी भफगो 

१. भनभभत्त भेभडकर 
सऩुरयटेन्डेन्ट डा.  
र्ऩताबफय सवेुदी 

भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, 

२०५९ को 
दपा १७ 

भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७, दपा ३(१) तथा 
दपा ३(१) को देहाम (छ) 

रु.४२,९०,८१६।९४ 
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२. रेिाऩार भभनयाभ 
फभाि 

ऐ. ऐ. रु.४२,०३,८१६।९४ 

३. तत्कारीन रेिा 
अभधकृत ऩदभफहादयु 
क्तज.सी. 

ऐ. भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७, दपा ३(१) तथा 
दपा ३(१) को देहाम (ग) 

रु.८७,०००।– 

४. शािा अभधकृत (स्टोय 
र्कऩय) भाधवप्रसाद 
ऻवारी 

ऐ. भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७, दपा ३(१) तथा 
दपा ३(१) को देहाम (च) 

रु. २१,०२,१५२।९४ 

 

३. सरािही क्तजल्राक्तस्थत र्वभबन् न र्वद्यारमहरूभा सयकायी रगानीको दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय य 
अभनमभभतता गयेको बन् ने उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा याभजानकी प्रा.र्व. वत्रौर-4 का 
व्मवस्थाऩन सभभभतका अध्मऺ सॊजमकुभाय मादव य प्रधानाध्माऩक आशतुोषकुभाय मादवरे 
र्वद्यारमको नाभभा क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, सरािहीफाट रु.३,८९,५५९।८८ यकभ भनकासा गयाइि 
उि यकभभध्मे रु.3,83,200।- फदभनमतऩूविक ऩटक ऩटक गयी िाताफाट  क्तझकी र्हनाभभना 
गयी नेऩार सयकायराइि हाभन नोक्सानी गयेको तथ्म ऩरु्ष्ट बएको हुॉदा भनजहरूरे भ्रष्टाचाय भनवायण 
ऐन¸ २०५९ को दपा १७ अनसुायको कसयु गयेको देक्तिएकोरे भनजहरूफाट सोही दपा १७ 
फभोक्तजभ भफगो रु.3,83,200।- कामभ गयी असरु उऩय हनु य सोही ऐनको ३(१) य दपा 
३(१) को देहाम (घ) फभोक्तजभ सजाम हनु भागदाफी भरइि आमोगको भभभत २०७३।४।३२ को 
भनणिमानसुाय भभभत २०७३।७।२ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको। 

४. हबुरा क्तजल्रा भैरा य काभरका गाउॉ र्वकास सभभभतभा कामियत तत्कारीन गाउॉ र्वकास सभभभत 
सक्तचव काभरफहादयु हभाररे र्वभनमोक्तजत यकभ सबफक्तन्धत सेवाग्राहीराइि बिुानी नगयी आपूरे भरइि 
अभनमभभतता गयेको बने्न उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भनजरे सयकायी अनदुानको रूऩभा 
र्वभनमोक्तजत काभरका गाउॉ र्वकास सभभभतको कामािरम, हबुरा य भैरा गाउॉ र्वकास सभभभतको 
कामािरम, हबुराको क्रभश: रु.12,20,200।-  य रु.22,76,400।-  गयी जबभा 
रु.34,96,600।- फदभनमत गयी र्हनाभभना, हाभन नोक्सानी य दरुुऩमोग गयी गयाई, भासी भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिन आएको हुॉदा भनज उऩय भफगो 
रु.34,96,600।- कामभ गयी सोही दपा १७ फभोक्तजभ असरु उऩय हनु य सोही ऐनको दपा 
३(१) य ३(१) को देहाम (छ) फभोक्तजभ जरयवाना य कैद सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको 
भभभत २०७३।४।३२ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।६।६ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको। 

५. भस्टेश्वय भनबन भाध्मभभक र्वद्यारम, भछेन्तोरा, डोटीका प्रधानाध्माऩक रक्ष्भण सापी तथा र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सभभभत अध्मऺसभेतरे र्वभबन् न आभथिक वषिको ऩा्यपऩसु्तक, र्वद्यारम बवन य िेर भैदान 
भनभािणभा गाउॉ र्वकास सभभभतफाट आएको यकभ फेऩत्ता ऩायेको  बन् ने सभेत व्महोयाका उजयुीका 
सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा उि र्वद्यारमको राभग भनकासा प्राप्त रु.4,55,000।- भनजी स्रोतफाट 
भनमिु क्तशऺकहरूको तरफ बत्ताभा िचि गयी गयाई भस्टेश्वय भनबन भाध्मभभक र्वद्यारमका 
प्रधानाध्माऩक रक्ष्भण सापी, क्तशऺक भकु्तिनाथ जोशी, क्तशऺक सनुीता के.सी., क्तशऺक वीयफहादयु 
साउद, फगरेि गाउॉ र्वकास सभभभतका सक्तचव बीभफहादयु धाभी, प्रार्वभधक सहामक धनफहादयु र्वष्ट, 

र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सभभभत अध्मऺ भहा साउदरे एक आऩसभा भभरोभतो गयी नेऩार सयकायको 
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सबऩक्तत्त फदभनमत गयी र्हनाभभना हाभन नोक्सानी, दरुुऩमोग गयी गयाई भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन,  2059 
को दपा 17 फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिएको हुॉदा भनजहरूफाट सोही दपा 17 फभोक्तजभ भफगो 
रु.4,55,000।- कामभ गयी दाभासाहीरे असरु उऩय हनु य सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१) को देहाम (घ) फभोक्तजभ सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।५।७ को 
भनणिमानसुाय भभभत २०७३।८।५ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको। 

६. हरुाक सेवा र्वबागअन्तगित यहेको नेऩार र्पराटेभरक ब्मयुो, सनु्धायाभा कामियत नामफ सबु्फा 
भक्तणकुभाय शे्रष्ठरे दैभनक र्टकट भफक्री फाऩतको यकभ याजश्वभा दाक्तिरा नगयी र्टकट भौज्दात 
देिाई करयफ डेढ कयोड जभत यकभ र्हनाभभना गयेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुीको सबफन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा याष्डसेवक ना.स.ु भक्तणकुभाय शे्रष्ठरे आफ्नो ओहदाको काभ गदाि कुर 
रु.१,१६,६९,२८८।४३ भूल्म फयाफयको नेऩार सयकायको सबऩक्तत्त हरुाक र्टकट तथा वस्तहुरू 
आपूरे क्तजबभा फझेुकोभा सो िचि बै यकभ भौज्दात वा याजश्व दाक्तिरा गयेको स्वतन्त्र य वस्तभुनष्ठ 
आधाय प्रभाणहरू ऩेश गनि नसकी नेऩार सयकायको सबऩक्तत्त हरुाक र्टकट तथा हरुाक वस्तहुरूको 
फदभनमत गयी र्हनाभभना, हाभन नोक्सानी एवॊ दरुुऩमोग गयी गयाई भासी भ्रष्टाचायजन्म कसयु गयेको 
ऩरु्ष्ट हनु आई भनजरे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोक्तजभको कसयु गयेको 
देक्तिएकोरे भनज ना.स.ुभक्तणकुभाय शे्रष्ठफाट सोही दपा १७ फभोक्तजभ भफगो रु.१,१६,६९,२८८।४३ 
असरु उऩय गयी ऩाउन य सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (झ) फभोक्तजभ भफगो 
फभोक्तजभ जरयवाना य कैद सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।५।१० को 
भनणिमानसुाय भभभत २०७३।५।१२ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको । 

७. यार्ष्डम अनसुन्धान र्वबागअन्तगितका प्रभिु अनसुन्धान अभधकृत ऩषु्ऩयाज भभश्ररे यार्ष्डम अनसुन्धान 
क्तजल्रा कामािरम, ऩाॉचथयभा कामािरम प्रभिु बै कामि गदाि रयि दयफन्दीका कभिचायीहरूको नाभभा 
तरफ बत्ता यासन फाऩतको यकभ भनकारी र्हनाभभना गयेको बने्न व्महोयाको उजयुीका सबफन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा प्रभिु अनसुन्धान अभधकृत ऩषु्ऩयाज भभश्ररे यार्ष्डम अनसुन्धान क्तजल्रा कामािरम, 

ऩाॉचथय कामािरम प्रभिु बई आफ्नो  ओहदा वा सो सबफन्धी कतिव्मको ऩारना गदाि उि 
कामािरमका रेिापाॉटभा काभ गने तत्कारीन सहामक सूचकसॉगको भभरेभतोभा आ.व. 
२०७०।०७१ भा रु.१६,९४,३४९।- आ.व. २०६९।०७० भा रु.४,५५,४९८।०६ य आ.व. 
२०६७।०६८ भा रु.७१,७३५।- गयी जबभा रु.२२,२१,५८२।०६ तथा यार्ष्डम अनसुन्धान 
क्तजल्रा कामािरम, उदमऩयुभा कामािरम प्रभिु बै काभ गदाि तत्कारीन सूचकसॉगको भभरेभतोभा 
र्वभबन्न आ.व. भा गयी कुर जबभा रु.२४,०८,६५३।५६ नेऩार सयकायको सबऩक्तत्तको 
फदभनमतऩूविक र्हनाभभना, हाभन नोक्सानी गयी आपूरे भासी भरएको सप्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आएको हुॉदा 
भनबन कभिचायीहरू उऩय देहामको कसयुभा भनबन फभोक्तजभको सजाम भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७३।५।१४ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।५।२३ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ 
ऩत्र दामय गरयएको। 

 

भस.नॊ. प्रभतवादीको नाभ, थय य 
ऩद 

कसयु भागदाफी भफगो 

१. प्रभिु अनसुन्धान 
अभधकृत ऩषु्ऩयाज भभश्र, 
यार्ष्डम अनसुन्धान क्तजल्रा 

भ्रष्टाचाय भनवायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा १७ 

भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७, 
दपा ३(१) तथा दपा 

रु.२४,०८,६५३।५६ 
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कामािरम, ऩाॉचथय य 
उदमऩयु 

३(१) को देहाम (च) 

२. तत्कारीन सहामक सूचक 
धनयाज अभधकायी, यार्ष्डम 
अनसुन्धान क्तजल्रा 
कामािरम, ऩाॉचथय 

ऐ. ऐ. रु.२२,२१,५८२।०६ 

३. तत्कारीन सूचक 
प्रकाशकुभाय याई, यार्ष्डम 
अनसुन्धान क्तजल्रा 
कामािरम, उदमऩयु 

ऐ. भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७, 
दपा ३(१) तथा दपा 
३(१) को देहाम (घ) 

रु.१,८७,०७१।५० 

 

८. ऩसाि क्तजल्रा अरौ गा.र्व.स.का सक्तचव याभेश्वयप्रसाद साहसभेतरे साभाक्तजक सयुऺा बत्ता रगामत 
र्वभबन्न सयकायी यकभहरू र्हनाभभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको बने्नसभेत व्महोयाको उजयुीका सबफन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा अरौ गा.र्व.स.को कामािरमका गा.र्व.स. सक्तचव याभेश्वयप्रसाद साहरे उि 
गा.र्व.स.भा गएका नेऩार सयकायको र्वभबन्न आ.व.का र्वभबन्न यकभहरू गयी जबभा 
रु.३०,३९,१८२।- य गा.र्व.स. सक्तचव भनोजकुभाय साहरे जबभा रु.७८,०००।- फदभनमतऩूविक 
हाभन नोक्सानी र्हनाभभना गयेको य भासेको तथ्म ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनज कभिचायीहरू उऩय देहाम 
अनसुायको कसयुभा देहाम फभोक्तजभको सजामको भागदाफी गयी आमोगको भभभत २०७३।८।६ को 
भनणिमानसुाय भभभत २०७३।८।१५ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको। 

 

भस.नॊ. प्रभतवादीको नाभ, थय य 
ऩद 

कसयु भागदाफी भफगो 

१. गा.र्व.स. सक्तचव 
याभेश्वयप्रसाद साह 

भ्रष्टाचाय भनवायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा १७ 

भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७, दपा 
३(१) तथा दपा ३(१) को 
देहाम (छ) 

रु.३०,३९,१८२।-   

२. गा.र्व.स. सक्तचव 
भनोजकुभाय साह 

ऐ. भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७, दपा 
३(१) तथा दपा ३(१) को 
देहाम (ग) 

रु.७८,०००।- 

 

९. काठभाडौं क्तजल्रा, फौद्ध जोयऩाटीक्तस्थत फदु्ध एकेडेभी आवासीम भाध्मभभक र्वद्यारमभा र्वगत केही 
सभमदेक्ति शैक्तऺक गभतर्वभध ठ्ऩ बएको, गैयकाननुी रूऩभा र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सभभभतको अस्थामी 
अध्मऺ तोकेको, क्तशऺा भनमभावरीरे तोकेको व्मवस्था य प्रावधानर्वऩयीत र्वद्यारमको िाता सॊचारन 
गयी र्वद्यारमको यकभ र्हनाभभना गयेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुी उऩय अनसुन्धान हुॉदा 
र्वद्यारमका नाभभा प्राप्त बएको यकभ देहाम फभोक्तजभका साविजभनक ऩद धायण गयेका याष्डसेवक 
ऩदाभधकायीहरूरे फदभनमतसाथ गैयकानूनी हाभन नोक्सानी ऩरु् माउने कामि गये गयाएको सप्रभाण ऩरु्ष्ट 
हनु आएको देक्तिॊदा भनज याष्डसेवकहरू उऩय देहाम अनसुायको कसयुभा देहाम फभोक्तजभको सजामको 
भागदाफी गयी आमोगको भभभत २०७३।१०।३ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।१०।१९ भा 
र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको। 
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भस.नॊ. प्रभतवादीको नाभ, थय य 
ऩद 

कसयु भागदाफी भफगो 

१. अक्तिर नेऩार र्हभारी 
फौद्ध सॊघका तत्कारीन 
अध्मऺ नोवुि वाङगेर 
राभा 

भ्रष्टाचाय भनवायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा १७ 

भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७, 
दपा ३(१) तथा दपा 
३(१) को देहाम (झ) 

रु. १,०६,६६,०००।- 

२. फदु्ध एकेडेभी आवासीम 
भाध्मभभक र्वद्यारमका 
तत्कारीन अध्मऺ 
नयफहादयु फढुाथोकी 

ऐ. ऐ. रु.१,४५,१५,१२८।- 

३. अक्तिर नेऩार र्हभारी 
फौद्ध सॊघका अध्मऺ 
सोनाभ भछरयङ शेऩाि 

ऐ. भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७, 
दपा ३(१) तथा दपा 
३(१) को देहाम (च) 

रु.१८,४२,७५०।७१ 

४. अक्तिर नेऩार र्हभारी 
फौद्ध सॊघका उऩाध्मऺ 
आङदोजॉ शेऩाि 

ऐ. भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७, 
दपा ३(१) तथा दपा 
३(१) को देहाम (ङ) 

रु.६,८६,४६४।७१ 

५. र्वद्यारम व्मवस्थाऩन 
सभभभतका अध्मऺ तथा 
अक्तिर नेऩार र्हभारी 
फौद्ध सॊघका सक्तचव 
सोनाभ वाङ्छेन शेऩाि 

ऐ. भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७, 
दपा ३(१) तथा दपा 
३(१) को देहाम (च) 

रू.१२,१६,३८८।६५ 

६. र्वद्यारम व्मवस्थाऩन 
सभभभतका तत्कारीन 
अध्मऺ ओभ ुटेबऩा राभा 

ऐ. भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७, 
दपा ३(१) तथा दपा 
३(१) को देहाम (ज) 

रु.१,००,००,०००।- 

१०. कैराश फहभुिुी क्माबऩस, कारागाउॉ, अछाभभा र्वश्वर्वद्यारम अनदुान आमोग भापि त क्माबऩसको 
बवन भनभािण रगामतभा र्वभनमोक्तजत अनदुान यकभ क्माबऩसको नाउॉभा यहेको जग्गा सबमाउॉदा 
भ्रष्टाचाय गयेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुी उऩय अनसुन्धान हुॉदा र्वश्वर्वद्यारम अनदुान आमोगफाट 
बवन भनभािणको राभग उऩरब्ध बएको यकभ भध्मेफाट भभभत २०७०।४।११ भा क्माबऩस प्रभिु 
बयत सोडायी हस्ते सञ्चारक सभभभतका अध्मऺ ऩथृ्वीफहादयु बडडायीको िाताभा जबभा बएको रु. 
२,४९,९००।-  य क्माबऩसको आन्तरयक स्रोतको यकभ रु.९३,०००।- सभेत गयी कुर जबभा 
रु.३,४२,९००।- ऩथृ्वीफहादयु बडडायीरे र्हनाभभना गयेको, भासेको िलु्न आएको हुॉदा साविजभनक 
सॊस्था कैराश फहभुिुी क्माबऩस, कारागाउॉ, अछाभको सञ्चारक सभभभतका अध्मऺ भनज ऩथृ्वीफहादयु 
बडडायी उऩय भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोक्तजभको कसयुभा भफगो रु. 
३,४२,९००।- कामभ गयी सोही दपा १७ फभोक्तजभ भनजफाट असरुउऩय हनु य सोही ऐनको दपा 
३ (१) य दपा ३ (१) को देहाम (घ) फभोक्तजभ सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७३।१०।६ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।११।९ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ 
ऩत्र दामय गरयएको। 
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११. रूऩन्देही क्तजल्रा साभफक बगवानऩयु गाउॉ र्वकास सभभभतको कामािरमको राभग आ.व. 
2068/069 य आ.व.२069/070 भा साभाक्तजक सयुऺा बत्ता शीषिकभा भनकासा बएको यकभ 
गा.र्व.स. सक्तचव तुॊगनाथ मादव सभेतरे दरुुऩमोग गयेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुीको सबफन्धभा 
अनसुन्धान हुॉदा याष्डसेवकहरू साभफक बगवानऩयु गा.र्व.सको कामािरम, रूऩन्देहीका गा.र्व.स. सक्तचव 
तुॊगनाथ मादव, भकु्तिमा सगु्रीभ कुभॉ य गा.र्व.स. सक्तचव प्रदबुनप्रसाद कुभॉरे आ-आफ्नो ऩदीम 
दार्मत्व र्वऩयीत फदभनमतऩूविक गा.र्व.स.भा भनकासा बएको नेऩार सयकायको साभाक्तजक सयुऺा बत्ता 
फाऩतको यकभ (सबऩक्तत्त) र्हनाभभना, हाभन नोक्सानी गयी गयाई भासेको ऩरु्ष्ट हनु आई भनजहरूरे 
भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिएको हुॉदा भनजहरूउऩय 
देहाम फभोक्तजभको सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।१०।२० को भनणिमानसुाय 
भभभत २०७३।११।५ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको। 

भस.नॊ. प्रभतवादीको नाभ, थय य 
ऩद 

कसयु भागदाफी भफगो 

१. गा.र्व.स. सक्तचव 
तुॊगनाथ मादव 

भ्रष्टाचाय भनवायण 
ऐन, २०५९ को 
दपा १७ 

भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७, 
दपा ३(१) तथा दपा 
३(१) को देहाम (घ) 

रु.3,59,000।- 

२. गा.र्व.स. सक्तचव 
प्रदबुनप्रसाद कुभॉ 

ऐ. ऐ. रु.१,८०,०००।- 

३. भकु्तिमा सगु्रीभ कुभॉ ऐ. भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७, 
दपा ३(१) तथा दपा 
३(१) को देहाम (ङ) 

रु.५,३९,०००।- 

 

१२. क्तजल्रा फाया, कचोवाि गाउॉ र्वकास सभभभतको कामािरमका गा.र्व.स. सक्तचव जमऩतप्रसाद मादव य 
क्तजल्रा र्वकास सभभभत, फायाका मोजना प्रभिु बभनएका सूचना तथा साभाक्तजक र्वकास अभधकृत 
बयतप्रसाद मादवको भभरेभतोभा यकभ र्हनाभभना गयी भ्रष्टाचाय बएको बने्न सभेत व्महोयाको 
उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा गा.र्व.स. सक्तचव जमऩतप्रसाद मादवरे आफ्नो क्तजबभाभा यहेका 
गा.र्व.स.का चेक, बौचय रगामतका कागजातहरू सयुक्तऺत नयािी, फय-फझुायथ सभेत नगयी फैंकफाट 
कचोवाि गा.र्व.स.को यकभ सभेत अभनमभभत तवयरे बिुानी ददने अवस्था सजृना गयेको साथै 
बयतप्रसाद मादवरे आफ्नो क्तजबभाभा यहेको गा.र्व.स.को अनगुभन सभेत नगयी गा.र्व.स. सक्तचवसॉग 
भभरेभतो गयी गा.र्व.स.को यकभ बिुानी भरने, भरन रगाउने य भभरेभतोभा र्हनाभभना गने कामि 
गयेको देक्तिएको य भनजहरूरे यार्ष्डम वाक्तणज्म फैंक, करैमा शािाभा यहेको कचोवाि गाउॉ र्वकास 
सभभभतको कामािरमको िाता नॊ. ग-२-१-७४८ फाट 17,21,950।- य ग-२-२-८४८ फाट 
5,11,600।- गयी 9 थान चेकफाट क्तझकेको जबभा 22,33,550।- गा.र्व.स.को सयकायी 
अनदुान फाऩतको यकभभध्मे रु.12,90,400।- साभाक्तजक सयुऺा बत्ताभा िचि गयी फाॉकी हनु 
आएको यकभ रु.9,43,150।- फदभनमतसाथ क्तझकी िाईभासी र्हनाभभना गयी हाभन नोक्सानी गये 
गयाएको देक्तिन आई भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा 17 फभोक्तजभको कसयु गयेको 
देक्तिएकोरे क्तजल्रा र्वकास सभभभत फायाका सूचना तथा साभाक्तजक र्वकास अभधकृत बयतप्रसाद 
मादवको हकभा उि यकभ 9,43,150।- भध्मे थान-7 चेकभा भनजको वास्तर्वक दस्तित 
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नबएको देक्तिन आएकोरे उि चेकफाट बिुानी बएको यकभ रु. 2,98,000।- घटाई फाॉकी 
हनु आउने यकभ रु.6,45,150।- भफगो कामभ गयी असरु उऩय हनु य भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

2059 को दपा ३(१) य दपा 3(1) को देहाम (ङ) फभोक्तजभ सजाम हनु य हार भृत्म ुबैसकेका 
तत्कारीन गा.र्व.स. सक्तचव जमऩतप्रसाद मादवको हकभा भफगो रु.8,96,000।- कामभ गयी 
भनजको हकदायफाट भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 2059 को दपा १७ फभोक्तजभ असरु उऩय हनु 
भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।१०।२० को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।११।२३ भा 
र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको। 

१३. सप्तयी क्तजल्रा, अगाभडऩकयी गा.र्व.स.-७ क्तस्थत श्री जनएकता यार्ष्डम प्राथभभक र्वद्यारमको सयकायी 
यकभ दरुुऩमोग बएको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुी भनवेदनका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा उि 
र्वद्यारमका नाभभा क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, सप्तयीफाट भनकासा बएको रु.4,20,518।- भध्मेफाट 
सो र्वद्यारमका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सभभभतका अध्मऺ ररनकुभाय गोइत य प्रधानाध्माऩक 
रयनाकुभायी मादवरे फदभनमतसाथ भफर (भफजक) य बयऩाईहरू एकै व्मक्तिफाट रेिी रेख्न रगाई 
फैंकभा यहेको र्वद्यारमको िाताफाट र्वद्यारमको सबऩक्तत्त रु.३,६२,८४७।५० र्हनाभभना, हाभन 
नोक्सानी एवॊ भासी र्वद्यारमराई हाभन नोक्सानी ऩरु् माई भनजहरूरे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७ फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिएकोरे भनज र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सभभभतका अध्मऺ 
ररनकुभाय गोइत य प्रधानाध्माऩक रयनाकुभायी मादवराई जनही भफगो रु.३,६२,८४७।५० कामभ 
गयी असरु उऩय हनु य  भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम 
(घ) फभोक्तजभ सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।१२।३ को भनणिमानसुाय भभभत 
२०७३।१२।१३ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको। 

१४. सप्तयी क्तजल्रा, रक्ष्भीऩयु 3 बतुहीक्तस्थत श्री जनता यार्ष्डम प्राथभभक र्वद्यारमरे सयकायी यकभ 
दरुुऩमोग गयेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुी भनवेदनका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा उि 
र्वद्यारमका नाभभा क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, सप्तयीफाट भनकासा बएको रु.3,61,458।-  यकभ 
भध्मेफाट सो र्वद्यारमका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सभभभतका अध्मऺ शबुनायामण मादव य 
प्रधानाध्माऩक कभरेशकुभाय मादवरे फदभनमतसाथ भफर (भफजक) य बयऩाईहरू एकै व्मक्तिफाट 
रेिी रेख्न रगाई छाऩसभेत नरगाई फैंक यहेको र्वद्यारमको िाताफाट र्वद्यारमको सबऩक्तत्त 
रु.2,97,562।- र्हनाभभना, हाभन नोक्सानी एवॊ भासी र्वद्यारमराई हाभन नोक्सानी ऩयु ् माई 
भनजहरूरे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिएकोरे भनज 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सभभभतका अध्मऺ शबुनायामण मादव य प्रधानाध्माऩक कभरेशकुभाय 
मादवराई जनही भफगो रु.2,97,562।- कामभ गयी असरु उऩय हनु य भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (घ) फभोक्तजभ सजाम हनु भागदाफी भरई 
आमोगको भभभत २०७३।१२।३ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।१२।१६ भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको। 

१५. क्तजल्रा रुऩन्देही भानऩकडी गाउॉ र्वकास सभभभतका गा.र्व.स.सक्तचव शाभरकयाभ बट्टयाईरे आभथिक 
वषि ०६५/०६६ देक्ति आभथिक वषि ०७०/०७१ सबभ साभाक्तजक सयुऺा बत्ता र्वतयण गदाि गरत 
बऩािई गनुिका साथै भतृ्म ुबइसकेका व्मक्तिको सभेत साभाक्तजक सयुऺा बत्ता भनकारी अभनमभभतता 
गयेको बने्न सभेत र्वषमको उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भानऩकडी गाउॉ र्वकास सभभभतका 
तत्कारीन गा.र्व.स. सक्तचव शाभरकयाभ बट्टयाईरे भनजकै कामिकारभा भतृ्म ु दताि प्रभाणऩत्र जायी 
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गरयसकेका भतृकहरू ७ (सात) जनाको नाभ साभाक्तजक सयुऺा बत्ता रगत यक्तजष्टयभा ऩनु: उल्रेि 
गयी गरत र्ववयण तमाय गयी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु 
गयेको, आपू सरुवा बई जाॉदा साभाक्तजक सयुऺा बत्ता र्वतयण गयेका बऩािई कागजातहरू फयफझुायथ 
नगयी फदभनमतऩूविक आपूर्वरुद्धका प्रभाणहरूसभेत रोऩ गयाउने कामि गयी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १२ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयेको एवॊ भतृकहरूको नाभभा साभाक्तजक सयुऺा बत्ता 
भनकासा गयी सो यकभ आपैं रे फझुी भरई िाईभासी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएको हुॉदा भनज शाभरकयाभ बट्टयाई उऩय भफगो 
रु.१,०२,५००।- कामभ गयी असरु उऩय हनु य भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा 3 य 
दपा ३ को उऩदपा १ को देहाम (घ) फभोक्तजभ सजाम हनुका साथै भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ९ य दपा १२ द्वाया ऩरयबार्षत कसयुभा सभेत सोही ऐनको दपा ९ य १२ फभोक्तजभ थऩ 
सजाम हनु सभेत भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।१२।१७ को भनणिमानसुाय भभभत 
२०७३।१२।२८ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको। 

१६. दगु्ध र्वकास सॊस्थानफाट साविजभनक िरयद ऐन र्वऩयीत कोटेशनभा कभ भूल्म प्रस्ताव गने 
कबऩनीसॉग ऩाउडय दूध िरयद नगयी फढी भूल्म प्रस्ताव गने कबऩनीसॉग ऩाउडय दूध िरयद गयेय 
भ्रष्टाचाय बएकोरे आवश्मक छानभफन होस ् बने्न व्महोयाको उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा 
दगु्ध र्वकास सॊस्थानका तत्कारीन भहाप्रफन्धक भसमायाभप्रसाद भसॊह चनौ य काठभाडौं दगु्ध र्वतयण 
आमोजनाका तत्कारीन आमोजना प्रभिु याजगोर्वन्द याजकक्तणिकायरे एकै ददनभा पयक दईु 
आऩूभतिकतािफाट पयक पयक दयभा तथा एक ददनको पयकभा एकै आऩूभतिकतािफाट ऩभन पयक 
पयक दयभा क्तस्कभ भभल्क ऩाउडय आऩूभति गयी आफ्नो ओहदाको वा सोसबफन्धी कतिव्म ऩारना 
गदाि दगु्ध र्वकास सॊस्थानको सबऩक्तत्तको राऩयफाही एवॊ फदभनमत गयी रु.२,१४,४७४।- हाभन 
नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोक्तजभ कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु 
आएकारे भनज भसमायाभप्रसाद भसॊह चनौ तथा याजगोर्वन्द कक्तणिकायराई जनही भफगो 
रु.२,१४,४७४।- कामभ गयी असरु उऩय हनु,  भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) 
य दपा ३ को उऩदपा (१) देहाम िडड (घ) फभोक्तजभ सजाम हनुका साथै भनज प्रभतवादी 
भसमायाभप्रसाद भसॊह चनौ दगु्ध र्वकास सॊस्थानका तत्कारीन भहाप्रफन्धक सभेत बएकारे भनजराई 
भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २४ फभोक्तजभको थऩ सजाम सभेत हनु भागदाफी भरई 
आमोगको भभभत २०७४।२।२२ को भनणिमानसुाय भभभत २०७४।२।३१ भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको । 

१७. डोटी क्तजल्रा अन्तगित साभफक क्तजजौडाभाडडौ य ऩोियी गा.र्व.स.को कामािरमका तत्कारीन गा.र्व.स. 
सक्तचव (िरयदाय) ईश् वयफहादयु भसॊहरे उि गा.र्व.स.हरूको राभग आ.व. ०७३।०७४ को ऩर्हरो 
चौभाभसकभा साभाक्तजक सयुऺा बत्ता, ऩुॉजीगत य सञ्चारन िचिभा भनकासा बएको यकभ य गत 
आ.व.को फैंक भौज्दात यहेको यकभसभेत र्हनाभभना दरुुऩमोग गयी आबदानी तथा िचिका रेिा 
से्रस्ता कागजातहरू सभेत रकुाई नष्ट गयी बागी पयाय यहेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुी 
सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भनज ईश् वयफहादयु भसॊहरे साभफक क्तजल्रा र्वकास सभभभतको कामािरम, 

डोटीफाट आ.व. ०७३।०७४ भा ऩुॉजीगत िचि, सॊचारन िचि, साभाक्तजक सयुऺा बत्ताको राभग 
भनकासा बएको साभफक क्तजजौडाभाडडौ य ऩोियी गा.र्व.स.को स्थानीम कोष िाता, चार ुिचि िाता य 
ऩुॉजीगत िचि िाताभा गत आ.व.को फैंकभा भौज्दात यहेको यकभ उि गा.र्व.स.हरूको यार्ष्डम 
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वाक्तणज्म फैंक शािा कामािरम, डोटीभा यहेको िाताफाट क्तझकी भनकारी सबफक्तन्धत आमोजना भनभािण, 

िरयद तथा भभित कामिका राभग बिुानी नददई, साभाक्तजक सयुऺा बत्ता फाऩतको यकभ सबफक्तन्धत 
रक्तऺत वगिराई र्वतयण नगयी िाईभासी र्हनाभभना दरुुऩमोग गयेको रु.६६,१२,३६५।- भध्मे 
भनजरे दईुवटै गा.र्व.स.भा जबभा रु. रु.३७,४९,६२३।- फैंक दाक्तिरा गयेको देक्तिॊदा साभफक 
क्तजजौडाभाडडौ गा.र्व.स. कामािरमको रु.१५,९०,१९४।- य साभफक ऩोियी गा.र्व.स. कामािरमको 
रु.१२,७२,५४८।- गयी जबभा रु.२८,६२,७४२।- फदभनमत साथ र्हनाभभना गयी भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएको हुॉदा भनज 
ईश् वयफहादयु भसॊह उऩय भफगो रु.२८,६२,७४२।- कामभ गयी असरु उऩय हनु, भ्रष्टाचाय भनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ३ (१) तथा दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (छ) फभोक्तजभ जरयवाना 
य हदैसबभको कैद सजाम हनु  य सॊकभरत कागजातहरूफाट भनज ईश् वयफहादयु भसॊहरे आबदानी 
िचिका रेिा से्रस्ता पाॉटवायीसभेत रकुाई नष्ट गयी अनसुन्धानको क्रभभा ऩेश गनि नसकेको हुॉदा 
भनजरे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १२ फभोक्तजभको सभेत कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु 
आएकोरे भनजराई सोही दपा १२ फभोक्तजभको सभेत सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७४।३।५ को भनणिमानसुाय भभभत २०७४।३।७ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र 
दामय गरयएको । 

१८. प्राथभभक स्वास्थ्म केन्र सबसी, भहोत्तयीभा आ.व. ०६८/०६९ भा आभा सयुऺा कामिक्रभ अन्तगित 
भनकासा बएको यकभ क्तजल्रा स्वास्थ्म कामािरम, भहोत्तयी य प्राथभभक स्वास्थ्म केन्र, सबसीभा 
कामियत कभिचायीहरूरे आऩसभा भभरेभतो गयी रु.६ राि सयकायी यकभ र्हनाभभना गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुी सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा प्राथभभक स्वास्थ्म केन्र, सबसी, 
भहोत्तयीका िाता सॊचारकद्वम व्मवस्थाऩन सभभभतका तत्कारीन अध्मऺ उक्तत्तभप्रसाद मादव, 

तत्कारीन भनभभत्त कामािरम प्रभिु भस.अ.हे.व. कभरर्कशोय ठाकुय, भस.अ.हे.व. क्तशवशॊकय मादव, 

अ.न.भभ. र्वन्ददेुवी साह य तत्कारीन प्राथभभक स्वास्थ्म केन्र, सबसीभा कामियत अ.न.भभ. 
र्कयणकुभायी ठाकुयको भभरेभतोभा सबफक्तन्धत स्वास्थ्म केन्रभा साभान्म प्रसूभत गयाए फाऩत औषधी 
िरयद य सेवा प्रदामकराई बयऩाईभा सहीछाऩ गयाई बिुानी नददई र्हनाभभना गयेको यकभ 
रु.1,67,200।-, बयऩाईभा उल्रेक्तित ठेगानाभा पेरा नऩयेको व्मक्तिराई बिुानी गयेको देिाई 
र्हनाभभना गयेको यकभ रु. 45,600।-, दोहोयो बिुानी गयी र्हनाभभना गयेको यकभ 
रु.15,200।– गयी जबभा रु.2,28,000।- र्हनाभभना गयी प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनजहरूराई भफगो 
रु.2,28,000।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोक्तजभ भनजफाट 
असरु उऩय हनु य सोही ऐनको दपा ३ (१) य दपा ३ (१) को देहाम (घ) फभोक्तजभ सजाम हनु 
भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७४।३।१५ को भनणिमानसुाय भभभत २०७४।४।१० भा 
र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩ ऩत्र दामय गरयएको । 

3.५ गयैकानूनी राब भरई नेऩार सयकायराई हाभन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू : 
1. नेऩार साउथ एभसमन कन्रक्सन भेटेरयमर कबऩनी प्रा.भर का.भ.न.ऩा.-११, भत्रऩयेुश्वय काठभाडौंरे 

क्तजल्रा धाददङ, केवरऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ ३ घ को र्कत्ता नबफय  ६१ य ६२ सभेतका जग्गाको 
भरित ऩारयत बएऩभछ नाऩी कामािरमफाट र्कत्ता एकीकयणको राभग च.नॊ. ४६४ भभभत 
२०७१।१।२३ भा भारऩोत कामािरम, धाददङराई रेक्तिएको ऩत्रको छामाप्रभतभा र्क.नॊ. ६१ य 
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६२ भा ऺेत्रपर क्रभश: १२-११-२-० य १२-१२-२-१ उल्रेि बएको देक्तिए ताऩभन ऩारयत 
बएको भरितभा ऺेत्रपर योऩनी २-११-२-० य २-११-२-१ देक्तिने य नाऩी कामािरमको उि 
ऩत्रको छामा प्रभतभा र्क.नॊ. ५९ ऩभन उल्रेि बएको हुॉदा सो र्कत्ता कभत य.नॊ. फाट ऩारयत बएको 
हो य ऩारयत बएकै हो बने भरित रुज ुहनुऩुने देक्तिन्छ बने्न उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा  
धाददङ क्तजल्रा, केवरऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ ३- क्तस्थत र्कत्ता नॊ ६१ य ६२ सभेतका जग्गाहरू 
नेऩार साउथ एभसमन कन्रक्सन भेटेरयमर कबऩनी प्रा.भर.राई भफक्री गने गयाउने क्रभभा उि 
र्कत्ताहरूको साॉध भसभानाभा जोभडएका य उि र्कत्ता नॊ. ६१ य र्कत्ता नॊ. ६२ का साभफक 
जग्गाधनीहरू हरयवीय राभा य गौतभ राभारे चचॉ बोगचरन गरययहेको र्कत्ता नॊ. ६०, ७४ य 
७७ को सयकायी जग्गाहरू सभेत भनज हरयवीय राभा, गौतभ राभा, भारऩोत कामािरम, धाददङका 
तत्कारीन भारऩोत अभधकृत भोहन जॊग थाऩा य नामफ सबु्फा सत्मनायामण नेऩार तथा नाऩी 
कामािरम, धाददङका सवेऺक र्वश्वकुभाय फस्नेत, नेऩार साउथ एभसमन कन्रक्सन भेटेरयमर 
कबऩनी प्रा.भर. सभेतको आऩसी सयसल्राह, भभरेभतो य ऩरयऩन्चभा आपूहरूराई गैयकानूनी राब 
ऩयु ्माउने य नेऩार सयकायराई गैयकाननुी हाभन ऩयु ्माउने फदभनमतसाथ सयकायी जग्गा गैयकानूनी 
रूऩभा नेऩार साउथ एभसमन कन्रक्सन भेटेरयमर प्रा.भर.को नाभभा दताि बोगचरन गने गयाउने 
गयी जग्गाधनी प्रभाणऩजुाि य ऩत्रहरू सभेत तमाय गयी गयाई याष्डसेवकहरू भारऩोत कामािरम, 
धाददङका तत्कारीन भारऩोत अभधकृत भोहन जॊग थाऩा, भारऩोत कामािरम, धाददङका तत्कारीन 
नामफ सबु्फा सत्मनायामण नेऩार य नाऩी कामािरम धाददङका सवेऺक र्वश्वकुभाय फस्नेतरे भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को देहाम (ज) को कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु 
आएकोरे भनजहरूराई भफगो रु.८६,४०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा 
(१) फभोक्तजभ कसयुको भात्रा अनसुाय कैद य भफगो फभोक्तजभ जरयवाना गयी ऩाउन य उि र्कत्ता नॊ 
६०, ७४, य ७७ ऺेत्रपर क्रभश: ४-८-२-१, ६-१०-२-० य ८६-१०-०-३ को जग्गा भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोक्तजभ नेऩार साउथ एभसमन कन्रक्सन 
भेटेरयमर प्रा.भर.फाट र्पताि असरु गयाई नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गयी ऩाउन तथा 
जग्गाधनीहरू हरयवीय राभा य गौतभ राभारे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनजहरू उऩय भफगो 
रु.८६,४०,०००।- कामभ गयी सोही उऩदपा (४) फभोक्तजभ कसयुको भात्रा अनसुाय कैद य भफगो 
फभोक्तजभ जरयवाना गयी उि भफगो रु.८६,४०,०००।- को र्कत्ता नॊ ६०, ७४, य ७७ को 
ऺेत्रपर क्रभश: 4-8-2-1, 6-10-2-0 य 86-10-0-3 को सयकायी जग्गा सभेत जपत गयी 
ऩाउन भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।४।२० को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।५।५ भा 
र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको ।  

2. सशस्त्र प्रहयी फर ताभरभ केन्र, नौवस्ता, फाॉकेको आभथिक वषि २०७१/०७२ को फजेटफाट सशस्त्र 
प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺक गोऩार भभश्ररे गो्म रूऩरे र्कते िरयद फोडि गठन गयी पजॉ भफर बऩािई 
फनाई कभ ऩरयभाणभा कन्सर्टिना वामय य फायफेड वामय िरयद गयी भ्रष्टाचाय गयेको बन् ने व्महोयाको 
उजयुी भनवेदन उऩय अनसुन्धान हुॉदा सशस्त्र प्रहयी फर ताभरभ केन्र, नौवस्ता, फाॉकेभा तत्कारीन 
कामािरम प्रभिु तथा सभादेशक एवॊ सशस्त्र प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺक गोऩार भभश्र, रेिा अभधकृत एवॊ 
सशस्त्र भनयीऺक क्तचत्रफहादयु के.सी., स.प्र.स.ह. नैनफहादयु वरी  य आऩूभतिकताि जे.जे. रेभडङ एडड 
इन्टयप्राइजेजका प्रोऩाइटय याज ुयावरसभेतरे आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक र्वभनमोक्तजत फजेट 
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उऩशीषिक २९५११ भेभसनयी औजायभा थऩ र्वभनमोक्तजत यकभ रु.२,४०,००,०००।- फाट फायफेड 
वामय (Barbed Wire) य कन्सर्टिना वामय आऩूभति गनि िरयद सबझौता गनािसाथ साभान य भफर प्रा् त 
हनुअुक्तघ नै आऩूभतिकतािहरूको िाताभा ऩूयै यकभ बिुानी भरए ददएकोभा फायफेड वामय  य कन्सर्टिना 
वामय भूल्म अभबवृर्द्ध कय सर्हत कुर जबभा रु.७४,००,०००।- को भात्र िरयद गरयएको ऩरु्ष्ट हनु 
आएको देक्तिएफाट रु.१,६६,००,०००।- नेऩार सयकायको यकभ फदभनमतसाथ फढी बिुानी गयी 
गयाई भरई नेऩार सयकायराई हाभन ऩरु् माउने य आपूहरूराई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने कामि गये 
गयाएको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे उि कसयुजन्म कामिभा सॊरग्न देहाम फभोक्तजभका याष्डसेवक 
कभिचायीहरू य आऩूभतिकतािका हकभा देहामफभोक्तजभको सजामको भाग दाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७३।४।३२ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।५।६ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र 
दामय गरयएको छ । 

 

भस.नॊ. प्रभतवादीको नाभ, थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 
1. सशस्त्र प्रहयी फर ताभरभ 

केन्र, नौवस्ता, फाॉकेका 
तत्कारीन कामािरम प्रभिु, 

सभादेशक एवॊ सशस्त्र प्रहयी 
वरयष्ठ उऩयीऺक गोऩार भभश्र 

भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन 
२०५९ को  
दपा ८ (१) 
को देहाम िडड 
(ङ), (च) य 
(ञ)  

भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन 
२०५९ को  
दपा ८ (१)  

रु.१,६६,००,०००।- 

2. सशस्त्र प्रहयी फर ताभरभ केन्र, 

नौवस्ता, फाॉकेका तत्कारीन रेिा 
अभधकृत एवॊ सशस्त्र प्रहयी 
भनयीऺक क्तचत्रफहादयु के.सी. 

ऐ. ऐ. रु.१,६६,००,०००।- 

3. जे.जे. रेभडङ एडड इन्टयप्राइजेज, 
मॊगार, काठभाडौंका प्रोऩाइटय 
याज ुयावर 

भ्रष्टाचाय 
भनवायण 
ऐन,२०५९ 
को दपा 
८(४) 

भ्रष्टाचाय 
भनवायण 
ऐन,२०५९ 
को दपा 
८(४) 

रू. १,६६,००,०००।- 

4. सशस्त्र प्रहयी सहामक हवल्दाय 
नैनफहादयु वरी 

भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन 
२०५९ को 
दपा २२ 

भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन 
२०५९ को 
दपा २२ 

 

 

3. फेभनघाट-आरुघाट-राकेबन्ज्माङ सडकको दफुिङ–घ्माल्चोक िडड भनभािणका राभग आ.व. 
२०६५/०६६ भा क्तजल्रा र्वकास सभभभत गोयिाफाट सडक भनभािण उऩबोिा सभभभतराई बएको 
बिुानीभा अभनमभभतता गयेको बने्न सभेतको उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा क्तजल्रा र्वकास 
सभभभतको कामािरम,  गोयिासॉग सबझौता बई सडक भनभािण उऩबोिा सभभभतका अध्मऺ सन्तोष 
के.सी. (गोयिा-क्तजल्रा घ्माल्चोक गा.र्व.स., वडा नॊ.-९) रे सडक भनभािण प्रमोजनका राभग 
रु.२१,७६,६९६।- बिुानी भरएकोभा सभभभतको िाताभा हार भौज्दात यकभ 
रु.११,५३,६४५।- फाहेक फाॉकी यकभ रु.१०,२३,०५१।- फदभनमत साथ क्तजल्रा र्वकास 
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सभभभतको कामािरम, गोयिाराई गैयकानूनी तवयफाट हाभन नोक्सानी य आपू अध्मऺ यहेको 
उऩबोिा सभभभतराई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने फदभनमतरे भ्रष्टाचायजन्म कसयु गयेको देक्तिॊदा 
उऩबोिा सभभभतका अध्मऺ भनज सन्तोष के.सी. उऩय भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ 
को उऩदपा (४) फभोक्तजभको कसयुभा रु.१०,२३,०५१।- भफगो कामभ गयी कसयुको 
भात्राअनसुाय कैद य भफगो फभोक्तजभ जरयवाना सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७३।४।३२ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।६।१० भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩत्र दामय गरयएको । 

4. गरयफी भनवायण कोषको आभथिक सहमोगभा भेहरभडुी गा.र्व.स.-5 भा गदठत भतकुवा साभदुार्मक 
सॊस्थाफाट सॊचारन हनु गइयहेको भतकुवा प्रा.र्व. बवन भनभािण ऩरयमोजनाको ऩर्हरो र्कस्ताको 
यकभ भतकुवा साभदुार्मक सॊस्था तथा सहमोगी सॊस्था सेडा नेऩारराई िफयै नगयी सॊस्थाका सक्तचव 
अग्रफहादयु फोगटीरे भनोभानी ढॊगरे सॊस्थाको अध्मऺ तथा कोषाध्मऺको र्कते हस्ताऺय गयी 
या.वा. फैंक, भान्भा शािा, काभरकोटफाट यकभ नक्तझकी या.वा फैंक, टेकु शािा, काठभाडौंफाट यकभ 
क्तझकी र्हनाभभना गयी पयाय यहेको बने्न उजयुी उऩय अनसुन्धान हुॉदा भतकुवा साभदुार्मक सॊस्था, 
भेहरभडुी, काभरकोटका सक्तचव अग्रफहादयु फोगटीरे आपूराई गैयकानूनी राब ऩयु ्माउने फदभनमतरे 
गरयफी भनवायण कोषफाट भतकुवा साभदुार्मक सॊस्थाराई प्रा् त यकभ भध्मेको रु.18,००,०००।- 
सॊस्थाका अन्म ऩदाभधकायीहरूको हस्ताऺय य सॊस्थाको छाऩसभेत आपूिसुी नमाॉ फनाई प्रमोग गयी 
चेकहरू रेिी सहीछाऩ गयी िाता िोभरएको या.वा.फैंक, काभरकोटभा नसाटी या.वा.फैंक, टेकु 
शािाफाट चेक साटी यकभ आपूिसुी क्तझकी दरुुऩमोग गयेको स-प्रभाण ऩकु्तष् ट हनु आई भनज 
अग्रफहादयु फोगटीरे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोक्तजभको 
कसयु गयेको देक्तिएको हुॉदा भनज अग्रफहादयु फोगटीराई सोही उऩदपा (४) फभोक्तजभ भफगो 
रु.18,00,000।- कामभ गयी कसयुको भात्रा अनसुाय कैद य भफगो फभोक्तजभ जरयवाना गयी 
भफगो रु.१८,00,000।- भनजफाट असरु उऩय गयी जपत हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७३।४।३२ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।५।२९ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩत्र दामय गरयएको। 

5. ता्रेजङु क्तजल्राक्तस्थत श्री फार भक्तन्दय प्राथभभक र्वद्यारम, ता्रेजङुभा कामियत स्रोत क्तशक्तऺका 
भधयभामा इजभ भादेनरे र्वशेष क्तशऺा अन्तगित सॊचाभरत स्रोत कऺा सॊचारन गदाि वास्तर्वक 
र्वद्याथॉ सॊतमाबन्दा फढी र्वद्याथॉ सॊतमा देिाई क्तजल्रा क्तशऺा अभधकायीको भभरेभतोभा फढी यकभ 
भनकासा गयी आभथिक अभनमभभतता गयेको, काल्ऩभनक र्ऩमन (आमा) यािेय आपैं  तरफ बत्ता 
फाऩतको यकभ फझेुको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुी भनवेदनहरू उऩय अनसुन्धान हुॉदा उि 
र्वद्यारमका प्र.अ. रुरकुभाय थेवेरे फदभनमतसाथ आ.व. २०६७/०६८ य २०६८/६९ भा 
वास्तर्वक र्वद्याथॉ सॊतमाबन्दा फढी र्वद्याथॉ सॊतमा देिाई र्वद्याथॉ भाभसक छात्रवृक्तत्त फाऩतको 
रु.३,१०,०००।–  झठुा कागजात फनाइि ऩेश गयी क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, ता्रेजङुफाट यकभ 
भनकासा गयी भरइि आपूराइि गैयकानूनी राब ऩरु् माउने य नेऩार सयकायराइि गैयकानूनी हाभन 
ऩरु् माउने फदभनमतरे बिुानी भरने ददने कामि गयेको तथा श्री फार भक्तन्दय प्राथभभक र्वद्यारम, 

ता्रेजङुका स्रोत क्तशक्तऺका भधयभामा इजभ भादेनरे उि र्वद्यारमराइि आ.व.०७०/०७१ भा 
र्वशेष क्तशऺा (ससु्त श्रवण तथा फर्हया) सॊचारनका राभग छात्रवृक्तत्त, तरफ बत्ता य स्रोत क्तशक्तऺकाको 
बत्ताका राभग भनकासा यकभभध्मे कुर रु.२,९७,२८०।- झठुा भफर, बयऩाइि य कागजातहरू ऩेश 
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गयी गयाइि आपूराइि गैयकानूनी राब ऩरु् माउने य नेऩार सयकायराइि गैयकानूनी हाभन ऩरु् माउने 
फदभनमतरे बिुानी भरने कामि गयेको सप्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनज प्र.अ. रुरकुभाय थेवे य 
क्तशक्तऺका भधयभामा इजभ भादेनरे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१) य दपा ८ को 
उऩदपा (१) को देहाम (ङ) फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिॊदा भनजहरू उऩय क्रभश: भफगो 
रु.३,१०,०००।- य  रु.२,९७,२८०।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) 
फभोक्तजभ कसयुको भात्रा अनसुाय कैद य भफगो फभोक्तजभ जरयवाना गयी भनजफाट भफगो सभेत असरु 
उऩय गनि भागदाफी भरइि आमोगको भभभत २०७३।५।७ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।६।१३ 
भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको ।  

6. अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगारफाट िर्टई गएको टोरीरे क्तजल्रा कृर्ष र्वकास 
कामािरम, काभरकोटफाट सञ्चाभरत स्माउ िेती कामिक्रभअन्तगित भसड्स र्कट्स र्वतयण सभेतभा 
अभनमभभतता बएको बनी ददएको प्रभतवेदनका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा क्तजल्रा कृर्ष र्वकास 
कामािरम, काभरकोटका तत्कारीन फारी सॊयऺण अभधकृत प्रकाश ऩाडडेरे कामािरम प्रभिु 
मोगप्रसाद ियेर य सह-रेिाऩार टोऩेन्रध्वज हभारसॉग भभरेभतो गयी भौयी गोरासर्हत 20 घाय 
िरयद गयेको य सो भौयी घाय ढुवानी गयेको बनी झठुा भफर बयऩाई ऩेश गयी गयाई 
रु.1,27,000।-, तत्कारीन ना.प्रा.स. ददनेश ित्रीरे तत्कारीन कामािरम प्रभिु मोगप्रसाद ियेर 
य सह-रेिाऩार टोऩेन्रध्वज हभारसॉग भभरेभतो गयी भाटोको उवियाशक्ति नक्सा तमायसबफन्धी 
अभबभिुीकयण गोष्ठी सञ्चारन गयेको बनी झठुी भफर बऩािइ ऩेश गयी गयाई रु.2,50,000।-, य 
तत्कारीन कामािरम प्रभिु मोगप्रसाद ियेर य सह-रेिाऩार टोऩेन्रध्वज हभाररे तत्कारीन फारी 
सॊयऺण अभधकृत प्रकाश ऩाडडे य ना.प्रा.स. ददनेश ित्रीसॉग एक आऩसभा भभरेभतो गयी उक्तल्रक्तित 
यकभहरूका अभतरयि क्तजल्राको आवभधक कृर्ष मोजना भनभािणका राभग गोष्ठीभा िचि बएको बनी 
अध्ममन भफदाभा यहेको कभिचायीको नाभफाट रु.2,50,000।-, जनुारीकोट तयकायी तथा 
परपूर उत्ऩादन सभूहराई साभान नफझुाई रु. 2,00,000।- य स्माउ िेती प्रर्वभध फकुरेट 
नछाऩी झठुा भफर ऩेश गयी रु. 50,000।- सभेत बिुानी गयी जबभा रु.8,77,000।– 

आपूहरूराई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाभन ऩरु् माउने फदभनमतरे 
झठुा भफर बयऩाई ऩेश गयी गयाई बिुानी भरने ददने कामि गयी गयाई भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ८(1) य दपा ८(1) को देहाम (ङ) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु 
आएकारे भनजहरू उऩय देहामको भफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८(1) फभोक्तजभ कसयुको 
भात्रा अनसुाय कैद य भफगोफभोक्तजभ जरयवाना सजाम गयी ऩाउन भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७३।७।११ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।८।१० भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा 
आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ । 

भस.नॊ. प्रभतवादीको नाभ, थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 
1. फारी सॊयऺण अभधकृत प्रकाश 

ऩाडडे 

भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन 
२०५९ को  दपा ८ 
(१) य ८(१) को 
देहाम िडड (ङ) 

भ्रष्टाचाय भनवायण 
ऐन २०५९ को  
दपा ८ (१)  

रु.१,२७,०००।- 

2. ना.प्र.स. ददनेश ित्री ऐ. ऐ. रु.2,50,000।- 

3. तत्कारीन कामािरम प्रभिु 
मोगप्रसाद ियेर य सहरेिाऩार 
टोऩेन्रध्वज हभार 

ऐ. ऐ. रु.8,77,000।– 
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साथै उक्तल्रक्तित रु.8,77,000।- भध्मे रु.7,77,000।- भनजहरूरे फैंक दाक्तिरा गरयसकेको 
देक्तिएकोरे फाॉकी रु.1,00,000।- भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(1) फभोक्तजभ भनज 
चाय जना याष्डसेवकहरूफाट दाभासाहीरे असरु उऩय गयी ऩाउन सभेत भागदाफी भरइएको । 

7. धनकुटा क्तजल्रा डाॉडाफजाय गा.र्व.स. वडा नॊ. १ भा यहेको र्कत्ता नॊ. २०० य र्कत्ता नॊ. २१२ को 
साविजभनक जग्गा भारऩोत कामािरम, धनकुटाका कभिचायीसभेतको भभरेभतोभा व्मक्तिको नाभभा दताि 
बएको बने्न व्महोयाको उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा धनकुटा क्तजल्रा, डाॉडाफजाय  
गा.र्व.स.वडा नॊ १ को र्क.नॊ. २००, ऺेत्रपर १३-०-२-० य र्क.नॊ. २१२ ऺेत्रपर ०-१४-२-० 
को सयकायी जग्गा धनकुटा क्तजल्रा, डाॉडाफजाय गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ का रारप्रसाद भरबफसुॉग 
भभरोभतो गयी भनजका नाभभा छुट जग्गा दताि गनिका राभग छुट जग्गा दताि सभभभत, धनकुटाका 
अध्मऺ एवॊ भारऩोत कामािरम, धनकुटाका तत्कारीन कामािरम प्रभिु उऩसक्तचव सयेुशकुभाय 
थऩभरमा तथा छुट जग्गा दताि सभभभत, धनकुटाका सदस्महरू नाऩी कामािरम, धनकुटाका तत्कारीन 
नाऩी अभधकृत अबमकृष्ण जोशी य भारऩोत कामािरम, धनकुटाका तत्कारीन शािा अभधकृत 
टॊकप्रसाद दवुाडीरे छुट जग्गा दताि सभभभतका ऩदाभधकायीका हैभसमतरे तथा धनकुटा क्तजल्रा, 
डाॉडाफजाय गा.र्व.स. का तत्कारीन गा.र्व.स. अध्मऺ प्रेभभसॊ भरबफरेु गा.र्व.स. अध्मऺका हैभसमतरे 
फेग्रै ऩत्रफाट भसपारयस गयी उऩमुिि जग्गाहरू सयकायी जग्गा बने्न जाभनजानी थाहा हुॉदाहुॉदै छुट 
दतािको भसपारयस गने गयाउने कामि गये गयाएको य रारप्रसाद भरबफसुॉग भभरोभतो गयी व्मक्तिको 
नाभभा दताि गने भनणिम गयी जग्गा धनी प्रभाणऩजुाि सभेत ददने ददराउने कामि गयी गयाई भनजहरूरे 
आपूहरू य रारप्रसाद भरबफरुाई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाभन 
ऩरु् माउने कामि गयी गयाई भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 2059 को दपा ८ (१) य दपा ८ (१) को 
देहाम (ज) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनजहरूराई जनही रु.३,८७,३२८।१२ 
भफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोक्तजभ कसयुको भात्रा अनसुाय कैद य 
भफगो फभोक्तजभ जरयवाना गयी भफगो (धनकुटा क्तजल्रा, डाॉडाफजाय गा.र्व.स.वडा नॊ १ को र्क.नॊ. 
२००, ऺेत्रपर १३-०-२-० य र्क.नॊ. २१२ ऺेत्रपर ०-१४-२-० को सयकायी जग्गाहरू) असरु 
उऩय गयी जपत हनेु गयी नेऩार सयकायका नाभभा ऩूविवत कामभ गयी ऩाउन य धनकुटा, 
डाॉडाफजाय गा.र्व.स. वाडि नॊ. 8 भा फस्ने रारप्रसाद भरबफरेु भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८(४) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकारे भनजराई उि सयकायी जग्गाको भफगो 
रु.३,८७,३२८।१२ कामभ गयी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 2059 को दपा ८ को उऩदपा (४) 
फभोक्तजभ कसयुको भात्रा अनसुाय कैद य भफगो फभोक्तजभ जरयवाना गयी ऩाउन सभेत भागदाफी भरई 
आमोगको भभभत २०७३।९।४ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।९।१८ भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको। 

8. क्तजल्रा जनस्वास्थ्म कामािरम, ऩसािभा आ.व.२०६९।०७० य २०७०।०७१ भा सॊचाभरत र्वभबन्न 
कामिक्रभहरूभा आभथिक अभनमभभतता बएको, कामि सबऩादन नगयी २०७१ असाय भर्हनाभा 
रु.४,१५,३४,४०८।७८ ऩैसा िचि गयी आभथिक घोटारा बएको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुीका  
सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा नक्करी तथा झठुा भफर बयऩाइ, िरयद आदेश य दाक्तिरा प्रभतवेदन 
पायाभ तमाय गयी गयाई क्तजल्रा जनस्वास्थ्म कामािरम, ऩसािका तत्कारीन कामािरम प्रभिु इन्रप्रसाद 
मादवरे रु.३,९७,०००।-, वैरयमार्वताि उऩस्वास्थ्म चौकीका इन्चाजि श्रीयाभ साहरे 
रु.१,२५,०००।-, झौवागठुी उऩस्वास्थ्म चौकीका इन्चाजि सोनारारप्रसाद चौयाभसमारे 
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रु.१,२५,०००।- य  क्तजल्रा जनस्वास्थ्म कामािरम, ऩसािका बडडाय प्रभिु िरयदाय याजेश्वयप्रसादरे 
रु.१,४७,०००।- बिुानी गने गयाउने कामि गयेको देक्तिएकोभा सबफक्तन्धत भेभडकर 
हर/पाभेसीहरूफाट उि साभान  िरयद नबएको, भफर र्वजक जायी नबएको य जायी बएको 
बभनएको भफरका भाभरकहरूराई यकभ नफझुाएको सभेत देक्तिन/िलु्न आएफाट याष्डसेवकहरू 
इन्रप्रसाद मादव, श्रीयाभ साह, सोनारारप्रसाद चौयाभसमा य याजेश्वयप्रसादरे एक आऩसभा भभरेभतो 
गयी आपूहरूराई गैयकाननुी राब ऩरु् माउने य नेऩार सयकायराई गैयकाननुी हाभन नोक्सानी 
ऩरु् माउने फदभनमतरे औषधी िरयद गयेको, यकभ फझुाएको/बिुानी गये गयाएको बने्न सभेतका झठुा 
भफर बऩािई य कागजातहरू फनाई/तमाय गयी गयाई भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(१)  
य दपा ८ (१) को देहाम (ङ) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएको देक्तिएकोरे 
याष्डसेवकहरू इन्रप्रसाद मादव, श्रीयाभ साह, सोनारारप्रसाद चौयाभसमा य याजेश्वयप्रसाद उऩय भफगो 
क्रभश: रु.३,९७,०००।-, रु.१,२५,०००।-, रु.१,२५,०००।- य रु.१,४७,०००।- कामभ 
गयी भनज याष्डसेवकहरूराई उक्तल्रक्तित ऐनको दपा ८(१) फभोक्तजभ कसयुको भात्रा अनसुाय कैद 
सजाम हनु य भफगो फभोक्तजभ जरयवाना गयी भाभथ उल्रेक्तित भफगो यकभ भनजहरूफाट असरु उऩय 
गयी याजश्व दाक्तिरा गयी ऩाउनसभेत भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।९।४ को 
भनणिमानसुाय भभभत २०७३।९।१७ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ। 

9. सहयी र्वकास तथा बवन भनभािण र्वबाग,  भडभबजन कामािरम, सिेुतद्वाया सॊचाभरत गटुु स्वास्थ्म 
चौकी, सिेुतको बवन भनभािण कामि कन्राक्टय भैनाचरुी सरुुची जे.बी. सफ-कन्राक्टय भजदयु 
कन्स्रक्सन, सिेुतसॉग सबझौता बई भनभािण बइयहेकोभा ठेकेदायरे सबझौता तथा भाऩदडड अनसुाय 
जभभनभभुन भफभ हाल्नऩुनेभा नहारी र्ऩरयहरू सभेत फाङ्गो फनाई भाऩदडड र्वऩयीत कामि गयेको बने्न 
सभेत व्महोयाको उजयुी भनवेदनका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा गटुु स्वास्थ्म चौकी, सिेुतको बवनको 
Foundation Beam नयािी बवन भनभािण कामि गये गयाएको ऩरु्ष्ट  बएको य उक्तल्रक्तित भडभबजन 
कामािरमका तत्कारीन भडभबजन प्रभिु र्वष्णपु्रसाद शभाि,  इक्तन्जभनमय शक्तशन्र क्तघभभये, रेिा अभधकृत 
तरुायाभ भतवायी य सव-इक्तन्जभनमय भनोजकुभाय मादवरे भनधािरयत शति य भाऩदडडर्वऩयीत भनभािण 
कामि गने गयाउने य त्मस्तो भनभािण कामिराई शति तथा भाऩदडडफभोक्तजभ बएको हो बनी प्रभाक्तणत 
एवॊ स्वीकृत गने गयाउने य नगये नबएको काभको सभेत झठुा भफर बऩािई ऩेश गयी गयाई काभ 
नबएको Foundation Beam को Item सभेतको ऩर्हरो यभनङ भफरको भूल्म अभबवृर्द्ध कयसर्हत जबभा 
रु.३०,४७,२७४।६२ बिुानी गने गयाउने कामिभा सॊरग्न यहेको देक्तिएकोरे भनज याष्डसेवकहरूरे 
भ्रष् टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) को िडड (ग) य (ङ) फभोक्तजभको 
कसयु गयेको देक्तिएको हुॉदा भनजहरू उऩय ऩर्हरो यभनङ भफर बिुानी गयेको 
रु.३०,४७,२७४।६२ फाट भूल्म अभबवृर्द्ध कयको यकभ घटाउॉदा हनेु रु.२६,९६,७०३।२० 
जनही भफगो कामभ गयी भनजहरूराई भ्रष् टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (१) 
फभोक्तजभ जरयवाना गयी भफगो यकभ रु.२६,९६,७०३।२० भनजहरूफाट असरु उऩय गनि य 
कसयुको भात्रा अनसुाय कैद सजाम हनु तथा उि बवन भनभािण कामिभा सॊरग्न भनभािण व्मवसामी 
सफ-कन्राक्टय भजदयु कन्स्रक्सन, सिेुतका प्रोप्राइटय याजर्वन्रप्रताऩ साऩकोटारे भ्रष् टाचाय भनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (४) फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिएको हुॉदा भनज उऩय 
रु.२६,९६,७०३।२० भफगो कामभ गयी जपत हनु य सोही दपा फभोक्तजभ कसयुको भात्रा अनसुाय 
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कैद सजाम य भफगो फभोक्तजभ जरयवाना हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।१०।३ को 
भनणिमानसुाय भभभत २०७३।१०।११ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको । 

10. नरभसङ गाड जरर्वद्यतु आमोजनाको र्वस्ततृ सबबाव्मता अध्ममनका राभग ऩयाभशिदाता छनौट कामि 
गदाि भ्रष्टाचाय गयेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुी भनवेदन उऩय अनसुन्धान हुॉदा उि आमोजनाका 
राभग ऩयाभशिदाता छनौट गने भसरभसराभा प्रस्ताव (प्रार्वभधक य आभथिक) भाग बै AF Consultant, 

Switzerland JV, Nepal Environment and Scientific Services Pvt. Ltd. Nepal and Hydro-

Consult Engineering Ltd. Nepal (AFC-HCE-NESS) य SMEC International (P) Ltd.-Australia 

JV with MWH International, Inc, USA in association with Udaya Consultancy (P) Ltd., 

Nepal (SMEC-MWH-Uday) गयी २ (दईु) वटा सूचीकृत पभिहरूफाट भात्र प्रस्ताव ऩेश बएकोभा 
स्वीकृत प्रार्वभधक प्रस्ताव भूल्माङ्कनका आधायहरू फभोक्तजभ सफैबन्दा घटी यकभको प्रस्ताव ऩेश गने 
AFC-HCE-NESS JV को प्रार्वभधक य आभथिक प्रस्तावको सॊमिु भूल्माङ्कनभा सफैबन्दा फढी अङ्क प्रदान 
गयी भूल्माङ्कन गनुिऩनेभा AFC-HCE-NESS JV रे बन्दा रु.२७,२४,५४,३५१।६२ फढी कफोर गने 
SMEC-MWH-Uday JV राई सॊमिु भूल्माङ्कनभा सफैबन्दा फढी अङ्क प्रदान गयी जाभनजानी गैयकानूनी 
रूऩभा नरभसङ गाड जरर्वद्यतु आमोजना र्वकास सभभभतराई हाभन नोक्सानी ऩरु् माउने उद्योगभा 
सभभभतका कामिकायी भनदेशक भोभतफहादयु कुॉ वय, तत्कारीन भसभनमय भडभबजनर इक्तन्जभनमय सूमिप्रसाद 
रयजार, तत्कारीन रेिा अभधकृत आनन्दप्रसाद चाऩागाईँ, ऊजाि भन्त्रारमका भसभनमय भडभबजनर 
इक्तन्जभनमय गोकणियाज ऩन्थ, र्वद्यतु र्वकास र्वबागका तत्कारीन कानून अभधकृत याजेशकुभाय थाऩा 
य SMEC-MWH-Uday JV का Authorized Representative उदीऩरार शे्रष्ठको सॊरग्नता यहेको 
देक्तिॉदा भनजहरूरे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) को कसयु गनि 
सोही ऐनको दपा २१ फभोक्तजभ उद्योग गयेको हुॉदा भनज भोभतफहादयु कुॉ वय, सूमिप्रसाद रयजार, 

आनन्दप्रसाद चाऩागाईँ, गोकणियाज ऩन्थ, याजेशकुभाय थाऩा य उदीऩरार शे्रष्ठराई भ्रष्टाचाय भनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा ८ को उऩदपा (३) एवॊ दपा २१ फभोक्तजभ सजाम हनु भाग दाफी भरई 
आमोगको भभभत २०७३।१२।९ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।१२।२० भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको। 

11. बेयी अॊचर अस्ऩतार नेऩारगॊज फाॉकेभा कामियत र्वभबन्न स्वास्थ्मकभॉ य कभिचायीहरूरे आ.व. 
२०७०/०७१ भा आपू काभको भसरभसराभा भ्रभण गयेको बनी र्टकट ऩेस गयी तथा ऩेस नगयी 
र्वभबन्न भभभत य सभमभा यकभ बिुानी भाग गयी बिुानी ऩाइसकेको बने्न सभेतका र्वषमभा 
आमोगको भनणिमानसुाय थऩ अनसुन्धान हुॉदा बेयी अॊचर अस्ऩतारका याष्डसेवक ऩदाभधकायी तथा 
कभिचायीहरूभध्मे बेयी अॊचर अस्ऩतार, फाॉकेभा तत्कारीन अवस्थाभा कामियत डा. ऩीताबफय सवुदेीरे 
रु.5,540।-,  रेिाऩार भभनयाभ फभािरे  रु.२,१५,३४०।–, शािा अभधकृत भाधव ऻवारीरे 
रु.38,330।-, रेिा अभधकृत ऩदभफहादयु क्तज.सी.रे रु.6,140।-, नभसिङ अभधकृत हरयकरा 
के.सी.रे रु.6,740।-, हाउस र्कर्ऩङ सऩुयबाइजय शोबाकुभायी ऩौडेररे रु.17,670।-,  

प्राथभभक स्वास्थ्म केन्र भरबसा योकाम गाउॉ जाजयकोटभा अ.न.भी. ऩदभा कामियत र्वष्णभुामा 
कठामतरे रु.4,442।- य स्वास्थ्म चौकी साल्भा जाजयकोटभा अ.न.भी. ऩदभा कामियत सरुोचना 
चन्दरे रु.4,442।- नेऩार सयकायराई हाभन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 2059 को 
दपा ८ को उऩदपा (1) को देहाम (ङ) फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिएकोभा रेिाऩार भभनयाभ 
फभािको हकभा आमोगको भभभत 2073।4।32 को भनणिमानसुाय भभभत 2073।5।26 गते श्री 
र्वशेष अदारत, फफयभहरभा भदु्दा दताि बैसकेको हुॉदा भनज फाहेक डा. ऩीताबफय सवुेदी, शािा 
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अभधकृत भाधव ऻवारी, रेिा अभधकृत ऩदभफहादयु क्तज.सी., नभसिङ अभधकृत हरयकरा के.सी., हाउस 
र्कर्ऩङ सऩुयबाइजय शोबा कुभायी ऩौडेर, अ.न.भी. र्वष्णभुामा कठामत य अ.न.भी. सरुोचना चन्दरे 
भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 2059 को दपा ८ को उऩदपा (1) को देहाम (ङ) फभोक्तजभको कसयु 
गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनजहरूराई भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 2059 को दपा ८ को उऩदपा 
(1) को देहाम (ङ) फभोक्तजभ सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।१२।१७ को 
भनणिमानसुाय भभभत २०७४।१।१२ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको । 

3.६ गयैकानूनी सबऩक्तत्त आजिन गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू :- 

1. भत्रबवुन र्वश्वर्वद्यारम अन्तगित इक्तन्जभनमरयङ अध्ममन सॊस्थान, ऩलु्चोक, रभरतऩयुको प्राध्माऩक ऩदभा 
कामियत डा. बयतयाज ऩहायीरे स्रोत निरेुको सबऩक्तत्त आजिन गयेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुीको 
र्वषमभा अनसुन्धान हुॉदा भत्रबवुन र्वश्वर्वद्यारम अन्तगित इक्तन्जभनमरयङ अध्ममन सॊस्थान, ऩलु्चोक, 

रभरतऩयुका प्राध्माऩक डा. बयतयाज ऩहायीको साविजभनक ऩदधायण गयेको अवभध भभभत 
2040/10/10 देक्ति भभभत २०७०/9/1४ सबभको जाॉच अवभधको सबऩूणि आम य व्ममराई 
सभग्रताभा र्वश्लेषण गयी हेदाि भनजको कुर आबदानी जबभा रु.1,65,34,334।- य कुर िचि 
रु.4,05,35,933।- देक्तिएकोरे रु.2,40,01,599।– आबदानीबन्दा फढी िचि गयेको देक्तिन 
आएको य सो फढी िचि बएको यकभको प्रभाणहरूफाट स्रोतको ऩरु्ष्ट भनज डा. बयतयाज ऩहायीरे 
गनि नसकेको हुॉदा भनजरे साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचभरत 
भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु 
आएकोरे भनज प्रा.डा. बयतयाज ऩहायीराई भफगो रु.2,40,01,599।- कामभ गयी साभफक 
भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग. तथा दपा २९ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) अनसुाय भफगो फभोक्तजभ जरयवाना य कैद 
सजाम हनु य भनजरे भ्रष्टाचाय गयी गैयकानूनी आजिन गयेको स्रोत ऩरु्ष्ट नबएको चर अचर 
सबऩक्तत्तहरू साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग. , दपा २९ य प्रचभरत भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०५९ को दपा 20(२) य दपा ४७ तथा अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा २९ि. फभोक्तजभ जपत गनि भागदाफी भरई सो प्रमोजनको राभग शोबा ऩहायी 
फयारराई सभेत प्रभतवादी कामभ गयी आमोगको भभभत २०७३।४।२० को भनणिमानसुाय भभभत 
२०७३।४।२४ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको। 

2. ऋण असरुी न्मामाभधकयणका तत्कारीन उऩसक्तचव (ऋण असरुी अभधकृत) इन्रप्रसाद ढुॊगानारे 
ऩदभा फहार यहॉदा गैयकानूनी रूऩफाट सबऩक्तत्त आजिन गयी ऩदीम हैभसमत नभभल्दो उच्च जीवनस्तय 
माऩन गयेको बनी ऩयेको उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भनज इन्रप्रसाद ढुॊगानारे साविजभनक 
सेवाको ऩदभा फहार यहेको अवभध भभभत २०३४।१०।१९ देक्ति भभभत २०७०।३।३१ सबभको 
जाॉच अवभधभा जबभा रु.३,५५,४४,७०४।- िचि तथा रगानी बएको य मस अवभधभा भनजको आम 
रु.१,५८,६२,४५९।- यहेको हुॉदा आमबन्दा व्मम रु.१,९६,८२,२४५।- फढी बएको देक्तिॊदा 
भनजको सो फढी िचि बएको यकभ रु.१,९६,८२,२४५।- को स्रोतको ऩरु्ष्ट भनज इन्रप्रसाद 
ढुॊगानारे गनि नसकेको अवस्था देक्तिमो । अत् भनजरे साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को 
दपा १५ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोक्तजभको 
कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनज इन्रप्रसाद ढुॊगानाराई भफगो रु.१,९६,८२,२४५।- कामभ 
गयी  साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग  दपा २९ एवॊ प्रचभरत 
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भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) अनसुाय भफगो फभोक्तजभ जरयवाना य 
कैद सजाम हनु य भनजरे भ्रष्टाचाय गयी गैयकानूनी आजिन गयेको सो स्रोत निरेुको आक्तजित सबऩक्तत्त 
जपत गने प्रमोजनको राभग भनजकी श्रीभती कौक्तशरा ढुॊगानाराई सभेत प्रभतवादी कामभ गयी 
आमोगको भभभत २०७३।४।२० को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।४।२३ भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ । 

3. नेऩार र्वद्यतु प्राभधकयण, सूचना प्रर्वभध र्वबाग, यत्नऩाकि , काठभाडौंका तत्कारीन कब्मटुय इक्तन्जभनमय 
भफदयु दाहाररे ऩदभा फहार यहॉदा अर्कि ड इन्टयनेसनर करेज सॊचारन गयी रु.८७,००,०००।- 
शेमय रगानी गयेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुीको र्वषमभा अनसुन्धान हुॉदा नेऩार र्वद्यतु 
प्राभधकयणका कब्मटुय इक्तन्जभनमय भफदयु दाहाररे २०६२।१२।१७ देक्ति २०७२।९।१३ सबभ 
साविजभनक ऩदभा फहार यहॉदाको सभग्र ऩयीऺण अवभधभा जबभा रु.१,९७,३५,३९३।- आबदानी य 
जबभा रु.३,०३,४३,९१०।- िचि तथा रगानी बएको देक्तिॊदा भनजको कुर आबदानीफाट कुर िचि 
घटाउॉदा रु.१,०६,०८,५१७।- आबदानीबन्दा फढी िचि गयेको देक्तिन आएको य सो फढी िचि 
बएको यकभको प्रभाणहरूफाट स्रोतको ऩरु्ष्ट गनि भनज भफदयु दाहाररे सकेको नदेक्तिॊदा भनज भफदयु 
दाहारको फैध आम स्रोत फाहेकको वास्तर्वक स्रोत निरेुको सबऩक्तत्त जबभा रु.१,०६,०८,५१७।- 
देक्तिन िलु्न आई भनज भफदयु दाहाररे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा 
(१) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनजराई भफगो रु.१,०६,०८,५१७।- कामभ 
गयी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोक्तजभ भफगो फभोक्तजभ 
जरयवाना य कैद सजाम हनु य भनजरे भ्रष्टाचाय गयी गैयकानूनी आजिन गयेको सबऩक्तत्तको सभेत स्रोत 
िरेुका अन्म सबऩक्तत्तहरूफाट भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा दपा २०(२) य दपा ४७ 
तथा अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि. फभोक्तजभ जपत हनु 
सभेत भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।४।२० को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।४।२६ भा 
र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको । 

4. भारऩोत कामािरम, करॊकीका प्रभिु भारऩोत अभधकृत जीवनाथ भसवाकोटीरे भनज ऩदभा फहार यहॉदा 
स्रोत निरेुको सबऩक्तत्त आजिन गयेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुीको र्वषमभा अनसुन्धान हुॉदा भारऩोत 
कामािरम, करॊकीका प्रभिु भारऩोत अभधकृत जीवनाथ भसवाकोटीरे भनजरे साविजभनक ऩद धायण गयेको 
भभभत २०३८।२।४ गतेदेक्ति भभभत २०७२।१०।६ सबभको जाॉच अवभधभा कुर जबभा 
रु.5,29,42,122।76 आम य जबभा रु.6,76,83,794।48 िचि तथा फैंक भौज्दात बएको 
देक्तिॊदा आमफाट व्मम घटाउॉदा आमबन्दा रु.1,47,41,671।72 फढी िचि गयेको देक्तिन आएको 
हुॉदा उि फढी िचि बएको रु.1,47,41,671।72 को  स्रोत ऩरु्ष्ट भनज जीवनाथ भसवाकोटीरे गनि 
नसकेको अवस्था देक्तिन आमो । अत् भनज जीवनाथ भसवाकोटीरे साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ 
को दपा १५ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोक्तजभको 
कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनजराई भफगो रु.1,47,41,671।72 कामभ गयी साभफक भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग. तथा दपा २९ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२)  फभोक्तजभ भफगो फभोक्तजभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य भनजरे 
भ्रष्टाचाय गयी गैयकानूनी आजिन गयेको सबऩक्तत्त भनजको स्रोत िरेुका अन्म सबऩक्तत्तहरूफाट साभफक 
भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग. दपा २९य प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा 20(२) य दपा ४७ तथा अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि. 
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फभोक्तजभ जपत गनि य सो प्रमोजनको राभग श्रीभती रयतादेवी भसवाकोटीराई सभेत प्रभतवादी कामभ गयी 
आमोगको भभभत २०७३।४।२० को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।४।२५ भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको । 

5. नायामणी अन्चर, यौतहट क्तजल्रा, जटहया गा.र्व.स, वडा नॊ. ८ स्थामी  फसोवास बएका स्वास्थ्म 
भन्त्रारम अन्तगित भेभडकर सऩुरयटेन्डेन्ट ऩदभा कामियत यही हार अवकाश प्राप्त  डा. याभशॊकय 
ठाकुयरे ऩदभा फहार यहॉदाको अवस्थाभा स्रोत निरेुको सबऩक्तत्त आजिन गयेको बने्न सभेत 
व्महोयाको उजयुीको र्वषमभा अनसुन्धान हुॉदा स्वास्थ्म भन्त्रारम अन्तगित र्वभबन्न अस्ऩतारहरूभा 
कामियत यही भेभडकर सऩुरयटेन्डेन्ट ऩदफाट अवकाश प्राप्त डा. याभशॊकय ठाकुयरे साविजभनक ऩद 
धायण गयेको भभभत 204३।३।४ गतेदेक्ति भभभत २०६९ असाय भसान्तसबभको जाॉच अवभधको 
सबऩूणि आम य व्ममराई सभग्रताभा र्वश्लषेण गयी हेदाि भनज डा. याभशॊकय ठाकुयको वैध आमस्रोत 
फाहेकको वास्तर्वक स्रोत निरेुको सबऩक्तत्त रु.१,१८,२७,०१३।- देक्तिन िलु्न आमो।मसथि 
भनजरे याष्डसेवक बए ऩिात के कस्तो स्रोतफाट सबऩक्तत्त आजिन गयेको हो बने्न कुया प्रभाणहरूफाट 
ऩरु्ष्ट गनि नसकेको देक्तिॊदा भनजरे जबभा रु.१,१८,२७,०१३।- को सबऩक्तत्त गैयकानूनी रूऩभा 
आजिन गयी साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनजराई 
भफगो रु.१,१८,२७,०१३।- कामभ गयी साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को, दपा १५, दपा 
१६ग. तथा दपा २९ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) 
फभोक्तजभ भफगो फभोक्तजभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य भनजरे भ्रष्टाचाय गयी गैयकानूनी आजिन 
गयेको सबऩक्तत्त भफगो रु.१,१८,२७,०१३।- स्रोत ऩरु्ष्ट नबएको चर अचर सबऩक्तत्तहरू साभफक 
भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग., दपा २९ य प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा 20(२) य दपा ४७ तथा अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
२९ ि. फभोक्तजभ जपत गनि भागदाफी भरई सो स्रोत ऩरु्ष्ट नबएको चर अचर सबऩक्तत्तहरू 
जपतको प्रमोजनको राभग र्वन्ददेुवी ठाकुय य क्तजतेश ठाकुयराई सभेत प्रभतवादी कामभ गयी 
आमोगको भभभत २०७३।५।१७ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।५।२० भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको छ । 

6. काठभाडौं भहानगयऩाभरकाको कामािरमका इक्तन्जभनमय गबबीयरार शे्रष्ठरे ऩदीम भमािदा र्वऩयीत 
कामिहरू गयी स्रोत ऩरु्ष्ट हनु नसक्ने गैयकानूनी सबऩक्तत्त आजिन गयी अस्वाबार्वक रूऩभा उच्च 
जीवनमाऩन गरययहेको बने्न आमोगभा ऩनि आएको उजयुी उऩय अनसुन्धान हुॉदा काठभाडौं 
भहानगयऩाभरकाको कामािरमका इक्तन्जभनमय गबबीयरार शे्रष्ठरे साविजभनक सेवाको ऩदभा प्रवेश 
गयेको भभभत २०४३।६।१६ देक्ति भभभत २०७१ सार भाघ भसान्तसबभको जाॉच अवभधभा आम 
आजिन गयेको यकभ रु.४४¸३६¸२८०।– को तरुनाभा रगानी तथा िचि रु.१¸७३¸३७¸०२७।– 

देक्तिएकोरे उि अवभधभा आमबन्दा फढी िचि गयेको रु.१¸२९¸००¸७४७।– को स्रोत वैधाभनक 
रूऩभा ऩरु्ष्ट हनु सकेको अवस्था य क्तस्थभत नदेक्तिॊदा रु.१¸२९¸००¸७४७।– गैयकानूनी रूऩभा 
सबऩक्तत्त आजिन गयेको ऩरु्ष्ट हनु आई भनजरे साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन¸ २०१७ को दपा १५ 
एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन¸ २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोक्तजभको कसयु 
गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनजराई भफगो रु.१¸२९¸००¸७४७।– कामभ गयी साभफक भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन¸ २०१७ को दपा १५¸ दपा १६ग तथा दपा २९ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन¸ 
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२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोक्तजभ भफगो फभोक्तजभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य 
स्रोत निरेुको सबऩक्तत्त जपत गने प्रमोजनाथि उत्तभदेवी शे्रष्ठराई सभेत प्रभतवादी कामभ गयी 
आमोगको भभभत २०७३।५।२६ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।७।२९ भा र्वशेष अदारत 
काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको।    

7. काठभाडौं भहानगयऩाभरकाको कामािरमका वरयष्ठ इक्तन्जभनमय याभहरय पुमाररे ऩदीम क्तजबभेवायीको 
दरुुऩमोग गयी गैयकानूनी रूऩफाट सबऩक्तत्त आजिन गयी अस्वाबार्वक जीवनमाऩन गयेको बन् ने सभेत 
व्महोयाको उजयुीहरूका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा काठभाडौं भहानगयऩाभरकाको कामािरमका वरयष्ठ 
इक्तन्जभनमय याभहरय पुमाररे साविजभनक ऩद धायण गयेको भभभत २०५२।६।४ गतेदेक्ति भभभत 
२०७१।११।३० सबभको जाॉच अवभधको सबऩूणि आम य व्ममराई सभग्रताभा र्वश्लेषण गयी हेदाि 
जबभा आम रु.५,28,93,492।01 य िचि तथा रगानी रु.८,०२,०२,८२४।७७ देक्तिएकोरे 
ब्ममफाट आम घटाउॉदा जबभा रु.२,73,09,३32।76 फयाफयको सबऩक्तत्तको वैधाभनक रूऩभा ऩरु्ष्ट 
हनु सकेको अवस्था य क्तस्थभत देक्तिएन । अत: भनजरे साविजभनक ऩद धायण गयेको अवभधभा 
गैयकानूनी रूऩभा सबऩक्तत्त आजिन गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएफाट भनज याभहरय पुमाररे साभफक भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को 
उऩदपा (१) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनज याभहरय पुमारराई भफगो 
रु.२,७३,०९,३३२।७६ कामभ गयी साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा 
१६ग. तथा दपा २९ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) 
अनसुाय भफगो फभोक्तजभ जरयवाना तथा कैद सजाम हनु य सो सबऩक्तत्त जपत गने प्रमोजनका राभग 
भनजको श्रीभती शोबा भसॊिडासभेतराइि प्रभतवादी कामभ गयी आमोगको भभभत २०७३।५।२६ को 
भनणिमानसुाय भभभत २०७३।७।२९ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको। 

8. सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारका ऩूवि प्रहयी अभतरयि भहाभनयीऺक ऋषबदेव बट्टयाइिरे ऩदीम 
क्तजबभेवायीको दरुुऩमोग गयी गैयकानूनी रूऩफाट सबऩक्तत्त आजिन गयी अस्वाबार्वक जीवनमाऩन गयेको 
बन् ने सभेत व्महोयाको उजयुीहरूका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा हार क्तजल्रा काठभाडौं, नागाजुिन 
नगयऩाभरका-४ कुभायीटोर भसताऩाइरा फस्ने ऋषबदेव बट्टयाइि २०४१।५।१७ भा नेऩारी 
सेनाको सहसेनानी ऩदभा सेवा प्रवेश गयी सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारको स्थाऩना बएऩभछ भभभत 
२०५८।११।१६ भा सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारको प्रहयी उऩयीऺक प्रक्तशऺक ऩदभा सेवा प्रवेश गदै 
र्वभबन् न भभभतभा र्वभबन् न ऩदभा ऩदोन्नभत हुॉदै सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारको प्रहयी अभतरयि 
भहाभनयीऺक ऩदभा भभभत २०६८।८।२ भा ऩदोन्नभत बइि भभभत २०७१।५।१७ भा अभनवामि 
अवकाश प्रा् त गयेको देक्तिन्छ । भनज ऋषबदेव बट्टयाइिरे साविजभनक ऩद धायण गयेको भभभत 
२०४१।५।१७ देक्ति  भभभत २०६९।४।३१ सबभको जाॉच अवभधभा भनजको जबभा आम 
रु.१,२६,३०,२४९।३३ य जबभा व्मम तथा रगानी रु.३,१७,६७,१३०।७८ बएको देक्तिॊदा 
उि ऩयीऺण अवभधभा भनजको आमबन्दा व्मम रु.१,९१,३६,८८१।४५ रे फढी देक्तिॊदा सोको 
स्रोत वैधाभनक रूऩभा ऩरु्ष्ट हनु सकेको अवस्था य क्तस्थभत देक्तिएन । अथाित भनजरे आफ्नो आबदानी 
यकभबन्दा फढी यकभ िचि गयेको देक्तिएफाट भनजरे साविजभनक ऩद धायण गयेको अवभधभा 
गैयकानूनी सबऩक्तत्त आजिन गयेको ऩरु्ष्ट हनु आमो। गैयकानूनी रूऩभा सबऩक्तत्त आजिन गयेको ऩरु्ष्ट हनु 
आएफाट भनज ऋषबदेव बट्टयाइिरे साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचभरत 
भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु 
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आएकोरे भनज ऋषबदेव बट्टयाइिराइि भफगो रु.१,९१,३६,८८१।४५ कामभ गयी साभफक भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग. तथा दपा २९ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोक्तजभ भफगो फभोक्तजभ जरयवाना तथा कैद सजाम गयी 
ऩाउन य भनज ऋषबदेव बट्टयाइि प्रहयी अभतरयि भहाभनयीऺक अथाित नेऩार सयकायको र्वक्तशष्ट शे्रणी 
वा सो सयहका ऩदाभधकायी बएको य भनजरे उऩयोि फभोक्तजभको कसयु गयेकोरे भनजराइि साभफक 
भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १४क य प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
२४ फभोक्तजभ थऩ सजामसभेत गयी ऩाउन भागदाफी भरई  भनजकी श्रीभती बावना गौतभ बट्टयाइिको 
नाभभा यहेको चर अचर सबऩक्तत्तहरू जपत गने प्रमोजनका राभग भनज श्रीभती बावना गौतभ 
बट्टयाइिराइि सभेत प्रभतवादी कामभ गयी आमोगको भभभत २०७३।८।६ को भनणिमानसुाय भभभत 
२०७३।८।७ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको। 

9. व्मवस्थार्ऩका सॊसदका सदस्म (सबासद) तथा ऩूवि बौभतक मोजना तथा भनभािण याज्मभन्त्री 
सॊजमकुभाय साहरे गैयकानूनी रूऩभा ५ अफिबन्दा फढीको सबऩक्तत्त आजिन गयेको बने्न सभेतका 
उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भनज सॊजमकुभाय साहरे साविजभनक ऩद धायण गयेको भभभत 
२०६५।२।१४ गतेदेक्ति भभभत २०७३।३।३२ सबभको जाॉच अवभधभा जबभा आम रु. 
११,१६,६४,०३२।२७ य जबभा व्मम रु.४२,६६,९०,५९१।५४ बै आमबन्दा व्मम 
रु.३१,५०,२६,५५९।२७ फढी देक्तिएकोरे भनजरे साविजभनक ऩद धायण गयेको अवभधभा 
गैयकानूनी सबऩक्तत्त आजिन गयेको ऩरु्ष्ट हनु आई भनजरे जबभा रु.३१,५०,२६,५५९।२७ को 
सबऩक्तत्त गैयकानूनी रूऩभा फदभनमतऩूणि तवयरे आजिन गयी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
२० को उऩदपा (१) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनजराइि भफगो 
रु.३१,५०,२६,५५९।२७ कामभ गयी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा 
(२) फभोक्तजभ भफगो फभोक्तजभ जरयवाना तथा कैद सजाम हनु य भनज सॊजमकुभाय साह सॊर्वधान 
सबाको सदस्म, नेऩार सयकायको याज्मभन्त्री य व्मवस्थार्ऩका सॊसद सदस्मको हैभसमतभा साविजभनक 
ऩदको ऩदाभधकायीसभेत हुॉदा भनज सॊजमकुभाय साहराई भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
२४ फभोक्तजभ थऩ कैद सजाम हनु य भनजरे गैयकानूनी आजिन गयेको यकभफाट जोडेको तथा फढे 
फढाएको चर अचर सबऩक्तत्तहरू भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) य 
दपा ४७ तथा अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २९ि फभोक्तजभ 
जपत गनि भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।९।२१ को भनणिमानसुाय भभभत 
२०७३।९।२५ भा र्वशेष अदारत काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको । 

  भनज सॊजमकुभाय साहरे भनजका फाफ ुसाध ुसाह सडुी, आभा दरुायी देवी सडुी, श्रीभती यॊ भगरा देवी, 
भनज सॊजमकुभाय साहका बाइ याभकुभाय साह, भनज सॊजमकुभाय साहका कबऩनी तथा व्मावसार्मक 
पभिका कभिचायीहरू याभ भभरन याउत कुभॉ य भनोजकुभाय भसॊहको श्रीभती भनरभ भसॊह सभेतको 
नाभभा आपूरे गैयकानूनी रूऩभा आजिन गयेका सबऩक्तत्तहरू फदभनमतसाथ यािेको तथा रकुाए-
भछऩाएको देक्तिन आएको हुॉदा भनजहरूको नाभभा यािेका स्रोत निरेुको चर अचर सबऩक्तत्तहरू 
भ्रष्टाचाय भनवायण  ऐन, २०५९ को दपा ४७ य अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ को दपा २९ि फभोक्तजभ जपत गने प्रमोजनका राभग भनजहरू साध ुसाह सडुी, दरुायी 
देवी सडुी, याभकुभाय साह, श्रीभती यॊ भगरा देवी, याभ भभरन याउत कुभॉ य श्रीभती भनरभ भसॊहराई 
सभेत प्रभतवादी कामभ गरयएको ।    
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10. सीऩ र्वकास ऩरयमोजना, नमाॉफानेश्वय, काठभाडौंका वरयष्ठ रेिा अभधकृत याभफाफ ु अभधकायीरे 
साविजभनक सेवाको ऩदभा यहॉदा भमािदा र्वऩयीतका कामिहरू गयी स्रोत ऩरु्ष्ट हनु नसक्ने अकुत 
सबऩक्तत्त आजिन गयेको बने्न सभेतको उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भनजरे साविजभनक सेवाको 
ऩदभा सेवा प्रवेश गयेको भभभत २०४६।१०।३ देक्ति २०७३।१२।३१ सबभको जाॉच अवभधभा 
जबभा आम रु.९२,२३,८५१।- य जबभा व्मम तथा रगानी रु.३,४६,९३,७३८।- यहेको देक्तिॊदा 
रु.२,५४,६९,८८७।- ऋणात्भक देक्तिमो । भनज याभफाफ ुअभधकायीरे साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण 
ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा 
(१) फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएको हुॉदा भनज याभफाफ ु अभधकायीराई भफगो जबभा 
रु.२,५४,६९,८८७।- कामभ गयी साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा 
१६(ग) तथा दपा २९ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा 
(२) फभोक्तजभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य भनजरे भ्रष्टाचाय गयी गैयकानूनी आजिन गयेको स्रोत 
निरेुको सबऩक्तत्त भफगो रु.२,५४,६९,८८७।- फयाफयका चर अचर सबऩक्तत्तहरू साभफक भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६(ग) तथा दपा २९ य प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा २० को उऩदपा (२) य दपा ४७ तथा अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 

२०४८ को दपा २९ (ि) फभोक्तजभ जपत हनु य प्रभतवादी याभफाफ ुअभधकायीरे साविजभनक ऩदको 
सेवाभा यहेय आफ्नो ऩदको दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि गयी गैयकानूनी रूऩभा स्रोत निलु्ने 
सबऩक्तत्त आजिन गयी भनजरे आफ्नी श्रीभती भारती शभाि अभधकायीका नाभभा यािेको चर अचर 
सबऩक्तत्त जपत गनि भागदाफी गयी सो प्रमोजनका राभग भनज भारती शभाि अभधकायीसभेतराई 
प्रभतवादी कामभ गयी आमोगको भभभत २०७४।१।१४ को भनणिमानसुाय भभभत २०७४।१।२१ 
भा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको ।  

11. भत्रबवुन अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थर, बन्साय कामािरमका उऩसक्तचव सदुीऩचन्र शाहरे बन्साय कामािरमभा 
यहॉदा गैयकानूनी धन्दाभा सॊरग्न यही घय घडेयी कयोडौंभा िरयद गयेको बने्न सभेत व्महोयाको 
उजयुी उऩय अनसुन्धान हुॉदा भनज सदुीऩचन्र शाहरे साविजभनक ऩद धायण गयेको भभभत 
२०४०।८।५ देक्ति भभभत २०७३।१२।३० सबभको सबऩूणि जाॉच अवभधको सभग्र आम 
व्ममतपि  अध्ममन र्वश्लेषण गदाि जबभा रु.५,९१,६१,५४०।५२ िचि तथा रगानी गयेको य जबभा 
रु.२,०७,६९,३५९।७२ वैधाभनक आम आजिन गयेको देक्तिॊदा रु.३,८३,९२,१८०।८० को 
वैधाभनक स्रोत िरेुको नदेक्तिएकोरे गैयकानूनी रूऩभा सबऩक्तत्त आजिन गयेको स-प्रभाण ऩरु्ष्ट हनु 
आएको हुॉदा भनज सदुीऩचन्र शाहराई साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५ एवॊ 
प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोक्तजभको कसयु गयेको 
ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनज सदुीऩचन्र शाहरे स्रोत निरेुको जग्गा भफक्री गयी फढे फढाएको रु. 
५७,२६,६७०।- सभेत गयी कुर भफगो रु.४,४१,१८,८५०।८० कामभ गयी साभफक भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १५, दपा १६ग तथा दपा २९ एवॊ प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) फभोक्तजभ जरयवाना य कैद सजाम हनु य भ्रष्टाचाय गयी 
गैयकानूनी आजिन गयेको स्रोत निरेुको सदुीऩचन्र शाहको नाभभा यहेका चर अचर सबऩक्तत्तहरू 
साभफक भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०१७ को दपा १६ग, दपा २९ य प्रचभरत भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा २० को उऩदपा (२) य दपा ४७ तथा अक्तततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा २९ ि फभोक्तजभ जपत हनु भाग दाफी भरईएको । साथै स्रोत निरेुको 
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सबऩक्तत्त तथा फढे फढाएको सबऩक्तत्त सभेत भनजको श्रीभती भीया शाह, छोयीहरू सौबाग्म शाह य 
सकुान्ती शाहको नाभभा फदभनमतसाथ यािेको तथा रकुाए भछऩाएको ऩरु्ष्ट हनु आएको हुॉदा 
भनजहरूको नाभभा यािेको स्रोत निरेुको चर अचर सबऩक्तत्तहरू जपत गने प्रमोजनको राभग भात्र 
भीया शाह, सौबाग्म शाह य सकुान्ती शाहराई सभेत प्रभतवादी कामभ गयी आमोगको भभभत 
२०७४।१।२१ को भनणिमानसुाय भभभत २०७४।२।१ भा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय 
गरयएको। 

3.७ याजश्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेका भदु्दाहरू : 

1. नेऩारगि उऩभहानगयऩाभरका, वडा सभभभतको कामािरम, वडा नबफय २६ का वडा-सक्तचव धभेन्र 
श्रीवास्तवरे नेऩारगि उऩभहानगयऩाभरकाको कामािरमफाट नगदी यभसद ठेरी प्राप्त गयी ल्माई सोही 
नबफयको अको नक्करी यभसद ठेरी फार्हय छाऩािानाभा छऩाई गयी नक्करी यभसद काटी नेऩारगॊज 
उऩभहानगयऩाभरका कामािरमको यभसदभा कभ यकभ देिाई याजश्व छरी गयेको बने्न सभेत 
व्महोयाको उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा भनज वडा सक्तचव धभेन्र श्रीवास्तवरे 
कामािरमहरूफाट फझेुको नगदी यभसदको ठेरीभा बएको नबफयहरूकै यभसद नॊ. का नगदी यभसद 
ठेरी आपैं रे छऩाई गयी नक्करी यभसद प्रमोग गयी याजस्व सॊकरन गयी यकभ उठाएको य उि 
याजस्व यकभ भनमभानसुाय सभमभा नै फैंक दाक्तिरा गने गयाउने तथा नेऩारगॊज 
उऩभहानगयऩाभरकाको कामािरमभा उठाएको नगद याजस्वसर्हत यभसदको अधिकट्टी फझुाउने कामिहरू 
नगये नगयाएको तथ्म ऩरु्ष्ट हनु आई नेऩार सयकाय, तत्कारीन भभनकाऩयु गा.र्व.स. य नेऩारगॊज 
उभहानगयऩाभरका कामािरमराई हाभन नोक्सानी ऩरु् माउने कामि गयी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ७, दपा ७(क) य दपा ७(ग) य दपा ३ फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिएकोरे भनज वडा 
सक्तचव धभेन्र श्रीवास्तवराई दोहोयो नबफय यािी नक्करी यभसदफाट उठाइएको याजस्व यकभ 
रु.११,२००।– भफगो कामभ गयी याजस्व यकभको दोब्फय जरयवाना हनु य भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ३(१) को देहाम (क) फभोक्तजभ कैद सजाम हनु य भनजरे नक्करी यभसदहरूफाट 
उठाएको याजस्व यकभ रु.११,२००।– भध्मे अनसुन्धान कामि प्रायबब बएऩभछ कामािरमको फैंक 
िाताभा रु.१०,७००।– दाक्तिरा गयेको य रु.५००।– दाक्तिरा गये गयाएको नदेक्तिएको हुॉदा उि 
याजस्व यकभ रु.५००।– भनज वडा सक्तचव धभेन्र श्रीवास्तवफाट असरु उऩय गयी जपत सभेत 
गयी ऩाउन भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।९।४ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।९।१३ 
भा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको। 

2. टोिा नगयऩाभरका वडा नॊ.१२ (साभफक गोंगफ-ु३) को र्कत्ता नबफय 58, 404, 407 य 408 
को जग्गा हारसाभफक नाभसायी गदाि पयक वगिको शे्रस्ता कामभ गयी जग्गा ऩास गदाि ऩक्की 
भोटयफाटो बएको जग्गाराई कच्ची भोटयफाटो उल्रेि बएको सबफक्तन्धत वडा कामािरमको घयफाटो 
भसपारयस यािी कभ भूल्माॊकन गयी याज्मराई ठूरो भात्राभा याजश्व छरी गयेको बने्न सभेत 
व्महोयाको उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा क्तजल्रा काठभाडौं, टोिा नगयऩाभरका वडा नॊ.१२ 
को र्क.नॊ. 58, 404, 407 य 408 को नायामण देवी भानन्धय सभेतको नाभभा दताि कामभ 
बएको जग्गा डा. भत्रयत्न भानन्धय, याजन भानन्धय, भामादेवी भानन्धय, रजना भानन्धय, याहरु 
भानन्धय, रयता भानन्धय, शैरी भानन्धयको सॊमिु नाभभा हारसाभफक नाभसायी भनणिम गदाि जग्गाको 
वगि पयक ऩायी नमाॉ शे्रस्ता कामभ गयेको ऩाइमो। उि कामि नाऩीफाट प्राप्त से्रस्ताहरूको 
आधायभा भातै्र जग्गा िरयद भफक्री एवॊ हक हस्तान्तयणसबफन्धी कायफाही गनुिऩछि बने्न काननुी 
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व्मवस्था बएफभोक्तजभ नाऩी कामािरम, भडल्रीफजायफाट उि जग्गाको 'ग' वगि उल्रेि बएको 
र्पल्डफकु सभेत प्राप्त बएकोभा सोही फभोक्तजभ 'ग' वगिको नमाॉ शे्रस्ता कामभ गनुिऩनेभा सो नगयी 'ङ' 

वगिको शे्रस्ता कामभ गयी गरत भरित तमाय गयेको देक्तिन आएकोरे सो कामिभा सॊरग्न भारऩोत 
कामािरम, भडल्रीफजायका कभिचायीहरू नामफ सबु्फा दगुािप्रसाद काफ्रे (शे्रस्ता तमाय गने), कब्मटुय 
अऩयेटय जाएश्वय काफ्रे (कब्मटुय इन्री गयी र्प्रन्ट गने), भारऩोत अभधकृत सयेुश बट्टयाई (शे्रस्ता 
प्रभाक्तणत गने) रे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 2059 को दपा 9 फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिॊदा उि 
गरत भरित तमाय गने कामिभा सॊरग्न भनज कभिचायीहरूराई सोही दपा 9 फभोक्तजभको सजाम 
हनु भागदाफी भरनकुा साथै उि र्क.नॊ. 58, 404, 407 य 408 ऺेत्रपर 3484.65 वगि 
भभटय जग्गाको याजीनाभा भरित ऩास गदाि 'ग' वगि अनसुाय प्रभत आना रु. सात रािका दयरे रु. 
7,70,00,000।- थैरी अॊक कामभ बै ऩुॉजीगत राबकय, यक्तजषे्डशन शलु्क सभेत जबभा याजश्व 
रु.44,55,000।- दाक्तिरा हनुऩनेभा 'ङ' वगि कामभ गयी प्रभतआना रु. तीन रािका दयरे 
रु.3,29,00,000।- भात्र थैरी अॊक कामभ गयी रु.18,10,000।- भात्र याजश्व दाक्तिरा गयी 
रु.26,45,000।- याजश्व घाटा ऩरु् माएको देक्तिएकोभा आमोगभा उजयुी ऩयेऩिात छुट हनु गएको 
याजस्व बनी रु.26,40,000।- ऩनु: दाक्तिरा गयेको य रु. ऩाॉच हजाय याजस्व यकभ असरु हनु 
फाॉकी नै यहेकोरे उि कामि याज्मराई याजश्वभा घाटा ऩरु् माउने य व्मक्तिगत रूऩभा पाइदा भरने 
गयी फदभनमतका साथ गयेको देक्तिएकोरे मसयी याजश्व भरने प्रमोजनाथि थैरी अङ्क कामभ गदाि 
भारऩोत कामािरम भडल्रीफजायको आ.व. 2072/073 को न्मूनतभ भूल्माॊकन ऩकु्तस्तकाको भनणिम 
नॊ. 11 फभोक्तजभ याजश्व कामभ गयी असरु गनुिऩनेभा सो नगयी याजश्व भनधाियण गदाि हेनुिऩने वा 
ऩयीऺण गनुिऩने कागजात नहेयी वा ऩयीऺण नगयी घटी याजश्व भनधाियण गने कामिभा सॊरग्न 
कभिचायीहरू नामफ सबु्फा ऩाविती यभण िनार (भूल्माॊकन भबडाउने) य भारऩोत अभधकृत शारीग्राभ 
येग्भी (भरित ऩारयत गने) रे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 2059 को दपा 7 को देहाम (ि) 
फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिॊदा भनज दईुजना याष्डसेवकहरूराई सोही ऐनको दपा 7 फभोक्तजभ 
जरयवाना एवॊ सोही दपारे भनधाियण गयेफभोक्तजभ दपा 3 को उऩदपा (१) य दपा 3 को उऩदपा 
(1) को देहाम (छ) फभोक्तजभको जरयवाना य कैद हनु भागदाफी भरई य टोिा नगयऩाभरका वडा नॊ. 
12 का तत्कारीन वडा सक्तचव भधसूुदन भभश्ररे भाभथ उक्तल्रक्तित जग्गाभा ऩक्की भोटयफाटो बएकोभा 
कच्ची भोटयफाटो बएको बनी घयफाटो भसपारयस गयी गरत भरित तमाय गयी भनजरे भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, 2059 को दपा 9 फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिॊदा भनज वडा सक्तचव भधसूुदन 
भभश्रराई सोही दपा फभोक्तजभको सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७३।१२।१७ को 
भनणिमानसुाय भभभत २०७४।१।१३ भा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको । 

3. मातामात व्मवस्था कामािरम सवायी¸ कोशीको आ.व. २०७१।०७२, २०७२।०७३ य 
२०७३।०७४ को पागनुसबभ कामािरमभा बएको याजस्वसबफन्धी कायोफायका सबफन्धभा 
र्वबागफाट प्रायक्तबबक रूऩभा छानभफन गदाि Vehicle Registration System (VRS) अनसुाय कामािरमभा 
आबदानी बएको याजस्व यकभ फैंक दाक्तिरा गनुिऩनेभा नगयी याजस्व यकभ र्हनाभभना गयेको 
ऩाइएको बने्न मातामात व्मवस्था र्वबाग¸ काठभाडौंको च.न. ८०८३ भभभत २०७४।१।६ को ऩत्र 
उजयुीका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा मातामात व्मवस्था कामािरम (सवायी) कोशी अञ्चर इटहयी, 
सनुसयीको आ.व २०७१।७२, २०७२।७३ य २०७३।७४ को पागनु भसान्तसबभको याजस्व 
सॊकरनसॉग सबफक्तन्धत रेिा शे्रष्ता, VRS अनसुाय आबदानी बएको याजस्व तथा Revenue 
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management information system (RMIS) य फैंकभा दाक्तिरा बएको याजस्व यकभ अध्ममन गदाि 
मातामात व्मवस्था कामािरम सवायी कोशी कामािरमरे आ.व. २०७१।०७२¸ २०७२।०७३ य 
आ.व. २०७३।०७४ को पागनु भसान्तसबभभा कामािरमरे सेवाग्राहीफाट प्राप्त गयेको याजस्व 
फाऩतका यकभहरूका हकभा कामािरमभा यहेको VRS र्ववयणअनसुाय सवायी कय/आमकय/सवायी 
दस्तयु/सडक भनभािण/र्वर्वध गयी कामािरमभा प्राप्त हनु आएको VRS र्ववयणभा उल्रेि 
सेवाग्राहीहरूराई जायी गरयएका नगदी यभसदअनसुायको याजस्व फाऩतको कुर यकभ 
रु.२¸३३¸९८¸१७¸९६४।- भध्मे कोष तथा रेिा भनमन्त्रक कामािरमको फैंक िाताभा नेऩार फैंक 
भरभभटेड इटहयी शािा य ग्रोफर आईएभई फैंक भरभभटेड इटहयी शािाभा गयी जबभा 
रु.१¸७२¸७६¸८९¸४०८।८० RMIS भापि त फैंक दाक्तिरा यहे बएको देक्तिॊदा फाॉकी याजस्व यकभ 
रु.६१¸२१¸२८¸५५५।२० बने कुनै फैंकभा जबभा गये गयाएको नदेक्तिएफाट याजस्व फाऩतको 
रु.६१¸२१¸२८¸५५५।२० कामािरम प्रभिु¸ रेिा अभधकृत एवॊ रेिाऩारहरूको भभरेभतोभा 
भस्मौट तथा र्हनाभभना गयी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७(ग) फभोक्तजभको कसयु 
गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे देहामका कभिचायीहरूराई देहाम फभोक्तजभको सजाम भागदाफी भरई 
आमोगको भभभत २०७३।१२।१७ को भनणिमानसुाय भभभत २०७४।१।१३ भा र्वशेष अदारतभा 
भदु्दा दामय गरयएको । 

भस. 
नॊ. 

प्रभतवादीको नाभ, थय य ऩद कसयु भागदाफी भफगो 

1.  तत्कारीन उऩसक्तचव हार 
अवकाश प्राप्त र्वष्णपु्रसाद 
ऩौडेर 

भ्रष्टाचाय 
भनवायण 
ऐन 
२०५९ 
को  दपा 
७(ग) 

भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन¸ 

२०५९ को दपा ७ 
तथा दपा ३(१) य 
३(१) को देहाम (झ) 

रु.२३¸७७¸५७¸३५४।- 

2.  उऩसक्तचव यभेशप्रसाद 
दाहार 

ऐ. ऐ. रु.१२¸३०¸३२¸२०२।२० 

3.  उऩसक्तचव नमयाज नेऩार ऐ. ऐ. रु.२५¸१३¸३८¸९९९।- 

4.  तत्कारीन रेिा अभधकृत 
हार अवकाश प्राप्त 
कुभायफहादयु कट्वार 

ऐ. ऐ. रु.२¸१४¸७८¸६२३।- 

5.  रेिा अभधकृत टीकायाभ 
अभधकायी 

ऐ. ऐ. रु.५७¸२५¸२७¸५७६।२० 

6.  रेिाऩार सयेुश अभधकायी ऐ. ऐ. रु.६१¸२१¸२८¸५५५।२० 

7.  रेिाऩार देवयाज नेऩार ऐ. ऐ. रु.४५¸६१¸९९¸७४८।२० 

8.  रेिाऩार रुरप्रसाद दाहार ऐ. ऐ. रु.२१¸६३¸४७¸४५३।- 
 

4. कय पर्छ्यौट आमोग, २०७१ फाट कय पर्छ्यौटका राभग सबझौता बएका कयदाताहरूभध्मे गोयिा 
ब्रअुयी प्रा.भर. सभेतका कयदाताहरूसॉग कय पर्छ्यौट आमोग ऐन, २०३३ सभेतका कानूनभा 
उल्रेक्तित प्रावधान र्वऩयीत कय पर्छ्यौट सबझौता गयी याज्मराई ठूरो आभथिक हाभन नोक्सानी 
ऩरु् माएको बने्न सभेत व्महोयाका उजयुी उऩय अनसुन्धान सरुु बै ऩर्हरो चयणभा ४५ वटा 
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कयदाताहरूको पामरको अनसुन्धान सबऩन्न हुॉदा र्वभबन्न कयदाताहरूराई फदभनतमऩूविक जबभा 
रु.१०,०२,१९,०१,८४२।- कय छुट तथा भभनाहा ददएको देक्तिन आएको, र्ववाददत यकभको 
सभाधान गनि कय पर्छ्यौट आमोग गठन गयेको बभनए ताऩभन र्ववाददत यकभबन्दा कय नभतयी 
फसेका कयदाताको यकभ धेयै यहेको, कय पर्छ्यौटको राभग प्राप्त भनवेदन सॊतमा 1०69 भध्मे 
690 भनवेदन अटेय गयी नफझुाएको कयदाताको यकभ बएकोरे मस्तै प्रकृभतका कयदाताहरूको 
फक्मौता कय यकभ भभनाहा गयेको, जसरे कय नभतयी फस्ने य आमोग गठन गयी भभनाहा गयाउने 
प्रवृक्तत्तरे प्रश्रम ऩाएको, याजस्वसबफन्धी ऐन फभोक्तजभ 4 वषिभबत्र सॊशोभधत कय भनधाियण गनि सक्ने 
अभधकाय सभेतराई फन्देज रगाउने गयी आमोगफाट फक्मौता भभनाहा बएको काननुसबभत 
नदेक्तिएको, कयदातारे स्वमॊकय भनधाियण गयी फझुाउन भन्जयु गयी घोषणा गयेको यकभ सभेत चिुा 
नगयी फक्मौता यािेकोभा आमोगरे पर्छ्यौट गनि सबझौता गयी भभनाहा ददएको, कय पर्छ्यौट 
आमोग, २०७१ का ऩदाभधकायीहरूरे फक्मौता कय पर्छ्यौट गने सन्दबिभा नक्करी भूल्म अभबवृर्द्ध 
कय र्वजक प्रकयणभा छनौट बएका कयदाताहरूको भनवेदन सभेत कय पर्छ्यौट आमोगरे ग्रहण 
गयेको, याजस्व न्मामाभधकयणभा र्वचायाधीन भदु्दा सबफन्धभा कय पर्छ्यौट आमोग ऐन, २०३३ को 
दपा ३ को उऩदपा २ र्वऩयीत हनेु र्वचायाधीन भदु्दा र्पताि नै नभरई सबझौतासभेत गयेको, 
ऩभछल्रो भभभतभा प्रा् त भनवेदनराई चरानी र्कताफ केयभेट गयी अक्तघल्रो भभभतभा दताि गयेको देिाई 
आमोगको कामि अवभध सभाप्त हनेु अक्तन्तभ भभभतभा फदभनमतऩूविक सबझौता गयेको, कय पर्छ्यौट  
आमोगको ऺेत्राभधकायभबत्र नै नऩयेको अदारतभा र्वचायाधीन भदु्दाभा सभेत ऩभछ भदु्दा र्पताि भरने 
शति यािी सबझौता गयेको, कयदाताहरूरे स्वमॊ घोषणा गयी कय भतनि प्रभतफद्धता जाहेय गयेको यकभ 
सभेत छुट ददएको, कय अभधकृतरे भनधाियण गयेको कय तथा ऩनुयावेदनफाट आधाय तथा कायण 
िरुाई ठहय बई कयदातारे कानूनी उऩचायको फाटो अवरबफन नगयी फक्मौता स्वीकाय गयी 
भनजभाभथ ऩूणिरूऩभा दार्मत्व सजृना बइसकेका कय सभेत छुटका आधाय तथा कायण नै उल्रेि 
नगयी छुट ददएको, आपैं रे फनाएको कामिर्वभधसभेत उल्रॊघन गयेको, कय पर्छ्यौट आमोग, 
२०७१ को ऺेत्राभधकाय नाघी कामि गयेको, छरी बएको कय सभेत भभनाहा गयेको, ऩूवि कय 
पर्छ्यौट आमोगरे भनधाियण गयी असरु गयेको कयसभेत र्पताि ददने गयी सबझौता गयेको, कय 
भनधाियण क्तचत्त फझुाई फसेको कयदाताको कय फक्मौता भभनाहा गयेको, अन्म व्मक्तिराई बिुानी गदाि 
भनजहरूफाट कटाएको वा कटाउनऩुने अभग्रभ कय सभेत भभनाहा गयेको, भाग नै नगयेको यकभ 
भभनाहा गयेको, कय सावाॉ नै छुट ददएको अवस्थासभेतराई भध्मनजय गदाि कय पर्छ्यौट आमोग, 
२०७१ का ऩदाभधकायीहरूरे फक्मौता कय सबफन्धभा प्रदान गरयएका अभधकाय तथा तोर्कएको 
क्तजबभेवायी असर भनमतका साथ इभान्दायीऩूविक ऩूया गयेको देक्तिन नआएको य आऩसी कुयाकानी 
(Negotiation) राई भात्र आधाय भरई कय छुट ददने गयी सबझौता गयी फदभनमतऩूविक 
रु.१०,०२,१९,०१,८४२।- फक्मौता कय छुट ददएको देक्तिन आएकोरे उल्रेक्तित तथ्म एवॊ 
प्रभाणहरूफाट कय पर्छ्यौट आमोगका ऩदाभधकायीहरूरे कय पर्छ्यौट आमोग ऐन, २०३३ को 
दपा १७ फभोक्तजभ असर भनमतरे आफ्नो कामि सबऩादन नगयी आफ्नो व्मक्तिगत राब हनेु तथा 
याज्मराई हाभन नोक्सानी ऩरु् माई फदभनमतऩूणि कामि गयेको स-प्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आएको हुॉदा कय 
पर्छ्यौट आमोग २०७१ का अध्मऺ रबुफध्वज भहत, सदस्म उभेशप्रसाद ढकार य चडुाभणी शभाि 
ढकार (भहाभनदेशक, आन्तरयक याजस्व र्वबाग) को उि कामि भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ७ य दपा ७ को देहाम (क) भा ऩरयबार्षत कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनजहरू उऩय 
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भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ रे उल्रेि गये फभोक्तजभ दपा ३ को उऩदपा (१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को देहाम (झ) य दपा 7 फभोक्तजभ जरयवाना य कैद सजाम हनु 
भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७४।३।२९ को भनणिमानसुाय भभभत २०७४।४।१ भा र्वशेष 
अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको । 

3.८ र्वर्वध र्वषमका भदु्दाहरू :- 

1. सान ुबैयवप्रसाद ऩडुासैनीरे भारऩोत कामािरम, चाफर्हरका कभिचायीहरूराई भभराई जग्गा र्कते गयी 
िाएको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुीको सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा बरवास गा.र्व.स. वडा नॊ. 2 
फस्ने हरयवॊश ऩडुासैनीको छोया सान ु बैयवप्रसाद ऩडुासैनी य सोही ठाउॉ स्थामी वतन बै 2034 
सारभा भतृ्म ुबएका काभरकाप्रसाद ऩडुासैनीका छोया बैयवप्रसाद ऩडुासैनी एउटै व्मक्ति नबई पयक 
पयक व्मक्ति बएको देक्तिन आएको य सान ु बैयवप्रसाद ऩडुासैनी, भारऩोत कामािरम, चाफर्हरका 
तत्कारीन िरयदाय ऩावितीयभण िनार य तत्कारीन भारऩोत अभधकृत याजर्कशोय भहतोको आऩसी 
सय सल्राह,  भभरेभतो य सॊरग्नताभा उि कामािरमभा यहेको बैयवप्रसाद ऩडुासैनीको नाभभा दताि 
शे्रस्ता कामभ बएको क्तज. काठभाडौं, नमाॉऩाटी वडा नॊ. २(क) र्क.नॊ. १७७, ऺे.प. ०–१२–०–० 
को जग्गाको दताि शे्रस्ताको कागजातराई गैयकानूनी तरयकारे हेयपेय गयी सान ु बैयवप्रसाद 
ऩडुासैनीराई जग्गाधनी बैयवप्रसाद ऩडुासैनी नै उल्रेि गयी जग्गाधनी प्रभाण ऩजुािको प्रभतभरर्ऩ ददई 
भरई सान ु बैयवप्रसाद ऩडुासैनी, तत्कारीन िरयदाय ऩावितीयभण िनार य तत्कारीन भारऩोत 
अभधकृत याजर्कशोय भहतोरे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, 2059 को दपा ११ फभोक्तजभको कसयु गयेको 
ऩरु्ष्ट बएकोरे भनजहरूराई सोही दपा 11 फभोक्तजभ हदैसबभ सजाम हनु भागदाफी भरई, साथै 
भारऩोत कामािरम, चाफर्हरका तत्कारीन िरयदाय ऩावितीयभण िनाररे भारऩोत कामािरम, 

चाफर्हरभा यहेको भभ.नॊ. 74 भभभत 2055।6।6 भा बैयवप्रसाद ऩडुासैनीको नाभफाट नयदेवी 
ऩडुासैनीको नाभभा नाभसायी बएको सक्कर भनणिम भभभसर भभभत 2064।8।13 गते फझुी भरई 
उि भभभसर सबफक्तन्धत पाॉटभा र्पताि नफझुाई रकुाई, हाभन नोक्सानी ऩरु् माई नष्ट गयी सोही ऐनको 
दपा १२ फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट बएकोरे भनज तत्कारीन िरयदाय ऩाविती यभण िनारराई 
सोही दपा १२ फभोक्तजभ कसयुको भात्रा अनसुाय सजाम हनु सभेत भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७३।४।३२ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।५।१९ भा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय 
गरयएको। 

2. काठभाडौं क्तजल्रा स्मचुाटाय गा.र्व.स.वडा नॊ. ८(ि) र्कत्ता नॊ. ९० ऺेत्रपर १-५-०-० प्रभाक्तणत 
नबएको जग्गा केही व्मक्तिहरू य भारऩोत कामािरम, करॊकीका कभिचायीहरूको सभेत भभरेभतोभा 
नक्करी दस्तित य नक्करी छाऩ रगाई दताि प्रभाक्तणत गयी भफक्री र्वतयण सभेत गयेको बने्न सभेत 
व्महोयाको उजयुीको सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा काठभाडौं क्तजल्रा स्मचुाटाय गा.र्व.स. वडा नॊ. 
८(ि) र्कत्ता नॊ. ९० ऺेत्रपर १-५-०-० योऩनी जग्गाको जग्गाधनी दताि शे्रस्ताभा जग्गाधनी 
याभकुभाय प्रधानसभेत ३ जना य भोही फरु्द्धसागय गौतभ सभेत उल्रेि बएको य हारसाभफक सभेत 
नबएको उि जग्गाको नाभसायी सबफन्धभा ३ जना को को हनु ् ? बनी छानभफन नगयेको य 
भोहीसॉग सभेत नफझुी शॊकास्ऩद शे्रस्ता हुॉदाहुॉदै भसधै याभकुभाय प्रधानको नाभभा यहेको जग्गा 
यभेशकुभाय प्रधानको नाभभा भारऩोत कामािरम करॊकीफाट भभभत 2071।2।19 भा प्रर्क्रमा 
नऩरु् माई नाभसायी भनणिम बएको र्ट्ऩणी य आदेशफाट देक्तिएको उि भनणिमको आधायभा भभभत 
2071।2।27 गते यभेशकुभाय प्रधानरे जग्गाधनी प्रभाणऩजुाि भरई भभभत 2071।3।17 गते 
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उल्रेक्तित र्क.नॊ. 90 ऺेत्रपर 1-5-0-0 को जग्गा सजृना कऺऩभतराई रु.29,00,000।– भा 
भफक्री गयेको देक्तिएकोभा आपू भोही हकवारा यहॉदा यहॉदै थाहै नददई उि जग्गा भफक्री बएको 
जानकायी ऩाएऩश् चात शे्रस्ताभा उल्रेि बएको भोही फरु्द्धसागय गौतभको हकवारा श्रीहरय गौतभरे 
भभभत २०७१।३।१७ गते क्तजल्रा प्रशासन कामािरम, काठभाडौंभा जग्गा योक्का यािी ऩाउॉ बनी 
भनवेदन ददएऩश् चात क्तजल्रा प्रशासन कामािरम, काठभाडौंरे भभभत 2071।3।17 भा उि भनवेदन 
भारऩोत कामािरम, करॊकीभा ऩठाएकोभा आपूहरूफाट बएको भनमभ र्वऩयीतका कामिहरूको 
ढाकछोऩ गनि भभभत २०७१।3।२५ गते याभकुभाय प्रधानको नाभफाट यभेशकुभाय प्रधानको 
नाभभा नाभसायी गने कामिभा सॊरग्न भारऩोत अभधकृत क्तशवप्रसाद रयभारसभेतरे उि नाभसायीको 
भोठ शे्रस्ताको प्रभाक्तणत छाऩ य दस्तित सभेत शॊकास्ऩद देक्तिएकोरे नाभसायी फदय गयी उि 
जग्गा मथाक्तस्थभतभा यािी ऩाऊॉ  बनी भनवेदन ददएको य तत्ऩिात बभूभसधुाय तथा व्मवस्थाऩन 
र्वबागको भभभत २०७१।३।२९ गतेको भनणिम फभोक्तजभ याभकुभाय प्रधानको नाभफाट यभेशकुभाय 
प्रधानको नाभभा भारऩोत कामािरम, करॊकीरे गयेको भभभत 2071।2।19 को नाभसायी भनणिम 
फदय गयी उि जग्गा मथाक्तस्थभतभा यात न य उि नाभसायी गने कामिभा सॊरग्न कभिचायीहरूराई 
आइन्दा मस्तो गल्ती नगने गयी सचेत गयाउन भारऩोत कामािरम, करॊकीराई ऩत्रफाट आदेश 
ददएको य आदेश कामािन्वमन बएको देक्तिए ताऩभन अनसुन्धानका भसरभसराभा उऩयोि जग्गाको 
जग्गाधनी याभकुभाय प्रधान उल्रेि बएको सक्कर जग्गाधनी दताि शे्रस्ताभा रेक्तिएको “शे्रस्ताभा 
रेक्तिनऩुने व्महोया मसभा बरुरे रेक्तिन गएकोरे कार्टएको” बने्न अऺयहरू भारऩोत अभधकृत 
क्तशवप्रसाद रयभारको बएको तथा सक्कर जग्गाधनी दताि शे्रस्ताको सहीछाऩ य भभभत भहरभा प्रमोग 
गरयएको “फेिारार शे्रष्ठ सेटरभेन्ट अर्पसय १९ भाग २०२३” उल्रेि बएको छाऩसभेत नक्करी 
बएको बने्न केन्रीम प्रहयी र्वभधर्वऻान प्रमोगशारा, काठभाडौंको ऩयीऺण प्रभतवेदनहरूफाट िरुी 
आएको देक्तिॊदा भारऩोत कामािरम, करॊकीका तत्कारीन भारऩोत अभधकृत क्तशवप्रसाद रयभाररे 
सक्कर जग्गाधनी दताि शे्रस्ताभा गैयकानूनी तवयरे अऺयहरू थ्ने य शे्रस्ताको सहीछाऩ य भभभत 
भहरभा नक्करी छाऩ रगाउने केयभेट, थऩघट य हेयपेय गने सभेतको कामि गयी गयाई भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ११ फभोक्तजभको कसयु गयेको देक्तिएको हुॉदा भनज याष् रसेवक 
भारऩोत अभधकृत क्तशवप्रसाद रयभारराई भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा ११ फभोक्तजभ 
कसयुको भात्रा अनसुाय कैद य जरयवाना सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७३।१०।६ को भनणिमानसुाय भभभत २०७३।१०।१४ भा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय 
गरयएको छ। 

3. सल्मान क्तजल्रा, छामा ऺेत्र गा.र्व.स. वडा नॊ. १ भा सञ्चाभरत श्री शायदा क्माबऩसका प्रभिु 
याजेन्रकुभाय फोहयारे क्माबऩस सञ्चारक सभभभतको भनणिम फेगय जथाबावी शलु्क भरएको, 
क्माबऩसका आबदानीका नगदी यभसद रगामत क्तशऺक हाक्तजयी येकडिहरू दरुुस्त नयािी र्हनाभभना 
गयेको, आ.व. २०६९।०७० को रेिा ऩयीऺकरे देिाएको करयफ रु.१२,००,०००।- फेरुज ु
हारसबभ ऩभन क्माबऩसको िाताभा जबभा नगयेको बने्न रगामतका र्वषमभा आमोगभा प्राप्त उजयुी 
भनवेदन (उ.द.नॊ. ९१८ भभभत २०७१।४।२९) का सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा २०६६ सार ऩसु 
भर्हनादेक्ति शायदा क्माबऩस, सल्मानको क्माबऩस प्रभिुका रूऩभा कामियत यहेका श्री याजेन्रकुभाय 
फोहयारे आमोगफाट भाग बएका शायदा क्माबऩस, सल्मानको स्थाऩनाकारदेक्ति आ.व. 
२०७०।०७१ सबभका तरफी बऩािई, हाक्तजयी यक्तजष्टय, भनणिम ऩकु्तस्तका, क्माबऩसभा कामियत क्तशऺक 
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कभिचायीहरूका व्मक्तिगत पाइर रगामतका कागजात अनसुन्धान अभधकृतराई उऩरब्ध गयाउने 
प्रभतफद्धता गदै कागजात फझुाउने बाका रगाताय ऩछाभड सादै कागजात उऩरब्ध नगयाएको, 
आमोगको टोरीरे कामािरमभबत्र िानतरासी गदाि उजयुीका र्वषमसॉग सबफक्तन्धत कागजात पेरा 
नऩयेको य भनजरे फमानभा क्माबऩसका आभथिक से्रस्ता रगामतका सबऩूणि कागजात हयाएको बने्न 
व्महोया उल्रेि गयेको य कागजात हयाएको र्वषमसबफन्धी कुनै आधाय प्रभाण ऩेश नगयेको, आ.व. 
२०६९।०७० देक्ति आ.व. २०७१।०७२ सबभका रेिा ऩयीऺण प्रभतवदेन तथा नेऩार फैँक 
भरभभटेडभा यहेको उि क्माबऩसको िाता नॊ. १४८३ को भभभत २०६७।४।९ देक्ति 
२०७२।९।३० सबभको फैँक स्टेटभेन्ट भात्र अनसुन्धान अभधकृत सभऺ ऩेस बएकोभा आ.व. 
२०७०।०७१ को रेिाऩयीऺण प्रभतवेदनभा रेिाऩार रोकयाज आचामि क्तजबभा 
रु.१२,००,८८८।५१ यहेको देक्तिएको उि यकभभध्मे रु.३,००,०००।- भात्र असरु बई 
रु.९,००,८८८।५१ फाॉकी यहेको व्महोया उल्रेि बएको, रेिाऩार रोकयाज आचामिको फमान 
कागजभा भनजरे र्वद्याथॉहरूफाट उठाइएको शलु्क फैँक दाक्तिरा नगयी आपूरे घय िचि गयेका 
कायण फेरुज ु बएको य उि फेरुजभुध्मे रु.३,००,०००।- एकैऩटक जबभा गयेको य २०७१ 
वैशािदेक्ति हारसबभ आफ्नो तरफफाट कट्टा गदै यकभ जबभा गरययहेको व्महोया िरुाएको तथा 
क्माबऩस प्रभिु याजेन्रकुभाय फोहयाको फमान कागजभा उि फेरुज ु यकभभध्मे भनज रेिाऩाररे 
रु.३,००,०००।- जबभा गयेको य २०७१ वैशािदेक्ति २०७३ असोजसबभको तरफबत्ता कट्टी 
गदाि करयफ रु.२,३६,०००।- भनज रेिाऩारको क्तजबभाभा यहेको व्महोया िरेुको, उि 
क्माबऩसका आभथिक से्रस्ता तथा भनणिम ऩकु्तस्तका रगामतका कागजात आपूरे रेिाऩयीऺण गयेका 
सभमभा ठीक दरुुस्त यहेका य उि कागजातका आधायभा आपूरे रेिाऩयीऺण गयेको व्महोया 
रेिा ऩयीऺक द्वारयकादास शे्रष्ठ (प्र.ऩ.नॊ. ६३८ घ) को फमानफाट िलु्न आएको य क्माबऩस प्रभिु 
याजेन्रकुभाय फोहयारे कागजातहरू हयाएको बने्न व्महोया िरुाए ताऩभन कागजात हयाएको व्महोया 
िलु्ने कुनै आधाय प्रभाण ऩेश नगयेको साथै रेिाऩार रोकयाज आचामिरे सभेत क्माबऩसका रेिा 
से्रस्ता याख्न ेआफ्नो दार्मत्व बएको बने्न कुया फमानभा उल्रेि गयेको अवस्थाभा क्माबऩस प्रभिु 
याजेन्रकुभाय फोहया य रेिाऩार रोकयाज आचामिरे आभथिक से्रस्ता रकुाएको एवभ ्नष्ट गयेको स-
प्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आएको अवस्था देक्तिॉदा क्माबऩस प्रभिु याजेन्रकुभाय फोहया तथा रेिाऩार 
रोकयाज आचामिरे भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन २०५९ को दपा १२ फभोक्तजभको कसयु गयेको 
देक्तिएकोरे भनजहरूराई भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन २०५९ को दपा १२ फभोक्तजभको हदैसबभको 
सजामको भाग दाफी भरई आमोगको भभभत २०७४।१।११ को भनणिमानसुाय भभभत 
२०७४।१।२० भा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको । 

4. आमोगभा र्वभबन्न भभभतभा दताि हनु आई उ.द.नॊ. १९४ भा एकीकृत गरयएका भत्रबवुन र्वश्वर्वद्यारम 
सेवा आमोगको र्वऻाऩन नॊ. ७/२०७२/०७३ य र्वऻाऩन नॊ. ८/२०७२/०७३ अन्तगित र्वभबन्न 
र्वषमका उऩ-प्राध्माऩक ऩदको स्थामी ऩदऩूभतिका राभग बएको र्वऻाऩनभा दयिास्त आह्वानदेक्ति 
अन्तवाितािसबभका र्वभबन्न चयणभा अभनमभभतता बएको बने्न सभेत व्महोयाका उजयुी भनवेदनहरू उऩय 
अनसुन्धान हुॉदा भत्रबवुन र्वश्वर्वद्यारम सेवा आमोगद्वाया भरइएको र्वऻाऩन नॊ. ७/२०७२/०७३ य 
र्वऻाऩन नॊ. ८/२०७२/०७३ अन्तगित गक्तणत (भानर्वकी) य गक्तणत (र्वऻान) र्वषमभा प्रश्नऩत्र 
भनभािणदेक्ति उत्तयऩकु्तस्तका ऩयीऺणसबभ र्वभबन्न ठाउॉभा त्ररु्टहरू बएको देक्तिन्छ। गक्तणत र्वषमको 
र्वऻ योष्टयको सूचीभा ४८ जना र्वऻहरूको नाभ हुॉदाहुॉदै प्रा.डा. चेतयाज बट्ट य प्रा. याभ 



57 ऩरयच्छेदऩरयच्छेद--३३, , अभबमोजन 

  
वार्षिकवार्षिक  प्रभतवदेन,प्रभतवदेन,२०७३२०७३//७४७४  

र्वश्वाशप्रसाद साह दईु जनाराई नै दोहोयाएय क्तजबभेवायी ददइन,ु प्रश्न भनभािणकतािभा भनजहरूसॉगै अरू 
थऩ दईु जना यहेको देक्तिए ताऩभन उत्तयऩकु्तस्तका ऩयीऺणकतािभा भनजहरू दईु जनाराई भात्र सफै 
उत्तयऩकु्तस्तका ऩयीऺणको क्तजबभा ददइन,ु प्रा.डा. चेतयाज बट्टरे ऩयुाना प्रश्न हर गयेको बन्दै आफ्नै 
हातरे रेिेय सबबाव्म प्रश्नहरूका उत्तयहरू ऩयीऺा अगाव ैकेही ऩयीऺाथॉहरूराई उऩरब्ध गयाएको 
देक्तिन,ु उत्तयऩकु्तस्तका ऩयीऺण गदाि र्व.नॊ. ८/०७२/०७३ (र्वशेष आन्तरयक िलु्रा) गक्तणत 
(भानर्वकी) तपि का कोड नॊ. ५७०८ का ऩयीऺाथॉको प्रथभ ऩत्रको उत्तयऩकु्तस्तकाभा प्रश्न भातै्र 
सायेकोराई ऩभन अङ्क ददएको य सोही अङ्कको कायण अमोग्म ऩयीऺाथॉ सभेत उत्तीणि हनु ऩगुेको 
देक्तिन,ु उत्तय ऩकु्तस्तकाको ऩयीऺण कुनै भाऩदडड भफना हचवुाभा गयेको देक्तिन ु एवभ ् प्रा. याभ 
र्वश्वासप्रसाद साहरे ऩयीऺा सञ्चारनको प्रचभरत भान्मता एवभ ् भसद्धान्त र्वऩयीत आफ्नै ज्वाइॉ 
ऩयीऺाथॉ हुॉदाहुॉदै सेवा आमोगराई जानकायी नै नगयाई सोही र्वषमको प्रश्नऩत्र भनकाल्ने य र्व.नॊ 
७/०७२/०७३ (िलु्रा) तपि का कोड नॊ. ३०७१ को गक्तणत (र्वऻान) र्वषमको दोस्रो ऩत्रको 
आफ्नै ज्वाइॉको उत्तयऩकु्तस्तका ऩयीऺण गने सभेत काभभा सॊरग्न यहेको ऩाइन,ु भनजरे जाॉचेको 
उत्तयऩकु्तस्तकाभा आफ्नो ज्वाइॉराई अरूको बन्दा फढी अङ्क ददएको देक्तिन,ु ज्वाइॉको उत्तयऩकु्तस्तकाभा 
“tu service commission” बने्न सॊकेत रेिेको बेर्टन,ु ऩयीऺाथॉ सयेुन्रकुभाय मादवको फमानभा 
प्राध्माऩक याभर्वश्वासप्रसाद साहरे आपूराई दस राि ददएभा ऩास गयाइददन्छु बनेको बने्न व्महोया 
उल्रेि हनु,ु अकाि ऩयीऺाथॉ र्वष्णयुाज भगयीको फमानभा प्रा.याभर्वश्वासप्रसाद साहरे ऩयीथॉहरूराई 
ऩास गयाइददन्छु बनी ऩैसा उठाउॉदै र्हॉडेको बने्न व्महोया उल्रेि हनु,ु उत्तयऩकु्तस्तका ऩयीऺणभा 
एकरूऩता नदेक्तिनकुा साथै यार्ष्डम सतकि ता केन्रको छानभफन प्रभतवेदनभा सभेत प्रा.डा. चेतयाज बट्ट 
य प्रा. याभ र्वश्वाशप्रसाद साह दवुैजनारे ऩदीम भमािदा र्वऩयीत काभ गयेको बने्न व्महोया उल्रेि 
बएको देक्तिन ुरगामतका तथ्म य प्रभाणहरूराई हेदाि प्रा.डा. चेतयाज बट्ट य प्रा.याभ र्वश्वाशप्रसाद 
साह दवुै जनारे गक्तणत (भानर्वकी) य गक्तणत (र्वऻान) र्वषमभा प्रश्न भनभािणदेक्ति उत्तयऩकु्तस्तका 
ऩयीऺणसबभ नै ऩदीम भमािदा अनरुूऩ आपूरे ऩूया गनुिऩने दार्मत्व ऩूया नगयी उि र्वषमहरूको 
उऩ-प्राध्माऩक ऩदको भरक्तित ऩयीऺाको ऩरयणाभभा पेयफदर गयेको देक्तिन आएको य भनजहरूको 
उि कामि भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन २०५९ को दपा १३ को कसयु अऩयाध हुॉदा भनजहरूराई 
भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन २०५९ को दपा १३ फभोक्तजभ सजाम हनु भागदाफी भरई, साथै र्व.नॊ. 
८/०७२/०७३ (र्वशेष आन्तरयक िलु्रा) गक्तणत (भानर्वकी) तपि का कोड नॊ. ५७०८ का 
ऩयीऺाथॉ प्रभोदकुभाय गोइत य र्व.नॊ ७/०७२/०७३ (िलु्रा) गक्तणत (र्वऻान) तपि का कोड नॊ. 
३०७१ का ऩयीऺाथॉ अभयनाथ साहरे उि र्वषमहरूको उऩ-प्राध्माऩक ऩदको भरक्तित ऩयीऺाको 
आफ्नो ऩरयणाभ पेयफदर गनि रगाएकोरे भनजहरू प्रभोदकुभाय गोइत य अभयनाथ साहको उि 
कामि भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन २०५९ को दपा १३ को कसयु अऩयाध हुॉदा भनजहरूराई भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १३ फभोक्तजभ सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत 
२०७४।१।१४ को भनणिमानसुाय भभभत २०७४।१।२१ भा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय 
गरयएको । 

5. क्तजल्रा कञ्चनऩयुक्तस्थत जानकी कन्मा उच्च भाध्मभभक र्वद्यारम बगतऩयुको ऩिािर भनभािण कामि 
सबऩन्न प्रभतवेदन तमाय गदाि सबऩन्न नबएको ऩिािरराई भनभािण सबऩन्न प्रभतवेदन ऩेश गयी यकभ 
र्हनाभभना गयेको बने्न उजयुी भनवेदनका सबफन्धभा अनसुन्धान हुॉदा र्वद्यारमको फाह्य वातावयण 
सधुाय कामिक्रभ अन्तगित आ.व ०७०/०७१ भा श्री जानकी कन्मा उच्च भाध्मभभक र्वद्यारमराई 
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ऩिािर भभितका राभग रु ३,२२,१६०।७७ इर्ष्टभेट बई क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम, कञ्चनऩयुफाट रु 
२,५०,०००।- यकभ प्राप्त बएकोभा भभित कामि सबऩन्न बएको बनी भनभािण कामिको भूल्माङ्कन 
रु.३,२०,६६२।६९ देिाई नाऩी गयी कामि सबऩन्न प्रभतवेदन तमाय गयेको देक्तिएकोभा आमोगफाट 
अनसुन्धान प्रायबब बएऩिात र्वद्यारमको च.नॊ. ९८ भभभत २०७३।०१।०७ को ऩत्रफाट रु 
९६,२५०।- को रागतभा र्वद्यारमको ऩिािर भभित बई फाॉकी यहेको यकभ रु.१,५३,७५०।- 
बौचय नॊ. ०३६८९८४८ फाट याजश्व दाक्तिरा गयेको देक्तिएको, क्तजल्रा क्तशऺा कामािरम 
कञ्चनऩयुफाट तमाय बएको नाऩजाॉच सर्हतको कामि सबऩन्न प्रभतवेदनभा ८५ भभटय रबफाइ फयाफयको 
ऩिािर बभनएकोभा आमोगको कामािरम कञ्चनऩयुका इक्तन्जभनमयरे स्थरगत भनयीऺण गयी ऩेश गयेको 
प्रभतवेदनभा मथाथिभा मोजना स्थरभा जबभा ५१.२ भभटय फयाफयको रबफाइभा ऩिािर भनभािण 
बएको जसभध्मे ३८.७ भभटय ऩिािर ढरेको अवस्थाभा यहेको बनी उल्रेि बएको देक्तिॊदा 
वास्तर्वक बए गयेको काभको भात्र भूल्माङ्कन गनुिऩनेभा भनभािण कामि नबएको सभेत नाऩी र्कताफ य 
कामि सबऩन्न प्रभतवदेन तमाय ऩायेको देक्तिन आएकोरे उि भभित कामि सबऩन्न नहुॉदै कामि सबऩन्न 
प्रभतवेदन तमाय गने सव इक्तन्जभनमय प्रकाशचन्र बट्ट, प्रभतवेदन चेकजाॉच गने हैभसमतरे हस्ताऺय गने 
सव इक्तन्जभनमय ऩदभभसॊह धाभी य कामि सबऩन्न नहुॉदै सबऩन्न बएको बनी हस्ताऺय गने तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩक ऩरुुषोत्तभ ऩन्तरे गरत प्रभतवेदन ददएको ऩरु्ष्ट हनु आएको हुॉदा भनजहरूराई भ्रष्टाचाय 
भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) को कसयुभा सोही उऩदपा (२) फभोक्तजभ 
सजामको भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७४।१।२१ को भनणिमानसुाय भभभत २०७४।२।२ 
भा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको । 

6. मातामात व्मवस्था कामािरम, बेयी अञ्चर, नेऩारगिफाट सवायी चारक अनभुभतऩत्र जायी गदाि भ्रष्टाचाय 
गयेको बने्न सभेत व्महोयाको उजयुी भनवेदन उऩय अनसुन्धान हुॉदा सवायी चारक अनभुभतऩत्रका 
राभग मातामात व्मवस्था कामािरम, बेयी अञ्चर, नेऩारगिफाट सञ्चाभरत भरक्तित ऩयीऺाका 
उत्तयऩकु्तस्तका ऩयीऺण गने, रुज ु गयी अभबरेि तमाय गने रगामतको कामिभा सॊरग्न भनबन 
फभोक्तजभका याष्डसेवक कभिचायीहरू तथा ऩयीऺा सभभभतका ऩदाभधकायीहरूरे भरक्तित ऩयीऺाभा 
अनतु्तीणि बएका ऩयीऺाथॉहरूको नभतजा पेयफदर गयी भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा १३ 
फभोक्तजभको कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे भनजहरू उऩय भ्रष्टाचाय भनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१३ फभोक्तजभ सजाम हनु भागदाफी भरई आमोगको भभभत २०७४।३।८ को भनणिमानसुाय भभभत 
२०७४।३।१८ भा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको । 

१. मातामात व्मवस्था कामािरम, बेयी अञ्चर, नेऩारगिका कामािरम प्रभिु एवॊ ऩयीऺा सभभभतका 
अध्मऺ ऩवन सवुेदी, सोही कामािरमका भेकाभनकर इक्तन्जभनमय एवॊ ऩयीऺा सभभभतका सदस्म 
अजुिनकुभाय चौधयी तथा क्तजल्रा रार्पक प्रहयी कामािरम, नेऩारगि, फाॉकेका तत्कारीन 
कामािरम प्रभिु (प्रहयी भनयीऺक) एवॊ ऩयीऺा सभभभतका तत्कारीन सदस्म र्वभरकुभाय 
उऩाध्माम । 

२. ऩयीऺा सभभभतको भनणिमभा आभक्तन्त्रत सदस्मका रूऩभा सहबागी मातामात व्मवस्था कामािरम, 

बेयी अञ्चर, नेऩारगिका शािा अभधकृतद्वम डेकयाज ऩोियेर य र्वष्ण ुसाहनी ।  

३. कैर्पमत देक्तिएका उत्तयऩकु्तस्तकाहरू ऩयीऺण गने कभिचायीहरू सीतायाभ िनार, रभरतफहादयु 
वरी, केशवयाज डाॊगी, अरुणकुभाय गौतभ, भडरायाभ ियेर, दीऩेन्रफहादयु भसॊह य ओभफहादयु 
फस्नेत । 



59 ऩरयच्छेदऩरयच्छेद--३३, , अभबमोजन 

  
वार्षिकवार्षिक  प्रभतवदेन,प्रभतवदेन,२०७३२०७३//७४७४  

४. उत्तयऩकु्तस्तका रुज ुगयी अभबरेि प्रभाक्तणत गने कामिभा सॊरग्न मातामात व्मवस्था कामािरम, बेयी 
अञ्चर, नेऩारगिका नामफ सबु्फाहरू हतुयाज ऩौडेर, सतानन्द उऩाध्माम (न्मौऩाने) य गणेशभान 
आचामि सभेत । 

५. ऩनुमोग गयेको बनी ऩनुमोग सभेत नगयी अनतु्तीणि बएका ऩयीऺाथॉहरूको नभतजा पेयफदर गने 
कामिभा सॊरग्न ध्रवुप्रसाद देवकोटा । 

 

उक्तल्रक्तित भदु्दाहरूका साथै गत आ.व.भा आमोगफाट भभभत २०७३।३।२७ भा र्वशेष 
अदारतभा भदु्दा दताि गने भनणिम बई सभमाबावरे उि आ.व. भा दताि हनु नसकेका देहामका 
भदु्दाहरू आ.व. ०७३/७४ भा र्वशेष अदारतभा दामय गरयएका छन ्: 

 

क्र.सॊ. भदु्दाको र्वषम प्रभतवादी र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय 
भभभत 

१ र्वद्यारमको भाइन्मटुको 
व्महोया हेयपेय गयेको 

गोऩारनाथ सभेत २०७३।४।१३ 

२ नक्करी शैक्तऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्र 

कृष्णफहादयु शाही २०७३।४।२० 

३ नक्करी अध्माऩन अनभुभत 
ऩत्र 

रोकेन्र बगत २०७३।४।२३ 

४ नक्करी शैक्तऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्र 

नमनकुभायी शाही २०७३।४।२१ 

५ नक्करी शैक्तऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्र 

सवुणि शाही २०७३।४।२१ 
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ऩरयच्छेद- ४ 

ऩनुयावेदन  
 

 

 

आमोगफाट र्वशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आतथिक वषि २०७३।७४ भा  १६० वटा भदु्दाहरूको 
पैसरा प्राप्त बई ७३.१३ प्रततशत भदु्दाभा आमोगराई सपरता प्राप्त बएको छ । त्मसैगयी आमोगफाट दामय 
बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दाभा र्वशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभा चचत्त नफझुी आ.व. २०७३।७४ भा 
आमोगफाट सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन सभेत गरयएको छ । आमोगफाट गरयएको ऩनुयावेदनको र्ववयण 
तनम्नानसुाय उल्रेख गरयएको छ :- 

१. गोऩारयाम मादवको नातत देवधायी मादवको छोया, यौतहट चजल्रा र्ऩऩरयमा गा.र्व.स. वडा नॊ.६ बीभडाफय 
घय बई देव प्रा.र्व. र्ऩऩरयमा (दो)- ६ बीभडाफयका प्रधानाध्माऩक ऩदभा कामियत गम्बीयाप्रसाद 
मादवसभेत जना २................................................................................ 

भदु्दा : र्वद्यारमको यकभ र्हनातभना तथा दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।     
पैसरा तभतत : २०७३।२।२०                        ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।4।15 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : यौतहट चजल्राचथथत देव प्राथतभक र्वद्यारम र्ऩऩरयमा (दो)- ६ बीभडाफयराई 
तनकासा बएको सयकायी अनदुानको यकभ रु.३,८०,६७५।- प्रततवादीहरू गम्बीयाप्रसाद मादव य देवधायी 
मादवरे फदतनमतऩूणि तरयकारे आऩसी तभरेभतोभा र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको तभतसर सॊरग्न प्रभाण 
कागजातफाट ऩरु्ष्ट बैयहेकोभा तनजहरुराई आयोऩऩत्र भागदावीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई 
फदयबागी यहेको छ ।   

२.   याभ सनु्दय बगतकी नाततनी,  तेजनायामण नवीनको छोयी, चशवशङ्कय साहकी श्रीभती, चजल्रा सरािही, 
अनािहा-२ थथामी ठेगाना बई सा.प्रा.र्व. फयहथवा-४, सोतीखोराका र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका 
अध्मऺ वषि ३५ की येणकुा नवीन सभेत जना ३ .............................................. 

भदु्दा : र्वद्यारमको यकभ र्हनातभना तथा दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा तभतत : २०७३।१।२३     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।४।११ 
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : सरािही चजल्राचथथत साभदुार्मक प्राथतभक र्वद्यारम, फयहथवा- ४ राई तनकासा 
बएको सयकायी अनदुानको यकभ रु.५,००,०००।- प्रततवादीहरू येणकुा नवीन, ऩूजाकुभायी साह य याभचन्र 
भहतोरे फदतनमतऩूणि तरयकारे आऩसी तभरेभतोभा र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ 
को कसयु गयेको तभतसर सॊरग्न प्रभाण कागजातफाट ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा तनजहरूराई आयोऩत्रऩत्र भागदाफीफाट 
सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

३.  याभदत्त भण्डरकी नाततनी यघवुीय भण्डरकी छोयी, धनषुा चजल्रा चक्कय गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ घय बई 
या.प्रा.र्व. चक्कय-१ ऩोखयतबण्डाको प्रधानाध्माऩक ऩदभा कामियत वषि ४२ की अतनताकुभायी भण्डर सभेत 
जना २......... .................................................................................................... 

भदु्दा : र्वद्यारमको यकभ र्हनातभना तथा दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।    

पैसरा तभतत : २०७३।२।२७     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।४।२६ 
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ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : धनषुा चजल्राअन्तगित यार्ष्डम प्राथतभक र्वद्यारम चक्कय- १ ऩोखयतबण्डाभा 
प्रततवादी याभचन्र भण्डर (र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ) एवॊ अतनताकुभायी भण्डर (प्रधानाध्माऩक) 
रे ऩूवािधाय नै नबएको र्वद्यारमराई कऺा १ सम्भका रातग सॊचारन अनभुतत तरई कऺा ४ सम्भ झूटा 
र्ववयणका आधायभा सॊचारनभा यहेको देखाई र्वतबन्न शीषिकहरूभा यकभ तनकासा गयाई रु.१५,०१,०३३।- 
र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयु गयेको तभतसर सॊरग्न प्रभाण 
कागजातफाट ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा तनजहरूराई आयोऩऩत्र भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि 
बई फदयबागी यहेको छ । 

४. टेकजङ्ग थाऩाको नातत कुभाय तसॊह थाऩाको छोया काठभाडौं चजल्रा भच्छेगाॉउ गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ घय 
बई चजल्रा चशऺा कामािरम गोयखाभा तत्कातरन सभमभा र्वद्यारम तनयीऺक ऩदभा कामियत येशभफहादयु 
थाऩा ..................................  

भदु्दा : ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा तभतत : २०७३।३।१२     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।५।१२ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : चजल्रा चशऺा कामािरम, गोयखाका तत्कारीन र्वद्यारम तनयीऺक येशभफहादयु 
थाऩारे २०६९ सारको एस.एर.सी. ऩयीऺाभा र्वद्याथॉहरूराई तडचथटङसनभा ऩास गयाइददन्छु बनी काभ्र े
चजल्राको फार तनकेतन उच्च भा.र्व., फनेऩाका र्प्रचन्सऩरफाट रु.६५,०००।-  तरई र्वद्याथॉहरूरे प्राप्त गयेको 
अङ्क भाकि चथरऩभा चढाउने कामि आपैं रे गयी य त्मस क्रभभा प्राप्ताङ्कबन्दा फढी अङ्क चढाई र्वद्याथॉरे प्राप्त 
गयेको अङ्क पयक ऩायी ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गयी तनज प्रततवादी येशभफहादयु थाऩारे भ्रष्टाचाय तनवायण 
ऐन, २०५९ को दपा १३ को कसयु गयेको  तभतसर सॊरग्न प्रभाण कागजातफाट ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा तनजराई 
आयोऩऩत्र भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

५. अनठुा याम मादवको नातत, याभप्रताऩ याम मादवको छोया भहोत्तयी चजल्रा खैयवनी गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ 
फथने श्री भधेस जनता प्रा.र्व.सोनभाका प्रधानाध्माऩक वषि ३३ को याभर्वश्वास मादवसभेत जना २......... 

भदु्दा : सयकायी अनदुान यकभ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा तभतत : २०७२।१२।२     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।५।१२ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : भहोत्तयी चजल्राचथथत भधेस जनता प्राथतभक र्वद्यारम, खैयवनी-६ का 
प्रधानाध्माऩक याभर्वश्वास मादव य र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ चशवजी याम मादवसभेतरे सॊचारनभा 
नै नयहेको र्वद्यारमको नाभभा कागजी रूऩभा र्वद्यारम खडा गयी रु.२,६५,५००।- तनकासा गयाइि र्हनातभना 
गयी भ्रष्टाचाय गयेको तथ्म तभतसर सॊरग्न कागजातहरूफाट ऩरु्ष्ट बइयहेको हुॉदा प्रततवादीहरूराई आयोऩऩत्र 
भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

६.  देवनायामण साहको नातत, गॊगा साहको छोया फाया चजल्रा भर्टअवाि गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ घय बई नेऩार 
यार्ष्डम तनम्न भा.र्व. ऩकतडमा-५, फायाभा प्रधानाध्माऩक ऩदभा कामियत वषि ५४ को वैद्यनाथप्रसाद 
साहसभेत जना २...  

भदु्दा : र्वद्यारमको यकभ र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत : २०७३।३।२     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।५।१२ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : फाया चजल्राचथथत नेऩार यार्ष्डम तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम, ऩकतडमा-५ का 
प्रधानाध्माऩक वैद्यनाथप्रसाद साह य र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ प्रब ुयाम मादवसभेतरे र्वद्यारमको 
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भाछा ऩोखयी खन्दा फदतनमतऩूणि तरयकारे आऩसी तभरेभतो गयी ऩोखयी खन्न रागेको वाथतर्वक रागतबन्दा 
रु.५,४३,५८६।५९ फढी खचि देखाई र्वद्यारमको यकभ तनकासा गयाइि र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको तथ्म 
तभतसर सॊरग्न कागजातहरूफाट ऩरु्ष्ट बइयहेको हुॉदा प्रततवादीहरूराई आयोऩऩत्र भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय 
गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 
७.  र्कसनु याम मादवको नातत, सकुदेव याम मादवको छोया यौतहट चजल्रा ददऩही गा.र्व.स. वडा नॊ. ३ फथने 

श्री प्रा.र्व.ददऩही-३ का र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ वषि ३९ को यणतधयकुभाय मादवसभेत 
जना ३.......................................................................................................................  

भदु्दा : र्वद्यारमका सयकायी अनदुानको रूऩभा प्राप्त तनकासा यकभ दरुुऩमोग र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत : २०७३।१।२०     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।५।३१ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : यौतहट चजल्राचथथत श्री प्राथतभक र्वद्यारम, ददऩही-३ का प्रधानाध्माऩक 
सॊजमप्रसाद मादव य र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ यणतधयकुभाय मादव तथा स्रोतव्मचि बवुनेश्वय 
तभश्रसभेतरे र्वद्यारमको बौततक अवथथा य र्वद्याथॉ सॊख्मा झूटा रेखी फढी सॊख्मा देखाई रु.७,१२,१००।-
तनकासा गयाइि र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको तथ्म तभतसर सॊरग्न कागजातहरूफाट ऩरु्ष्ट बइयहेको हुॉदा 
प्रततवादीहरूराई आयोऩऩत्र भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

८.  धनषुा चजल्रा गोऩारऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ.९ फथने सनुय साहको नातत भौजे साह सडुीको छोया जनता 
या.प्रा.र्व. व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ वषि ५० को मोगेन्र साहसभेत जना ४........................... 

भदु्दा : सयकायी अनदुान यकभ दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।  

पैसरा तभतत M २०७3।2।13    ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७3।6।२ 
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ मोगेन्र साह य प्रधानाध्माऩक चजतकुभाय 
साहरे र्वतबन्न शीषिकभा रु.12,99,397।- तनकासा गयाई तभरेभतो गयी आफ्नो नाभभा सभेत बिुानी तरई 
सयकायी अनदुान यकभ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 17 द्बाया ऩरयबार्षत कसयु 
गयेको य प्रततवादीहरू चज.चश.अ. सदानन्द झा य रेखाऩार प्रह्लाद बजेुररे आ.व.2066।067 भा भभित 
शीषिकभा रु.2,00,000।- उि र्वद्यारमको नाभभा तनकासा ददएको देखाई सयकायी यकभ अतनमतभतता गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको तथ्म तभतसर सॊरग्न कागजातहरूफाट ऩरु्ष्ट बइयहेको हुॉदा प्रततवादीहरूराई आयोऩऩत्र 
भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 
९.  जरुभु तसॊहको नातत याभचन्र तसॊहको छोया सरािही चजल्रा याभनगय फहअुवाि गा.र्व.स. वडा नॊ. 5 घय 

बई सयथवती प्राथतभक र्वद्यारम याभनगय फहअुवाि-9 सरािहीको र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभतत अध्मऺ वषि 
45 को याभर्कशोय शभािसभेत जना २........................................................................... 

भदु्दा : र्वद्यारम अनदुानको सयकायी यकभ र्हनातभना तथा दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा तभतत M २०७2।12।15     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७3।६।२ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ याभर्कशोय शभाि य प्र.अ. सभुन ऩाण्डेमरे 
शैचऺक वषि 2066 देचख 2068 सम्भका फ्रास रयऩोटि नै नबयेको, बयेकोभा ऩतन फढी र्वद्याथॉ उल्रेख 
गयेको, आम व्ममको रेखा ऩयीऺण बएको नदेचखएको, ऩथुतक र्वतयण, छात्रवृचत्त र्वतयण रगामतका पजॉ 
कागजात तफर पाॉटवायी तथा तथ्माॊक तमाय गयी सयकायी यकभ रु.4,51,350।- तनकासा तरई तफना 
प्रमोजन खचि गयी खाता सॊचारक प्र.अ. सभुन ऩाण्डेम य अध्मऺ याभर्कशोय शभािरे तभरेभतो गयी उि यकभ 
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र्हनातभना गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको तथ्म सॊकतरत तभतसर सॊरग्न कागज प्रभाणहरूफाट ऩरु्ष्ट बइयहेको 
अवथथाभा प्रततवादीहरूराई आयोऩऩत्र भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई 
फदयबागी यहेको छ । 

१०.  चजल्रा इराभ, भहभाई गा.र्व.स. वाडि नॊ. 2, भागनुाटाय घय बई ऐ. गा.र्व.स. वडा नॊ. १ ऩरासे चथथत 
श्री र्वन्ती र्वनामक प्राथतभक र्वद्यारमभा सार्वकभा प्र.अ. हार सहामक चशऺकको ऩदभा कामियत 
कुरप्रसादको नातत याभफहादयुको छोया वषि 50 को प्रेभफहादयु सबु्फा नेम्फाङ................................ 

भदु्दा : छात्रवृचत्त एवॊ ऩाठ्यऩथुतकको यकभ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा तभतत  M २०७2।2।2       ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७3।६।२ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : प्रततवादी प्रेभफहादयु सबु्फा नेम्वाङरे चजल्रा चशऺा कामािरम इराभ भापि त र्वन्ती 
र्वनामक प्रा.र्व.राई प्राप्त बएको छात्रवृचत्त फाऩतको यकभ रु.2,24,955।- य ऩाठ्यऩथुतक फाऩतको यकभ 
रु.3,47,709।– गयी जम्भा यकभ रु.5,72,664।- सम्फचन्धत र्वद्याथॉहरूराई र्वतयण नगयी फदतनमत गयी 
आपूरे तरन ुखान ुगयी भ्रष्टाचायजन्म कसयु गयेको सॊकतरत तभतसर सॊरग्न कागज प्रभाणहरूफाट ऩरु्ष्ट बइयहेको 
अवथथाभा तनज प्रततवादीराई आयोऩऩत्र भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बै फदयबागी 
यहेको छ । 

११.  चजल्रा ऩसाि, बवानीऩयु गा.र्व.स. वाडि नॊ. 2 हार वीयगॊज उऩ-भहानगयऩातरका वाडि नॊ. 21 सौयाहा 
टोर फथने फाफरुार याउत अर्हयको नातत, भहावीय याउत अर्हयको छोया ने.या.प्रा.र्व. बवानीऩयु-2 
सौयाहाका चशऺक अतबबावक सॊघका अध्मऺ वषि 49 को चान्सी याउत अर्हय सभेत जना २............. 

भदु्दा : घूस रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत M २०७3।3।2     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७3।6।2  

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : नेऩार यार्ष्डम प्राथतभक र्वद्यारम बवानीऩयु-2, सौयाहा, ऩसािका र्वद्यारम 
व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ रारफाफ ुसाह कानू य चशऺक अतबबावक सॊघका अध्मऺ चान्सी याउत अर्हय उि 
र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक केशयप्रसाद मादवसॉग उि र्वद्यारमको सधुाय मोजना य ऩी.सी.एप. को यकभफाट 
रु.25,000।- घूस रयसवत भाग गयी भ्रष्टाचाय गयेको ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा प्रततवादीभध्मे रारफाफ ु साह कानूराई 
आयोऩऩत्र भागदाफी फभोचजभ सजाम बए ऩतन प्रततवादी चान्सी याउत अर्हयराई आयोऩऩत्र भागदाफीफाट सपाइ 
ददने गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

१२.  भहादेव साह तेरीको नातत सयजगु साह तेरीको छोया फाया चजल्रा इनवािभार गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ घय बई 
इनवाि प्राथतभक र्वद्यारम, इनवािभार -७ को र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततको अध्मऺ वषि ४६ को जनक साह 
तेरीसभेत जना ४............................................................................................ 

पैसरा तभतत M२०७3।2।9        ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७3।6।2  
भदु्दा : यकभ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : वाया चजल्राचथथत इनवािभार गा.र्व.स. अन्तगितको इनवाि प्राथतभक र्वद्यारम, इनवाि- 
7 को र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ प्रततवादी जनक साह तेरी य प्रधानाध्माऩक अरुणकुभाय मादवरे 
र्वद्यारमराई प्राप्त यकभभध्मे रु.13,44,100।- आऩसी तभरेभतोभा र्हनातभना गयी तथा रेखा अतधकृत 
र्वश्वनाथप्रसाद जमसवायको हकभा तफगो रु.7,02796।- य सफ-इचन्जतनमय सयेुश साहको हकभा 
रु.5,50,000।- तफगो  बै भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 17 फभोचजभको कसयु गयेको तभतसर 
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सॊरग्न प्रभाण कागजातफाट ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा तनजहरूराई आयोऩऩत्र भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागीयहेकोछ । 
13.  सयडु यामकी छोयी यौतहट चजल्रा सखअुवा गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ फथने श्री ब्रम्ह प्रा. र्व. सखअुवा-८ का 

र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ वषि ३९ की यन्जदेुवी सभेत जना ४ ............................... 
पैसरा तभतत २०७३।२।९     ऩनुयावदेन दताि तभतत: २०७३।५।३१ 
भदु्दा : र्वद्यारमराई सयकायी अनदुानको रूऩभा प्राप्त तनकासा यकभ दरुुऩमोग र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : प्रथततु भदु्दाभा यौतहट चजल्राचथथत ब्रम्ह प्राथतभक र्वद्यारम, सखअुवा-८ का 
प्रधानाध्माऩक चशवशॊकय झा (सार्वकका), याभनयेश याम मादव (हारका) य र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका 
अध्मऺ यन्जदेुवी तथा स्रोतव्मचि बवुनेश्वय तभश्रसभेतरे र्वद्यारमको बौततक अवथथा य र्वद्याथॉ सॊख्मा झूटा 
रेखी फढी सॊख्मा देखाई अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकरे हथताऺय गयी त्मसराई स्रोत व्मचिरे प्रभाचणत गयी चजल्रा 
चशऺा कामािरमभा ऩेश गयी सोही फ्रास रयऩोटिका आधायभा यकभ तनकासा गयाई रु.२३,३८,६२६।- 
र्हनातभना य दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको भदु्दाभा प्रततवादी यन्जदेुवीका हकभा तफगो रु.२३,३८,६२६।-,  
प्रततवादी चशवशॊकय झाका हकभा तफगो रु.२०,७९,६५२।२७, प्रततवादी याभनयेश याम मादवका हकभा तफगो 
रु.१,९२,७१७।५० तथा बवुनेश्वय तभश्रका हकभा तफगो रु.२३,३८,६२६।- कामभ हनेु देचखई भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयु गयेको तभतसर सॊरग्न प्रभाण कागजातफाट ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा 
तनजहरूराई आयोऩऩत्र भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

१४.  बोरा शभािकी नाततनी, चशवनाथ शभािकोकी छोयी चजल्रा तसयहा गा.र्व.स. याभनगय तभचैमा– ५ चजवाटोर 
फथने श्री जनफर प्रा.र्व. चजवा-५ को प्रधानाध्माऩक यत्ना साऩकोटा...................................... 

पैसरा तभतत:२०७२।१२।२१     ऩनुयावदेन दताि तभतत: २०७३।५।३१ 

भदु्दा : भ्रष्टाचाय (यकभ र्हनातभना) । 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : यौतहट चजल्राचथथत श्री जनफर प्राथतभक र्वद्यारम, चजवा-५ तभचैमारे २०६७ 
सारभा सॊचारनको अनभुतत ऩाएको बए ताऩतन उि र्वद्यारम सॊचारनभा नयहेको, बौततक ऩूवािधाय नबएको, 
र्वतबन्न आतथिक वषिहरूभा चजल्रा चशऺा कामािरमफाट यकभ तनकासा बएको, र्वद्यारम फन्द यहेको अवथथाभा 
ऩतन प्रधानाध्माऩक यत्ना साऩकोटारे तरफ बत्ता फझुी र्वद्यारमको नाभभा तरफ, याहत, रेखा ऩयीऺण, ननसेरयी 
रगामतका शीषिकहरूभा गयी  यकभ तनकासा गयाई रु.८,९२,७६४।- र्हनातभना य दरुुऩमोग गयेको तथ्म 
तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूफाट ऩरु्ष्ट बइयहेको अवथथाभा मी प्रभाणहरूको भूल्माॊकन नै नगयी प्रततवादी कसयुभा 
इन्काय यही फमान गयेको देचखएको, र्वद्यारम सॊचारनभा यहेको देचखएको बने्न सभेतका आत्भतनष्ठ आधायहरू 
तरई प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा फदयबागी यहेको छ।   
15.  चजल्रा ऩसाि हरयहयऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. २ घय बई हार चजल्रा चशऺा कामािरम ऩसािको प्रा.स. ऩदभा 

कामियत वषि ३१ को शचशबषूणप्रसाद साह ............................................................ 
पैसरा तभतत M२०७३।३।१५      ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।6।4 

भदु्दा : भ्रष्टाचाय (घूस रयसवत) 
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : तनवदेक र्वयाज थाऩारे सॊचारन गयेको सेथभी इन्टयनेशनर फोतडिङ थकुरको 
कऺा ८ अऩग्रडेका रातग चजल्रा चशऺा कामािरम ऩसािभा ददएकोभा उि कामािरमभा कामियत प्रा.स. 
शचशबषूणप्रसाद शाहरे तनवेदकसॉग उि कामिका रातग रु.15,000।- भाग गयेकोभा तनवेदक र्वयाज मादवरे 
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उि यकभका रातग अचख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको भध्मभाञ्चर ऺेत्रीम कामािरम हेटौंडाभा तनवेदन 
ददई तभतत 2071।4।29 भा तनवेदकरे उि कामािरमफाट फयाभदी भचुलु्काभा उल्रेचखत दय य नम्फयका 
जम्भा रु.10,000।- नोट प्राप्त गयी उि यकभ काभ गयाउन बनी तनवेदक र्वयाज मादवरे प्रततवादी 
शचशबषूणप्रसाद शाहराई ददइसकेको अवथथाभा उि फयाभदी भचुलु्काभा उल्रेचखत रु.10,000।- यकभ 
सभेत अचख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग भध्मभाञ्चर ऺेत्रीम कामािरम हेटौंडाफाट खर्टएको टोरीफाट 
फयाभद बई आएको हुॉदा प्र. स. शचशबषूणप्रसाद शाहरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 2059 को दपा 3 द्बाया 
ऩरयबार्षत कसयु/अऩयाध गयेको तभतसर सॊरग्न प्रभाण कागजातफाट ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा तनजहरूराई सपाइ ददने 
गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

१६. भसुहय याम मादवको नातत रारफहादयु याम मादवको छोया चजल्रा यौतहट प्रेभऩयु गोनाही गा.र्व.स. वडा 
नॊ. २ फथने तथा श्री चशव प्राथतभक र्वद्यारम प्रेभऩयु गोनाही-२ का र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका 
बतूऩूवि अध्मऺ वषि ३५ का बऩूनायामण याम मादवसभेत  जना ४........................................... 

पैसरा  तभतत M २०७३।२।२५     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।6।4 

भदु्दा : र्वद्यारमभा सयकायी अनदुानको रूऩभा तनकासा बएको यकभ र्हनातभना दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ बऩूनायामण याम मादव य प्रधानाध्माऩक 
रारफाफपु्रसाद मादव तथा स्रोत व्मचि याभ फचनप्रसाद मादवरे र्वद्यारमराई प्राप्त बएको सयकायी यकभ 
रु.१९,५६,३६८।०६ र्हनातभना एवॊ दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ द्बाया 
ऩरयबार्षत कसयु गयेको देचखॊदा तनजहरूराई तफगो रु.१९,५६,३६८।०६ य प्रततवादी सोनारार याम मादव बने्न 
सोनेरार यामरे तफगो रु.१२,५४,३९८।२३ सर्हत भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ द्बाया 
ऩरयबार्षत कसयु गयेको तभतसर सॊरग्न प्रभाण कागजातफाट ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा तनजहरूराई आयोऩऩत्र 
भागदाफीफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

१७.  पर्कय चन्दको नातत धौर चन्दको छोया चजल्रा दाच ुिरा उकु गा.र्व.स. वडा नॊ. ९ फथने प्रहयी प्रधान 
कामािरमअन्तगित कामियत प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺक प्रेभफहादयु चन्दसभेत जना ४............................... 

पैसरा तभतत M२०७३।१।२९     ऩनुयावदेन दताि तभतत: २०७३।६।४ 

भदु्दा : जग्गा खरयदभा भ्रष्टाचाय गयेको । 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : प्रथततु भदु्दाभा चजल्रा काभ्रऩेरान्चोक साॉगा नातसका गा.र्व.स.वडा नॊ.४क हार 
वडा नॊ. ६ को र्क.नॊ.८०८ ऺेत्रपर ३–२–१–१ जग्गा नायामणफहादयु काकीरे तभतत २०६६।१०।२६ भा 
रु.१९,६६,०००।- भा आफ्ना नाभभा खरयद गयी तरएको य सो को बोतरऩल्ट २०६६।१०।२७ भा 
नायामणफहादयु काकीफाट याजकुभाय बारसुभेत ३ जनारे सोही भूल्मभा खरयद गयी तरएकोभा सोही जग्गा 
२०६७।२।१७ भा अॊचर प्रहयी कामािरम फागभतीका रातग प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺक प्रेभफहादयु चन्दसभेतरे 
रु.१,९९,४८,८९६।- भा खरयद गयेको देचखएको सभेतका तथ्महरूका आधायभा तत्कारीन प्रहयी वरयष्ठ 
उऩयीऺक प्रेभफहादयु चन्द तथा जग्गाधनीहरू याजकुभाय बार,ु सनुीरकुभाय याजवॊशी य याभेश्वय कामथथसभेतरे 
कभ भूल्मको जग्गाराई फढी भूल्म ऩने बनी र्वतबन्न नक्करी कागजात तसजिना गयी नेऩार सयकायराई नोक्सानी 
य आपूहरूराई पाइदा हनेु कामि गयी रु.१,७९,८२,८९६।- फयाफयको यकभ भ्रष्टाचाय गयेकोरे सोही 
यकभराई तफगो कामभ गयी जग्गाधनीहरूसॉग तभरेभतो गयी फदतनमतऩूविक नेऩार सयकायराई 
रु.१,७९,८२,८९६।- हातन नोक्सानी गने प्रततवादी प्रेभफहादयु चन्दरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१७ फभोचजभ कसयु गयेको ऩरु्ष्ट बएको हुॉदा तनजका हकभा ऐ. दपा १७ भा व्मवथथा बए फभोचजभ असरु 
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उऩय गनि, सोही ऐनको दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (झ) फभोचजभ कैद सजाम हनुका साथै ऐ ऐनको 
दपा ३ को उऩदपा १ फभोचजभ तफगो फभोचजभको यकभ जरयवानासभेत हनु तथा जग्गाधनीहरू याजकुभाय 
बार,ु सनुीरकुभाय याजवॊशी य याभेश्वय कामथथसभेतरे नेऩार प्रहयीका प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺक प्रेभफहादयु चन्दसॉग 
तभरेभतो गयी अथवाबार्वक रूऩभा भूल्म फढाई रु.१,९९,४८,८९६।- भा तफक्री गयी नेऩार सयकायराई हातन 
नोक्सानी य आपूहरूराई राब ऩ¥ुमाउने फदतनमतरे कामि गयेको प्रभाचणत बई तनजहरूरे सोही ऐनको दपा ८ 
को उऩदपा ४ फभोचजभ कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हुॉदा तनजहरूका हकभा ऐ ऐनको ऐ. दपा फभोचजभ सजाम हनु एवॊ 
तफगो यकभ रु.१,७९,८२,८९६।- जपत सभेत गयी ऩाउन भागदाफी तरई र्वशेष अदारत काठभाडौं सभऺ 
आयोऩऩत्र दामय गरयएकोभा उि अदारतफाट प्रततवादी प्रेभफहादयु चन्दराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन २०५९ को 
दपा ८(३) को कसयुभा ९ भर्हना कैद य अन्म प्रततवादीहरू याजकुभाय बार,ु सनुीरकुभाय याजवॊशी य याभेश्वय 
कामथथराई ऐ ऐनको दपा ८(४) फभोचजभ जनही ३ भर्हना कैद हनेु तफगो मर्कन हनु नआएकोरे जपत 
नहनेु ठहय गयी बएको पैसराभा आयोऩऩत्र भागदाफी फभोचजभ सजाम नगयी नतभल्दो दपा प्रमोग गयी बएको 
सो हदसम्भको पैसरा त्ररु्टऩूणि हुॉदा फदयबागी छ । 

18.  धयखन सहनीको नातत, याभसेवक सहनीको छोया, चजल्रा यौतहट भहम्भदऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. ९ फथने 
तथा तनषाद प्राथतभक र्वद्यारम गैय-७ र्टकुतरमाका बतूऩूवि प्रधानाध्माऩक वषि २८ का उऩेन्रप्रसाद 
सहनीसभेत जना ४ ......................................................................................... 

पैसरा तभतत M २०७२।११।२३    ऩनुयावदेन दताि तभतत: २०७३।6।4 

भदु्दा : र्वद्यारमभा सयकायी अनदुानको रूऩभा प्राप्त तनकासा यकभ दरुुऩमोग र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : चशऺा तनमभावरी, २०५९ को अनसूुची ३ को प्रावधान ऩूया नगयेको अवथथाभा 
र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ भनोजकुभाय सहनीको अध्मऺताभा फैठक फसी र्वद्यारम सॊचारन गनि 
अनभुतत भाग्ने तनणिम गयेको, त्मसऩश्चात तनजकै अध्मऺताभा फैठकहरू फसी कऺा थऩ तथा फजेट तनकासा भाग 
गने तनणिम बएको प्रत्मेक वषि बरयने फ्ल्मास रयऩोटिभा र्वद्यारमको बौततक अवथथा य र्वद्याथॉ सॊख्मा झठुा एवॊ 
काल्ऩतनक देखाई अध्मऺ भनोजकुभाय सहनी तथा प्रधानाध्माऩक उऩेन्रप्रसाद सहनी य याभसेवक सहनीरे 
हथताऺय गयी स्रोत व्मचि र्वन्दा सहनीरे सभेत प्रभाचणत गयी चजल्रा चशऺा कामािरम यौतहटभा ऩेश गयी सोही 
आधायभा उि र्वद्यारमराई थथाऩनादेचख हारसम्भ र्वतबन्न शीषिकभा रु.२८,२६,१२२।२७ ऩैसा तनकासा 
बएकोभा बवनको तड.र्ऩ.सी. तनभािणभा बएको खचि रु.३,८५,९३०।५२ ऩैसा य फैंक भौज्दात 
रु.७,६५,५४३।०२ ऩैसा कटाई फाॉकी यकभ रु.१६,७४,५७८।७२ तनज व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ 
भनोजकुभाय सहनीरे स्रोत व्मचि र्वन्दा सहनीको तभरेभतोभा बतूऩूवि प्रधानाध्माऩक उऩेन्रप्रसाद सहनी य 
हारका प्रधानाध्माऩक याभसेवक सहनीसॉग चेकभा सॊमिु रूऩभा हथताऺय गयी र्वद्यारमको फैंक खाताफाट 
तनकारी नेऩार सयकायको सम्ऩचत्तभातथ फदतनमत याखी र्हनातभना य हातन नोक्सानी गयी आपूहरूराई 
गैयकानूनी राब तरई भ्रष्टाचाय गयेको ऩरु्ष्ट बएकोरे रु.१६,७४,५७८।७२ तफगो कामभ गयी प्रततवादीहरू 
भनोजकुभाय सहनी य र्वन्दा सहनीसभेतराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा ऐ. 
ऐनको दपा १७ फभोचजभ तफगो असरु हनु य सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(च) फभोचजभ जरयवाना 
य कैद सजाम गयी ऩाउन य प्रततवादी उऩेन्रप्रसाद सहनी उऩय तनजको कामिकार २०६५ देचख 
२०६६।११।११ भा गरत फ्ल्मास रयऩोटि बयी सही गयी चज.चश.का. भा ऩेश गयी रु.७४,२६०।- तनकासा 
गयाई र्हनातभना हातन नोक्सानी गयेकोभा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा 
रु.७४,२६०।- तफगो कामभ गयी सोही ऐ. ऐनको दपा १७ फभोचजभ तफगो असरु हनु य सोही ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१)(च) फभोचजभ जरयवाना य कैद सजाम गयी ऩाउन तथा प्रततवादी याभसेवक सहनीउऩय 
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तनजको कामिकार २०६६।११।१२ देचख हारसम्भ रु.१६,००,४१८।७२ हातन नोक्सानी भ्रष्टाचाय गये उऩय 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा रु.१६,००,४१८।७२ कामभ गयी सोही ऐनको 
दपा १७ फभोचजभ तफगो असरु हनु य सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(च) फभोचजभको सजाम हनु 
आयोऩऩत्रभा तरइएको भागदाफी तभतसर सॊरग्न प्रभाण कागजातफाट ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा तनजहरूराई सपाइ ददने 
गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 
19.  बयतरार कणिकी नाततनी, उदमकुभाय कणिकी छोयी, शॊकय साहकी श्रीभती, ऩसाि चजल्रा वीयगन्ज घय बई 

श्री नमाॉ प्राथतभक र्वद्यारम र्वताि–९, यौतहटको प्रधानाध्माऩक ऩदभा कामियत फन्दनादेवी कणिसभेत  

जना ३................................................................................................................. 
पैसरा बएको तभतत M २०७३।५।६         ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।6।11  
भदु्दा : सयकायी अनदुान यकभ र्हनातभना तथा दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : प्रततवादीहरूरे चशऺा तनमभावरी, २०५९ को तनमभ ४ फभोचजभ ऩूवािधाय तमाय 
नगयी र्वद्यारम सॊचारन अनभुतत य कऺाहरू थऩको सभेत अनभुतत तरई र्वद्याथॉ सॊख्मा काल्ऩतनक याखी 
कागज प्रभाण ऩेश गयी र्वद्यारम सभदुामभा हथतान्तयण, र्वद्यारम बवन तनभािण, ऩाठ्यऩथुतक खरयद, छात्रवृचत्त 
आदद रगामतका शीषिकहरूभा जम्भा रु.१६,०६,६११।९९ अनदुानको रूऩभा चजल्रा चशऺा कामािरम, 

यौतहटफाट तनकासा गयाई अतनमतभत रूऩभा खचि गयेको हुॉदा प्रततवादीभध्मे र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका 
अध्मऺ शेख सराउदद्दनको हकभा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा तफगो 
रु.15,73,413।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोचजभ तफगो असरु उऩय गयी, 
ऐ.ऐनको दपा ३(१) फभोचजभ जरयवाना हनु तथा ऐ. दपा ३(१) को देहाम (च) फभोचजभ कैद सजाम हनु, 

प्रततवादी प्रधानाध्माऩक फन्दनादेवी कणिको हकभा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा 
तफगो रु.10,23,413।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोचजभ तफगो असरु 
उऩय गयी, ऐ.ऐनको दपा ३(१) फभोचजभ जरयवाना हनु तथा ऐ.दपा ३(१) को देहाम (च) फभोचजभ कैद 
सजाम हनु य स्रोत व्मचि र्वर्ऩन र्वहायी तसॊहको हकभा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
कसयुभा तफगो रु.10,23,413।- कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोचजभ तफगो 
असरु उऩय गयी, ऐ.ऐनको दपा ३(१) फभोचजभ जरयवाना हनु तथा दपा ३(१) को देहाम (च) फभोचजभ 
सजाम हनु आयोऩऩत्रभा तरइएको भागदाफी फभोचजभको कसयु गयेको तभतसर सॊरग्न प्रभाणफाट ऩरु्ष्ट 
बइयहेकोभा प्रततवादीहरूराई आयोऩऩत्र भागदाफीवाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पैसरा फदयमोग्म छ । 

20.  जोधा याउत कुभॉको नातत, सत्मनायामण याउत कुभॉको छोया, यौतहट चजल्रा याभऩयुखाऩ गा.र्व.स. वडा नॊ. 
9 घय बई याजदेवी प्राथतभक र्वद्यारम, याभऩयुखाऩ-7, को प्रधानाध्माऩक ऩदभा कामियत वषि 33 का 
जमभॊगर प्रसादसभते जना ३ .......................................................................................................................................... 

पैसरा तभतत : २०७3।3।1    ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।6।11 

भदु्दा : सयकायी अनदुानको यकभ र्हनातभना तथा दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : याजदेवी प्राथतभक र्वद्यारम, याभऩयुखाऩ-7 का प्र. अ. जमभॊगर प्रसादरे तनकासा 
यकभभध्मे तफगो रु.८,८०,१७०।-  आपूराई पाइदा य नऩेार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩ¥ुofई भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ द्बाया ऩरयबार्षत कसयु गयेकोरे दपा १७ फभोचजभ तफगो असरु उऩय गयी दपा 
३(१) फभोचजभ जरयवाना य दपा ३(१)(ङ) फभोचजभ कैद सजाम हनु, र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ 
याजायाभ याउतरे तफगो रु.२,३०,१७०।- यकभ आपूराई पाइदा तरई नऩेार सयकायराई हातन नोक्सानी 
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ऩ¥ुofएको हुॉदा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोचजभ सो तफगो असरु उऩय गयी दपा ३(१) 
फभोचजभ जरयवाना तथा दपा ३(१)(घ) फभोचजभ कैद सजाम हनु एवॊ स्रोत व्मचि सशुीरकुभाय झारे तफगो 
रु.२,३०,१७०।- यकभ आपूराई पाइदा य नऩेार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩ¥ुofएकोरे दपा १७ फभोचजभ 
उि तफगो असरु उऩय गयी दपा ३(१) फभोचजभ जरयवाना य दपा ३(१)(घ) फभोचजभ सजाम हनु तरइएको 
आयोऩऩत्र भागदाफी तभतसर सॊरग्न प्रभाण कागजातफाट ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा तनजहरूराई सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

21.  बदी साहको नातत, कैर ुसाहको छोया, चजल्रा सप्तयी याजर्वयाज नगयऩातरका वडा नॊ.-६ खसािर घय बई 
गा.र्व.स. ब्रह्मऩयु सप्तयीका तत्कारीन गा.र्व.स. सचचव हार चजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम सप्तयीभा 
काजभा यहेका देवनायामण साहसभेत जना ४ .............................................................. 

पैसरा तभतत : २०७३।३।२०     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।6।११ 

भदु्दा : भ्रष्टाचाय गयेको । 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : सप्तयी चजल्राचथथत अतधकाॊश दतरत जनजाततहरूको फाहलु्मता यहेको गा.र्व.स 
ब्रह्मऩयुभा याज्मरे साभाचजक सयुऺा अन्तगित रचऺत सभदुामका व्मचिहरूराई र्वतयण गनि ऩठाएको यकभ 
तनकासा तरई सम्फचन्धत व्मचिहरूराई सहज तरयकारे र्वतयण गनुिऩनेभा त्मसो नगयी याष्डसेवकहरूरे आपू 
अनकूुरको बयऩाई खडा गयी आपैं  खाने भाथने गयेको, भतृ्म ु बएको व्मचिहरूको नाभफाट यकभ तनकासा 
तरएको, उभेय नै नऩगुेको व्मचिको नाभभा सभेत सतुनमोचजत रूऩभा यकभ तनकारी र्हनातभना गयेको, सम्फचन्धत 
व्मचिराई यकभ नफझुाई आपैं रे खाने भाथने कामि गयी प्रततवादी देवनायामण साहराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा १७ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु अऩयाध गयेकोरे तनजराई तफगो रु.१,२८,०००।- कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा १७ तथा दपा ३(१) य दपा ३(१) को खण्ड (घ) फभोचजभ सजाम गयी ऩाउन, प्रततवादी 
हॊशयाज मादवको हकभा तफगो रु.३०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७ तथा दपा ३(१) य दपा 
३(१) को खण्ड (ख) फभोचजभ सजाम गयी ऩाउन, प्रततवादी याभसेवक भण्डरराई तफगो रु.२०,०००।- 
कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७ तथा  दपा ३(१) य दपा ३(१) को खण्ड (क) फभोचजभ सजाम गयी 
ऩाउन य प्रततवादी धभिनायामण मादवराई तफगो रु.६,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७ तथा दपा 
३(१) य दपा ३(१) को खण्ड (क) फभोचजभ सजाम गयी ऩाउन भागदाफी तरई र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा 
आयोऩऩत्र दामय गरयएकोभा उि अदारतफाट प्रततवादी देवनायामण साहका हकभा दाफीको तफगो 
रु.१,२८,०००।- भध्मे रु.३४,०००।- चजल्रा र्वकास सतभततको खाताभा र्पताि जम्भा गयेकोरे तनजका 
हकभा रु.९४,०००।- सम्भभा कसयु ठहय बई दपा ३(१)(ग) फभोचजभ ४ भर्हना कैद य सो तफगो फभोचजभ 
दपा ३(१) फभोचजभ चौयानब्फे हजाय जरयवाना हनेु,  प्रततवादीहरू हॊशयाज मादव, याभसेवक भण्डर य 
धभिनायामण मादवरे आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउने ठहय गयी बएको पैसरा केही प्रततवादीहरूराई 
आयोऩऩत्र दाफीबन्दा तबन्न कभ सजाम गयी फाॉकी दाफीफाट उन्भचुि ददने य अरू प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने 
हदसम्भको पैसरा फदयमोग्म छ । 

22. चशवनाथ शभािको नातत, तायाप्रसाद शभािको छोया, सगयभाथा अञ्चर, सप्तयी चजल्रा तछन्नभथता गा.र्व.स. वडा 
नॊ. २ थथामी घय ठेगाना बई हार बिऩयु चजल्रा भध्मतथभी नगयऩातरका वडा नॊ. १५ फथने तत्कारीन 
चजल्रा वन कामािरम फाॉकेका चजल्रा वन अतधकृत वषि ५६ को श्माभप्रसाद शभािसभेत=..... 

भदु्दा : फाॉके चजल्राभा वन कभिचायी य साभदुार्मक वनका ऩदातधकायीहरूको तभरेभतोभा अतनमतभत रूऩभा काठ 
कटान गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 
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पैसरा तभतत :   २०७२।९।९                       ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।६।११ 
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : फाॉके चजल्राचथथत प्रगततशीर साभदुार्मक वन भहादेवऩयुी गा.र्व.स. वडा नॊ १ 
सभेतका ११ वटा साभदुार्मक वनहरूभा सार, तससौ, खमय, असना, तसभर रगामत जातका रूखहरूको छऩान, 

कटान, भछुान, ओसायऩसाय य तफक्री र्वतयणभा व्माऩक भ्रष्टाचाय तभतसर सॊरग्न कागजातफाट ऩषु्ट्याइ बइयहेको 
अवथथाभा प्रततवादीहरूरे गयेको कसयुको प्रकृतत य त्मथतो कसयुभा तनजहरूराई गरयने सजामको फीचभा 
तारभेर हनुऩुने अथाित सजाम कसयु अनसुाय हनुऩुछि य कसयुको भात्रा य सजामको भात्राका फीच तारभेर 
हनुऩुछि बने्न पौजदायी न्मामको आधायबतू तसद्धान्तसभेत हो ।प्रथततु भदु्दाभा ११ वटा र्वतबन्न साभदुार्मक 
वनहरूभा सार, तससौ, खमय, असना, तसभर रगामत जातका रूखहरूको छऩान, कटान, भछुान, ओसायऩसाय य 
तफक्री र्वतयण सभेतका काभ कायफाहीहरूभा बएको फदतनमतऩूणि कामि तथा साभदुार्मक वनको कामिमोजना 
नवीकयण गदाि यार्ष्डम वनभा ढरेका रूखहरूराई गैयकानूनी तरयकारे साभदुार्मक वनभा सभावेश गने, यार्ष्डम 
तनकुञ्ज घोषणाका क्रभभा यहेको यार्ष्डम वनको ऺेत्रराई व्मचिगत राब तरने थवाथिरे र्वतबन्न सातवटा 
साभदुार्मक वन हथतान्तयण गयी हतायभा कटान सॊकरन आदेश ददने ददराउने, वार्षिक थवीकामि कटान 
ऩरयभाणबन्दा फढी ऩरयभाणका वन ऩैदावाय कटान गनि सहभतत ददने, रूख कटान गनि इराका वन कामािरम 
भापि त ऩेश हनु आएका झूट एवॊ त्ररु्टऩूणि रगतराई वैधता ददने ददराउने, दोहोयो उऩबोिा सभावेश गयी 
फढीबन्दा फढी रूख कटान गने उदे्दश्मरे नमाॉ साभदुार्मक वन गठन गयी गठनको रगतै्त रूख कटानको 
तसपारयस गने, गैयकानूनी रूऩभा सभूहरे रूख कटान गदाि गयाउॉदा कायफाहीको रातग ऩेश नगयी अतनमतभत 
कटानराई तभरेभतोभा सभथिन गने गयाउने सभेतका आयोऩऩत्रका प्रकयणहरूभा वणिन गरयएका कामिहरू 
प्रततवादीहरूरे फदतनमतऩूणि तनर्हत थवाथिको दषु्ट्चक्रभा ऩयी गयेका कसयुको र्वषमवथतरुाई पैसरारे तसद्धान्तत: 
थवीकाय गयी सजामको दामयाभा ल्माइएऩतछ त्मथता कसयुजन्म कामिरे अन्तयतनर्हत रूऩभा अॊगीकाय गयेको 
आयोऩऩत्रभा दाफी तरइएको तफगो सर्हतको सजामराई बने इन्काय गने गयी पैसरा बएको देचखन्छ । जसयी 
साभान्म कसयुराई जर्टर फनाइॉदैन त्मसैगयी गम्बीय कसयुराई अतत साभन्मीकयण गरयॊ दैन बने्न पौजदायी 
न्मामको तसद्धान्तराई प्रथततु वायदातका सन्दबिभा सभेत फाहेक गयी पैसरा गनि तभल्ने अवथथा नहुॉदा प्रथततु 
वायदातभा सॊरग्न प्रततवादीहरूको कसयुको प्रकृतत, अवथथा तथा गाम्बीमिताराई कसयु कामभ गयी सजाम गने 
सन्दबिभा अतत साभान्मीकयण गयी कभ सजाम गने गयी बएको हदसम्भको पैसरा सो हदसम्भ त्ररु्टऩूणि हुॉदा 
फदयमोग्म देचखएको छ। 

२३.  भानफहादयु फथनेतको नातत, हकि फहादयु फथनेतको छोया चजल्रा सोरखुमु्फ ुसल्मान गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ 
घय बई हार नेसनर टे्रतडङ तरतभटेड फन्डेड वेमय हाउस तथा तडउटी र्ि सऩ सेन्टय याभशाहऩथ 
काठभाडौंको कामािरम प्रभखु ऩदभा कामियत वषि ५१ को बयतफहादयु फथनेत सभेत जना २ ......... 

पैसरा तभतत M २०७२।११।६     ऩनुयावदेन दताि तभतत: २०७३।6।१३ 

भदु्दा : सयकायी सम्ऩचत्त र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : प्रथततु भदु्दाभा प्रततवादीहरू बयतफहादयु फथनेत य दीऩेन्र अतधकायीराई भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा तफगो रु.२१,५१,२८३।८३  कामभ गयी सोही ऐनको दपा 
१७ तथा ३ (१) य ३ (१) (च ) फभोचजभ तथा प्रततवादीहरू बयतफहादयु फथनेत य ऋर्षयाभ जोशीराई 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयुभा तफगो रु.३,३७,६९९।- कामभ गयी ऐनको दपा 
१७ तथा ३ (१) य ३ (१) (घ) फभोचजभ सजामको भागदाफी तरई र्वशेष अदारत काठभाडौं सभऺ 
आयोऩऩत्र दामय गरयएकोभा प्रततवादीभध्मेका दीऩेन्र अतधकायीराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
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१७ को कसयुभा ऐ ऐनको दपा ३ (१) फभोचजभ रु.२१,५१,२८३।८३ जरयवाना य सोही ऐनको दपा ३ 
(१) (च) फभोचजभ २ वषि ६ भर्हना कैद हनेु य सोही ऐनको दपा १७ फभोचजभ र्हनातभना गयेको तफगो 
रु.२१,५१,२८३।८३ भध्मे रु.३,८९,०००।- फझुाइसकेकोरे फाॉकी हनु आउने रु.१७,६२,२८३।८३ नेसनर टे्रतडङ 
तरतभटेडरे तनज प्रततवादीफाट बयाइ ऩाउने य अन्म प्रततवादीहरू बयतफहादयु फथनेत य ऋर्षयाभ जोशीराई 
अतबमोग दाफीफाट सपाइ ऩाउने ठहय गयी बएको पैसरा सफै प्रततवादीहरूराई आयोऩऩत्र भागदाफी फभोचजभ 
कसयु ठहय नगयेको हदसम्भ उि पैसरा फदयमोग्म छ।  

२४.  गनुाखय अमािरको छोया, चजल्रा रुऩन्देही फटुफर उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ १० सखु्खानगय थथामी घय बई 
हार मातामात व्मवथथा कामािरम रचुम्फनी फटुवर, रुऩन्देहीभा रेखाऩढी व्मवसाम गने वषि ४२ को 
कृष्ट्णप्रसाद अमािरसभेत .................................................................................................. 

पैसरा बएको तभतत M २०७२।१२।१६       ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७३।6।१३ 

भदु्दा : घूस रयसवत तरइ भ्रष्टाचाय गयेको । 
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : प्रततवादी याजेन्र कभािचामिरे सेवाग्राहीफाट र्टऩय गाडीको कारो नम्फय प्रेटफाट 
यातो नम्फय प्रेटभा ऩरयवतिन गनिको रातग रु.२०,०००।- घूस/रयसवत तरई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (१) द्बाया ऩरयबार्षत कसयु अऩयाध गयेकोरे प्रततवादी याजेन्र कभािचामिका हकभा  
तफगो रु.२०,०००।– जरयवाना, अकाि प्रततवादी रेखाऩढी व्मवसामी कृष्ट्णप्रसाद अमािररे सोही कामिका रातग 
सेवाग्राहीफाट रु.४८,०००।- घूस/रयसवत तरएको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३ को उऩदपा (२) द्बाया ऩरयबार्षत कसयु अऩयाध गयेकोभा तनजको हकभा रु.४८,०००।- तफगो 
कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३ (१) तथा दपा ३ (१) (ख) फभोचजभ सजामको भागदाफी तरइएकोभा 
प्रततवादीभध्मेका याजेन्र कभािचामिराई रु.२०,०००।- जरयवाना य १५ ददन कैदसभेत हनेु य प्रततवादी 
कृष्ट्णप्रसाद अमािररे अतबमोग दाफीफाट सपाइ ऩाउने ठहय गयी बएको पैसरा आयोऩऩत्र भागदाफी फभोचजभ 
प्रततवादीहरूराई कसयु तथा सजाम नबएको हदसम्भ फदयमोग्म छ।  

25.  चजल्रा दाच ुिरा धाऩ गा.र्व.स. वडा नॊ. १ थथामी ठेगाना बई हार चजल्रा बिऩयु ब.न.ऩा. वडा नॊ १० 
फथने नैन तसॊह साभन्तको नातत, बैयव तसॊह साभन्तको छोया, भारऩोत कामािरम तडल्रीफजायका 
तत्कारीन कम्प्मटुय अऩयेटय इन्रतसॊह साभन्तसभेत जना ६ .................................................. 

पैसरा तभतत M २०७२।१०।१२    ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।7।११ 

भदु्दा : तनजी गठुी जग्गाको अतबरेख भेटाई यैकय फनाई भ्रष्टाचाय गयेको । 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : तनजी गठुी जग्गाराई फदतनमतऩूविक तवयरे कामािरमभा बएका अतबरेख केयभेट 
तथा हेयपेय गनुिका साथै अतबरेखभा बएका अऺय सभेत खकुी भेटाइएको य उल्रेचखत जग्गाका सम्फन्धभा बए 
गयेका काभ कायफाहीसॉग सम्फचन्धत सॊरग्न तभतसर कागजातसभेत रकुाई गामफ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ११ तथा दपा १२ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे धोतफखोरा कोरयडोयसॉग 
जोतडएको उल्रेचखत गठुीजन्म सम्ऩदाको तत्कारीन सभमको यचजषे्डसन फाऩतको न्मूनतभ भूल्माॊकन अनसुाय 
प्रततआना रु.८ राखका दयरे ०-१२-३-१ जग्गाको कुर रु.१,०२,५०,०००।- फयाफय जग्गाधनी 
याजेशप्रसाद कभािचामि, जग्गा दरार रक्ष्भीनायामण भहजिन तथा कामािरम प्रभखु हरयकृण्ण तततभचल्सना, कम्प्मटुय 
अऩयेटय इन्रतसॊह साभन्त, अचम्फकाप्रसाद दाहार तथा अजुिनप्रसाद खततवडासभेतरे प्रचतरत कानून फभोचजभ 
सट्टाऩट्टा तफक्री र्वतयण गनिसभेत नतभल्ने य नऩाउने गठुीजन्म साविजतनक सम्ऩदाराई गैयकानूनी तवयरे तनजी 
यैकय फनाई उि जग्गा यैकयको हैतसमतरे याजीनाभा ऩारयत गयी तेस्रो ऩऺराई तफक्रीसभेत बएको देचखॊदा 
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तनजहरूफाट भातथ उल्रेचखत तफगो फयाफय हातन नोक्सानी ऩरु् माएको देचखन आएकोरे जग्गाधनी य जग्गा दरार 
रक्ष्भीनायामण भहजिनफाहेक भातथ उल्रेचखत कभिचायीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ११ 
तथा दपा १२ द्बाया व्मवचथथत हदैसम्भ सजाम तथा हातन नोक्सानी ऩरु् माएको तफगोसभेत असरु उऩय हनु तथा 
जग्गाधनी याजेशप्रसाद कभािचामि य जग्गा दरार रक्ष्भीनायामण भहजिनका हकभा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ८(४) भा ऩरयबार्षत कसयु अनसुाय आपू तथा भातथ उल्रेचखत प्रततवादीहरूराई गैयकानूनी राब 
ऩरु् माउने फदतनमतरे प्रचतरत कानूनद्वाया तनषेतधत कामि गयी साविजतनक भहत्वको गठुीजन्म सम्ऩदाभा हातन 
नोक्सानी ऩरु् माउने कामि गयेको ऩरु्ष्ट बएकोरे तनजहरू उऩय सोही ऐनको दपा ८(४) फभोचजभ हदैसम्भ सजाम 
गयी ऩाउन भागदाफी तरई र्वशेष अदारत काठभाडौं सभऺ आयोऩऩत्र दामय गरयएकोभा उि अदारतफाट 
प्रततवादीहरू हरयकृष्ट्ण तततभचल्सना, अचम्फकाप्रसाद दाहार य अजुिन खततवडाराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ११ को कसयु गयेकोभा सोही दपा ११ फभोचजभ जनही ३ भर्हना कैद य रु.५,०००।- जरयवाना 
हनेु, तनजहरूका हकभा ऐ. ऐनको दपा १२ फभोचजभको सजाम भागदाफी य हातन नोक्सानी बएको तफगो असरु 
उऩयतपि  दाफी नऩगु्ने य प्रततवादीभध्मेका याजेशप्रसाद कभािचामि य रक्ष्भीनायामण भहजिनसभेतराई सोही ऐनको 
दपा ८(४) फभोचजभ जनही २ भर्हना १५ ददन कैद हनेु य तफगो रु.१,०२,५०,०००।- फयाफयको जरयवाना 
गयी तफगो जपत गनेतपि  दाफी नऩगु्ने य प्रततवादी इन्रतसॊह साभन्तरे आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउने गयी 
बएको पैसरा आयोऩऩत्र भागदाफी फभोचजभ नबएको हदसम्भ फदयमोग्म छ।  
26.  तरुसी बगत वयैको नातत, इनयदेव बगत वयैको छोया ऩसाि चजल्रा, हरयहयऩयु र्वताि वडा नॊ. ६ थथामी 

घय बई ऩसाि चजल्रा अन्तगितको गम्हरयमा गा.र्व.स.का तत्कारीन गा.र्व.स.सचचव जमनायामण चौयतसमा 
बने्न जमनायामणप्रसाद वयै सभेत जना २ ............................................................................ 

पैसरा बएको तभतत M २०७२।९।१२    ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।७।८ 

भदु्दा :  भ्रष्टाचाय  
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : र्वशेष अदारत, काठभाडौंफाट प्रततवादीहरूभध्मे जमनायामणप्रसाद वयैराई 
आयोऩऩत्र भागदाफीको तफगोबन्दा कभ तफगो भ्रष्टाचाय गयेको ठहय गयी कभ तफगो असरु उऩय, कभ जरयवाना 
य कैद सजाम गने गयी य अकाि प्रततवादी जमप्रकाश साहराई आयोऩऩत्र भागदाफीवाट सपाइ ददने ठहय गयी 
बएको पैसराभा प्रततवादीभध्मे जमनायामणप्रसाद वयैराई आयोऩऩत्र दाफीको तफगो भ्रष्टाचाय गयेको ठहय गयी 
कभ तफगो असरु उऩय, जरयवाना य कैद सजाम बएको हदसम्भ य जमप्रकाश साहराई आयोऩऩत्र भागदाफीवाट 
सपाइ ददने ठहय गयी बएको पैसरा सो हदसम्भ फदयमोग्म छ  । 

२७. चजल्रागलु्भी, फथत ुगा.र्व.स. वडा नॊ. ४ थथामी वतन बई हार काठभाडौं¸ का.भ.न.ऩा. १०¸ शॊखभूर 
फथने तत्ररोचन ऩाण्डेको नातत¸ तायाऩती ऩाण्डेको छोया¸ तत्कारीन वैदेचशक योजगाय र्वबागका काननु 
अतधकृत फाफयुाभ ऩाण्डेसभेत जना २............................................................................ 

पैसरा बएको तभतत M २०७३।३।२        ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।8।7 

भदु्दा : गरत तरखत रेखी रेखाई भ्रष्टाचाय गयेको । 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : टीकायाभ उप्रेती य कभरप्रसाद उप्रतेीरे भरेतसमा जाॉदा प्मातसर्पक ओबयतसज 
कन्सल्ट प्रा.तर.राई प्रततव्मचि रु.१,४५,०००।– ततयी फझुाई गएकोभा प्रा.तर.रे सम्झौताभा उल्रेख 
गयेअनसुायको काभ नऩाएकोरे थवदेश पकी ऺततऩूतति ददराई प्रा.तर.राई कायफाही गयी ऩाउॉ बनी वैदेचशक 
योजगाय र्वबागको योहफयभा ओभबि भैनारीराई वायेस ददई वैदेचशक योजगाय र्वबागभा तभतत 
२०७०।१०।२७ भा दताि गयाएको उजयुी उऩय वदेैचशक योजगाय र्वबागका काननु अतधकृत फाफयुाभ ऩाण्डेरे 
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आयोर्ऩत प्मातसर्पक ओबयतसज कन्सल्ट प्रा.तर.राई पाइदा ऩगु्ने गयी उजयुीकतािराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउने 
फदतनमतरे सयकायी कागजात तथा ऩत्रभा गरत तरखत तथा झठुा व्महोया रेखी तभतत २०७०।११।२० भा 
उजयुीकताि ओभबि भैनारीराई र्हयासतभा याखी डय, धाक त्राससर्हत भानतसक मातना ददई उजयुी र्पताि तरन 
फाध्म फनाई, तभतत २०७०।११।२१ भा र्हयासत भिु गयी आपैं रे सनाखत तथा सहभततको व्महोया रेखी 
रेखाई गरत तरखत तमाय गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ९ को कसयु गयेको य प्मातसर्पक 
ओबयतसज कन्सल्ट प्रा.तर.का सॊचारक ततर ुघरेरे वैदेचशक योजगाय र्वबागका अनसुन्धान अतधकृत फाफयुाभ 
ऩाण्डेसॉगको तभरेभतोभा आपूर्वरुद्ध ऩयेको उजयुीफाट उन्भचुि तरनकुा साथै आतथिक राबसभेत तरई भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को कसयु गयेको तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूफाट ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा 
तनजहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 

२८. खडानन्द खयेरको नाती, ऋर्षयाभ खयेरको छोया, चजल्रा सखेुत तछन्च ुगा. र्व. स. वडा नॊ. ७ थथामी 
घय बई चजल्रा प्रहयी कामािरम फाॉकेभा प्र. ना. तन. ऩदभा कामियत वषि ३४ को सभुन खयेर  
जना १ ................. 

भदु्दा :घसु रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत:२०७३।५।२३            ऩनुयावेदन दताि तभतत:२०७३।७।३० 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया: चोयी भदु्दाभा र्हयासतभा यहेका सचुकको बाई मतुधय तसॊह ठकुयीराई छुटाई भदु्दा 
तभराई ददन बनी रु.२५,०००। घसु रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको कसूयभा तनज प्रततवादी सभुन खयेर उऩय 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को कसूयभा सोही ऐनको दपा ३(१) तथा दपा ३(१)(क) 
फभोचजभ सजाम गयी ऩाउन तरइएको आयोऩऩत्र भागदावी तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरुफाट ऩरु्ष्ट यहेकोभा तनज 
प्रततवादीराई सपाई ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ । 
२९. चजल्रा धनषुा, तसनयुजोडा गा.र्व.स. वडा नॊ. १ फथने भल्ह ु मादवको नातत याभसेवक मादवको छोया 

भैथरी नभनुा प्रा.र्व. जनकऩयु-१४, भजेुतरमाका व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ वषि ४५ को प्रदीऩकुभाय 
मादवसभेत जना २ .................................................................................. 

पैसरा बएको तभतत : २०७3।५।२३     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७3।८।९ 

भदु्दा : सयकायी अनदुानको यकभ र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : र्वद्यारमराई प्राप्त सयकायी अनदुानको यकभ र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी 
भ्रष्टाचाय गयेकोरे भैथरी नभनुा प्रा. र्व. जनकऩयु-१४, भजेुतरमाका र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ 
प्रदीऩकुभाय मादव य प्रधानाध्माऩक ददनेशकुभाय भण्डराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को 
कसयुभा तफगो रु १,५१,१४६।- कामभ गयी उि तफगो असरु उऩय गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१)(घ) फभोचजभ कैद य तफगो फभोचजभ जरयवाना हनेु तथ्म तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूफाट थथार्ऩत हुॉदाहुॉदै 
उि प्रभाणहरूको र्वश्लेषण य र्ववेचना नगयी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई 
फदयबागी यहेको छ । 

३०. र्वरु देवकोटाको नातत, नन्दयाभ देवकोटाको छोया रुकुभ चजल्रा फार्पकोट गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ घय बै 
रुकुभ फार्पकोट गा.र्व.स. कामािरमका सचचव वषि ५६ को दीऩेन्रकुभाय देवकोटासभेत जना 
२............................................................................................................................................................ 

पैसरा बएको तभतत : २०७3।५।२७     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७3।8।9 

भदु्दा : साभाचजक सयुऺा बत्ता फाऩतको यकभ र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 
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ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : रुकुभ,  फार्पकोट गा.र्व.स. का सचचव दीऩेन्रकुभाय देवकोटारे भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयु गयेकोरे तनजराई सोही ऐनको दपा १७ फभोचजभ तफगो 
रु.१,०९,७००।- कामभ गयी उि तफगो असरु उऩय गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(घ) 
फभोचजभ सजाम हनु य कामािरम सहमोगी वीयचजत खत्री (के.सी.) रे  भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
१७ को कसयु गयेकोरे तनजराई सोही ऐनको दपा १७ फभोचजभ तफगो रु.५७,६००।- कामभ गयी उि 
तफगो असरु उऩय गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(ग) फभोचजभ सजाम हनु भागदाफी तरइएकोभा 
प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(३) फभोचजभ जनही १ भर्हना कैद सजाम हनेु य 
आयोऩऩत्र भागदाफी ऩगु्न नसक्ने गयी बएको पैसरा तभतसर सॊरग्न प्रभाणका आधायभा सो हदसम्भ फदयमोग्म 
यहेको छ। 

३१. वैद्यनाथ साहकी नाततनी, प्रभेश्वय साह तेरीकी छोयी, धनषुा चजल्रा औयही गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ थथामी 
ठेगाना बई तभतथरा दतरत यार्ष्डम प्रा.र्व. ऩचहवाि- ३ की प्रधानाध्माऩक वषि ३० की सीभा कुभायी 
साहसभेत जना २ ..................................................................................... 

भदु्दा : सयकायी अनदुानको यकभ दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा बएको तभतत :२०७३।५।८      ऩनुयावदेन तभतत : २०७३।८।१२ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : धनषुा चजल्राचथथत तभतथरा दतरत यार्ष्डम प्राथतभक र्वद्यारम, ऩचहवाि-३ की 
प्रधानाध्माऩक सीभाकुभायी साह य र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ याभदमार भाझी भसुहयरे आऩसी 
तभरेभतो गयी र्वद्यारमको आफ्नो नाभभा घय जग्गा नबएको, र्वद्यारमको बौततक ऩूवािधाय नबएको, झूटा 
र्ववयणका आधायभा अचथतत्वभा देखाएको, बौततक ऩूवािधाय नबएको, र्वद्याथॉ सॊख्मा अत्मन्त न्मून यहेको, झूटा 
र्ववयणका आधायभा तभरेभतो गयी र्वतबन्न शीषिकहरूभा गयी जम्भा रु.११,८४,२६५।- तनकासा गयाई उि 
यकभ र्हनातभना य दरुुऩमोग गयेको तथ्म तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूफाट ऩरु्ष्ट बइयहेको अवथथाभा मी 
प्रभाणहरूको भूल्माॊकन नै नगयी र्वद्यारम सॊचारनभा यहेको बने्न देचखएको बने्न सभेतका आत्भतनष्ठ आधायहरू 
तरई प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ। 

३२. रेडहन मादवकी नाततनी, याभगोर्वन्द मादवकी छोयी, याभकुभाय मादवकी श्रीभती सप्तयी चजल्रा वोरयमा 
गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ थथामी ठेगाना बई यार्ष्डम प्रा.र्व. तडभन- ८ र्वतािटोरका प्रधानाध्माऩक वषि २६ 
को येखा मादवसभेत जना २................................................................................... 

भदु्दा : सयकायी अनदुानको यकभ र्हनातभना तथा दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा बएको तभतत :२०७३।४।३२    ऩनुयावदेन दताि तभतत २०७३ ।8।१२  
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया :सप्तयी चजल्राचथथत यार्ष्डम प्राथतभक र्वद्यारम, तडभन-८, र्वतािटोरका प्रततवादी 
नन्दर्कशोय मादव (र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ) एवॊ येखा मादव (प्रधानाध्माऩक) रे सयकायी 
अनदुानको यकभ आऩसी तभरेभतोभा र्वद्यारमको आफ्नो नाभभा घय जग्गा नबएको, र्वद्यारमको बौततक 
ऩूवािधाय नबएको, झूटा र्ववयणका आधायभा अचथतत्वभा यहेको, झूटा र्ववयणका आधायभा र्वतबन्न शीषिकहरूभा 
गयी जम्भा रु.३,००,०००।- तनकासा गयाई र्वद्यारमराई हातन ऩरु् माई प्रततवादीहरूरे नेऩार सयकायको यकभ 
र्हनातभना एवॊ हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेको प्रथट हुॉदाहुॉदै फेरुज ु तनक्मौर गने अतधकाय नै नबएको 
तनकामरे आन्तरयक वा अचन्तभ रेखा ऩयीऺणफाट फेरुज ुनऔॊल्माइएको यकभ फेरुज ुबनी दाचखरा गये गयाएको 
कामि नै कानूनसम्भत नबएको सभेतका आधाय, कायण य प्रभाणहरूफाट प्रततवादीहरू उऩयको अतबमोग भागदाफी 
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ऩरु्ष्ट बइयहेको अवथथाभा उऩयोि प्रभाणहरूको उचचत भूल्माङ्कन य र्वश्लषेण नगयी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने 
गयी बएको सरुु पैसरा प्रत्मऺ त्ररु्टऩूणि हुॉदा उि पैसरा फदयमोग्म छ। 
३३. चजल्रा रतरतऩयु सार्वक रबु ु गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ हार भहारक्ष्भीथथान नगयऩातरका वडा नॊ. ७ 

देवननी टोर थथामी घय बई हार र्वशेष बौततक तथा ऩूवािधाय ऺेत्र र्वकास आमोजना फफयभहरभा सव 
इचन्जतनमय ऩदभा कामियत टेकफहादयु शे्रष्ठको नातत, ऻानफहादयु शे्रष्ठको छोया वषि ५० को देवेन्रदेव 
शे्रष्ठसभेत जना २ ............................................................................................... 

भदु्दा : भ्रष्टाचाय (घूस/रयसवत)। 

पैसरा बएको तभतत : २०७3।४।३१       ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७3।9।६ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : र्वशेष बौततक तथा ऩूवािधाय ऺेत्र र्वकास आमोजना, फफयभहरका सव 
इचन्जतनमय देवेन्रदेव शे्रष्ठरे तनवेदक ऩऺफाट रु ६०,०००।- घूस/ रयसवत तरई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा ३(१) को कसयु गयेकोरे तनजराई  तफगो रु ६०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१)(ग) फभोचजभ सजाम हनु य प्रततवादी सयोज थाऩारे ऩतन रु.६०,०००।- घूस/ रयसवतको 
यकभ याखी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(२) को कसयु गयेकोरे  तनजराई  तफगो 
रु.६०,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१)(ग) फभोचजभ सजाम हनु भागदाफी तरई 
आयोऩऩत्र दामय गरयएकोभा प्रततवादी सयोज थाऩाराई सपाइ ददने य प्रततवादी देवेन्रदेव शे्रष्ठराई आयोऩऩत्र 
भागदाफीबन्दा कभ कैदको सजाम गने गयी बएको हदसम्भको उि पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ । 

३४. चजल्रा चचतवन बयतऩयु उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. २ नायामणगढ चचतवन फथने धभनायामण प्रधानको  
नातत, जवाहयरार प्रधानको छोया नेऩार भेतडकर काउचन्सरका सदथम डा. भनोहय प्रधानसभेत जना 
१७.................................................................................................................... 

भदु्दा : गरत प्रततवदेन ऩेश गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।   
पैसरा बएको तभतत M २०७२।११।१९                        ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७३।9।७ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : काठभाडौं र्वश्वर्वद्यारमफाट देवदह भेतडकर करेजको तनयीऺण गनि खर्टई 
गएका तनयीऺण टोरीका सदथमहरू प्रा.डा. ऩन्ना थाऩा,  प्रा.डा.यभेशप्रसाद तसॊह, डा. जगदीश चटौत य प्रधमु्न 
शे्रष्ठरे प्रततवेदन ददॊदा फदतनमतऩूविक उि करेजभा बए गयेका कुयाहरू रकुाई तछऩाई झूटा र्ववयण फनाई 
तभतत २०७१/4/12 य 13 भा काठभाडौं र्वश्वर्वद्यारमभा देवदह भेतडकर करेजराई ५० तसट सॊख्माभा 
र्वद्याथॉ बनािको तसपारयससर्हत गरत प्रततवदेन ददएको देचखएकोरे तनजहरूको उचल्रचखत कामि भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को उऩदपा (२) भा ऩरयबार्षत कसयु गयेको देचखॉदा प्रत्मथॉ/प्रततवादीहरू 
प्रा.डा. ऩन्ना थाऩा,  प्रा.डा.यभेशप्रसाद तसॊह, डा. जगदीश चटौत य प्रधमु्न शे्रष्ठराई सोही दपा १९ को उऩदपा 
(२) फभोचजभ हदैसम्भको सजाम हनु य प्रत्मथॉ/प्रततवादीभध्मेका प्रा.डा. ऩन्ना थाऩा य प्रा.डा.यभेशप्रसाद तसॊह 
नेऩार सयकायका र्वचशष्ट शे्रणी सयहका ऩदातधकायीहरू बएको हुॉदा तनजहरू उऩय भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 
२०५९ को दपा २४ अनसुाय थऩ सजाम हनु सभेत भागदाफी तरई, नेऩार भेतडकर काउचन्सरको ऩूणि 
कामिकारयणी सबाको तपि फाट थथरगत तनयीऺण गनि डा. भनोहय प्रधानको नेततृ्वभा गएको तनयीऺण टोरीका 
सदथमहरू  डा.ए.ई अन्सायी, डा. अतनरकुभाय झा, डा. अॊकुय साह, ज्मोतत फातनमाॉ, डा.चशवजी ऩौडेर, डा.तनयज 
ऩन्त, डा.योशन र्ऩमा, डा.शतीसकुभाय देव, डा.कुरदीऩ गोइतसभेतरे नेऩार भेतडकर काउचन्सर सभऺ तभतत 
२०७१/6/22 भा प्रततवेदन ददॊदा फदतनमतऩूविक बए गयेका कुयाहरू रकुाई तछऩाई एवॊ नबए नगयेका कुया 
देखाई गरत प्रततवदेन ददएको देचखएकोरे उचल्रचखत कामि  भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९ को 
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उऩदपा -२_ अनसुायको कसयु देचखएकोरे तनज प्रत्मथॉ/प्रततवादीहरूराई सोही दपा १९ को उऩदपा -२_  
फभोचजभ सजाम हनु भागदाफी तरई य देवदह भेतडकर करेजरे कामियत नै नबएका फ्माकल्टीहरू तथा अन्म 
उऩकयणहरू नक्करी देखाई तथा झूटा र्ववयण ददराई काठभाडौं र्वश्वर्वद्यारम तथा नेऩार भेतडकर 
काउचन्सरको तनयीऺण टोरीराई गरत र्ववयण ददई भाऩदण्ड नऩगुकेो देवदह भेतडकर करेज एण्ड रयसचि 
इचन्थटच्मटु प्रा.तर., रुऩन्देहीका सञ्चारकहरू तथा प्रत्मथॉ/प्रततवादीहरू नीरकण्ठ काफ्रे , र्हभरार ऻवारी य 
यजनीस चजन्दररे गरत प्रततवेदन ददन अन्म प्रत्मथॉ/प्रततवादीहरूसॉग तभरोभतो गयी सो गरत प्रततवेदनका 
आधायभा फढी सॊख्माभा र्वद्याथॉ बनाि तरई आपूहरूराई गैयकानूनी राब ऩरु् माएको प्रभाणफाट देचखॊदा उि 
कामि भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १९भा ऩरयबार्षत कसयु गयेकोरे तनजहरूराई सोही दपा २२ 
को प्रततफन्धात्भक वाक्माॊश तथा दपा १९ को उऩदपा (२) फभोचजभ सजाम हनु तभतसर कागजातफाट ऩरु्ष्ट 
बइयहेकोभा प्रततवादीहरूराई आयोऩऩत्र भागदाफी फभोचजभ सजाम नगयी सपाइ ददने ठहय गयी बएको पैसरा 
त्ररु्टऩूणि बई फदयमोग्म छ । 

३५. यघनुाथ चौधयीको नाती याधाकृष्ट्ण चौधयीको छोया,सरािही चजल्रा योहवुा गा.र्व.स. वडा नॊ.१ घय बई 
याधाकृष्ट्ण प्रा.र्व. योहवुा ८ का सरािहीका व्मवथथाऩन सतभततका ऩवुि अध्मऺ तथा खाता सॊचारक भनु्ना 
चौधयी सभेत   जना २........................................................................... 

भदु्दा :र्वद्यारमको यकभ र्हनातभना तथा दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 
पैसरा तभतत:२०७३।०५।१४                  ऩनुयावदेन दताि तभतत: २०७३।८।२२ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : सरािही चजल्रा योहवुा गा.र्व.स. चथथत याधाकृष्ट्ण प्रा.र्व. योहवुाराई चजल्रा चशऺा 
कामािरम, सरािही भापि त तनकाशा बइ र्वद्यारमको नाभभा नेऩार फैंक तरतभटेड, भरॊगवा, सरािही शाखाभा जम्भा 
यहे बएको यकभ रु.९,९२,५७८।५५ भध्मे रु.९,७७,६७५।- फैंक खाताफाट तनकारी र्वद्यारमको खाता 
सॊचारकहरु भनु्ना चौधयी य सतुनता कुभायी चौधयीको तभरेभतोभा गैय कानूनी तवयरे पजॉ कागजात तमाय गयी 
फदतनमतऩूणि तरयकारे यकभ तनकासा गयाइ आपुहरुराई गैयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई गैयकाननुी हानी 
ऩ¥ुमाउने कामि गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयु गयेको देचखएको हुॉदा तनजहरुराइ 
सोही तफगो रु.९,७७,६७५। कामभ गयी सोही दपा १७ फभोचजभ तफगो असरु उऩय हनु य सोही ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३(१)(ङ) फभोचजभ  हदैसम्भको सजाम गयी ऩाउन भागदावी तरई र्वशेष अदारत काठभाण्डौंभा 
दामय आयोऩऩत्र तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरुफाट ऩरु्ष्ट बएकोभा तनजहरुराई सपाई ददने गयी बएको पैसरा 
त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी यहेको छ ।   

३६. तरुसीप्रसाद ऩौड्यारको नातत, चन्रप्रसाद ऩौड्यारको छोया, नायामणी अञ्चर, भकवानऩयु चजल्रा, हेटौंडा 
थथामी घय ठेगाना बई हार काठभाडौं, तसनाभॊगर फथने तत्कारीन सदूुयऩचश्चभाञ्चर ऺेत्रीम वन 
तनदेशनारमका ऺेत्रीम तनदेशक वषि 53 को र्वजमयाज ऩौड्यारसभेत जना १96........................  

भदु्दा : डडेरधयु चजल्राभा वन कभिचायी य साभदुार्मक वनका ऩदातधकायीहरूको तभरेभतोभा अतनमतभत रूऩभा 
काठ कटान गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।     

पैसरा बएको तभतत :२०७२।६।२४                          ऩनुयावेदन दताि तभतत : २०७३।९।१७  
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : डडेरधयुा चजल्राचथथत यौरेश्वय, जोगवडुा-९ साभदुार्मक वन रगामत १०८ वटा 
साभदुार्मक वनहरूभा यहेका र्वतबन्न जातका रूखहरू कामि मोजनाभा उल्रेचखत आधायभा भात्र उऩमोग गनुिऩने 
व्मवथथा वनसम्फन्धी कानूनहरू य सोही अन्तगित फनेको कामि मोजना एवॊ दईु ऩऺको फीचभा सम्ऩन्न 
कफतुरमतनाभाभा उल्रेख गरयएको तय प्रततवादीहरूरे र्वतबन्न साभदुार्मक वनहरूभा यहेका रूखहरूको 
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गैयकानूनी रूऩभा कटान भछुानको कामिसभेत गयी गयाई यार्ष्डम सम्ऩचत्त फदतनमतऩूणि तरयकारे हातन नोक्सानी 
गयेको, प्रततफचन्धत सभमभा सॊकरन अनभुतत ददएको, कामि मोजनाको सीभाबन्दा फढी कटान गयेकोभा कायफाही 
नगयेको, अनगुभन सॊमन्त्ररे उल्रेचखत अतनमतभत कटानराई तनमतभत बनी आपूराई ददएको कामािदेशको 
उल्रॊघन गयी थवीकृतत ददएको, वनका कभिचायीहरू य र्वतबन्न साभदुार्मक वनका उऩबोिा सतभततका 
ऩदातधकायीहरूफीचको आऩसी फदतनमतऩूणि तभरेभतो य सॊरग्नताभा गैयकानूनी रूऩभा कामि गयी गयाई 
प्रततवादीहरू याष्डसेवक र्वजमयाज ऩौड्यार, धनीचन्द ठकुयी, कृष्ट्णप्रसाद वथती, याजेशकुभाय साह, बोराप्रसाद 
चौधयी, देवशयण मादव, सयेुशप्रसाद तसॊह, फरु्द्धयाज बट्ट, याभेश्वय खकुयार, याभप्रसाद चौधयी, ईश्वयी तसॊह 
फोहयासभेतका ११ जनारे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ भा उल्रेचखत कसयु गयेको देचखॊदा 
सोही ऐनको दपा ३(१)(झ) फभोचजभ कैद सजाम गयी ऩाउन तथा उल्रेचखत प्रततवादीहरूराई सोही ऐनको 
दपा ३(१) फभोचजभको नोक्सानी ऩरु् माएको तफगो कामभ गयी तफगो फभोचजभ जरयवाना हनु य प्रततवादीहरू 
धनीचन्द ठकुयी य याजेशकुभाय साहरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ११ य दपा १२ को 
कसयुसभेत गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे तनजहरूराई सोही दपा फभोचजभ सजाम हनु तथा आयोऩऩत्रभा उल्रेख 
बए फभोचजभको नोक्सानी ऩरु् माएको तफगो कामभ गयी तफगो फभोचजभ जरयवाना हनु तथा डडेरधयुा चजल्राका 
१०८ वटा र्वतबन्न साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहका ऩदातधकायीहरू जॊगफहादयु साकीसभेतका १८५ जना 
प्रततवादीहरूरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) र्वऩयीत कसयु गयेको देचखॊदा तनजहरूराई सोही 
दपा फभोचजभ सजाम हनु य आयोऩऩत्रको तातरकाभा उल्रेख बए फभोचजभको नोक्सानी ऩरु् माएको तफगो कामभ 
गयी तफगो फभोचजभ जरयवाना हनु सभेत भागदाफी तरई प्रततवादीहरू उऩय आयोऩत्र दामय गरयएकोभा 
२०७२।६।२४ भा पैसरा हुॉदा प्रततवादीहरू (वनका कभिचायीहरू) उऩय भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ३(१), दपा ३(१)(झ), दपा १७ तथा साभदुार्मक वनका ऩदातधकायी प्रततवादीहरू उऩय सोही ऐनको 
दपा ८(४) को भागदाफी तरइएको देचखए ताऩतन दाफीको तफगोबन्दा फढी यकभ हार दाफीको काठ तरराभ 
बई धयौटी खाताभा जम्भा यहेको बने्न तभतसर कागजातफाट देचखएको य अझै काठ फाॉकी नै यहेको देचखएको 
अवथथाभा मी प्रततवादीहरूरे तफगो भासेको बने्न अवथथा नबई अतनमतभत वन कटान गयी वन नोक्सान बएको 
देचखएको अवथथाराई वादी ऩऺरे आयोर्ऩत गये जथतै तफगो नोक्सान बएको भान्न तभल्ने अवथथा नयहेको य 
तफगोसम्भ खाइभासी गनि नऩाएको अवथथा देचखएफाट प्रततवादीहरूरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
८(३) फभोचजभको कसयु गयेको देचखन आएकोरे तनजहरूराई ऩदीम चजम्भेवायी य कसयुको गाम्बीमिताको 
आधायभा प्रततवादी भध्मेका (वनका कभिचायीहरू) धनीचन्द ठकुयीराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा 
८(३) फभोचजभ १ वषि ६ भर्हना कैद, प्रततवादी याजेशकुभाय साहराई सोही ऐनको दपा ८(३) फभोचजभ १ 
वषि ३ भर्हना कैद, प्रततवादीहरू बोराप्रसाद चौधयी, देवशयण मादव य फरु्द्धयाज बट्टराई सोही ऐनको सोही दपा 
८(३) फभोचजभ जनही १ वषि कैद, प्रततवादी ईश्वयी तसॊह फोहयाराई सोही ऐनको दपा ८(३) फभोचजभ ३ 
भर्हना कैद सजाम हनेु य र्वतबन्न साभदुार्मक वनका उऩबोिा सभूहका ऩदातधकायीहरू एवॊ प्रततवादीहरू १७३ 
जनाराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोचजभ जनही १ भर्हना १५ ददनका दयरे कैद 
सजाम हनेु य प्रततवादीहरूभध्मेका अन्मराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(३) को कसयु ठहय 
गयी कैद सजाम गने ठहय बएभध्मेका प्रततवादीहरू उऩयको अतबमोग भागदाफीको कसयु य तफगो ऩरु्ष्ट बइयहेको 
अवथथाभा सॊरग्न तभतसर य प्रभाणहरूको उचचत भूल्माङ्कन य र्वश्लेषण नगयी दाफी ऩरयवतिन गयी कैद सजाम 
गने य तफगो ठहय नगने य वन उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायीहरू १७३ जना प्रततवादीहरूराई दाफीको कसयु 
ठहय गयी तफगो जपतको दाफी नठहने गयी य केही प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको हदसम्भको 
पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयमोग्म छ । 
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३७. चजल्रा फाया, ऩटेवाि गा.र्व.स.वडा नॊ. ९ थथामी घय बई हार ऐ. फथने याभ आधायप्रसाद कोइयीका छोया 
चजल्रा चशऺा कामािरम, फाया अन्तगित श्री नेऩार यार्ष्डम प्राथतभक र्वद्यारम, ऩटेवाि, डभायभा याहत अनदुान 
कोटाका चशऺक सनुीरकुभाय कुशवाहासभेत जना १................................................... 

भदु्दा : झूटा/नक्करी थथामी अध्माऩन अनभुततऩत्र ऩेस गयी भ्रष्टाचाय गयेको।   
पैसरा बएको तभतत  M २०७३।७।२५          ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।9।२1 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : चजल्रा फाया, ऩटेवाि गा.र्व.स., वडा नॊ. ८ चथथत श्री नेऩार याचष्ट् ट्रम प्रा.र्व., 
ऩटेवािभा कामियत चशऺक सनुीर कुभाय कुशवाहारे नक् करी अध्माऩन अनभुततऩत्र तरई चशऺक ऩदभा कामियत 
यही भ्रष्टाचाय गयेको भदु्दाभा चशऺक सेवा आमोग, सानोदठभीको च.नॊ. १०८८ तभतत २०७२।८।६ को ऩत्र 
अनसुाय सनुीरकुभाय कुशवाहाको थथामी अध्माऩन अनभुततऩत्र अतबरेखभा नतबडेको बनी खरुाई आएको 
व्महोयाफाट तनज उऩयको आयोऩऩत्र भागदाफी ऩरु्ष्ट बइयहेको अवथथाभा प्रततवादीको थथामी अध्माऩन अनभुततऩत्र 
चजल्रा चशऺा कामािरम, ऩसािको अतबरेखभा तबडेको बने्न आधायभा चशऺक सेवा आमोगको प्रभाणीकयण र्ववयण 
खचण्डत नहनेु हुॉदा प्रततवादीराई आयोऩऩत्र भागदाफीवाट सपाइ ददने ठहय गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई 
फदयमोग्म छ । 
३८. चजल्रा फाया र्ऩप्रार्वताि गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ वतन बएका अतर हसेुन खाॉ को छोया, चजल्रा ऩसाि तबखभऩयु 

गा.र्व.स.का सचचव भहभद भॊसयु खाॉ सभेत जना २…….…..................................... 
भदु्दा : साभाचजक सयुऺा बत्ता अतनमतभतता गयी भ्रष्टाचाय गयेको ।  

पैसरा बएको तभतत  M २०७३।३।६                     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।9।21 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : ऩसाि चजल्रा तबखभऩयु गा.र्व.स.राई आ.व. २०६४।६५ देचख ०६७।६८ 
सम्भ तनकासा बएको साभाचजक सयुऺा बत्ताको यकभ र्वतयण गदाि उि गा.र्व.स.का सचचव भहभद भॊसयु खाॉ 
य कामािरम सहामक चजतेन्रप्रसाद चौहानरे साभाचजक सयुऺा बत्ता प्राप्त गने र्वतबन्न व्मचिहरूको नाभको 
हथताऺय आपैं रे गयी भ्रष्टाचायजन्म कसयु गयेको आधायभा सभेत सरुु र्वशेष अदारतफाट 
प्रत्मथॉ/प्रततवादीहरूराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(३) फभोचजभ कसयु गयेको ठहय गयी 
पैसरा बएफाट थवीकाय गयेको अवथथा छ । प्रततवादीहरूरे आयोऩऩत्र भागदाफी फभोचजभको कसयु गयेको 
प्रथट हुॉदाहुॉदै प्रत्मथॉ/प्रततवादीहरूरे साभाचजक सयुऺा बत्ता आपैं रे चझकी खचि नगयेको बने्न आत्भतनष्ट आधाय 
तरई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोचजभको भागदाफीराई ऩरयवतिन गयी ऐ.ऐनको दपा 
८(३) को कसयु गयेको सम्भ ठहय गयी प्रत्मथॉ/प्रततवादीहरूराई जनही १ भर्हना भातै्र कैद सजाम गने गयी 
बएको हदसम्भको पैसरा सोही हदसम्भ त्ररु्टऩूणि बई फदयमोग्म छ । 

३९. सल्रेयी २ सोरखुमु्फ ुथथामी वतन बई हार चजल्रा काठभाडौं चण्डोर ४ फथने गोख्र सेऩाि (गोम्फू) को 
नातत, रयञ्जी सेऩािको छोया वषि ६० को थवाथथ्म सेवा र्वबागका ऩूवि भहातनदेशक डा. तभङभाय गेल्जेन 
शेऩािसभेत जना 13................................................................................................ 

भदु्दा : भ्रष्टाचाय । 
पैसरा बएको तभतत : २०७2।10।7     ऩनुयावदेन दताि तभतत :२०७3।10।4 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : प्रततवादीहरू भहातनदेशक डा. तभङभाय ग्माल्जेन शेऩाि,  तनदेशक डा. नयेशप्रताऩ 
के. सी., वरयष्ठ जनथवाथथ्म प्रशासक कृष्ट्णफहादयु चन्द, जनथवाथथ्म अतधकृत ऩवन कोइयारा, जनथवाथथ्म 
तनयीऺक याभसनु्दय मादव य र्हभरार ऻवारीरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ द्बाया ऩरयबार्षत 
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कसयु अऩयाध गयेको हुॉदा तनजहरूराई तफगो रु.६,३४,६६,०००।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७, दपा 
३(१) य दपा ३(१)(झ) फभोचजभ सजाम हनु,  Atlas Medicine Concern का आऩूततिकताि सॊजम गपु्ता तथा 
उि पभिका अध्मऺ र्वद्या सवुेदीरे नेऩार सयकायको रु.६,३४,६६,०००।- हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोचजभको कसयु अऩयाध गयेको हुॉदा तनजहरूराई सोही ऐनको दपा 
८(४) फभोचजभ सजाम हनु, डा. रखनरार साह य डा. तायानाथ ऩोख्ररेरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा १७ द्बाया ऩरयबार्षत कसयु अऩयाध गयेको हुॉदा तनजहरूराई तफगो रु २९,७३,६००।- कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा १७, दपा ३(१) य दपा ३(१)(छ) फभोचजभ सजाम हनु य दपा १७ फभोचजभ हातन नोक्सानी 
ऩरु् माएको तफगो रु.२९,७३,६००।- सभेत असरु उऩय हनु,  डा. रखनरार साहको हकभा सोही ऐनको दपा 
२४ फभोचजभ थऩ सजाम हनु, तनजिना साह य आददत्म बार्टमारे नेऩार सयकायराई रु ६२,७४,३०८।- हातन 
नोक्सानी ऩरु् माई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोचजभको कसयु अऩयाध गयेको हुॉदा 
तनजहरूराई सोही ऐनको दपा ८(४) फभोचजभ सजाम हनु भागदाफी तरई आयोऩऩत्र दामय गरयएकोभा सफै 
प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि यही फदयमोग्म यहेको छ। 

४०. यभानाथ कोइयाराको नातत, थव. ठाकुयप्रसाद कोइयाराको छोया र्वयाटनगय उऩ-भहानगयऩातरका वडा नॊ. 
१६ ऩाञ्चारी थथामी घय बई चजल्रा वन कामािरम फायाको तत्कारीन चजल्रा वन अतधकृत, भोहन 
कोइयारासभेत जना २५........................................................................................... 

भदु्दा : वन कभिचायी य साभदुार्मक वनका ऩदातधकायीहरूको तभरेभतोभा अतनमतभत रूऩभा काठ कटानी गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा बएको तभतत M २०७३।४।२८     ऩनुयावदेन दताि तभतत २०७३।10।4 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया :चजल्रा वन कामािरम फायाका तत्कारीन चजल्रा वन अतधकृत भोहन कोइयारा 
तथा सम्फचन्धत इराका वन कामािरमका सहामक वन अतधकृतहरू य येन्जयऩोष्टका येन्जयहरू सभेतरे गैयकानूनी 
तरयकारे अत्मतधक काठ कटान गनि रगाई व्मचिगत राब तरने कामि गयी भ्रष्टाचाय गयेको हुॉदा याष्डसेवक 
कभिचायीहरूभध्मे चजल्रा वन कामािरम फायाका तत्कारीन चजल्रा वन अतधकृत भोहन कोइयाराको हकभा 
तनजरे हातन नोक्सानी ऩरु् माएको तफगो रु.३,४२,८०,५२२।२५ कामभ गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा ३(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (झ) फभोचजभ जरयवाना, सजाम तथा तफगो असरु उऩय 
हनु, तत्कारीन सहामक वन अतधकृत तफन्दा ऩटेरको हकभा तनजरे हातन नोक्सानी ऩयु    माएको तफगो 
रु.२२,९३,४९३।७५ कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) 
फभोचजभ जरयवाना, सजाम तथा तफगो असरु उऩय हनु, तत्कारीन सहामक वन अतधकृत भहभद सतभउल्राह 
ठकुयाईको हकभा तनजरे हातन नोक्सानी ऩयु    माएको तफगो रु.२३,८३,१४४।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा 
३(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोचजभ जरयवाना, सजाम तथा तफगो असरु उऩय हनु, 

तत्कारीन सहामक वन अतधकृत याभ भनोहय साहको हकभा तनजरे हातन नोक्सानी ऩयु    माएको तफगो 
रु.१६,७०,८४०।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) 
फभोचजभ जरयवाना, सजाम तथा तफगो असरु उऩय हनु, तत्कारीन सहामक वन अतधकृत याभाश्रम मादवको 
हकभा तनजरे हातन नोक्सानी ऩयु    माएको तफगो रु.२१,९३,३४४।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोचजभ जरयवाना, सजाम तथा तफगो असरु उऩय हनु, तत्कारीन 
सहामक वन अतधकृत अशोक कुभाय झाको हकभा तनजरे हातन नोक्सानी ऩयु    माएको तफगो 
रु.१,९१,५८,३६०।२५ कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (झ) 
फभोचजभ जरयवाना, सजाम तथा तफगो असरु उऩय हनु, तत्कारीन सहामक वन अतधकृत प्रकाशकुभाय फभािको 
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हकभा तनजरे हातन नोक्सानी ऩयु    माएको तफगो रु.२३,८३,१४४।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोचजभ जरयवाना, सजाम तथा तफगो असरु उऩय हनु, तत्कारीन 
सहामक वन अतधकृत अशोककुभाय तसॊहको हकभा तनजरे हातन नोक्सानी ऩयु    माएको तफगो 
रु.१,१०,६८,१७८।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (झ) 
फभोचजभ जरयवाना, सजाम तथा तफगो असरु उऩय हनु, तत्कारीन सहामक वन अतधकृत श्माभकुभाय तनयाराको 
हकभा तनजरे हातन नोक्सानी ऩयु    माएको तफगो रु.२२,९३,४९३।७५ कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य 
दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोचजभ जरयवाना, सजाम तथा तफगो असरु उऩय हनु, येञ्जय 
सञ्जमकुभाय चौयतसमाको हकभा तनजरे हातन नोक्सानी ऩयु    माएको तफगो रु.१६,७०,८४०।- कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा ३(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोचजभ जरयवाना, सजाम तथा तफगो असरु 
उऩय हनु, येञ्जय धभियाज चौधयीको हकभा तनजरे हातन नोक्सानी ऩयु    माएको तफगो रु.१,६८,६४,८६६।५० 
कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (झ) फभोचजभ जरयवाना, सजाम 
तथा तफगो असरु उऩय हनु भागदाफी तरई य फाया चजल्राचथथत साभदुार्मक वन उऩबोिा सभूहका 
ऩदातधकायीहरू सूमिफहादयु वाइफा सभेतका व्मचिहरू उऩय भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) 
फभोचजभ सजाम आयोऩऩत्र दामय गरयएकोभा प्रत्मथॉ/प्रततवादीहरू भध्मे भोहन कोइयारा, अशोक कुभाय तसॊह, 
तफन्दाप्रसाद ऩटेर, भहभद सतभउल्राह ठकुयाई, याभ भनोहय साह, याभआश्रम मादव, प्रकाशकुभाय फभाि, 
श्माभकुभाय तनयारा य सञ्जम कुभाय चौयतसमाराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(३) फभोचजभ 
कसयु गयेको ठहय गयी, प्रत्मथॉ/प्रततवादीहरू सूमिफहादयु वाइवा, फदुद्बकुभाय ताभाङ, भीनयाज रयभार, रारफहादयु 
काकी, र्वष्ट्णफुहादयु घरान, योशन ऩाचख्रन, भोहनफहादयु खड्का, योवन रोच्चन, अतभयरार चौधयी य याजकुभाय 
थाऩा ऺेत्रीराई भ्रष्टाचाय गयेको ठहय गयी य प्रत्मथॉ/प्रततवादीहरू तभना राभा, तभया ऩोखयेर, तसताभामा वाइफा, 
र्वष्ट्ण ु भामा तथङ्ग, धभियाज चौधयी य अशोककुभाय झाराई आयोऩऩत्र भागदाफीफाट सपाइ ददने ठहय गयी 
आयोऩऩत्र बन्दा तबन्न नतभल्दो दपा प्रमोग गयी तथा अरू प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा सो 
हदसम्भ सॊरग्न तभतसर आधाय, कायण य प्रभाणहरूफाट खण्डनीम बई फदयबागी छ । 

४१. भनुय भहतोको नातत, चशव भहतो कोइयीको छोया धनषुा चजल्रा रक्ष्भीतनवास गा.र्व.स. वडा नॊ. ३ फथने 
जनता यार्ष्डम प्राथतभक र्वद्यारम रक्ष्भीतनवास-३, का र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ कऩरेश्वय 
भहतोसभेत जना २................................................................................................................ 

भदु्दा : सयकायी अनदुान यकभ दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा बएको तभतत M २०७३।८।२३    ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।10।10 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : प्रथततु भदु्दाभा सॊचारनभा नै नयहेको जनता यार्ष्डम प्राथतभक र्वद्यारम, 

रक्ष्भीतनवास-३, धनषुाको (झोरे र्वद्यारमको) नाभभा तभरेभतोभा झूटो र्ववयण ऩेश गयी चजल्रा चशऺा 
कामािरम, धनषुा, चजल्रा र्वकास सतभतत, धनषुा य गाउॉ र्वकास सतभतत, रक्ष्भीतनवास, धनषुाफाट र्वद्यारम 
व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ कऩरेश्वय भहतो य प्र.अ. अतनरकुभाय भहतोरे र्वतबन्न तभततभा र्वतबन्न शीषिकभा 
सयकायी अनदुान यकभ रु.१२,३६,१५५।- तनकासा गयाई बिुानी तरई सयकायी अनदुान यकभ र्हनातभना 
गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएकोरे सॊचारनभा नै नयहेको उि र्वद्यारमको नाभभा तनकासा तरएको 
रु.१२,६१,१५५।- यकभ फैंकफाट तनकारी खाईभासी, र्हनातभना गयी आपूराई गैयकानूनी राब य नेऩार 
सयकायराई गैयकानूनी हातन ऩरु् माई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ द्बाया ऩरयबार्षत कसयु गयेको 
देचखॊदा तनजहरूराई तफगो रु.१२,६१,१५५।- कामभ गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोचजभ तफगो असरु उऩय 
गयी दपा ३(१) य दपा ३(१)(च) फभोचजभ हदैसम्भको जरयवाना तथा कैद सजाम हनु भागदाफी तरई र्वशेष 
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अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएकोभा उि अदारतफाट प्रततवादीहरूराई आयोऩ भागदाफीफाट 
सपाइ ददने ठहय गयी बएको पैसरा फदयमोग्म छ । 

४२. जगन भहतोको नातत, रुदर भहतोको छोया, चजल्रा सरािही, अनािहा गा.र्व.स. वडा नॊ. 4 थथाई ठेगाना बई 
सकेुश्वय भहादेव सा.प्रा.र्व. अनािहा-4, सरािहीको र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ तथा र्वद्यारमको 
फैंक खाता सॊचारक वषि 71 को याभदमार भहतोसभेत जना २...................................... 

भदु्दा : र्वद्यारम अनदुानको सयकायी यकभ र्हनातभना तथा दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 
पैसरा बएको तभतत : २०७3।8।२   ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।10।1९ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : सकेुश्वय भहादेव सा. प्रा. र्व. अनािहा-४, सरािहीका र्वद्यारम व्मवथथाऩन 
सतभततका अध्मऺ याभदमार भहतो य प्रधानाध्माऩक आनन्दी भहतोरे चजल्रा चशऺा कामािरम, सरािहीफाट 
र्वतबन्न शीषिकहरूभा यकभ तनकासा गयाई आऩसी सयसल्राह, तभरेभतो य सॊरग्नताभा उि र्वद्यारमको नाभभा 
तनकासा बएको सयकायी अनदुान फाऩतको यकभ रु.४,८२,७००।- फदतनमतसाथ र्हनातभना तथा दरुुऩमोग गयी 
खाईभासी उि र्वद्यारमराई हातन नोक्सानी ऩरु् माई भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको तथ्म थथार्ऩत बएको अवथथाभा 
ऩतन उि प्रभाणहरूको सही भूल्माॊकन तथा र्वश्लेषण नगयी प्रततवादीहरूराई आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ददने 
गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि छ ।  

४३. चजल्रा काठभाडौं, का.भ.न.ऩा.वडा नॊ. ८, देवऩतन फथने गणेश दत्त कुइॉकेरको नातत गोर्वन्दप्रसाद 
कुइॉकेरको छोया ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषका तत्कारीन सदथम सचचव वषि ४७ को तनभिर कुइॉकेरसभेत 
जना ९.................................................................................................... 

भदु्दा : भ्रष्टाचाय। 

पैसरा बएको तभतत : २०७३।५।५ ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।11।1  
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषका तत्कारीन सदथम सचचवद्वम तनभिर कुइॉकेर य 
सशुीर नाहटा, कोषका उऩतनदेशक याजकुुभाय येग्भी, चजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, काठभाडौंका तत्कारीन 
थथानीम र्वकास अतधकायीहरू भहेन्ररार शे्रष्ठ, गोऩारप्रसाद ऩयाजरुी, प्रेभयाज जोशी, चजल्रा र्वकास सतभततको 
कामािरम, काठभाडौंका मोजना अनगुभन तथा प्रशासकीम अतधकृत बीष्ट्भकुभाय भल्र तथा खानी 
उत्खननकतािद्वम फच्चयुाभ दाहार य तभठायाभ दाहाररे गैयकानूनी राब तरई फदतनमतऩूणि तवयरे याज्म कोष 
तथा ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषराई रु.४६,५६,८७,१५८।४६ हातन नोक्सानी ऩरु् माएको कसयुभा सॊरग्न 
प्रततवादी तनभिर कुइॉकेररे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयी ऩशऩुतत 
ऺेत्र र्वकास कोषराई रु.१,६८,२९,१९४।३० हातन नोक्सानी ऩरु् माएकोरे तनजको हकभा 
रु.१,६८,२९,१९४।३०  तफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (झ) फभोचजभ 
हदैसम्भको सजाम गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोचजभ ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषभा ऩगुेको हातन नोक्सानी 
सभेत तनजफाट असरु उऩय गयी ऩाउन, प्रततवादी भहेन्ररार शे्रष्ठको हकभा तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, 

२०५९ को दपा ७ य दपा १७ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयी याज्म कोषराई रु.१,१५,५५,७८२।५० तथा 
ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषराई रु.४,४८,६१६।८० गयी जम्भा रु.१,२०,०४,३९९।३० हातन नोक्सानी 
ऩरु् माएकोरे तनजको हकभा रु.१,२०,०४,३९९।३० तफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा 
३(१) को देहाम (झ) फभोचजभ हदैसम्भको सजाम गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोचजभ ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास 
कोष तथा याज्म कोषभा ऩगुेको हातन नोक्सानीसभेत तनजफाट असरु उऩय गयी ऩाउन, प्रततवादी गोऩारप्रसाद 
ऩयाजरुीको हकभा तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ७ य दपा १७ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयी 
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याज्म कोषराई रु.१,५८,५०,६०८।– तथा ऩशऩुतत ऺते्र र्वकास कोषराई रु.१४,२६,०००।- गयी जम्भा 
रु.१,७२,७६,६०८।- हातन नोक्सानी ऩरु् माएकोरे तनजको हकभा रु.१,७२,७६,६०८।- तफगो कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (झ) फभोचजभ हदैसम्भको सजाम गयी सोही ऐनको दपा 
१७ फभोचजभ ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोष तथा याज्म कोषभा ऩगुेको हातन नोक्सानीसभेत तनजफाट असरु उऩय 
गयी ऩाउन, खानी उत्खनननकताि प्रततवादी फच्चयुाभ दाहारको हकभा तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को 
दपा ८ को उऩदपा (४) द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयी गैयकानूनी राब तरई याज्म कोषराई 
रु.५,७०,७९,६३०।४१ तथा ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषराई रु.३२,६७,५८,२०४।०८ गयी जम्भा 
रु.३८,३८,३७,८३४।४९ हातन नोक्सानी ऩरु् माएकोरे तनजको हकभा रु.३८,३८,३७,८३४।४९ तफगो कामभ 
गयी सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोचजभ हदैसम्भ सजाम गयी ऩाउन, प्रततवादी सशुीर नाहटाको 
हकभा तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयी ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास 
कोषराई रु.१,९२,७८,१३८।४७ हातन नोक्सानी ऩरु् माएकोरे तनजको हकभा रु.१,९२,७८,१३८।४७ तफगो 
कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (झ) फभोचजभ हदैसम्भको सजाम गयी सोही 
ऐनको दपा १७ फभोचजभ ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषभा ऩगुेको हातन नोक्सानीसभेत तनजफाट असरु उऩय गयी 
ऩाउन, प्रततवादी याजकुुभाय येग्भीको हकभा तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ द्वाया ऩरयबार्षत 
कसयु गयी ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषराई रु.१४,२६,०००।- हातन नोक्सानी ऩरु् माएकोरे तनजको हकभा 
रु.१४,२६,०००।-  तफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (च) फभोचजभ 
हदैसम्भको सजाम गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोचजभ ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषभा ऩगुेको हातन नोक्सानी 
सभेत तनजफाट असरु उऩय गयी ऩाउन,  प्रततवादी प्रेभयाज जोशीको हकभा तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ 
को दपा १७ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयी ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषराई रु.१४,२६,०००।- हातन नोक्सानी 
ऩरु् माएकोरे तनजको हकभा रु.१४,२६,०००।- तफगो कामभ गयी सोही ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) को 
देहाम (च) फभोचजभ हदैसम्भको सजाम गयी सोही ऐनको दपा १७ फभोचजभ ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषभा 
ऩगुेको हातन नोक्सानीसभेत तनजफाट असरु उऩय गयी ऩाउन, प्रततवादी बीष्ट्भकुभाय भल्रको हकभा तनजरे 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयी ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषराई 
रु.१४,२६,०००।- हातन नोक्सानी ऩरु् माएकोरे तनजको हकभा रु.१४,२६,०००।- तफगो कामभ गयी सोही 
ऐनको दपा ३(१) य दपा ३(१) को देहाम (च) फभोचजभ हदैसम्भको सजाम गयी सोही ऐनको दपा १७ 
फभोचजभ ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषभा ऩगुेको हातन नोक्सानीसभेत तनजफाट असरु उऩय गयी ऩाउन, खानी 
उत्खनननकताि प्रततवादी तभठायाभ दाहारको हकभा तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८ को 
उऩदपा (४) द्वाया ऩरयबार्षत कसयु गयी गैयकानूनी राब तरई ऩशऩुतत ऺेत्र र्वकास कोषराई 
रु.३,०३,४०,०००।- हातन नोक्सानी ऩरु् माएकोरे तनजको हकभा रु.३,०३,४०,०००।- तफगो कामभ गयी 
सोही ऐनको दपा ८ को उऩदपा (४) फभोचजभ हदैसम्भ सजाम गयी ऩाउन भागदाफी तरई तनज प्रततवादीहरू 
उऩय आयोऩत्र दामय गरयएकोभा उि प्रततवादीभध्मेका फच्चयुाभ दाहारका हकभा तफगो 
रु.१४,४५,४५,२००।४० सम्भ यकभ मी प्रततवादीरे फदतनमत गयी नफझुाई र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी 
भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) को कसयु गयेको देचखन आएकोरे तनज प्रततवादीराई भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोचजभ रु.१४,४५,४५,२००।४० जरयवाना हनेु, प्रततवादीभध्मेका 
तभठायाभ दाहारका हकभा तफगो रु.१४,२६,०००।- सम्भ यकभ ऩशऩुतत र्वकास कोषराई नफझुाई फदतनमत 
गयी भ्रष्टाचाय गयी कोषराई हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) को कसयु 
गयेको देचखन आएकोरे तनज प्रततवादीराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोचजभ 
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रु.१४,२६,०००।- जरयवाना हनेु य अन्म प्रततवादीहरू तनभिर कुइॉकेर, सशुीर नाहटा, याजकुुभाय येग्भी, 
भहेन्ररार शे्रष्ठ, गोऩारप्रसाद ऩयाजरुी, प्रेभयाज जोशी य बीष्ट्भकुभाय भल्ररे आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ऩाउने 
गयी सरुु अदारतफाट कसयु ठहय बएका प्रततवादीहरूभध्मेका फच्चयुाभ दाहारका हकभा जम्भा तफगो 
रु.३८,३८,३७८३४।४९ को दाफी तरइएकोभा तफगो रु.१४,४५,४५,२००।४० य प्रततवादी तभठायाभ 
दाहारका हकभा जम्भा तफगो रु.३,०३,४०,०००।- को दाफी तरएकोभा तफगो रु.१४,२६,०००।- सम्भभा 
कसयु ठहय गयी तनजहरूराई फाॉकी तफगोफाट उन्भचुि ददने गयी य ठहय बएको तफगोका हकभा ऩतन भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) फभोचजभ तफगोसभेत जपत गनुिऩनेभा ठहय तफगो जपत नगयेको य अन्म 
प्रततवादीहरू तनभिर कुइॉकेर, सशुीर नाहटा, याजकुुभाय येग्भी, भहेन्ररार शे्रष्ठ, गोऩारप्रसाद ऩयाजरुी, प्रेभयाज 
जोशी य बीष्ट्भकुभाय भल्रराई आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ददने गयी बएको हदसम्भको पैसरा तभतसर सॊरग्न 
प्रभाणका आधायभा त्ररु्टऩूणि हुॉदा सो हदसम्भको पैसरा फदयमोग्म छ। 

४४. भॊगर तसॊह ताभाङको नातत, जीतफहादयु ताभाङको छोया चजल्रा उदमऩयु फसाह वडा नॊ. ५ थथामी ठेगाना 
बई भहानगयीम प्रहयी वृत्त फानेश्वयका सार्वकका कामािरम प्रभखु (प्रहयी नामफ उऩयीऺक) वषि ४१ का 
यभेशकुभाय ताभाङ जना १ .......................................................................  

भदु्दा : (घूस) रयसवत तरई भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा बएको तभतत : तभतत २०७३।८।2६   ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।११।१५  
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया :  प्रततवादी यभेशकुभाय ताभाङरे भदु्दा दताि गनिका रातग सेवाग्राहीसॉग 
रु.५०,०००।- घूस रयसवत तरई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) फभोचजभको कसयु गयेको 
देचखॊदा तनजराई सोही ऐनको दपा ३(१) य ३(१)(ख) फभोचजभ हदैसम्भको सजाम हनु भागदाफी तरई तनज 
प्रततवादी उऩय आयोऩऩत्र दामय गरयएकोभा तनजरे भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा ३(१) को कसयु 
गयेको बने्न देचखन नआई सोही ऐनको दपा ५ सम्भको कसयु गयेको देचखन आएकोरे तनजराई सोही ऐनको 
दपा ५ फभोचजभ ३ भर्हना कैद हनेु गयी प्रततवादीराई आयोऩऩत्रभा भागदाफी तरइएको बन्दा तबन्न दपाको 
कसयु कामभ गने गयी बएको पैसरा तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूफाट भ्रष्टाचाय कसयु गयेको देचखॊदा देचखॊदै 
नतभल्दो दपा प्रमोग गने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि य फदयमोग्म छ। 

४५. फागरङु चजल्रा हचुग्डतसय गा.र्व.स. वडा नॊ.६ घय बै हार रुऩन्देही चजल्रा ततरोत्तभा न.ऩा. वडा नॊ.९ 
फथने देवीयाभ श्रीसको नातत, फरफहादयु श्रीसको छोया, तत्कारीन रुऩन्देही चजल्रा भक्रहय गा.र्व.स. 
कामािरम य ऩतछ तसक्टहन गा.र्व.स. कामािरमका सचचव वषि ५५ को दगुािफहादयु श्रीससभेत जना ७..... 

भदु्दा : भ्रष्टाचाय गयेको। 

पैसरा बएको तभतत : २०७३।८।१५ ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।११।२३ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : तरखत तमाय गने कतिव्म बएको याष्डसेवकरे सजितभन भचुलु्का तमाय गदाि उि 
जग्गासॉग जोतडएका साॉध सॉतधमायहरू य सो र्वषमका जानकाय भातनसहरू,  बरबरादभीहरू एवॊ जनप्रतततनतधहरू 
नफझुी साऺी योहफयभा नयाखी कुनै व्मचिराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउने फदतनमतरे सजितभन भचुलु्का सभेतका 
गरत तरखत कागजातहरू तमाय गयी चन्रवरी थारुको नाभको जग्गा चन्रवरी खौतसमा थारुको नाभभा 
नाभथय सभेत तीनऩथुते र्ववयण ऩरयवतिन गने प्रमोजनाथि र्कटानी गाउॉ सजितभन भचुलु्का य पोटो टाॉससर्हतको 
तसपारयस रेखी ऩठाई नक्करी जग्गाधनी तमाय गयी जग्गाधनी प्रभाण ऩजुाि फनाउन रगाई, फनाई, अरूको 
कानूनप्रदत्त हक अतधकाय भेटाई जग्गा तफक्री र्वतयण गयी गयाई भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेकोरे तनज प्रततवादी 
दगुािफहादयु श्रीसराई भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन २०५९ को दपा ९ द्वाया ऩरयबार्षत कसयु अऩयाधभा सोही ऐनको 
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दपा ९ फभोचजभ हदैसम्भको सजाम गयी ऩाउन, उि कसयु अऩयाधभा सॊरग्न भततमाय प्रततवादीहरू टाइच बने्न 
टैच ुखौतसमा थारू, याभचन्र थारू,  चघसा थारू, बगवानप्रसाद थारू, फरु्द्धयाभ थारू य शॊकयप्रसाद थारूरे चन्रवरी 
थारूको जग्गा चन्रवरी खौतसमा थारूको नाभभा नाभसायी गयाइददने कामिभा गाउॉ सजितभनको कागजभा साऺी 
य योहफयभा फसी सहीछाऩ गयी प्रऩञ्च यची भततमायको बतूभका तनवािह गयेको देचखॊदा तनजहरूको हकभा भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन, २०५९ को दपा २२ को कसयुभा सोही ऐनको दपा २२ फभोचजभ सजाम हनु आयोऩऩत्रभा 
तरइएको भागदाफी तभतसर सॊरग्न प्रभाणका आधायभा ऩरु्ष्ट बइयहेको अवथथाभा प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने 
गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि यहेको हुॉदा फदयमोग्म छ। 

४६. चजल्रा फददिमा याजाऩयु नगयऩातरका वडा नॊ. ११ फथने र्वष्ट्णपु्रसाद रयभारको नातत, चशवयाभ रयभारको 
छोया वषि ४३ को अभय सर्हद श्री दशयथ चन्द उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम फददिमाका तत्कारीन रेखाऩार 
नायामणप्रसाद रयभारसभेत जना १........................................................................................ 

भदु्दा : र्वद्यारमको यकभ र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा बएको तभतत : २०७3।५।२९     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७3।११।२३  

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : अभय सर्हद श्री दशयथ चन्द उच्च भा.र्व. याजाऩयु, फददिमाका प्र.अ. ऩवित तसॊह 
गरुुङ य रेखाऩार नायामणप्रसाद रयभाररे आ.व. २०६६ देचख २०७१ सारसम्भ र्वतबन्न शीषिकभा आएको 
यकभ र्हनातभना गयी उि र्वद्यारमको रु.२७,१५,५४८।९३ र्हनातभना नोक्सानी गयेको तभतसर सॊरग्न 
यहेका सफदु प्रभाणहरूफाट ऩरु्ष्ट हुॉदाहुॉदै ऩतन प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा कानूनी रूऩभा 
त्ररु्टऩूणि छ । 

४७. ऩाल्ऩा चजल्रा खथमौरी गा.र्व.स. वडा नॊ. १ घय बई हार चजल्रा थवाथथ्म कामािरम, ऩाल्ऩाभा कामािरम 
प्रभखु ऩदभा कामियत रारफहादयु गोदायको नातत, बीभफहादयु गोदायको छोया वषि ५३ को केहयतसॊ 
गोदायसभेत जना ६.............................................................................................. 

भदु्दा : भ्रष्टाचाय । 

पैसरा बएको तभतत : २०७३।५।२०            ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७3।११।23  

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : चजल्रा जनथवाथथ्म कामािरम, बयतऩयु चचतवनका प्रभखु केहयतसॊ गोदायरे थटोयभा 
प्रशथत भात्राभा औषधी भौज्दात हुॉदाहुॉदै थटोय र्कऩय ना. स.ु कृष्ट्णप्रसाद ढुॊगाना य रक्ष्भीबि उऩाध्माम, रेखा 
अतधकृत ऩूणिप्रसाद येग्भी य रेखाऩार रक्ष्भीकान्त शभािसॉग तभरेभतो गयी थटोयभा यहेको औषधीको भौज्दात 
नहेनुिका साथै केन्र तथा ऺेत्रीम भेतडकर थटोयसॉग सभेत कुनै सभन्वम नगयेको व्महोया औषधी खरयद गरयएको 
बतनएको तभततभा सभेत धेयै ऩरयभाणभा केन्र तथा ऺेत्रीम भेतडकर थटोयफाट औषधी प्राप्त बएको देचखॊदा औषधी 
आऩूततिकताि जगन्नाथ ओझासॉग तभरेभतो गयी कामािरमभा औषधी नल्माई तफर भात्र ऩेश गनि रगाई झूटा तफर 
बयऩाईका आधायभा बिुानी ददने ददराउने कामि गयेको तथ्म प्रथट रूऩभा देचखएकारे प्रततवादीहरूरे 
आपूहरूराई गैयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माउने फदतनमतऩूणि कामि गयी जम्भा तफगो 
रु.१६,९२,४००।- भ्रष्टाचाय गयेको तनर्विवाद रूऩभा थथार्ऩत हुॉदाहुॉदै प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको 
पैसरा कानूनी रूऩभा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ । 

४८. चजल्रा नवरऩयासी सनई गा.र्व.स. वडा नॊ. ४ र्ऩऩयर्हमा थथामी ठेगाना बई चजल्रा नवरऩयासी तत्रवेणी 
सथुता गा.र्व.स. वडा नॊ. ३ तत्रवेणी धाभ फथने फेचनप्रसाद चौधयीको नातत, इन्रकभर ऩचश्चभा थारूको 
छोया श्री नायामणी गण्डकी साधायण तथा सॊथकृत उच्च भाध्मतभक र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक वषि ४७ का 
प्रदीऩकुभाय चौधयीसभेत जना 5............................................................................... 
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भदु्दा :  भ्रष्टाचाय (हातन नोक्सानी)। 

पैसरा बएको तभतत M२०७३।८।६     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।१२।१5  
ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : नवरऩयासी चजल्राको नायामणी गण्डकी साधायण तथा सॊथकृत उच्च भाध्मतभक 
र्वद्यारमको चायकोठे र्वऻान बवन तनभािण, चायकोठे ब्रक बवन तनभािण, शौचारम तनभािण य तायफाय एवॊ 
वृऺयोऩण कामि गदाि र्वद्यारम बौततक सधुाय कामिक्रभ सञ्चारन र्वतध तथा सम्झौता फभोचजभ तनभािण कामि 
सभमभा नगयी तनभािण रागतबन्दा फढी खचि देखाई सो र्वद्यारमका ऩदातधकायीहरूरे साविजतनक सम्ऩचत्तको 
राऩयफाही तथा फदतनमतऩूविक र्हनातभना गयी र्वद्यारमराई हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय कसयु गयेको 
देचखएकोरे सो कामिभा सॊरग्न प्रधानाध्माऩक प्रदीऩकुभाय चौधयीको हकभा जम्भा तफगो रु.7,32,465।78 
कामभ गयी य प्रततवादी र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ तथा तनभािण सतभतत सॊमोजक यभेशचन्र 
यौतनमायको हकभा जम्भा तफगो रु.7,03,025।33 य र्वद्यारम तनभािण सतभतत सॊमोजक देवफहादयु थाऩाको 
हकभा तफगो रु.4,10,785।98 य र्वद्यारम व्मवथथाऩन सतभततका अध्मऺ तथा तनभािण सतभतत सॊमोजक 
शॊकयफहादयु तसॊखडा य तनभािण सतभतत सॊमोजक शकु्रदेव ढुॊगानाको हकभा ब्रक बवन तनभािणतपि को तफगो 
रु.58,308।59 कामभ गयी सजाम गयी ऩाउन तरइएको भागदाफी तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूफाट ऩरु्ष्ट 
बइयहेको देचखॊदा देचखॊदै प्रभाणको भूल्माङ्कन नै नगयी प्रततवादीहरूराई सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि 
हुॉदा फदयबागी छ । 

४९. याभरगन तसॊहको नातत, मोगेन्र तसॊहको छोया, चजल्रा यौतहट औयैमा गा.र्व.स. वडा नॊ.१ घय बई 
तत्कारीन याभनयेश रक्ष्भण भा.र्व. हजतभतनमा यौतहट हार जनता उ.भा.र्व. औयैमा यौतहटका प्र.अ. वषि 
५४ का नगनायामण तसॊहसभेत जना २.......................................................................... 

पैसरा बएको तभतत M २०७३।६।४   ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७३।१२।१5 

भदु्दा : भ्रष्टाचाय (यकभ र्हनातभना )। 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : याभनयेश रक्ष्भण भा.र्व. यौतहटका प्रधानाध्माऩक नगनायामण तसॊह य खाता 
सॊचारक चशऺक कौशर र्कशोयप्रसादरे र्वद्यारमभा र्वतबन्न काभका रातग आ.व. ०६५।६६, ०६७।६८, 

०६८।६९ य ०६९।७० भा तनकास बएको कुर रु.३२,३५,०००।- भध्मे रु.६,६८,१८०।४४ को कुनै 
ऩतन काभ आपूहरूफाट नगयी नगयाई उऩमिु यकभ फदतनमतसाथ र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी भासी 
र्वद्यारमराई प्राप्त रुऩैमाॉ हातन नोक्सानी ऩरु् माउने य आपूहरूराई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने कामि गयेको तभतसर 
सॊरग्न प्रभाणहरूफाट ऩरु्ष्ट बएको अवथथाभा सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि बई फदयबागी छ । 

५०. चशवशयण याम मादवको नातत, याजेश्वय याम मादवको छोया, जनकऩयु अञ्चर, चजल्रा भहोत्तयी खैयवनी गाउॉ 
र्वकास सतभतत वडा नॊ. 3 फथने श्री सयथवती जनता प्राथतभक र्वद्यारम खैयवनीका प्रधानाध्माऩक वषि ३२ 
का र्वनोदकुभाय याम मादवसभेत जना २.............................................................. 

भदु्दा : सयकायी अनदुान यकभ र्हनातभना हातन नोक्सानी गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा बएको तभतत : २०७3।11।11     ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७४।१।२०  

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : र्वनोदकुभाय याम मादव य याभ नयेशयाम मादव उऩय सयथवती जनता प्राथतभक 
र्वद्यारम, खैयवनी भहोत्तयीराई प्राप्त अनदुान यकभ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूफाट 
प्रभाचणत बई आयोर्ऩत कसयु गयेको ऩरु्ष्ट बइयहेकोभा तभतसर सॊरग्न प्रभाणहरूको उचचत भूल्माॊकन नगयी 
केवर प्रततवादीहरूरे र्हनातभना गयेको यकभ चजल्रा चशऺा कामािरमको खाताभा जम्भा गयेको बने्न आधायभा 
प्रततवादीहरूराई आयोर्ऩत कसयुफाट सपाइ ददने गयी बएको पैसरा त्ररु्टऩूणि यही फदयबागी यहेको छ । 
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५१. वृजर्वहायी रारको नातत, उभाकान्त रारको छोया, चजल्रा ऩसाि उदमऩयु गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ.१ 
घभुॉ घय बई ऩसाि चजल्रा हयऩयु गाउॉ र्वकास सतभततका तत्कारीन गा.र्व.स. सचचव हेभकान्त रारकणि 
सभेत जना १.................................................................................................  

भदु्दा : गाउॉ र्वकास सतभततको यकभ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा बएको तभतत : २०७3।९।७      ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७४।१।28  

ऩनुयावेदनको सॊचऺप्त व्महोया : ऩसाि चजल्रा हयऩयु गा.र्व.स. का सचचव हेभकान्त रार कणिरे तफगो  
रु.१४,७१,५००।- र्हनातभना एवॊ दरुुऩमोग गयी भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ को कसयु 
गयेकोरे तनजफाट सोही ऐनको दपा १७ फभोचजभ उि तफगो असरु गयी सोही ऐनको दपा ३(१)(च) 
फभोचजभ तनजराई सजाम हनु भागदाफी तरई र्वशेष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय गरयएकोभा उि 
अदारतफाट प्रततवादीफाट भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को दपा १७ फभोचजभ रु.१२,४१,५००।- असरु 
गयी सोही ऐनको दपा ३(१) फभोचजभ रु.१२,४१,५००।- जरयवाना हनेु य तनजराई सोही ऐनको दपा 
३(१)(च) फभोचजभ २ वषि ६ भर्हना कैद हनेु तथा अन्म तफगो रु.२,३०,०००।- को हकभा र्हनातभना गयेको 
नदेचखएकोरे दाफी ऩगु्न नसक्ने ठहय गयी आयोऩऩत्र भागदाफी बन्दा तबन्न दपा प्रमोग गयी बएको हदसम्भको 
पैसरा त्ररु्टऩूणि बै फदयमोग्म यहेको। 

५२. वाभदेवको छोया चजल्रा दाङ घोयाही न. ऩा. वडा नॊ. ६ भानऩयु घय बई सार्वकभा सहयी र्वकास तथा 
बवन तनभािण र्वबाग तडतबजन कामािरम, योल्ऩाका रेखा अतधकृत देवयाज ऩोख्ररे.............. ............... 

भदु्दा : रयसवत (घूस)  तरई भ्रष्टाचाय गयेको । 

पैसरा बएको तभतत :  २०७३।१०।2७    ऩनुयावदेन दताि तभतत : २०७४।३।१४ 

ऩनुयावदेनको सॊचऺप्त व्महोया : सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण र्वबाग तडतबजन कामािरम, योल्ऩाका रेखा 
अतधकृत प्रततवादी देवयाज ऩोख्ररेरे सेवाग्राहीको तफर बिुानी ददए फाऩत बनी सेवाग्राहीसॉग घूस रयसवत भाग 
गयी उजयुकताि र्हयाफहादयु भहयासॉग रु.१,४६,०००।- घूस रयसवत भागेको बने्न व्महोया तनज उजयुकतािरे 
तभतत २०७२।३।३१ भा आमोगभा दताि गयेको उजयुी व्महोया, सो व्महोयाराई थऩ ऩषु्ट्याइॉ गदै तभतत 
२०७२।४।१७ भा घटना वायदातका फायेभा र्वथततृ तथ्म खरुाई तनजरे आमोग सभऺ रेखाएको फमान 
व्महोयारे प्रततवादीरे उजयुकतािफाट तरएको फयाभद यकभ पैसरारे सपाइको आधाय फनाए जथतो गाडी 
फाऩतको यकभ नबई रयसवतको यकभ हो बने्न तथ्म ऩरु्ष्ट बइयहेको अवथथाभा प्रततवादीराई सपाइ ददने गयी 
बएको पैसरा फदयमोग्म छ । 



 

 

             86 

  

ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

 

 

 

 

 

 

५.१ आमोिको ङ्झनणणम कामाणन्वमनसम्फन्धी व्मवस्था 
नेऩारको सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ सावणजङ्झनक ऩद धायण ियेको व्मङ्ञिरे भ्रष्टाचाय ियी अङ्ञततमायको 
दङ्टरुऩमोि ियेभा आमोिरे अनङ्टसन्धान ियी ियाई भङ्टद्दा दामय िनणसक्ने व्मवस्था छ । नेऩारको 
अन्तङ्चयभ सॊङ्जवधान २०६३ भा कङ्ट नै याष्डसेवकरे अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएभा 
आमोिरे ङ्जवबािीम कायफाहीका राङ्झि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाउने व्मवस्था ङ्झथमो । 
नेऩारको सॊङ्जवधान जायी बएऩश्चात आमोिफाट बएको अनङ्टसन्धानफाट अनङ्टसन्धान िङ्चयएको 
सावणजङ्झनक ऩद धायण ियेको व्मङ्ञिरे ियेको काभ कायफाही अन्म अङ्झधकायी वा ङ्झनकामको 
अङ्झधकायऺेत्र अन्तिणत ऩने प्रकृङ्झतको देङ्ञिएभा आमोिरे आवश्मक कायफाहीका राङ्झि सम्फङ्ञन्धत 
अङ्झधकायी वा ङ्झनकाम सभऺ रेिी ऩठाउन सक्ने व्मवस्था सॊङ्जवधानभा यहेको छ । साथै आमोिरे 
आफ्नो काभ कायफाहीको ङ्झसरङ्झसराभा जानकायीभा आएको तथ्महरूको आधायभा सम्फङ्ञन्धत 
कामाणरम, ऩदाङ्झधकायी वा सावणजङ्झनक सॊस्थाराई सङ्टझाव ङ्छदनसक्ने तथा आवश्मक कायफाही िनणका 
राङ्झि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीराई रेिी ऩठाउन सक्ने कानूनी व्मवस्था सभेत यहेको  
छ । उऩमङ्टणि कानूनी व्मवस्थाफभोङ्ञजभ आमोिरे अनङ्टसन्धान ऩश्चात ् आवश्मक ङ्जवङ्झबङ्ङ 
कायफाहीका राङ्झि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूभा रेिी ऩठाउने ियेको छ । आङ्झथणक वषण २०७३।७४ 
भा आमोिको ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्जवङ्जवध कायफाहीका राङ्झि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा प्रषेण िङ्चयएको ङ्जववयण 
तरका प्रकयणहरूभा उल्रेि िङ्चयएको छ :- 

५.२  ङ्जवबािीम कायफाही 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा १२ भा आमोिरे ङ्जवबािीम सजाम 
िनण अङ्ञततमायवाराराई रेिी ऩठाउन सक्ने व्मवस्था बए अनङ्टरूऩ आङ्झथणक वषण २०७३।७४ भा 
ङ्जवबािीम कायफाहीका राङ्झि ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ उल्रेि 
िङ्चयएको छ :- 

१.  प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामाणरम अन्तिणत 

1.१   ङ्ञजल्रा दैवीप्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत,  भकवानऩङ्टयरे िङ्चयद ियेको ङ्झत्रऩार य यफय म्माटे्रससभेतको 
िङ्चयद प्रङ्जिमा ऩायदर्शॉ नबएको, प्राङ्जवङ्झधक ऩयाभर्शण नङ्झरएको, नभङ्टना सॊकरन निङ्चयएको, िङ्टणस्तय 
ऩयीऺण निङ्चयएको, िङ्टणस्तय उल्रेि नियी ठूरो ऩङ्चयभाणभा ङ्झत्रऩार य यफय म्माटे्रस िङ्चयद िनङ्टणऩने 
कायण नबएकै अवस्थाभा उि ङ्झत्रऩार य म्माटे्रस ङ्झभरेभतोभा िङ्चयद ियी अङ्झनमङ्झभतता ियेको 
सम्फन्धभा ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, भकवानऩङ्टयका प्र.ङ्ञज.अ. हार याङ्जष्डम ऩङ्टनङ्झनणभाणण प्राङ्झधकयण, 

ङ्झसॊहदयफाय, काठभाडौंका सहसङ्ञचव याभप्रसाद थऩङ्झरमा, तत्कार ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, 

भकवानऩङ्टय हार स्वास्थ्म भन्त्रारम, याभर्शाहऩथ, काठभाडौंका रेिा अङ्झधकृत प्रल्हाद साऩकोटा, 
ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, भकवानऩङ्टयका रेिाऩार अजङ्टणन दाहार, सोही कामाणरमका ना.सङ्ट. सहदेव 
आचामण य सोही कामाणरमका ना.सङ्ट. श्माभ कृष्ण ङ्झतवायीसभेतरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान 
आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (ि) य (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको 
देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूसॉि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/५/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय स्ऩष्टीकयण भाि 

ऩङ्चयच्छेद– ५ 
कायफाहीका राङ्झि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 
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िङ्चयएकोभा ङ्झनजहरूरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण जवापभा कानूनसम्भत आधाय य कायणहरू िङ्टराउन 
नसकेको य स्ऩष्टीकयण जवाप सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा उि कामणभा सॊरग्न देङ्ञिएका 
ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, भकवानऩङ्टयका तत्कारीन प्र.ङ्ञज.अ. हार याङ्जष्डम ऩङ्टनङ्झनणभाणण प्राङ्झधकयण, 

ङ्झसॊहदयफाय, काठभाडौंका सहसङ्ञचव याभप्रसाद थऩङ्झरमा य ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, भकवानऩङ्टयका 
तत्कारीन रेिा अङ्झधकृत हार स्वास्थ्म भन्त्रारम, याभर्शाहऩथ, काठभाडौंका रेिा अङ्झधकृत प्रल्हाद 
साऩकोटा सभेतरे जानी जानी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन,  २०४८ को दपा ३ 
को देहाम (ि) य (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामणहरू ियेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा कानून फभोङ्ञजभको 
प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण ियाउन सहसङ्ञचव याभप्रसाद थऩङ्झरमाको हकभा 
प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामाणरम, ङ्झसॊहदयफाय, काठभाडौंभा य रेिा अङ्झधकृत प्रल्हाद 
साऩकोटाको हकभा भहारेिा ङ्झनमन्त्रकको कामाणरम, अनाभनिय, काठभाडौंभा आमोिको ङ्झभङ्झत 
2073/05/29 को ङ्झनणणमअनङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

२.  अथण भन्त्रारम अन्तिणत 

२.१   कृङ्जष ङ्जवकास फैंक, र्शािा कामाणरम,  फेरौयी कॊ चनऩङ्टयका तत्कारीन का.भङ्ट. र्शािा प्रफन्धक 
हङ्चयफहादङ्टय ऩौडेररे स्थानीम फैजनाथ उङ्ङत िाई बैसी कृषक सभूहफाट ऩर्शङ्टधन ङ्झफभाको राङ्झि 
ङ्झभङ्झत २०७१।०२।१९ िते जम्भा हङ्टन आएको  रु.८९,२५०।- फैंकको िाताभा जम्भा 
बइसके ऩश्चात राभो सभम व्मङ्झतत हङ्टॉदासम्भ उि ऩर्शङ्टधन ङ्झफभा कामण पामर प्रङ्जिमा अिाङ्झड 
नफढाई ङ्जकसानहरूराई ऩर्शङ्टधन ङ्झफभाफाट वङ्ञित ियी हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको बङे्ङ सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा ङ्झनज का.भङ्ट.र्शािा प्रफन्धक हङ्चयफहादङ्टय ऩौडेररे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान 
आमोि ऐन¸ २०४८ को दपा ३ को देहाम (ि) य (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण बएको देङ्ञिन 
आएकोरे ङ्झनजफाट स्ऩष्टीकयण भाि ियी ऩेस िने बनी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३।०४।२० भा 
ङ्झनणणम बए फभोङ्ञजभ तत्कारीन का.भङ्ट.प्रफन्धक हङ्चयफहादङ्टय ऩौडेररे आपूरे कामाणरमफाट िनङ्टणऩने 
सेवाग्राहीको कामण नियी जानीजानी आफ्नो अङ्झधकायङ्झबत्रको काभ िनण इन्काय ियेको य आफ्नो 
ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारन िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारन नियेको देङ्ञिन आई जानीजानी 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन् धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (क) य ( छ) 
फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत बइयहेको  य ङ्झनजरे ऩेस ियेको 
स्ऩष्टीकयण व्महोया सन्तोषजनक नऩाइएकोरे ङ्झनज र्शािा प्रफन्धक हङ्चयफहादङ्टय ऩौडेर (हार कृङ्जष 
ङ्जवकास फैंक ङ्झर. टाॉडी, ङ्ञचतवन) राई कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही 
सजाम िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय कृङ्जष ङ्जवकास फैंक, 

केन्रीम कामाणरम, काठभाडौंराई  रेिी ऩठाइएको । 

३   वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारम अन्तिणत 

३.1   राभऩोियी साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूह, िङ्टभी, सङ्टिेतका अध्मऺ ििेन्रफहादङ्टय िङ्टरुङ तथा 
ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, सङ्टिेतका ङ्ञजल्रा वन अङ्झधकृत सभेतका कभणचायीहरूको ङ्झभरोभतोभा ङ्ञजल्रा 
वन ऩैदावाय आऩूङ्झतण सङ्झभङ्झतराई छङ्टट्याइएको काठ हाङ्झन नोक्सानी ियेको बङे्ङ सम्फन्धको उजङ्टयीभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात ियी ऩेस बएको प्रङ्झतवेदन उऩय छरपर बै आमोिको ङ्झभङ्झत 
2073।1।5 को फैठकफाट ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, सङ्टिेत अन्तिणतका कभणचायीहरू तत्कारीन 
ङ्झनङ्झभत्त ङ्ञजल्रा वन अङ्झधकृत दङ्टिाणनन्द मादव, सहामक वन अङ्झधकृत याभ िणेर्श साह, वन यऺक 
भोङ्झतप्रसाद आचामण य देवप्रसाद चऩाई सभेतरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 
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को दपा 3 को देहाम (ि) य (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको हङ्टॉदा स्ऩष्टीकयण भाि िने 
बनी बएको ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झनजहरूरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयणभा एकरे अकाणराई दोष देिाउने, 

अदारतभा अङ्झबमोि ऩत्र दताण बै सकेको बनी ऩदीम दाङ्जमत्वफाट ऩन्छने प्रवृङ्ञत्त देङ्ञिएको, 
फाध्मात्भकरूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको य आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय 
ऩाराना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको य ङ्झनजहरूरे ऩेस 
ियेको स्ऩष्टीकयण जवापहरू अनङ्टसन्धानफाट सॊकङ्झरत कािजहरूको आधायभा सभेत सन्तोषजनक 
देङ्ञिन नआएकारे सहामक वन अङ्झधकृत याभ िणेर्श साह, वन यऺक देवप्रसाद चऩाई य वन 
यऺक भोङ्झतप्रसाद अचामणराई कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण  
अङ्ञततमायवारा सभऺ आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/04/30 को ङ्झनणणमअनङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

३.२   च ङ्टये ऺेत्रभा ऩने उदमऩङ्टय ङ्ञजल्राको फाघिोय, तीन बइमा, फािेश्वयी, भाङ्झरका, वयङ्जऩऩर, हङ्चयमारी य 
ऩर्शङ्टऩङ्झत साभङ्टदाङ्जमक वनहरूभा तथा ङ्झसयाह ङ्ञजल्रा अन्तिणत तयेिना िोङ्जवन्दऩङ्टयङ्ञस्थत कऩरेश्वय 
फाफा साभङ्टदाङ्जमक वनभा कभणचायीको ङ्झभरोभतोभा ढराऩडाको नाभभा हङ्चयमा रूि कटान ियेको 
बङे्ङ सम्फन्धभा तारङ्टक कामाणरमको ङ्झनदेर्शनसभेत कामाणन्वमन नियी जानीजानी आफ्नो ऩदको 
प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियी िाईघाट इराका वन कामाणरमका 
तत्कारीन प्रभङ्टि प्रल्रादप्रसाद ङ्झधतार सभेतरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 

२०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको ऩाइएकोरे आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/०२/१० को ङ्झनणणमानङ्टसाय स्ऩष्टीकयण भाि ियेकोभा ङ्झनजरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण 
सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको य जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झतअनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म 
ऩारना नियेको देङ्ञिन आई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को 
देहाम (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म स्थाङ्जऩत बैयहेकारे िाईघाट इराका वन 
कामाणरमका तत्कारीन प्रभङ्टि हार भध्मऩङ्ञश्चभािर ऺेत्रीम वन ङ्झनदेर्शनारम, सङ्टिेतका अनङ्टिभन 
तथा भूल्माॊकन अङ्झधकृत या.ऩ.ङ्छि.(प्रा.) प्रल्रादप्रसाद ङ्झधतारराई कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया 
ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/05/26 को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार 
सयकाय, वन तथा ब ूसॊयऺण भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको  । 

त्मसैियी वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी, २०५४ को प्रावधान तथा ङ्झभङ्झत २०६६।१२।१८ भा 
आपू कामणयत कामाणरमभा दताण बएको ङ्जवबािीम ऩङ्चयऩत्रको ऩारना नियी साभङ्टदाङ्जमक वनको 
ऩङ्चयभाङ्ञजणत कामण मोजना स्वीकृत ियी ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, ङ्झसयाहाका तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त ङ्ञजल्रा 
वन अङ्झधकृत वासङ्टदेव झारे जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म 
ऩारना नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) 
फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको ऩाइएकोरे ङ्झनज वासङ्टदेव झासॉि आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०२/१० को ङ्झनणणमानङ्टसाय स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा ङ्झनजरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण 
जवापभा कानूनसम्भत आधाय य कायणहरू सन्तोषजनक नयहेको य साभङ्टदाङ्जमक वनभा आईईई य 
ईआईए िने सम्फन्धभा वन ङ्जवबािको ङ्झभङ्झत २०६६/१०/२१ भा बएको ङ्जवबािीम ङ्झनणणम 
फभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक वनहरूको कामणमोजना नवीकयण/ऩङ्टनयावरोकन िदाण २०० हेक्टयबन्दा फढी 
ऺेत्रपर बएकोभा आईईई य ५०० हेक्टयबन्दा फढी ऺेत्रपर बएको हकभा ईआईए िनङ्टणऩनेभा 
ङ्जवबािीम ऩङ्चयऩत्रको ऩारनासभेत नियी साभङ्टदाङ्जमक वनको ऩङ्चयभाङ्ञजणत कामणमोजना स्वीकृत ियी 
आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना ियेको नदेङ्ञिएको तथ्म 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत बैयहेकारे ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, ङ्झसयाहाका तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त ङ्ञजल्रा वन 
अङ्झधकृत हार ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, उदमऩङ्टयका या.ऩ.ङ्छितीम उऩ-सङ्ञचव वासङ्टदेव झारे अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण 
ियेको देङ्ञिएकोरे कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण ियाउन 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार सयकाय, वन तथा ब-ूसॊयऺण 
भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको । 

४.  कृङ्जष ङ्जवकास भन्त्रारम अन्तिणत 

४.१  ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास कामाणरम, सॊिङ्टवासबाका कामाणरम प्रभङ्टि ङ्झनरकण्ठ ऩोियेर, कृङ्जष प्रसाय 
अङ्झधकृत याभफहादङ्टय ठाकङ्ट य सभेतरे आ.व. ०६९।०७० भा साना ङ्झसॊचाइ कङ्ट रोको राङ्झि 
कृषकसॉि सम्झौता बए ताऩङ्झन कृषकराई चेकभा सही ियाई सभूहको छाऩसभेत रिाउन रिाई 
चेक आपैं  याख्न ेियेको,  ऩाइऩ  ङ्जवतयणभा अङ्झनमङ्झभतता ियेको, कािती, सङ्टन्तरा, जङ्टनाय, अरैंचीका 
ङ्झफरुवा िङ्चयद तथा ङ्जवतयणभा अङ्झनमङ्झभतता ियेको, अनङ्टदानको भर ङ्झफिी ियेको, िोठ सङ्टधाय 
कामणिभ, नसणयी स्थाऩना, बकायो सङ्टधाय कामणिभभा पजॉ ङ्झफर बयऩाई फनाई भासेको बङे्ङ  
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान िदाण आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/03/15 को फैठकफाट ङ्झनणणम बए फभोङ्ञजभ 
ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास कामाणरम, सॊिङ्टवासबाका तत्कारीन कामाणरम प्रभङ्टि नीरकण्ठ ऩोियेर, कृङ्जष 
प्रसाय अङ्झधकृत याभफहादङ्टय ठाकङ्ट य, कृङ्जष प्रसाय अङ्झधकृत उदम नायामण र्शभाण, प्राङ्जवङ्झधक सहामक 
बिवती आचामण,  प्राङ्जवङ्झधक सहामक फरफहादङ्टय ङ्जवश्वकभाण, प्राङ्जवङ्झधक सहामक फरदेव ङ्झसॊह भहय, 

प्राङ्जवङ्झधक सहामक भहत्व दाहार, प्राङ्जवङ्झधक सहामक भहेन्र झा य प्राङ्जवङ्झधक सहामक हङ्चयरार 
चौधयी य सह रेिाऩार योङ्जहतकङ्ट भाय आचामणसॉि स्ऩष्टीकयण भाि िदाण ङ्झनजहरूरे ऩेस ियेको 
स्ऩष्टीकयण जवापभा आफ्नो िल्ती स्वीकाय ियेको, कामाणरम प्रभङ्टिको ङ्झनदेर्शन अनङ्टसाय ियेको 
तथा अनङ्टिभन िनण वषण 365 ङ्छदनसभेतरे नऩङ्टग्ने बएय ऩूया अनङ्टिभनसभेत निङ्चयएको बङे्ङ 
ङ्झनजहरूको स्ऩष्टीकयण जवाप सन्तोषजनक नदेङ्ञिएकोरे तत्कारीन कामाणरम प्रभङ्टि ङ्झनरकण्ठ 
ऩोियेर, कृङ्जष प्रसाय अङ्झधकृत याभफहादङ्टय ठाकङ्ट य, कृङ्जष प्रसाय अङ्झधकृत उदमनायामण र्शभाण, 
प्राङ्जवङ्झधक सहामक बिवती आचामण, प्राङ्जवङ्झधक सहामक फरफहादङ्टय ङ्जवश्वकभाण, प्राङ्जवङ्झधक सहामक 
फरदेव ङ्झसॊह भहय, प्राङ्जवङ्झधक सहामक भहत्व दाहार, प्राङ्जवङ्झधक सहामक भहेन्र झा,  प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक हङ्चयरार चौधयी य सह रेिाऩार योङ्जहत कङ्ट भाय आचामणराई कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा 
ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनणका राङ्झि अङ्ञततमायवारा सभऺ आमोिको ङ्झभङ्झत 
2073/05/07 को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

५.  बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम अन्तिणत 

५.१   कैरारी ङ्ञजल्रा फङ्झरमा िा.ङ्जव.स. ८ ङ्ञस्थत भतृक दरफहादङ्टय के.सी. को नाभको ङ्जक.नॊ. १७५९ 
को ४ कठ्ठा जग्िाभध्मे हङ्टराकी सडक नाऩजाॉच िने िभभा १८ धङ्टय जग्िा सडकभा ऩयेको 
देिाई ङ्जकत्ता काट ियी ङ्जपल्ड फङ्टक कामभ िदै भङ्टआब्जा फाऩत प्राप्त बएको रु.३,३७,५००।- 
सभेत ठिी ियी सङ्टदूयऩङ्ञश्चभािर ङ्झडङ्झबजन सडक कामाणरम, धनिढीका कभणचायी आनन्द के.सी.रे 
आफ्नो िाताभा जम्भा ियेको बङे्ङ उजङ्टयीको सम्फन्धभा छानङ्झफन िदाण आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७२/५/३१ को फैठकफाट सङ्टदूयऩङ्ञश्चभािर ङ्झडङ्झबजन सडक कामाणरम किनऩङ्टयका कभणचायी 
आनन्द के.सी. रे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम 
(छ) फभोङ्ञजभ ऩदीम कतणव्मको ऩारना ियेको अवस्था नदेङ्ञिई अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिएकोरे 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

ङ्झनज आनन्द के.सी. राई स्ऩष्टीकयण भाि ियी ऩेस िङ्चयएकोभा ङ्झनजको स्ऩष्टीकयण जवाप 
सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको य ङ्झनजरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा 
३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको अनङ्टसन्धानफाट सॊकङ्झरत कािजातहरूफाट 
ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको देङ्ञिॊदा ङ्झनज आनन्द के.सी. राई कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम 
कायफाही सजाम िनण अङ्ञततमायवाराराई आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/04/20 को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
रेिी ऩठाइएको ।  

५.२  कैरारी ङ्ञजल्राको टीकाऩङ्टय निय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतङ्झबत्रको प्रट नॊ. ९ (ि) ङ्जक.नॊ. १५६४ को 
ऺेत्रपर ०.८१२८ व.ङ्झभ. को जग्िा अवैधाङ्झनक रूऩफाट व्मङ्ञिको नाभभा कामभ ियेको बङे्ङ 
उजङ्टयीको सम्फन्धभा आमोिको ङ्झभङ्झत 073/3/22 को फैठकफाट तत्कारीन अङ्झभन हार नाऩी 
कामाणरम, झाऩाभा कामणयत सबेऺक उऩेन्र मादवरे जानीजानी आपूिङ्टसी ङ्जवना आदेर्श ङ्जकत्ताकाट 
ियी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना ियेको नदेङ्ञिॊदा उि 
कामण अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 3 को िण्ड (छ) 
फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण बएको हङ्टॉदा ङ्झनजराई स्ऩष्टीकयण भाि िने बङे्ङ ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झनज 
उऩेन्र मादवसॉि स्ऩष्टीकयण भाि िदाण ङ्झनजरे ङ्जटकाऩङ्टय निय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको आदेर्श/ ङ्झनणणम 
ङ्जवना आपूिङ्टर्शी जग्िाको ङ्जकत्ताकाट िने वस्तङ्टित आधाय य कायण स्ऩष्टीकयण जवापभा ऩेस िनण 
नसकेको हङ्टॉदा ङ्झनजको स्ऩष्टीकयण जवाप सन्तोषजनक नबएकोरे ङ्जटकाऩङ्टय निय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका 
तत्कारीन अङ्झभन हार नाऩी कामाणरम, दभक, झाऩाभा कामणयत सवेऺक उऩेन्र मादवराई कानून 
फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण, ियाउन बङू्झभसूधाय तथा व्मवस्था 
भन्त्रारमभा आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/04/20 को ङ्झनणणमअनङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

५.३   रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा ठैव िा.ङ्जव.स. वडा नॊ.5क ङ्जक.नॊ.89 ऺे.प.2-15-1-0 य ङ्जक.नॊ. ९० ऺे.प. 
२-८-१-० को पूल्चोकी िङ्टठीको जग्िा िङ्टठी सॊस्थान र्शािा कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टयका कभणचायीको 
ङ्झभरेभतोभा नक्करी भोही िडा ियी भोही कामभ ियेको बङे्ङ उजङ्टयीभा िङ्टठी सॊस्थान, र्शािा 
कामाणरम रङ्झरतऩङ्टयका तत्कारीन कामाणरम प्रभङ्टि रुरनाथ अङ्झधकायी, वङ्चयष्ठ रेिा सहामक फैकङ्ट ण्ठ 
आचामण, वङ्चयष्ठ सहामक प्रर्शान्त ऩौडेर य कामाणरम सहामक डफरङ्झसॊह ठिङ्टङ्ङा सभेतरे जानी जानी 
भोही नाभसायी िने ङ्झनणणम िदाण फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्ट ऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको य 
आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (ि) य (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत 
कामणहरू ियेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजहरूराई स्ऩष्टीकयण भाि िने बङे्ङ आमोिफाट ङ्झभङ्झत २०७३।२।२४ 
भा बएको ङ्झनणणम अनङ्टसाय ङ्झनजहरूरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण जवापभा प्राम: एकै ङ्झभरान 
व्महोयाको स्ऩष्टीकयण ङ्छदएको देङ्ञिएको, तायेि बन्दा अङ्ञघल्रो ङ्छदन ङ्झनणणम ियेको व्महोयाराई 
स्वीकाय ियेको ऩाईदा ङ्झनजहरूको स्ऩष्टीकयण जवाप सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको य ङ्झनजहरूरे 
अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म स्थाङ्जऩत बइयहेको हङ्टॉदा ङ्झनज रुरनाथ अङ्झधकायी, फैकङ्ट ण्ठ आचामण, 
डफरङ्झसॊह ठिङ्टङ्ङाराई कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम सजाम कायफाही िनण ियाउन 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय िङ्टठी सॊस्थान प्रधान कामाणरमभा रेिी 
ऩठाइएको । 
तत्कारीन वङ्चयष्ठ सहामक प्रर्शान्त ऩौडेर (हार सेवाभा नयहेको) को हकभा उल्रेङ्ञित आधाय य 
कायणहरूफाट ङ्झनजरे अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म स्थाङ्जऩत बइयहेको हङ्टॉदा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 1२क रे ङ्झनदेर्श िये फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोि ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ २५ को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ िङ्टठी सॊस्थानभा 
२ वषण सम्भ सावणजङ्झनक जवापदेहीको ऩदभा ङ्झनमङ्टिी निने व्मवस्था िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय िङ्टठी सॊस्थान, प्रधान कामाणरम, काठभाडौंभा रेिी  
ऩठाइएको  । 

५.४  काठभाडौं ङ्ञजल्रा, का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. १० नक्सा ङ्झसट नॊ. १०४७–०७ ङ्जक.नॊ. ९३ ऺेत्रपर ०–

११–१–२ नेऩार सयकायको नाभभा जग्िा दताण शे्रस्ता कामभ यहेको साथै सावणजङ्झनक उऩमोिभा 
यहेको फाटो बोराप्रसाद राङ्झभछानेको व्मङ्ञिित नाभभा दताण यहेको ऐॊ वडा नॊ. १० नक्सा ङ्झसट 
नॊ. १०४७–०७ ङ्जक.नॊ. ५६५ को जम्भा ऺेत्रपर ०–४–१–३ योऩनी जग्िाभध्मे ५२.५० व.ङ्झभ. 
जग्िासॉि फयाफय ऺेत्रपर सट्टाऩट्टा िने ियी भारऩोत कामाणरम, ङ्झडल्रीफजायको ङ्झनणणमरे फाटोको 
सावणजङ्झनक उऩमोिभा फाधा ऩङ्टिेको हङ्टॉदा सावणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको दङ्टरुऩमोि य ङ्जहनाङ्झभना हङ्टने ियी 
बएको ङ्झनणणम फदय ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ उजङ्टयीका सम्फन्धभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०३/१५ को 
फैठकभा छरपर हङ्टॉदा भारऩोत कामाणरम, ङ्झडल्रीफजायको ङ्झभङ्झत २०६७/०२/१० को ङ्झनणणमभा 
सॊरग्न कभणचायीहरूरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम 
(छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिॊदा उि ङ्झनणणमभा सॊरग्न फहारवारा कभणचायीहरूसॉि 
स्ऩष्टीकयण भाि िने बङे्ङ ङ्झनणणमानङ्टसाय स्ऩष्टीकयण भाि ियी प्राप्त बएको स्ऩष्टीकयणको जवापभा 
स्थरित ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवदेन, स्थरित सयजङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का, जग्िा (नाऩजाॉच) ऐन, २०१९ को दपा 
६घ. जग्िा (नाऩजाॉच) ङ्झनमभावरी, २०५८ को ङ्झनमभ ११ य १२, जग्िा प्रर्शासन कामणङ्जवङ्झधको 
ऩङ्चयच्छेद ३.१५ भा बएको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ सट्टाऩट्टाको ङ्झनणणम बएको, उि ङ्झनणणमभा असहभङ्झत 
जनाई साॉध सङ्झधमायफाट बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवबािका भहाङ्झनदेर्शक सभऺ उजङ्टयी हङ्टॉदा 
भहाङ्झनदेर्शकरे भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा ३२ि. फभोङ्ञजभ भारऩोत कामाणरमको सट्टाऩट्टाको 
ङ्झनणणम फदय ियी सयकायी जग्िा साङ्झफकको स्थानभा सॊयऺण बई उि ङ्झनणणमभा सॊरग्न 
कभणचायीराई ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा ५५ (क) फभोङ्ञजभ ऩङ्जहरो ऩटकराई चेतावनी 
ङ्छदएको अवस्थाभा ऩङ्टन् सोही कसङ्टयभा ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ य ङ्झनजाभती सेवा ङ्झनमभावरी, 
२०५० फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टनङ्टऩने होइन बनी प्राम् एकै ङ्झभरान व्महोयाको स्ऩष्टीकयण 
सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको य ङ्झनजहरूरे अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत बइयहेको 
हङ्टॉदा याङ्जष्डम सतकण ता केन्रभा कामणयत उऩ सङ्ञचव ऩयर्शङ्टयाभ ऩोियेर, भारऩोत कामाणरम, 

रङ्झरतऩङ्टयभा कामणयत भारऩोत अङ्झधकृत कृष्णप्रसाद ऩौडेर, भारऩोत कामाणरम करॊकीभा कामणयत 
ना.सङ्ट. कङ्ट रभङ्ञण अङ्झधकायी य वैदेङ्ञर्शक योजिाय ङ्जवबाि अन्तिणत ई.ङ्जऩ.एस.,कोङ्चयमा र्शािाभा कामणयत 
ना.सङ्ट. याधाकृष्ण कोइयाराराई कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाहीको सजाम 
िनण, ियाउन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा १२(१) फभोङ्ञजभ 
अङ्ञततमायवारा सभऺ आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/04/27 को ङ्झनणणमअनङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

५.५   रक्ष्भीदेवी ङ्झसॊहका नाभभा दताण यहेको सप्तयी ङ्ञजल्रा वभनिाभाकट्टी िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६ को 
ङ्जक.नॊ. २० सभेत जितऩङ्टय िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ५ को ङ्जक.नॊ. १२४ सभेत वडा नॊ. ६ को ङ्जक.नॊ. 
५६ सभेत वडा नॊ. ७ को ङ्जक.नॊ.३७ सभेतको २० ङ्झफघा १२ कठ्ठा १५ धङ्टय जग्िा बङू्झभसङ्टधाय 
कामाणरम, सप्तयीफाट २०४०।३।२२ भा जपत हङ्टने ठहयी पैसरा बई सियभाथा अॊचर 
अदारत, याजङ्जवयाज सियभाथाफाट ङ्झभङ्झत २०४२।५।१३ भा बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम, सप्तयीको 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

पैसरा सदय हङ्टने ठहयी पैसरा बएको य ङ्जवऩऺीरे ऩूवाणिर ऺेत्रीम अदारत, धनकङ्ट टाभा 
अनङ्टभङ्झतका राङ्झि ङ्झनवेदन ङ्छदएकोभा अनङ्टभङ्झत नऩाउने ियी ङ्झभङ्झत २०४३।४।१४ भा ङ्झनणणम 
बएको एवॊ सोही ङ्जवषमभा सम्भाङ्झनत सवोच्च अदारतभा अनङ्टभङ्झत भाि िदाण सभेत अनङ्टभङ्झत नऩाउने 
ियी ङ्झभङ्झत २०४५।११।९ भा ङ्झनणणम बएको जग्िाराई अन्दाजी २० राि घूस िाई भारऩोत 
कामाणरम, सप्तयीका कामाणरम प्रभङ्टि सभेतरे जग्िा दाङ्ञिर िायेज नाभसायी ियी ङ्छदएको बङे्ङ सभेत 
व्महोयाको उजङ्टयी सम्फन्धभा भारऩोत कामाणरम, सप्तयीका कभणचायीहरू भारऩोत अङ्झधकृत 
याभजीप्रसाद ऩयाजङ्टरी, ना.सङ्ट. याजेन्रप्रसाद साह य िङ्चयदाय वसन्त िङ्झतवडारे जानीजानी दाङ्ञिर 
िायेज नाभसायीको ङ्झनणणम िदाण फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको य 
आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम (ि) य (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण 
ियेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनजहरूसॉि स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा ङ्झनजहरूफाट प्राप्त स्ऩष्टीकयणभा 
भोठ शे्रस्ता ङ्झबडाएको, योक्का नदेङ्ञिएको, हदफन्दीको जग्िा बङे्ङ थाहा नबएको, साङ्झफक ङ्झबडाउने 
चरन नबएको बङे्ङ सभेतका ङ्जववयण उल्रेि िये ताऩङ्झन ङ्झनजहरूरे हक हस्तान्तयण नहङ्टने जग्िा 
हक हस्तान्तयण ियेको अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएफाट ङ्झनजहरूरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण 
सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको तसथण तत्कारीन भारऩोत कामाणरम, सप्तयीका कभणचायीहरू भारऩोत 
अङ्झधकृत याभजीप्रसाद ऩयाजङ्टरी, ना.सङ्ट. याजेन्रप्रसाद साह य िङ्चयदाय फसन्त िङ्झतवडारे जानीजानी 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम (ि) य (छ) 
फभोङ्ञजभको ङ्झनणणम वा आदेर्श िदाण फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको 
तथा आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारन नियेको तथ्म 
अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत बइयहेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूराई कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी 
ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनणका राङ्झि अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को 
दपा 12(1) फभोङ्ञजभ अङ्ञततमायवारा सभऺ आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/05/26 को 
ङ्झनणणमअनङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

५.६   उत्तयऩानी ङ्ञचमा फिान प्रा.ङ्झर., ङ्जहरे, धनकङ्ट टारे ङ्ञचमा उत्ऩादन िने प्रमोजनका राङ्झि हदफन्दीभा 
छङ्टट ऩाएको १५००/२००० योऩनी जग्िाभध्मे ङ्जहरे फजायको हाइवेराई छोएका फजाय राइनको 
कङ्चयफ १२६ योऩनी जग्िा नेऩार सयकायफाट स्वीकृङ्झत वा ङ्झनणणम नियाई कयोडौँ यकभ ङ्झरएय 
व्मङ्ञिहरूको नाभभा याजीनाभा ऩाङ्चयत ियी भ्रष्टाचाय ियेकोरे कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ सभेत 
व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सो उद्योिको हदफन्दीबन्दा 
फढी जग्िा सम्फन्धभा ङ्झभङ्झत २०६०।०३।३० को नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको ङ्झनणणमको र्शतण 
नॊ. ४ भा उल्रेि बए अनङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमको ङ्झरङ्ञित स्वीकृङ्झत प्राप्त ियी 
कामण सम्ऩादन िनङ्टणऩने ङ्जवषमभा नियी ङ्झरित ऩाङ्चयत िने कामण बए ियेको देङ्ञिएकोरे भारऩोत 
कामाणरम, धनकङ्ट टाका कभणचायीहरूफाट जानीजानी ङ्झनणणम िदाण फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने 
कामणङ्जवङ्झधको ऩारना एवॊ आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्मको ऩारना 
नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम िण्ड (ि) य 
(छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिन आएकोरे भारऩोत कामाणरम, धनकङ्ट टाफाट 
याजीनाभाको ङ्झरित ऩाङ्चयत िने कामणभा सॊरग्न तत्कारीन कामाणरम प्रभङ्टि सङ्टयेर्शकङ्ट भाय थऩङ्झरमा, 
ना.सङ्ट. यङ्जवन्रहङ्चय दाहार, ना.सङ्ट. टॊकफहादङ्टय शे्रष्ठ, िङ्चयदाय सङ्टदर्शणन बट्टयाई य िङ्चयदाय याजन 
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ङ्झतवायीराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही ियी सोको जानकायी 
आमोिभा ऩठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

५.७   बिऩङ्टय ङ्ञजल्रा, कटङ्टन्जे िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १(ि) ङ्जक.नॊ. ८९१, ८९२, ८९३ य ८९४ को 
साङ्झफक रित य ङ्झतयोबयोको प्रभाण ङ्जवऩयीत भारऩोत कामाणरम, बिऩङ्टयको ङ्झभङ्झत 
२०६८/१२/३० को ङ्झनणणम य छङ्टट जग्िा दताण सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०६८/१२/३० को छङ्टट 
जग्िा दताण ङ्झसपाङ्चयसफाट एउटाको जग्िा अन्म व्मङ्ञिको नाभभा छङ्टट जग्िा दताण, नाभसायी 
ियेको हङ्टॉदा िैयकानूनी दताण ङ्झनणणम फदय ियी उि काभभा सॊरग्न कभणचायीराई कायफाही सभेत 
ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ उजङ्टयीका सम्फन्धभा एउटाको िङ्टठी जग्िा उजङ्टयीभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ अन्म 
व्मङ्ञिको नाभभा दताण िये ियाएको देङ्ञिएको, ङ्झनणणम िदाण फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने 
कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको, आपूराई प्राप्त अङ्झधकाय सम्फङ्ञन्धत कानून, ङ्झनणणम वा आदेर्श 
ङ्जवऩयीत अकै उदे्दश्म वा कामणभा प्रमोि ियेको य आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारन िनङ्टणऩने 
ऩदीम कतणव्म ऩारना नियी अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिएकोरे आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ 
को फैठकफाट सो कामणभा सॊरग्न कभणचायीहरूसॉि स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा ङ्झनजहरूफाट प्राप्त 
स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नदेङ्ञिएकोरे हार भारऩोत कामाणरम, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकभा प्रभङ्टि भारऩोत 
अङ्झधकृत ऩदभा कामणयत हङ्चय फिती, हार भारऩोत कामाणरम, सािङ्ट काठभाडौंभा प्रभङ्टि भारऩोत 
अङ्झधकृत ऩदभा कामणयत ङ्जकयणकङ्ट भाय बट्टयाई, हार नाऩी कामाणरम, तङ्टरसीऩङ्टय दाङभा नाऩी 
अङ्झधकृत ऩदभा कामणयत प्रकार्श वरी य छङ्टट जग्िा दताण सङ्झभङ्झतभा ऩेस िने ङ्झनणणमभा सॊरग्न हार 
भारऩोत कामाणरम, भनभैजङ्ट, काठभाडौंभा कामणयत ना.सङ्ट. दङ्टिाणप्रसाद दाहार य िङ्चयदाय दङ्टिाणप्रसाद 
फोहया, हार भारऩोत कामाणरम, चाफङ्जहर, काठभाडौंभा कामणयत िङ्चयदाय रक्ष्भण फस्नेत, हार 
आऩूङ्झतण भन्त्रारम, ङ्झसॊहदयफायभा कामणयत ना.सङ्ट. टेकफहादङ्टय िड्का, हार सॊघीम भाङ्झभरा तथा 
स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारम, ङ्झसॊहदयफायभा कामणयत ना.सङ्ट. कभरप्रसाद िौतभ, हार भारऩोत 
कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टयभा कामणयत ना.सङ्ट. ङ्जकयण याजबण्डायी य बिऩङ्टय नियऩाङ्झरकाका कानून 
अङ्झधकृत िणेर्शरार पोजङ्टको हकभा ताहाॉफाट ङ्झनजहरूराई कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही ियी सोको 
जानकायी आमोिभा सभेत रेिी ऩठाउन प्रचङ्झरत नेऩारको सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०७/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत अङ्ञततमायवाराराई रेिी ऩठाइएको । 

६.  िहृ भन्त्रारम अन्तिणत 

६.१  भहानियीम ट्राङ्जपक प्रहयी कामाणरमफाट नक्करी ङ्झफरको प्रमोि ियी जङ्चयवाना फाऩत प्राप्त यकभ 
याजश्वभा दाङ्ञिरा नियी अङ्झनमङ्झभत रूऩभा िचण ियेको हङ्टॉदा छानङ्झफन ियी कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ 
सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा आमोिको ङ्झभङ्झत 2073।2।11 को फैठकफाट भहानियीम 
ट्राङ्जपक प्रहयी भहार्शािा प्रभङ्टि िणेर्शयाज याइण (हार अवकार्श बइसकेको) य रेिाऩार (प्रहयी 
ङ्झनयीऺक) चन्रकङ्ट भाय ङ्झियीरे जानीजानी िेन तथा र् माकय प्रमोि िये फाऩत प्राप्त बएको याजश्व 
यकभका सम्फन्धभा फाध् मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको य आफ्नो ऩदको 
प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने कतणव्म ऩारना नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 

2048 को दपा 3 को देहाम (ि) य (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेकोभा प्र.ङ्झन. चन्रकङ्ट भाय 
ङ्झियीसॉि स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा ङ्झनजरे ऩङ्टयानो ऩङ्चयऩाटी य कामाणरम प्रभङ्टिको ङ्झनदेर्शन अनङ्टसाय 
िेन य र् माकय प्रमोि िये फाऩत प्राप्त हङ्टन आएको यकभ ङ्जवङ्जवध य भभणत सम्बायभा िचण िङ्चयएको हो 
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बनी अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत तथ्मराइण सभथणन ियी ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण जवापभा कङ्ट नै कानूनी 
आधाय य कायण ङ्छदन नसकेको, ङ्झनजको स्ऩष्टीकयण जवाप सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनज प्र.ङ्झन. 
चन्रकङ्ट भाय ङ्झियीराइण कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण ियाउन 
प्रहयी प्रधान कामाणरम, काठभाडौंभा आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/04/27 को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी 
ऩठाइएको ।  

७.  श्रभ तथा योजिाय भन्त्रारम अन्तिणत 

७.1  वैदेङ्ञर्शक योजिाय ङ्जवबाि¸ काठभाडौं कामाणरमरे भेनऩावय व्मवसामीसॉि ङ्झभरेभतो ियी रट नॊ. 
७४९५६ फाट ङ्झभङ्झत २०७२।४।२६ िते १० जना काभदायहरूका राङ्झि िरत कािजहरूको 
आधायभा अङ्ञन्तभ श्रभ स्वीकृङ्झत प्रदान ियेकोरे सॊरग्नहरूराई कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ उजङ्टयी 
उऩयको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान िदाण ना.सङ्ट. टेकफहादङ्टय थाऩा य र्शा.अ. ङ्जवष्णङ्टप्रसाद काफ्रेरे श्रभ 
स्वीकृङ्झतका राङ्झि ऩेस हङ्टन आएका कािजहरू दङ्टरुस्त तङ्चयकारे रुजङ्̧ट  चेक¸ जाॉच िनङ्टणऩनेभा 
राऩयफाही ढॊिफाट हच ङ्टवाको बयभा कािज चेक जाॉच¸ ङ्झसपाङ्चयस तथा स्वीकृत ियी जानीजानी 
कङ्ट नै ङ्झनणणम वा आदेर्श िदाण फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारन नियेको, आफ्नो 
ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान 
आमोि ऐन¸२०४८ को दपा ३ को देहाम (ि) य (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिन 
आएकोरे ङ्झनजहरूसॉिफाट स्ऩष्टीकयण भाि ियी ऩेस िने बनी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३।०२।०२ 
भा बएको ङ्झनणणम उऩय ङ्झनजहरूरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण व्महोया सन्तोषजनक नऩाइएकोरे ना.सङ्ट. 
टेकफहादङ्टय थाऩा य र्शा.अ. ङ्जवष्णङ्टप्रसाद काफ्रेराई कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम 
कायफाही सजाम िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/04/20 को ङ्झनणणमानङ्टसाय श्रभ तथा 
योजिाय भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

८.  सूचना तथा सॊचाय भन्त्रारम अन्तिणत 

८.१   नेऩार ङ्जपराटेङ्झरक ब्मङ्टयो,  सङ्टन्धायाभा कामणयत तत्कारीन ना.सङ्ट. एवॊ र्शािा अङ्झधकृत याभप्रसाद 
ढङ्टङ्गानारे दैङ्झनक ङ्जटकट ङ्झफिी फाऩतको यकभ ङ्जहनाङ्झभना ियेको सम्फन्धभा ङ्झनजरे जानीजानी 
आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको देङ्ञिन आई अनङ्टङ्ञचत 
कामण ियेको देङ्ञिॊदा ङ्झनज र्शािा अङ्झधकृत याभप्रसाद ढङ्टङ्गानाराई स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा ङ्झनजरे 
कामणयत यहॉदाको सभमावङ्झधभा आपूरे ङ्ञजम्भा फङ्टझेको हङ्टराक ङ्जटकट तथा वस्तङ्ट आपू कामणयत 
यहेको अवस्थाभा सभमभा नै कामाणरमभा वा याजस्वभा दाङ्ञिरा िनङ्टणऩनेभा सो नियेको तथ्मराई 
स्वीकाय ियेको य आपूरे सभमभा फयफङ्टझायथ िनण ियाउन नसकेको कानूनसम्भत आधाय य 
कायणहरू िङ्टराउन नसकेको साथै आपू ङ्ञजम्भाभा यहेका हङ्टराक ङ्जटकट य वस्तङ्ट सभेतका 
सम्फन्धभा कामाणरमभा फयफङ्टझायथ एवॊ दाङ्ञिरा नियी अनङ्टसन्धानको कामण सङ्टरु बएऩश्चात भात्र 
केही यकभ याजश्व दाङ्ञिरा ियेको य केही हङ्टराक ङ्जटकट तथा वस्तङ्टहरू फयफङ्टझायथ िये ियाएको 
तथ्म अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत बई ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण जवाप सन्तोषजनक नबएकोरे ङ्झनजरे 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको 
अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको अनङ्टसन्धानफाट सॊकङ्झरत कािजातहरूफाट ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेकोरे ङ्झनज र्शािा 
अङ्झधकृत याभप्रसाद ढङ्टङ्गानाराई कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण 
आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/05/26 को ङ्झनणणमानङ्टसाय सूचना तथा सॊचाय भन्त्रारम, काठभाडौंराई 
रेिी ऩठाइएको ।  
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 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

९.  स्वास्थ्म भन्त्रारम  अन्तिणत 

९.१  प्राथङ्झभक स्वास्थ्म केन्र, हयैचा, भोयङ तथा ङ्ञजल्रा जनस्वास्थ्म कामाणरम, झाऩाभा कामणयत  
कभणचायीहरूरे ङ्जवबािीम सहभङ्झत तथा अध्ममन/असाधायण ङ्झफदा सभेत नङ्झरई अङ्झनमङ्झभत तवयरे 
अध्ममन िङ्चययहेको ऩाइएको/फङ्टङ्ञझएको हङ्टॉदा सत्मतथ्म छानङ्झफन ियी न्माम ङ्छदराउन हङ्टन अनङ्टयोध 
िदणछङ्ट  बन् ने उजङ्टयीका सम्फन्धभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३।०२।२७ ितेको फैठकफाट 
हे.अ.इन्रप्रसाद अमाणर, हे.अ ऩङ्टष्कय कटे्टर, हे.अ.भाधवप्रसाद येग्भी, अ.हे.व.ऩ ङ्टष्कय ङ्झनयौरा, 
ङ्झस.अ.हे.व.टीकायाभ िड्का य हे.अ.पाजङ्टङ बोटेराई स्ऩष्टीकयण भाि िने ङ्झनणणम बए अनङ्टसाय प्राप्त 
स्ऩष्टीकयणभा ङ्झनज कभणचायीहरूरे नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत फेिय अध्ममन/असाधायण ङ्झफदा 
सभेत नङ्झरई आपूहरू कामाणरमभा कामणयत यहेकै अवङ्झधभा आफ्नो कामण ऺेत्रबन्दा टाढा दूयीको 
ङ्ञजल्राहरूभा यहेको रै्शङ्ञऺक सॊस्थाहरूभा आपूिङ्टसी बनाण बई अध्ममन ियेको तथ्मराई स्वीकाय 
िदै स्ऩष्टीकयण जवाप ङ्छदएफाट ङ्झनजहरूरे जानीजानी अनङ्टङ्ञचतकामण ियेको अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककातफाट स्थाङ्जऩत बएको य ङ्झनजहरूको स्ऩष्टीकयण सभेतफाट अ.दङ्ट.अ.आ. ऐन, २०४८ दपा 
३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको हङ्टॉदा ङ्झनजहरू हे.अ.इन्रप्रसाद 
अमाणर, हे.अ ऩङ्टष्कय कटे्टर, हे.अ.भाधवप्रसाद येग्भी, अ.हे.व.ऩ ङ्टष्कय ङ्झनयौरा, ङ्झस.अ.हे.व.टीकायाभ 
िड्का य हे.अ.पाजङ्टङ बोटेराई कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा १२(१) फभोङ्ञजभ ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण 
ियाउनका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय अङ्ञततमायवारा सभऺ रेिी 
ऩठाइएको ।  

९.२  फङ्छदणमा ङ्ञजल्रा िोरा िा.ङ्जव.स.का सङ्ञचव िणेर्श सङ्टनायरे स्थानीम स्वामत्त र्शासन ऐन, ङ्झनमभावरी 
ङ्जवऩयीत फङ्छदणमा ङ्ञजल्रा िोरा िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 7 फस्ने भञ्जङ्ट र्शभाणराई िा.ङ्जव.स. कभणचायीका 
रूऩभा ङ्झनमङ्टङ्ञि ियी िा.ङ्जव.स.को फजेटभा अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
प्रङ्झतवेदन उऩय आमोिको ङ्झभङ्झत 2073।02।02 को फैठकफाट स्थानीम स्वामत्त र्शासन ऐन, 

2055 को दपा 249 भा उङ्ञल्रङ्ञित कानूनी व्मवस्था फभोङ्ञजभ कभणचायीको दयफन्दी ङ्झसजणना 
िदाण तथा स्थानीम स्वामत्त र्शासन ङ्झनमभावरी, 2056 को ङ्झनमभ 216 फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञि िदाण 
अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झध नअऩनाई िोरा िा.ङ्जव.स. को कामाणरम, फङ्छदणमाका तत्कारीन िा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचव िणेर्श सङ्टनायरे भञ्जङ्ट र्शभाणराई िा.ङ्जव.स. कभणचायी बनाण िदाण ऩद य कामण ङ्जववयण सभेत 
नतोकी ङ्झनमङ्टङ्ञि ियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम 
(क), (ि) य (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको हङ्टॉदा ङ्झनज िणेर्श सङ्टनायरे 
ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयणभा त्महाॉको याजनीङ्झतक दर तथा त्महाॉका भाङ्झनसहरूको भाि, दफाफ तथा 
सवणदरीम ङ्झनणणमरे िदाण नै ियेको हो बङे्ङ सभेतको व्महोया उल्रेि ियेको देङ्ञिॉदा आपूरे ियेको 
उऩमङ्टणि कामण के कङ्ट न कानूनी व्मवस्थाको अवरम्फन ियी ियेको हो बङे्ङ कङ्ट नै कानूनसम्भत 
आधाय कायण िङ्टराउन नसकी तत्कारीन घटनािभको व्मातमा भात्र उल्रेि ियेको देङ्ञिॉदा 
ङ्झनजरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण व्महोया सन्तोषजनक नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनज िणेर्श सङ्टनाय (हार िङ्चयदाय, 
ऺेत्रीम अस्ऩतार, सङ्टिेत) राई प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसायको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही 
सजाम िनण, ियाउन ऺेत्रीम अस्ऩतार, सङ्टिेतराई आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/07/27 को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 
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 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

१०.  ङ्ञर्शऺा भन्त्रारम अन्तिणत 

१०.1 नवरऩयासी ङ्ञजल्राङ्ञस्थत देवच ङ्टरी उच्च भा.ङ्जव.भा अस्थामी भा.ङ्जव. ङ्ञर्शऺकको ऩदभा अङ्झनमङ्झभत 
तङ्चयकारे ङ्झनमङ्टङ्ञि बएका कृष्णप्रसाद साऩकोटाराई सेवाफाट फिाणस्त ियी आजसम्भ िाईऩाई 
आएको यकभ असङ्टर उऩय ियी कायफाही िङ्चयऩाउॉ बङे्ङ उजङ्टयीको सम्फन्ध अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवदेन 
उऩय आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/1/5 को फैठकफाट नवरऩयासी ङ्ञजल्राका तत्कारीन ङ्ञजल्रा 
ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी फयिङ्टप्रसाद यजक य देवच ङ्टरी उच्च भा.ङ्जव.का प्राचामण देवयाज ऩौडेररे जानीजानी 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम (क), (ि) य (छ) 
फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामणहरू ियेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकोरे ङ्झनजहरूसॉि स्ऩष्टीकयण भाि िने 
ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झनजहरूरे ऩेस ियेको अरि अरि स्ऩष्टीकयण व्महोयाफाट जानीजानी फाध्मात्भक 
रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियी 40 वषण नाघेको व्मङ्ञिराई ङ्झनमङ्टङ्ञि िने आफ्नो 
अङ्झधकाय नै नबएको काभ ियेको य आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने कङ्ट नै ऩदीम 
कतणव्म ऩारना नियेको, ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य प्राचामणरे कृष्णप्रसाद 
साऩकोटाराई ियेको ङ्झनमङ्टङ्ञि कानूनफभोङ्ञजभ बए नबएको, प्रङ्जिमा य कामणङ्जवङ्झध ऩूया िये नियेको, 
अङ्झधकायऺेत्रङ्झबत्रको काभ िये नियेको बङे्ङ तपण  आवश्मक जाॉचफङ्टझ सभेत निङ्चय तत्कारीन 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी फयिङ्टप्रसाद यजकरे कृष्णप्रसाद साऩकोटाको ङ्झनमङ्टङ्ञिराई सभथणन ियेको 
देङ्ञिएकोरे ङ्झनज तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी फयिङ्टप्रसाद यजकराई कानूनफभोङ्ञजभको 
प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण, ियाउन नेऩार सयकाय ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमभा य 
प्राचामण देवयाज ऩौडेरराई कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण, 
ियाउन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, नवरऩयासीराई आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/04/20 को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१०.2 ङ्झसयाहा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत फाफङ्टजी याम जङ्टनाई ठाकङ्ट य भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, पूरफङ्चयमाका प्रधानाध्माऩक 
ङ्जवन्देश्वय भहतोरे अङ्झनमङ्झभतता ियेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०१/२३ को फैठकफाट ङ्झनज ङ्जवन्देश्वय भहतोरे जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय 
ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन,२०४८ 
को दपा ३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिन आएकोरे स्ऩष्टीकयण भाि 
िङ्चयएकोभा ङ्झनज प्रधानाध्माऩक ङ्जवन्देश्वय भहतोरे ङ्जवद्यारमको ङ्ञर्शऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि िदाण ङ्ञर्शऺा 
ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ ९७ भा उल्रेङ्ञित कयायभा ङ्ञर्शऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिसम्फन्धी व्मवस्था 
अनङ्टसाय नियेको, ङ्जवद्यारमका छात्रछात्राहरूराई प्राप्त छात्रवृङ्ञत्तको यकभफाट ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणमरे सम्ऩूणण ङ्जवद्याथॉहरूराई झोरा िङ्चयद ियी ङ्जवतयण ियेको कामण आङ्झथणक 
कामणङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ३५ भा उल्रेङ्ञित स्वीकृत फजेटफाट िचण िने 
व्मवस्थाफभोङ्ञजभ नबएकोरे ङ्झनज प्रधानाध्माऩक ङ्जवन्देश्वय भहतोराई कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा 
अवरम्फन ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण ियाउन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम,  ङ्झसयाहाराई 
आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/04/20 को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

१०.3 कैरारी ङ्ञजल्राङ्ञस्थत जीवनदीऩ प्रा.ङ्जव.का प्रधानाध्माऩक याजकङ्ट भाय चौधयीसभेतरे आ.व. 
२०७०।०७१ भा नक्करी ङ्जवद्याथॉ सॊतमा देिाई ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, कैरारीफाट फढी यकभ 
ङ्झनकासा ियाई ङ्जवद्यारमको यकभ ङ्जहनाङ्झभना ियेको बङे्ङ सम्फन्धभा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, 

कैरारीका स्रोत व्मङ्ञि करभफहादङ्टय िड्का, ङ्ञज.ङ्ञर्श.अ. बीभफहादङ्टय साउद य रेिा अङ्झधकृत 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

फारकृष्ण जोर्शीरे जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना 
नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) 
फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेकोरे ङ्झनजहरूरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नयहेको य 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको 
अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको ङ्जवश्वास िनङ्टणऩने भनाङ्झसव कायण अनङ्टसन्धानफाट सॊकङ्झरत कािज प्रभाणफाट 
ऩङ्टङ्जष्ट बएको देङ्ञिन आएकोरे ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, कैरारीका तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
अङ्झधकायी बीभफहादङ्टय साउद य स्रोतव्मङ्ञि करभफहादङ्टय िड्काराई कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा 
ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण ियाउन ङ्ञर्शऺा ङ्जवबाि, सानोङ्छठभी, बिऩङ्टयभा आमोिको ङ्झभङ्झत 
2073/04/30 को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

१०.4 फार उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, िङ्झनमाऩानी-3, बीयकोट, याभेछाऩका ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺसभेतरे कभणचायी ङ्झनमङ्टङ्ञि तथा ङ्जवद्याथॉ बनाणभा अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ उजङ्टयीको 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान िदाण आमोिको ङ्झभङ्झत 2073।02।27 को फैठकफाट ङ्जवद्यारमराई उच्च 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम अनङ्टदान कोटाभा ङ्झनकासा बएको यकभभा ङ्ञर्शऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि नियी कामणयत 
ङ्ञर्शऺकहरूराई नै अध्माऩन िनण रिाई ब ङ्टिानी ङ्छदने कामणभा सॊरग्न तत्कारीन ङ्झन.प्र.अ. िोऩार 
शे्रष्ठ, हार कामणयत ङ्झन.प्र.अ. सूमणफहादङ्टय भानन्धय य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका तत्कारीन 
अध्मऺ आनन्द याज ताभाङरे जानीजानी कङ्ट नै ङ्झनणणम वा आदेर्श िदाण फाध्मात्भक रूऩरे 
अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको य आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम 
कतणव्म ऩारना नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम 
(ि) य (छ) भा उल्रेङ्ञित अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको साथै हारका ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ याभकृष्ण राभारे आपू ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺभा 
उम्भेदवाय हङ्टन ऩाउने मोग्म अङ्झबबावक नयहेको जानीजानी आफ्नो अङ्झधकाय नबएको ऩदभा 
उम्भेदवायी ङ्छदई ङ्झनवाणङ्ञचत सभेत बई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को 
दपा 3 को देहाम (क) भा उल्रेङ्ञित अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको हङ्टॉदा य ङ्झनजहरूरे 
ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण व्महोयाभा ङ्जवद्यारमभा आङ्झथणक स्रोतको अबावको कायण ङ्जवद्यारमभै कामणयत 
ङ्ञर्शऺकहरूराई नै +2 तपण  ऩङ्झन काभ रिाई उ.भा.ङ्जव. अनङ्टदान कोटाभा ङ्झनकासा बएको यकभ 
ब ङ्टिानी ियेको बङे्ङ एकै आर्शमको व्महोया उल्रेि ियेको, कङ्ट नै कानूनसम्भत आधाय, कायण 
िङ्टराउन नसकी तत्कारीन घटनािभको व्मातमा भात्र उल्रेि ियेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजहरूरे ऩेस 
ियेको स्ऩष्टीकयण व्महोया सॊतोषजनक नदेङ्ञिएकोरे तत्कारीन ङ्झन.प्र.अ. िोऩार शे्रष्ठ य हारका 
ङ्झन.प्र.अ. सूमणफहादङ्टय भानन्धयको हकभा प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसायको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम 
कायफाही सजाम िनण ियाउन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 12 
को देहाम (1) फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, याभेछाऩराई य तत्कारीन ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ आनन्द याज ताभाङको हकभा ङ्झनजको ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ 
ऩदको कामणकार सभाप्त बइसकेको देङ्ञिॊदा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 
को दपा 12 क रे ङ्झनदेर्श िये फभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ङ्झनमभावरी, 
2059 को ङ्झनमभ 25 को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई 2 वषणसम्भ कङ्ट नै सावणजङ्झनक 
जवापदेहीको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि निनण ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, याभेछाऩभा आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका हारका अध्मऺ याभकृष्ण राभारे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण 
औङ्ञचत्मऩूणण य सन्तोषजनक नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनज याभकृष्ण राभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
अध्मऺ ऩदभा ङ्ञर्शऺा ऐन, 2028 को दपा 12 को उऩदपा (1) को देहाम (क) भा उङ्ञल्रङ्ञित 
मोग्म व्मङ्ञि नबई अध्मऺ ऩदभा ङ्झनवाणङ्ञचत बएको अनङ्टङ्ञचत कामणफाट उत्ऩङ्ङ दङ्टष्ऩङ्चयणाभ प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ सच्माउनका राङ्झि सभेत ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, याभेछाऩराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 12ि फभोङ्ञजभ आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/04/30 को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१0.5 याभेछाऩ ङ्ञजल्रा च ङ्टच ङ्टये िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. २ ङ्ञस्थत श्री जटेश्वयी उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमका 
प्र.अ. श्रीयाभ काकीरे ङ्जवित १५/२० वषण अङ्ञघदेङ्ञि सोही ङ्जवद्यारमको प्र.अ.भा कामणयत यहेको 
अवस्थाभा कृङ्जष भन्त्रारमको जग्िाभा स्थानीम व्मङ्ञिहरूराई जग्िा ङ्जवतयण ियी घयहरू ङ्झनभाणण 
िनण रिाई सो घयको बाडा सभेत स्कङ्ट रको नाभभा उठाई आपूरे बोि िङ्चययहेको, चन्दा यकभ 
उठाई ङ्जहनाङ्झभना ियेको बङे्ङ सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान िदाण ङ्झनजरे अङ्ञततमाय अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 

२०४८ को दपा ३ को िण्ड (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिॊदा स्ऩष्टीकयण भाि 
ियी ऩेस िने बङे्ङ आमोिको ङ्झभङ्झत २०७१।११।२८ को फैठकफाट ङ्झनणणम बएअनङ्टसाय ङ्झनजरे 
ऩेस ियेको ङ्झरङ्ञित स्ऩष्टीकयणभा आफ्नो ऩदीम कतणव्म य दाङ्जमत्वको ङ्जवषमभा कङ्ट नै उल्रेि नै 
नियी आपूरे ियेको अनङ्टङ्ञचत कामणराई ढाकछोऩ िनण िोजेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजरे ऩेस ियेको 
स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नयहेको य अनङ्टसन्धानफाट अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म स्थाङ्जऩत बै यहेकोरे 
ङ्झनज प्र.अ. श्रीयाभ काकीराई कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण 
ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/05/07 को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा ङ्जवबािराई रेिी ऩठाइएको। 

१०.६ कङ्जऩरवस्तङ्ट, ङ्ञजल्रा तौङ्झरहवा नियऩाङ्झरका वडा नॊ. २ ङ्ञस्थत यत्नयाज्म उच्च भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारमका  ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकरे ङ्जवद्यारमको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना ियेको सम्फन्धभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३।०३।२७ को फैठकफाट यत्नयाज्म उच्च 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, तौङ्झरहवाका ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरू तत्कारीन 
अध्मऺ भानङ्टल्राह िाॉ, सदस्महरू सत्म नायामण र्शङ्टक्र, ङ्जवरे्शश्वय ब ङ्टज, सङ्चयता आचामण, कोषफहादङ्टय 
भल्र, धभणफहादङ्टय रार श्रीवास्तव, कल्रङ्ट मादव, सदस्म रे्शषयाभ मादव, ऩूवण प्र.अ. वीयेन्र प्रताऩ 
चौधयी य ङ्झन.प्र.अ. ङ्छदवाकयप्रसाद चौधयीरे अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनजहरूसॉि 
स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा अनङ्टसन्धानका िभभा यत्नयाज्म रक्ष्भी उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका तत्कारीन अध्मऺ भानङ्टल्राह िाॉ, ङ्झन.प्र.अ. ङ्छदवाकयप्रसाद चौधयी तथा ऩूवण 
प्र.अ. वीयेन्रप्रताऩ चौधयीरे ङ्जवऻान बवन ङ्झनभाणणका सम्फन्धभा भूल्माॊकनबन्दा फढी ब ङ्टिानी बएको 
यकभ ङ्जपताण ियेको उल्रेि िये ताऩङ्झन ङ्झनजहरूरे ङ्जवऻान बवन ङ्झनभाणण िदाण ङ्झफना प्रङ्झतस्ऩधाण 
ङ्झनभाणण ियी ियाई प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकनबन्दा फढी िचण देिाई य ब ङ्टिानीसभेत ङ्छदई ङ्जवद्यारम 
बौङ्झतक सङ्टधाय कामणिभ सिारन ङ्जवङ्झध तथा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, कङ्जऩरवस्तङ्ट य सो 
ङ्जवद्यारमफीच बएको सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञित व्मवस्थाको ऩारना नियी ब ङ्टिानी ङ्छदने ङ्झरने कामण 
ियेको य राित इङ्जष्टभेट अनङ्टसायको ङ्झनभाणण कामण तोङ्जकएको सभमावङ्झधभा सम्ऩङ्ङ नियेको, ङ्झनणणम 
िदाण फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियी जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत 
अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको तथ्महरू ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको य ङ्झनजहरूरे ऩेस 
ियेको स्ऩष्टीकयण जवापहरूभा कङ्ट नै आधायहरू नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा सन्तोषजनक नदेङ्ञिएकारे ङ्ञजल्रा 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

कङ्जऩरवस्तङ्ट तौङ्झरहवा नियऩाङ्झरका वडा नॊ.२ भा ङ्ञस्थत यत्नयाज्म उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमका 
ङ्झन.प्र.अ. ङ्छदवाकयप्रसाद चौधयी तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका सदस्म एवॊ ङ्ञर्शऺक प्रङ्झतङ्झनङ्झध रे्शषयाभ 
मादवराई आवश्मक कानूनी प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा १२ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
कामाणरम, कङ्जऩरवस्तङ्टभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ भानङ्टल्राह िाॉ, सदस्महरू सत्मनायामण र्शङ्टक्र, ङ्जवरे्शश्वय 
ब ङ्टज, सङ्चयता आचामण, कोषफहादङ्टय भल्र, धभणफहादङ्टय रार श्रीवास्तव, कल्रङ्ट मादव य ऩूवण प्र.अ. 
वीयेन्र प्रताऩ चौधयीका हकभा आवश्मक कानूनी प्रङ्जिमा ऩूया ियी अन्म आवश्मक कायफाही िनण 
य कानूनी प्रङ्जिमा ऩूया नियी ङ्झनमङ्टि बएका ङ्ञर्शऺक तथा कभणचायीहरूका सम्फन्धभा ङ्झनमभानङ्टसाय 
आवश्मक कायफाही िनण ियाउन सभेत आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, कङ्जऩरवस्तङ्टराई रेिी ऩठाइएको ।  

१०.7 काङ्झरका भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, ङ्झनफङ्टवािकण , स्माङ्जाका प्राथङ्झभक तहका ङ्ञर्शऺक ढाकायाभ न्मौऩानेरे 
अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान िदाण ङ्ञर्शऺक ढाकायाभ न्मौऩाने य उि 
ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩक ङ्ञचन्ताभङ्ञण न्मौऩानेरे जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना 
िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको देङ्ञिन आई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 

२०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्ञर्शऺक 
ढाकायाभ न्मौऩाने य प्रअ ङ्ञचन्ताभङ्ञण न्मौऩानेफाट स्ऩष्टीकयण भाि ियी ऩेस िने बङे्ङ आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/४/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झनजहरूफाट प्राप्त स्ऩष्टीकयणभा ङ्ञर्शऺक ढाकायाभ न्मौऩाने 
ङ्जवद्यारमको काभकाजभा जाॉदा काज ङ्जववयण बनण फाॉकी यहेको, िमर अवङ्झधको तरफको हङ्टन 
आउने यकभ याजस्व दाङ्ञिरा बइसकेको,  आपूहरूरे दङ्टयार्शमऩूणण तङ्चयकारे कङ्ट नै कामण नियेको 
बङे्ङ व्महोया उल्रेि ियी िल्ती ढाकछोऩ िने ियी य आफ्नो ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको 
ङ्जवषमराई कानूनसम्भत ढॊिरे िण्डन िनण नसकेको देङ्ञिॉदा ङ्झनजहरूरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण 
व्महोया सन्तोषजनक नबएको य ङ्झनजहरू दङ्टवै जनारे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 

२०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म अनङ्टसन्धानफाट 
स्थाङ्जऩत बइसकेको हङ्टॉदा ङ्ञर्शऺक ढाकायाभ न्मौऩाने य प्रधानाध्माऩक ङ्ञचन्ताभङ्ञण न्मौऩानेराई कानून 
फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही िनण ियाउन य सोको जानकायी आमोिभा 
उऩरब्ध ियाउन ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमराई आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/05/17 को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी 
ऩठाइएको । 

१०.8 काठभाडौं ङ्ञर्शऺा क्माम्ऩसका ऩूवण क्माम्ऩस प्रभङ्टि प्रेभनायामण अमाणर सभेतको ङ्झभरेभतोभा रै्शङ्ञऺक 
सङ्टधायको राङ्झि आएको यकभ ङ्जहनाङ्झभना ियेको बङे्ङ सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन उऩय 
आमोिभा छरपर ियी ङ्झत्र.ङ्जव. ङ्ञर्शऺा र्शास्त्र केन्रीम ङ्जवबािभा कामणयत प्रा.डा. प्रेभनायामण अमाणर 
तथा नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठानका कभणचायीिम ऻानहङ्चय अङ्झधकायी य ब ङ्टरफहादङ्टय शे्रष्ठरे आपू कामणयत 
ङ्झनकामसॉि ऩूवण अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय भात्र काठभाडौं ङ्ञर्शऺा क्माम्ऩसभा आॊङ्ञर्शक सभम काभ िनङ्टणऩनेभा 
सो नियी जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ङ्झनवाणह नियेको 
हङ्टॉदा ङ्झनजहरूसॉि स्ऩष्टीकयण भाि िने आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३।०३।१५ को ङ्झनणणमफभोङ्ञजभ 
तीनै जनारे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण जवाप सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको, ङ्झत्र.ङ्जव. कामणकायी ऩङ्चयषद्को 
ङ्झनणणम नॊ. ९७६ को (ि) भा यहेको “ङ्झत्र.ङ्जव.का फहारवारा ऩदाङ्झधकायीरे आपू कामणयत यहेको 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

कामाणरम/क्माम्ऩस फाहेक अन्मत्र ऩूया वा आॊङ्ञर्शक रूऩभा काभ िनण ऩाइने छैन” बङे्ङ व्मवस्था 
ङ्जवऩयीत यहेको साथै ङ्झनजहरूरे अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत बएकोरे 
ङ्झत्रब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, ङ्ञर्शऺार्शास्त्र केन्रीम ङ्जवबािभा कामणयत प्रा.डा. प्रेभनायामण अमाणर तथा 
नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठानका कभणचायीिम ऻानहङ्चय अङ्झधकायी य ब ङ्टरफहादङ्टय शे्रष्ठराई प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान 
आमोि ऐन, २०४८ को दपा १२ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्ञततमायवारा सभऺ आमोिको 
ङ्झभङ्झत 2073/05/17 को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

११.  सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास अन्तिणत 

११.१ काङ्झरकोट ङ्ञजल्रा ङ्झसऩिाना िा.ङ्जव.स.का तत्कारीन िा.ङ्जव.स. सङ्ञचव हार ङ्ञजल्रा जाजयकोट, 
भजकोट िा.ङ्जव.स. सङ्ञचव (ना.सङ्ट.) ऩदभा कामणयत टेकयाज र्शभाणरे आफ्नो ऩदीम दाङ्जमत्व एवॊ 
ङ्ञजम्भेवायी फभोङ्ञजभका अङ्झबरेि, कािजातहरू च ङ्टस्त दङ्टरुस्त यािेको नऩाइएको, ऩेश्की पर्छ्यौट 
तपण  सभमभा ऩहर नियेको य िा.ङ्जव.स.फाट सम्ऩङ्ङ मोजनाहरूको मथाथण ङ्जववयण अङ्झबरेिफाट 
नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनजरे जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म 
ऩारना नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) 
फभोङ्ञजभ अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको ऩङ्टङ्जष्ट बएकोरे आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०३/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा ङ्झनजरे ङ्छदएको स्ऩष्टीकयणभा आपूरे ियेको उऩमङ्टणि काभको कङ्ट नै 
कानूनी आधाय य औङ्ञचत्मता सभेत िङ्टराउन नसकी तत्कारीन घटना िभको व्मातमा भात्र ियी 
ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण कानूनसम्भत रूऩभा ङ्ञचत्तफङ्टझ्दो य सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनज 
टेकयाज र्शभाणराई प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसायको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण 
ियाउनका राङ्झि अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन¸ २०४८ को दपा १२ फभोङ्ञजभ 
सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारमभा आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/04/30 को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

१२.  िानेऩानी तथा सयसपाइ भन्त्रारम अन्तिणत 

१२.१  काठभाडौं उऩत्मका िानेऩानी ङ्झरङ्झभटेडको फानेश्वय र्शािा कामाणरमिाया आ॰व॰ २०६४/०६५ य 
आ.व. २०६५/०६६ भा सिाङ्झरत काठभाडौं बिऩङ्टय सडक ङ्जवस्ताय मोजना अन्तिणत 
िानेऩानीको ऩाइऩ तथा बल्बहरू ङ्चयरोकेसन सम्फन्धी (कोटेश् वय तीनकङ्ट नेदेङ्ञि जङ्झडफङ्टटी भनहया 
ऩङ्टरसम्भ) कामणका राङ्झि िङ्चयएको िङ्चयद कामणभा अङ्झनमङ्झभतता य भ्रष्टाचाय ियेको बङे्ङ सम्फन्धभा 
काठभाडौं उऩत्मका िानेऩानी ङ्झरङ्झभटेड आङ्झथणक प्रर्शासन ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्जवङ्झनमभ ३५ 
को उऩङ्जवङ्झनमभ (ि), ङ्जवङ्झनमभ ३९, ङ्जवङ्झनमभ ४१ को उऩङ्जवङ्झनमभ (२) भा व्मवस्था ियेको 
प्रङ्जिमा ऩूया ियेको नदेङ्ञिएकोरे जानीजानी ङ्झनणणम िदाण फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने 
कामणङ्जवङ्झधको य आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टन आएकोरे प्रफन्धक चन्ररार नकभॉ, कामाणरम प्रभङ्टि याजीव जोर्शी, कामाणरम प्रभङ्टि यभेर्श 
के॰सी॰, प्रभङ्टि/उऩ भहाप्रफन्धक ऻानेर्शनन्द फज्राचामण, सहामक प्रफन्धक सॊजीव ङ्जविभ याणा, 
कामाणरम प्रभङ्टि ङ्झतथणयाज ऩौडेर, कामाणरम प्रभङ्टि ङ्ञचत्रप्रकार्श भास्के य इङ्ञन्जङ्झनमय नायामण 
कणणसॉि स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा ङ्झनजहरूको स्ऩष्टीकयण व्महोया सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको य 
अनङ्टसन्धानफाट अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म स्थाङ्जऩत बएकोरे प्रफन्धक चन्ररार नकभॉ, कामाणरम 
प्रभङ्टि याजीव जोर्शी, प्रभङ्टि यभेर्श के.सी., कामाणरम प्रभङ्टि ङ्ञचत्रप्रकार्श भास्के, इङ्ञन्जङ्झनमय नायामण 
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कणणराइण प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम कायफाही सजाम िनण आमोिको 
ङ्झभङ्झत 2073/05/07 को ङ्झनणणमानङ्टसाय काठभाडौं उऩत्मका िानेऩानी ङ्झरङ्झभटेड, सॊचारक 
सङ्झभङ्झतसभऺ रेिी ऩठाइएको। 

१३.  ऩर्शङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारम अन्तिणत 

१३.१  दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थान, काठभाडौंिाया सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोि 
सभेत ियेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानको होङ्झडणङ फोडण 
िङ्चयद कामणभा सॊस्थानका तत्कारीन भहाप्रफन्धक ङ्झसमायाभप्रसाद ङ्झसॊह¸ आङ्झथणक प्रर्शासन प्रभङ्टि 
रै्शरेन्रकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये य फजाय ङ्जवकास अङ्झधकृत सङ्ञञ्जव झाफाट दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थान¸ आङ्झथणक 
प्रर्शासनसम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी¸ 2066¸ सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 2063 य सावणजङ्झनक िङ्चयद 
ङ्झनमभावरी¸ 2064 फभोङ्ञजभ कामण ियी फोरऩत्रको भाध्मभफाट होङ्झडणङ फोडण िङ्चयद कामण एउटै 
प्माकेजभा िनङ्टणऩनेराई टङ्टिा टङ्टिा ियी आफ्नो अङ्झधकाय नै नबएको दयबाउऩत्रको भाध्मभफाट 
िङ्चयद िने काभ ियेको¸ होङ्झडणङ फोडण िङ्चयदको ङ्झनणणम िदाण फाध्मात्भकरूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झध 
तथा प्रङ्जिमाको ऩारना नियेको तथा आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झतअनङ्टसाय ऩारन िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्महरू 
ऩारना नियेको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको तथा रै्शरेन्रकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये य सङ्ञञ्जव झारे ऩेस ियेका 
स्ऩष्टीकयण जवापहरूभा कानूनसम्भत रूऩभा काभ ियेको व्महोया बन् न नसकी ङ्झनजहरूको 
स्ऩष्टीकयण जवाप सन्तोषजनक देङ्ञिन नआएको हङ्टॉदा आङ्झथणक प्रर्शासन प्रभङ्टि रै्शरेन्रकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये 
य फजाय ङ्जवकास अङ्झधकृत सञ्जीव झारे जानीजानी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन¸ 

२०४८ को दपा ३ को देहाम (क)¸ (ि) य (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामणहरू ियेको 
प्रभाणहरूफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकारे दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानका आङ्झथणक प्रर्शासन प्रभङ्टि रै्शरेन्रकङ्ट भाय 
ङ्ञघङ्झभये य फजाय ङ्जवकास अङ्झधकृत सञ्जीव झाराई कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्जवबािीम 
कायफाही सजाम िनण ियाउन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन¸ २०४८ को दपा 12 
फभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय¸ ऩर्शङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारमभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  
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५.३  सचेत 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा १२ को उऩदपा (१) भा 
सावणजङ्झनक ऩदधायण ियेको व्मङ्ञिरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण आमोिराई सन्तोषजनक नरािेभा 
आमोिरे ङ्झनजराई सचेत ियाउन सक्ने व्मवस्था बए अनङ्टसाय आङ्झथणक वषण २०७३/७४ भा सचेत 
ियाइएको ङ्जववयण देहामभा उल्रेि िङ्चयएको छ । 

१.  बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम अन्तिणत 

 भारऩोत कामाणरम, ङ्झडल्रीफजायभा का.ङ्ञज. साङ्झफक ऩर्शङ्टऩङ्झत ८(च) ङ्जक.नॊ.१९६ य ङ्जक.नॊ.१९७ का 
दताण प्रङ्जिमाभा यहेका जग्िाहरूको दताण प्रङ्जिमाराई अिाङ्झड नफढाई राभो सभमदेङ्ञि दङ्ट:ि हैयानी 
ङ्छदई प्रभङ्टि भारऩोत अङ्झधकृत ठाकङ्ट यप्रसाद ङ्झनयौरारे आफ्नो कामाणरमको काभ कायफाहीभा 
उदासीन यहेको य जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना 
नियेको बङे्ङ उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा प्रभङ्टि भारऩोत अङ्झधकृत ठाकङ्ट यप्रसाद ङ्झनयौरा 
सभऺ सेवाग्राहीरे ियेको िङ्टनासोराई कानूनफभोङ्ञजभको सभाधानको ऩहर नियी पाॉटवाराहरू 
सभऺ ऩठाई आपूरे ङ्झनकासा ङ्छदनङ्ट ङ्छदराउनङ्टऩने ङ्जवषमराई फेवास्ता ियेको देङ्ञिएको, आफ्नो 
कामाणरमफाट सेवाग्राहीको कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टनङ्टऩने काभ कायफाही एवॊ ऩत्राचायहरू मथासभमभै िने 
ियाउने सम्फन्धभा आपूसभऺ सेवाग्राहीहरूरे जानकायी ियाउॉदा ऩङ्झन भातहतका कभणचायीहरूतपण  
ऩन्छाई कामाणरमको काभकायफाहीभा उदासीन यहेको य जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय 
ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको अनङ्टसन्धानफाट िङ्टल्न एवॊ ऩ ङ्टङ्जष्ट हङ्टन आई ङ्झनजरे 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको 
अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा सोही ऐनको दपा ११ फभोङ्ञजभ आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७२/११/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झनजसॉि स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा स्ऩष्टीकयणभा 
कानूनसम्भत आधाय य कायण िङ्टराउन नसकी सन्तोषजनक नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनज भारऩोत अङ्झधकृत 
ठाकङ्ट यप्रसाद ङ्झनयौरारे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ (छ) 
फभोङ्ञजभ आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम दाङ्जमत्व ऩारना नियी अनङ्टङ्ञचत कामण 
ियेको तथ्म अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत बइयहेको हङ्टॉदा ङ्झनज प्रभङ्टि भारऩोत अङ्झधकृत ठाकङ्ट यप्रसाद 
ङ्झनयौराराई कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी सचेत ियाउन बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम, 
ङ्झसॊहदयफायराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणम अनङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

२.  वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारम अन्तिणत 

कास्की ङ्ञजल्रा ङ्झसद्ध-३ पैं चोक ङ्ञस्थत ङ्चयठे्ठिोरा आरूिकण  साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूहका 
अध्मऺ य सङ्ञचव रिामतका व्मङ्ञिहरूरे ङ्ञजल्रा वन कामाणरमका येन्जय सभेतको ङ्झभरेभतोभा 
कामणमोजनारे तोके बन्दा फढी ऩङ्चयभाणभा काठ काटी भनोभानी तङ्चयकारे टेण्डय प्रङ्जिमा सम्ऩङ्ङ 
ियाइ कानूनङ्जवऩयीत कामण ियेको बङे्ङ सभेतको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा सहामक वन 
अङ्झधकृत भहाप्रसाद ओझारे रूिको हाॉिाङ्झफिाफाट सभेत िोङ्झरमा प्राप्त हङ्टन सक्ने बनी भूल्माॊकन 
तेङ्चयजको कैङ्जपमत भहरभा उल्रेि ियेको देङ्ञिएको य सोराई सभेत ध्मानभा यािी छऩान 
नम्फङ्चयङ िङ्चयएको बन्दा कभ रूिहरूको भात्र कटान सहभङ्झत ङ्झसपाङ्चयस िनङ्टणऩनेभा सम्ऩूणण रूिहरू 
कटान ङ्झसपाङ्चयस ियेको तथा घाटिद्दीभा भौज्दात यहेको काठ दाउयाको नाऩी रित ङ्झरॊदा काठ 
हङ्टनेराई सभेत दाउया कामभ ियी नाऩजाॉच ियेको देङ्ञिॊदा सहामक वन अङ्झधकृत भहाप्रसाद 
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ओझारे जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारन िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा ३ को देहाम (छ) 
फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजराई स्ऩष्टीकयण भाि िने बनी आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३।०५।०७ को फैठकफाट ङ्झनणणम बए फभोङ्ञजभ ङ्झनजसॉि स्ऩष्टीकयण भाि ियी ऩेस 
िङ्चयएकोभा ङ्झनजरे ियेको प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकन य कटान भङ्टछान ऩश्चातको काठ दाउयाको 
ऩङ्चयभाणभा पयक बएको तथ्म ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको अवस्थाभा सहामक वन अङ्झधकृत भहाप्रसाद ओझारे 
ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नबएको हङ्टॉदा प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकन िने ङ्झनज सहामक वन 
अङ्झधकृत भहाप्रसाद ओझाराई कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी सचेत ियाउन अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा १२ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नेऩार 
सयकाय वन तथा ब ूसॊयऺण भन्त्रारम, ङ्झसॊहदयफायराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को 
ङ्झनणणम अनङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 
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५.४ असङ्टर उऩय 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा १२क भा व्मवस्था बए अनङ्टसाय सावणजङ्झनक 
ऩद धायण ियेको व्मङ्ञिरे अनङ्टङ्ञचत कामण ियी नेऩार सयकाय वा सावणजङ्झनक सॊस्थाराई हाङ्झन, नोक्सानी 
ऩङ्टय ्माएकोभा त्मस्तो हाङ्झन नोक्सानी सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिफाट बङ्चयबयाउ िनणका राङ्झि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा 
अङ्झधकायीराई रेिी ऩठाउन सक्ने बए अनङ्टसाय आङ्झथणक वषण २०७३/७४ भा आमोिफाट ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ 
िने ियी अङ्ञततमायवाराहरूराई रेिी ऩठाइएको छ ।  
१. अथण भन्त्रारम अन्तिणत 

१.१  ङ्जवनोद अमाणर ङ्झफभा सङ्झभङ्झतको सिारक सङ्झभङ्झतको सदस्म यहेको अवङ्झधभा स्काबेटयको ङ्झफभा यकभ 
दाङ्झफभा रास कट्टी निने रिामतको ङ्झनणणम ियाई ङ्झभङ्झत २०६८।१०।२९ ितेदेङ्ञि ङ्झफभा 
सङ्झभङ्झतको कामणकायी ङ्झनदेर्शक यहेको अवस्थाभा ङ्झफभा सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०६८।१०।०९ ितेको 
ङ्झनणणमको आधायभा ङ्झभङ्झत २०६८।०७।९ िते सॊिङ्टवासबा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत श्माफङ्टन िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 
४ कङ्ट सङ्टवाको सडकभा अऻात सभूहरे आिजनी ियी ऩूणण रूऩभा ऺङ्झत बएको आफ्नो स्वाङ्झभत्वभा 
यहेको अमाणर कन्स्ट्रक्सन कम्ऩनीको स्काबेटयको ऺङ्झतऩूङ्झतण फाऩत आकङ्ञस्भक ङ्झफभा कोषफाट 
रु.12,11,396।–  यकभ ङ्झरई कोषफाट रु.३,४५,२४२।१६ फढी ब ङ्टिानी ङ्झरएको व्महोया 
ङ्झफभा सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७०।०३।०५ ितेको ङ्झनज ङ्जवनोद अमाणरको सम्फन्धभा बएको आदेर्श 
य ङ्झभङ्झत २०७२।०४।१३ ितेको ऩत्रको व्महोयाफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको देङ्ञिएकोरे उि यकभ 
रु.३,४५,२४२।१६  ङ्झनज ङ्जवनोद अमाणरफाट तीन भङ्जहनाङ्झबत्र कानूनफभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय ियी सो 
को जानकायी आमोिराई ङ्छदन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झफभा 
सङ्झभङ्झतराई रेिी ऩठाइएको । 

२.  वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारम अन्तिणत 

२.१  अछाभ ङ्ञजल्रा बैयवस्थान िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. ८ य ९ ङ्ञस्थत जनसेवा साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०६५/१२/३० को साधायण सबाको बेराफाट ऩूवण िोटो सॊकरन 
िङ्चययहेको िॊिा योङ्ञजन एण्ड टऩेनटाइन कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड, िङ्ङाऩङ्टय, फाॉकेराई २०६६ वैर्शािदेङ्ञि 
रािू हङ्टने ियी ५ वषणका राङ्झि ऩङ्टन् िोटो सॊकरन िनण ङ्छदने ङ्झनणणम बए अनङ्टरूऩ ङ्झभङ्झत 
२०६६/०४/०१ भा ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, अछाभका प्रङ्झतङ्झनङ्झधको योहफयभा िॊिा योङ्ञजन एण्ड 
टऩेनटाइन कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड य जनसेवा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सङ्झभङ्झतका फीच ऩङ्टन् सम्झौता 
बएको, उि सम्झौता वन ऐन, २०४९ को दपा २५ तथा िोटो सॊकरन (कामणङ्जवङ्झध) ङ्झनदेङ्ञर्शका, 
२०६४ को ङ्जवङ्जवध िण्डभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभको देङ्ञिएको साथै जनसेवा साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतको आ.व. २०६६/०६७ को से्रस्ता ऩयीऺणफाट रु.१८,५६०।-, 
आ.व.२०६७/०६८ को से्रस्ता ऩयीऺणफाट रु.१,०३,६८५।-, सचेतना कामणिभको राङ्झि 
रु.३०,०००।- य ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, अछाभको ऩ.सॊ. २०७१/०७२ च.नॊ. १०१२ ङ्झभङ्झत 
२०७१/१२/११ को प्रङ्झतवेदन फभोङ्ञजभ रु.२,६५८।- ियी जम्भा रु.१,५४,९०३।७४ ङ्झफना 
ङ्झफर बऩाणइ िचण ियेकोरे सो यकभ फेरुजङ्ट कामभ बएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा उऩबोिा सङ्झभङ्झतको 
अध्मऺ य सङ्ञचवको सॊमङ्टि दस्तितफाट जनसेवा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सङ्झभङ्झतको फैंक िाता 
सॊचारन बएको, आम्दानी य िचणको हय ङ्जहसाफ य से्रस्ता आङ्छदको ङ्जववयण दङ्टरुस्त याख्न ेय रेिा 
ऩयीऺण ियाउने भङ्टतम दाङ्जमत्व अध्मऺ य सङ्ञचवको बएकोरे जनसेवा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतको अध्मऺ नमायाभ वमक य सङ्ञचव ऩदभफहादङ्टय फङ्टढाफाट फेरुजङ्ट देङ्ञिएको यकभ 
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रु.१,५४,९०३।७४ प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय वा पछमौट िनण ियाउन 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, अछाभराई रेिी 
ऩठाइएको । 

२.२  ङ्ञचतवन याङ्जष्डम ङ्झनकङ्ट ञ्ज अन्तिणतको भध्मवतॉ ऺेत्रका राङ्झि नेऩार सयकाय, वन तथा ब-ूसॊयऺण 
भन्त्रारमभापण त ङ्झनकासा बई िचण बएको यकभभध्मे भहारेिा ऩयीऺकको प्रङ्झतवदेनभा औॊल्माइएका 
फेरुजङ्ट तथा असङ्टरउऩय िनङ्टणऩने यकभहरूका हकभा अङ्झफरम्फ (३ भङ्जहनाङ्झबत्र) पर्छ्यौट ियी सोको 
जानकायी आमोिराई ङ्छदने ियी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय वन तथा 
बसूॊयऺण भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको । 

२.३  कास्की ङ्ञजल्रा ङ्झसद्ध िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 3 ङ्ञस्थत ङ्चयठे्ठिोरा साभङ्टदाङ्जमक वनभा १५ थान रूि 
प्राङ्जवङ्झधक सहमोिभा छऩान बएकोभा ती रूिहरूको प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकनफाट काठ 604 क्मङ्ट.ङ्जपट 
य दाउया १.१० चट्टा उत्ऩादन हङ्टने भूल्माॊकन बएकोभा कटान भङ्टछान ऩश्चात काठ ८८५.२९ 
क्मङ्ट.ङ्जपट य दाउया ०.७५ चट्टा उत्ऩादन बएको देङ्ञिएफभोङ्ञजभ उि काठ दाउया कटान भङ्टछान 
फाऩतको यकभ रु.1,01,724।- साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूहको िाताभा य भङ्ट.अ.कय 
फाऩतको नऩङ्टि यकभ रु.11,338।45 सयकायी िाताभा य सम्फङ्ञन्धत सभूहफाट सार ङ्झफिीफाट 
काठ ङ्झफिी फाऩतको नऩङ्टि याजस्व रु.13,525।75 नेऩार सयकायको िाताभा दाङ्ञिरा ियेको 
बङे्ङ ङ्झभङ्झसरफाट नदेङ्ञिएकोरे उि यकभ सम्फङ्ञन्धत िाताहरूभा दाङ्ञिरा िनण रिाउने आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/०५/०७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको । 

3.  सूचना तथा सॊचाय भन्त्रारम अन्तिणत 

३.१  नेऩार टेङ्झरकभ, तौङ्झरहवा र्शािाराई आवश्मक बएको Permanently Lubricated HDPE (PLHDPE) 

Duct Pipes and Accessories िङ्चयद िने सम्फन्धभा M/S RONIX POLYMER Pvt. Ltd, INDIA 

सॉि 3, October 2007 भा िङ्चयद सम्झौता बए ऩश्चात सम्झौता नॊ. NDCL/15/063-64 अन्तिणत 
आमात िङ्चयएको ऩाइऩभध्मे १८१ क्वाइर ऩाइऩ ङ्जवङ्झबङ्ङ ठाउॉफाट टङ्टङ्जिएको प्रमोि िनण नसङ्जकने 
अवस्थाभा यहेको बङे्ङ सभेत व्महोयाको नेऩार टेङ्झरकभका ऩङ्ञश्चभािर ऺेत्रीम ङ्झनदेर्शनारम, 

बैयहवाका उऩ प्रफन्धक बानङ्टयाज शे्रष्ठ सॊमोजक यहेको छानङ्झफन सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०६६/५/२२ 
को प्रङ्झतवेदन यहेको, M/S RONIX POLYMER Pvt. Ltd, INDIA फाट १० ङ्जकङ्झभ (योर) ऩाइऩ 
ढङ्टवानी िनण फाॉकी यहेको तथा िङ्टणस्तयहीन ऩाइऩ १८१ क्वाइर ऩाइऩ Replacement  नियी 
रु.१,८२,५१,६८४।१६ ब ङ्टिानी रिकेोभा प्रमोजन मोग्म यहेको २५९ क्वाइर ऩाइऩको यकभ 
रु.१,३५,४८,४७२।४९ फाहेक उऩमोि मोग्म नबएका तथा साभान नऩङ्टि बएका कायण फढी 
ब ङ्टिानी बएको देङ्ञिएको रु.४७,०३,२११।६७ तथा बन्सायभा फढी ब ङ्टिानी बएको 
रु.२२६७९५३।७२ य बन्सायफाट साभान छङ्टटाउॉदा डेभयेज फाऩत ब ङ्टिानी ियेको यकभ 
रु.४०,१४६।६४ सभेत ियी नेऩार टेङ्झरकभराई हाङ्झन नोक्सानी बएको कङ्ट र यकभ 
रु.७०,११,३१२।०३ हङ्टने देङ्ञिएकोभा Performance Bond फाऩतको यकभ रु.२३,७४,३६०।- 
जपत बई नेऩार टेङ्झरकभको िाताभा जम्भा बइसकेको यकभ घटाउॉदा िङ्टद हाङ्झन नोक्सानी यकभ 
रु.४६,३६,९५२।०३ M/S RONIX POLYMER Pvt. Ltd, INDIA फाट असङ्टर उऩय िनण 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार टेङ्झरकभराई रेिी ऩठाइएको । 
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४.  ङ्ञर्शऺा भन्त्रारम अन्तिणत 

४.१  ऩसाण ङ्ञजल्रा नभङ्टना िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ४ ऩोिङ्चयमाभा सिाङ्झरत ङ्ञजल्रा उच्चाङ्गर उच्च भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारमभा अङ्झनमङ्झभतता बएको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्जवद्यारमको छात्राफास 
बवनको ङ्झनभाणणका केही कामण अझै फाॉकी यहेको य ङ्जवद्यारमका नाभभा यहेका िटार (सटय) 
बाडाभा ङ्छदएफाट ङ्जवद्यारमराई प्राप्त हङ्टनङ्टऩने रु.४,२४,०४६।- भध्मे रु.१,०२,३००।- भात्र 
असङ्टरी बै रु.३,२१,७४३।- असङ्टर उऩय हङ्टन फाॉकी यहेको व्महोया िङ्टल्न आएकोरे ङ्जवद्यारमको 
छात्राफास बवन ङ्झनभाणण कामण सम्ऩङ्ङ ियी उऩमोि मोग्म फनाउन आवश्मक व्मवस्था िनण ियाउन 
तथा ङ्जवद्यारमरे बाडाभा रिाएको िटार (सटय) को बाडा फाऩतको असङ्टर उऩय हङ्टन फाॉकी यहेको 
यकभ ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, ऩसाणको सभेत सहमोि ङ्झरई सम्फङ्ञन्धतहरूफाट मथार्शीघ्र असङ्टर 
उऩय ियी ियाई ङ्जवद्यारमभा आम्दानी फाॉध्ने व्मवस्था िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०९/२८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, ऩसाणराई रेिी ऩठाइएको । 

४.२  याभरुर प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, कास्कीभा छात्रवृङ्ञत्त यकभ ङ्जवतयण नियेको, अषे्डङ्झरमन नािङ्चयकरे 
ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभाणणको राङ्झि ङ्छदएको यकभ ङ्जहनाङ्झभना ियेको बङे्ङ ङ्जवषमको उजङ्टयी उऩय 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अषे्डङ्झरमन नािङ्चयक रयेन्स जस्भीरे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा उनका प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
एवॊ स्थानीम अङ्झबबावक िेभयाज अङ्झधकायीराई ऩठाएको यकभ १९४२५ अषे्डङ्झरमन डरयको 
ङ्जवङ्झनभम दय अनङ्टसाय हङ्टने नेऩारी रुऩैमाॉ जम्भा रु.१४,८१,४६६।९० भध्मे प्र.अ. िङ्टरुप्रसाद 
ऩोियेरराई रु.९,८३,०००।- भात्र फङ्टझाएको प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकोरे पयक देङ्ञिन आएको 
यकभ रु.४,९८,४६६।९० ङ्झनज िेभयाज अङ्झधकायीफाट बङ्चयबयाउ ियी ङ्जवद्यारमको िाताभा जम्भा 
िनण साथै प्रधानाध्माऩक िङ्टरुप्रसाद ऩोियेररे ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, कास्कीफाट आङ्झथणक वषण 
२०६८/०६९भा ङ्झनकासा बएको य ङ्जवतयण निङ्चयएको िङ्चयफ, दङ्झरत तथा अऩाङ्ग छात्रवृङ्ञत्त यकभ 
रु.१५,८००।÷ तथा आङ्झथणक वषण २०६७/०६८ भा र्शौचारम ङ्झनभाणणको राङ्झि ङ्झनकासा बएको 
रु.२,००,०००।÷ फाट र्शौचारम ङ्झनभाणण नियी ङ्जवद्यारम िाताभा यहेको जम्भा रु.२,१५,८००।÷ 
यकभ नेऩार सयकायको िाताभा जम्भा िनण आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/११ ङ्झनणाणमानङ्टसाय 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम कास्कीराई रेिी ऩठाइएको । 

४.३  श्री याङ्जष्डम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम चोयाकोमरऩङ्टय-१ धनङ्टषाको प्रधानाध्माऩक ङ्झफनोद कङ्ट भाय मादव य 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ मङ्टिरङ्जकर्शोय साह सभेतरे सयकायी अनङ्टदान यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना एवॊ दङ्टरुऩमोि ियेको बङे्ङ उजङ्टयी सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
कामाणरम धनङ्टषाफाट ङ्जवद्यारम स्थाऩनाकारदेङ्ञि ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा ऩटक ऩटक ियी जम्भा 
रु.१०,४६,८१४।- ङ्झनकासा बएकोभा सो यकभको िचण सम्फन्धभा कङ्ट नै आङ्झधकाङ्चयक प्रभाण 
अनङ्टसन्धानको िभभा उऩरब्ध हङ्टन नसकेको, ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम धनङ्टषाको च.नॊ.२०१२ ङ्झभङ्झत 
२०७३।११।२२ ितेको ऩत्र भापण त रु.१०,२०,३१४।- याजस्व िाता नॊ.१५११२ भा 
दाङ्ञिरा बएको व्महोया अनङ्टयोध बनी जानकायी प्राप्त हङ्टनाको साथै याङ्जष्डम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम 
चोयाकोमरऩङ्टय-१ धनङ्टषाको नाभभा याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक र्शािा कामाणरम जनकऩङ्टयभा यहेको  चल्ती 
िाताभा ङ्झभङ्झत २०७३।१२।२१ ितेसम्भ रु.२१५१२।– जम्भा यहेको बनी या.वा.फैंक जनकऩङ्टय 
र्शािाको च.नॊ.६०६ ङ्झभङ्झत २०७३।१२।२१ ितेको ऩत्र तथा याङ्जष्डम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम 
चोयाकोमरऩङ्टय-१ धनङ्टषाको नाभभा एबयेष्ट फैंक र्शािा कामाणरम जनकऩङ्टयको चल्ती िाताभा 
रु.५०००।- भौज्दात यहेको बनी ङ्झभङ्झत २०७३।१२।२० िते इभेर प्राप्त बएको हङ्टॉदा 
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ङ्जवद्यारमको नाभभा याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक तथा एबयेष्ट फैंक जनकऩङ्टय र्शािाभा जम्भा 
रु.२६,५१२।- भौज्दात देङ्ञिएकोरे उि यकभ नेऩार सयकायको िाताभा ल्माउनका राङ्झि 
आवश्मक व्मवस्था िनण ियाउन य ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको चर/अचर सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण िनण 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/२५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम धनङ्टषाराई रेिी 
ऩठाइएको । 

४.४  भहोत्तयी ङ्ञजल्रा, याङ्जष्डम जनता प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम बयतऩङ्टय- ९ भा आङ्झथणक अङ्झनमङ्झभतता बएको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्जवद्यारम सॊचारन अनङ्टभङ्झतऩत्र, फैंक ङ्जहसाफ ङ्जववयण, 

सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरूको फमान कािज, स्थरित ङ्झनयीऺण ङ्जवद्यारम ङ्जववयण, २०७० सभेतको 
अध्ममन ङ्जवश्लेषण ियी हेदाण ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ िोकङ्ट र ङ्झसॊह कङ्ट र्शवाहा य 
प्रधानाध्माऩक ङ्ञचन्तीकङ्ट भायीरे ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, भहोत्तयीफाट ङ्झभङ्झत २०६६।०७।१३ 
सारदेङ्ञि साभङ्टदाङ्जमक प्राथङ्झभक तहको कऺा १, ङ्झभङ्झत २०६७ सारभा कऺा २ य ङ्झभङ्झत २०६८ 
सारभा कऺा ३ सम्भ बऩूनायामण ङ्झसॊह याजऩङ्टतको ङ्झनजी ५ (ऩाॉच) कठ्ठा जग्िाभा सम्ऩूणण िचण 
ङ्झनजी स्रोतरे व्महोने ियी ङ्जवद्यारम सॊचारन िने अनङ्टभङ्झत ङ्झरई ङ्जवद्यारम सॊचारन ियेको, उि 
ङ्जवद्यारम ३ वटा कऺा कोठा बएको फाॉसको फेयारे फायेको, पङ्ट सको छाना बएको, १५ सेट डेक्स 
फेन्च बएको बनी ङ्जवद्यारम ङ्झनयीऺण पायाभभा उल्रेि बएको य हार सिारनभा नयहेको हङ्टॉदा 
ङ्जवद्यारमको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त  (बौङ्झतक साभग्री सभेत) को उङ्ञचत व्मवस्थाऩन िनण ियाउन य 
ङ्जवद्यारमको नाभभा याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक, जरेश्वय र्शािाभा यहेको भौज्दात यकभ रु.९०,८९७।-  
नेऩार सयकायको िाताभा ल्माउने सम्फन्धभा उङ्ञचत य आवश्मक व्मवस्थाऩन ियाउन आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/०८/०९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, भहोत्तयीराई रेिी ऩठाइएको । 

५.  सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास अन्तिणत 

५.१ िोयिा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत फेङ्झनघाट-आरुघाट-राकेबन्जमाङ सडकको दफङ्टणङ–घ्माल्चोक िण्डभा 
आ.व.२०६५/०६६ को फजेटभा सडक ङ्झनभाणणभा ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत िोयिाफाट सडक 
ङ्झनभाणण उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई सडक ङ्झनभाणण कामणको ब ङ्टिानीभा अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा प्राङ्जवङ्झधक भूल्माकॊ न प्रङ्झतवेदनबन्दा फढी ब ङ्टिानी बएको यकभ रु.२१,७६,६९६।- 
भध्मे फेङ्झनघाट-आरुघाट-राकेबन्जमाङ सडक ङ्झनभाणण उऩबोिा सङ्झभङ्झतको याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक, 

िोयिा र्शािाको िाता ङ्जह.न.२९३७ भा योक्का यहेको यकभ रु.११,५३,६४५।- ङ्जपताण ियी याजश्व 
िाताभा जम्भा िनण ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, िोयिाराई आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/३२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

५.२  ऩसाण ङ्ञजल्रा, रहावयथकयी िा.ङ्जव.स.भा यकभ ङ्जहनाङ्झभना बएको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा ऩूवण आ.व. हरू सभेतका ऩेश्कीहरूको ङ्जववयण अद्यावङ्झधक ियी प्रस्तङ्टत ियेको, 
आ.व.070/071 को रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवदेनरे औॊल्माएका वैद्यनाथप्रसाद सभेत ३४ जनाको 
ङ्जवङ्झबन् न फेरुजङ्ट ऩेश्कीहरूतपण  रु.17,25,841।88 भध्मे रु.5,24,052।- ऩेश्की पर्छ्यौट 
िङ्चयएको बन् ने व्महोया रहावयथकयी िा.ङ्जव.स. को च.नॊ.16 ङ्झभङ्झत 2073/04/25 ितेको 
ऩत्रफाट िङ्टल्न आएको य फाॉकी यहेको ऩेश्की यकभ रु.12,01,789।88 सम्फङ्ञन्धत ऩऺहरूफाट 
पर्छ्यौट िनण एवॊ सोको अनङ्टिभन ियी प्रिङ्झत ङ्जववयण ऩठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, ऩसाणराई रेिी ऩठाइएको । 
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५.३  रूऩन्देही ङ्ञजल्रा, भधङ्टवनी िा.ङ्जव.स का सङ्ञचव प्रद्यङ्टम्नप्रसाद कङ्ट भॉ रिामतरे िा.ङ्जव.स को फजेट 
दङ्टरुऩमोि ियी आङ्झथणक अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ सभेतको उजङ्टयीको सम्फन्धभा भधङ्टवनी िा.ङ्जव.स को 
आ.व २०६५।६६ को ङ्जवकास ङ्झनभाणण रिामत ङ्जवङ्झबङ्ङ कामणिभहरूको यकभका सम्फन्धभा प्राप्त 
भङ्टच ङ्टल्का य ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, रूऩन्देहीको प्रङ्झतवेदनसभेत हेदाण आ.व. 
२०६६/0६७ वैर्शािसम्भको सम्ऩूणण से्रस्ता आिरािीफाट नष्ट बएको देङ्ञिएको, उजङ्टयीभा 
उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवषमको सम्फन्धभा ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, रूऩन्देहीफाट प्राप्त स्थरित 
छानङ्झफन प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ िा.ङ्जव.स. फाट यकभ ङ्झरई काभ ियेका उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतहरूभध्मे सम्झौता यकभ फयाफयको काभ नियेको बङ्झनएका िङ्टराफप्रसाद कङ्ट भॉरे अनङ्टसन्धानको 
िभभा ियेको फमानभा ऩेश्की फाॉकी यकभ चाॉडै दाङ्ञिरा िने व्महोया उल्रेि ियेकोरे असङ्टर 
उऩय िनङ्टणऩने ऩेश्की फाॉकी यकभ अङ्झफरम्फ ङ्झनमभानङ्टसाय असङ्टर उऩय िनण आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०९/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रङ्टङ्ञम्फनी साॊस्कृङ्झतक नियऩाङ्झरकाभा रेिी ऩठाइएको । 

५.४  नेऩारिॊज उऩ-भहानियऩाङ्झरकाभा आ.व. 2049।50 को च ङ्टङ िी कय य सवायी कयको सयकायी 
फाॉकी यकभ असङ्टर उऩय िदाण ब्माज यकभ असङ्टर नियी सावाॉ भात्र असङ्टर ियी उऩ-
भहानियऩाङ्झरकाराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माइएको बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा आ.व. 2049।50 का राङ्झि च ङ्टङ िी कय तथा सवायी कयको फोरऩत्र आह्वान 
ियी फढी कफोर िने बीभाजङ्टणन ऩोियेर य र्शॊकय ऩोियेरसॉि च ङ्टङ िी कयतपण  
रु.1,39,31,000।- य सवायी कय तपण  रु 8,51,111।- यकभ 6 ङ्जकस्ताभा फङ्टझाउने य कङ्ट नै 
ङ्जकस्ता फाॉकी यहेभा सोको ब्माजसङ्जहत फङ्टझाउने सम्झौताभा उल्रेि बए अनङ्टसाय ठेकेदायरे सफै 
यकभ फङ्टझाउनङ्टऩनेभा ऩाॉचौं ङ्जकस्ताको केही य छैठौं ङ्जकस्ताको ियी जम्भा रु.31,11,415।03 
यकभ फाॉकी फक्मौता यहेकोरे प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको सॊमोजकत्वभा सवणदरीम फैठक फसी 
ियेको ङ्झनणणमानङ्टसाय, ङ्झभङ्झत 2071।09।06 को नियऩाङ्झरकाको फोडण फैठकफाट 21 वषणअङ्ञघको 
फक्मौता रु.31,11,415।03 यकभ असङ्टरी िने य ऩाॉचौं ङ्जकस्ता फाऩतको च ङ्टङिीका तपण  5% 
ठेक्का कय रु.3,18,150।- य सवायी कयतपण  5% ठेक्का कय रु.1,48,944।- सभेत ियी 
रु.4,64,095।- यकभको 9 वषणको ब्माज रु.4,20,390।- सभेत जम्भा 
रु.8,87,481।36 ङ्झभनाहा िने बनी बएको ङ्झनणणमानङ्टसाय रु.31,11,415।03 असङ्टर ियी 
फाॉकी ङ्झभनाहा ियेको देङ्ञिएकोरे आ.व. 2049।050 को सवायी कय य च ङ्टङ िी कय असङ्टर उऩय 
िदाण ऩाॉचौं ङ्जकस्ता फाऩतको च ङ्टङ िी कयतपण  5% ठेक्का कय रु.3,18,150।- य सवायी कयतपण  
5% ठेक्का कय रु.1,48,944।- सभेत जम्भा रु.4,67,95।85 य सोको 2050 श्रावणदेङ्ञि 
2069 आषाढ भसान्सम्भको 10% ब्माजरे हङ्टने रु.4,20,390।- ियी कङ्ट र 
रु.8,87,481।36 ङ्झभङ्झत 2071।09।06 को फोडण फैठकरे असङ्टर िनण उऩमङ्टि नहङ्टने 
ङ्झभनाहा िने बनी ियेको ङ्झनणणम प्रचङ्झरत नेऩार कानून फभोङ्ञजभ बए ियेको अवस्था नदेङ्ञिॊदा उि 
ङ्झभनाहा ङ्छदएको यकभ असङ्टर उऩय सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही ियी ियाई सो को जानकायी 
आमोिभा रेिी ऩठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०९/१८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩारिॊज 
नियऩाङ्झरकाको कामाणरम, फाॉकेभा रेिी ऩठाइएको । 

५.५  ङ्ञजल्रा भहोत्तयी, ऩसाण ऩैतोरी िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका तत्कारीन िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत सङ्ञचव 
ङ्ञर्शवचन्र ऩाण्डेसभेतरे ङ्जवकास ङ्झनभाणण काभका राङ्झि ङ्झनकासा बएको फजेट ऩेश्की ङ्झरई/ङ्छदई यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना ियी भ्रष्टाचाय ियेकोरे कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
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आ.व.२०६७/०६८ देङ्ञि २०६९/०७० सम्भ िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा सॊचाङ्झरत ङ्जवकास 
ङ्झनभाणणका मोजनाहरू राित इङ्ञस्टभेटफभोङ्ञजभ कामण सम्ऩङ्ङ ियी प्राङ्जवङ्झधकिाया भूल्माॊकन ियाई 
सोही प्रङ्झतवेदनको आधायभा यकभ ब ङ्टिानी बएको देङ्ञिएको, ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजनाहरू सॊचारन िनण ऩेश्की 
ङ्झरई कामण निने/सम्ऩङ्ङ निने ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञिहरूरे ङ्झरएको जम्भा ऩेश्की यकभ रु.७,८६,७६५।-  
िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको फैंक िाताभा दाङ्ञिरा ियी ऩेश्की पर्छ्यौट बएको य ऩूङ्ञणणकानन्द झाको 
नाभभा यहेको रु.२०००।- ऩेश्कीको सम्फन्धभा िा.ङ्जव.स.को च.नॊ. १८९ ङ्झभङ्झत 
२०७३/११/०९ को ऩत्रानङ्टसाय ङ्झनज हारसम्भ पेरा नऩयेको कायणफाट ऩेश्की पर्छ्यौट िनण 
फाॉकी यहेको ऩाइएकोरे ङ्झनजको नाभभा यहेको ऩेश्की स्थानीम ङ्झनकाम आङ्झथणक प्रर्शासन ङ्झनमभावरी, 
२०६४ को ङ्झनमभ १९० फभोङ्ञजभ सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय िनण/ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/१२/२८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय श्री सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारम भापण त 
साङ्झफक ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत हार ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामाणरम, भहोत्तयीराई रेिी 
ऩठाइएको । 

५.६  यौतहट ङ्ञजल्रा ऩचरुिी िा.ङ्जव.स.का िा.ङ्जव.स. सङ्ञचव कृष्णकान्त झारे सवणदरीम ङ्झनणणम अनङ्टसाय 
ङ्झनभाणण कामण िनङ्टणऩनेभा सो अनङ्टसाय नियी आपैं  मोजना छनोट िने य आपूिङ्टसी िा.ङ्जव.स.को यकभ 
िचण तथा ङ्जहनाङ्झभना ियेको हङ्टॉदा छानङ्झफन ियी कायफाही ियी ऩाऊॉ  बन् ने रिामतको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा िा.ङ्जव.स.को कािजातहरूको अध्ममन िदाण सवणदरीम फैठकहरू फसेको य फैठकहरूफाट 
ङ्जवकास आमोजनाहरूको छनौट ियी यकभको फाॉडपाॉडको ङ्झनणणम ियेको, सॊचारन बएका 
आमोजनाहरूको प्राङ्जवङ्झधकरे ङ्झनभाणण सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवदेन ङ्छदएको आधायभा सम्फङ्ञन्धत उऩबोिा सङ्झभङ्झत 
य ठेकेदायराई यकभ ब ङ्टिानी ङ्छदएको ऩाइनङ्टका साथै रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवदेनभा सभेत कैङ्जपमत 
उल्रेि नबएको, आ.व. 2067/068 देङ्ञि आ.व. 2070/071 सम्भको रेिाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय तत्कारीन िा.ङ्जव.स. सङ्ञचवहरूको नाभभा ऩेश्की यकभ फाॉकी नदेङ्ञिए ऩङ्झन 
रु.७,२४,५१०।- ऩेश्की यकभ आ.व. 2067/068 बन्दा ऩङ्जहरादेङ्ञि नै पर्छ्यौट नबई 
दाङ्जमत्व सदै आएको देङ्ञिएकोरे तत्कारीन ऩचरुिी िा.ङ्जव.स. हार दङ्टिाण बिवती िाउॉऩाङ्झरकाभा 
फाॉकी देङ्ञिन आएको ऩेश्की यकभ रु.७,२४,५१०।- तत्कार असङ्टर उऩङ्टय ियी ऩेश्की पर्छ्यौट 
िनण ियाउनको राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०३/०५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत 
यौतहटराई रेिी ऩठाइएको । 

६.  ऩर्शङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारम अन्तिणत 

६.१  दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थान, दङ्टग्ध ऩदाथण ङ्झफिी ङ्जवतयण आमोजना, रैनचौय, काठभाडौंभा कामणयत रेिा 
अङ्झधकृत ङ्झभनकाजी काकीरे आमोजनाका राङ्झि आवश्मक ऩने साभान िङ्चयद िदाण ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩाटॊसॉि 
भनऩयी ढङ्गरे कङ्झभसन ङ्झरने य राभो सभमसम्भ सरुवा नबई एउटै कामाणरमभा कामणयत यही 
अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात िदाण 
आमोजनाराई आवश्मक ऩने साभग्रीहरूको िङ्चयद  आङ्झथणक प्रर्शासनसम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी, 2066 
को ङ्जवङ्झनमभ 47 य 48 अनङ्टसाय िङ्चयद ियी प्राप्त साभग्रीहरूको ङ्ञजन्सी आम्दानीसभेत फाॉधी 
कयकट्टी ियी सप्रामसणराई ब ङ्टिानी ियेको य कट्टी बएको यकभसभेत फैंक दाङ्ञिरा बएको प्रभाण 
ऩेस हङ्टन आएको, आमोजनाको िाताभा यकभ बए अनङ्टसाय सप्रामसणराई ब ङ्टिानी िनण फाॉकी 
नयािेको¸ आमोजना प्रभङ्टिरे केन्रीम कामाणरमसॉि सभन्वम ियी ङ्झनकासा प्राङ्झप्तऩङ्झछ ब ङ्टिानी िने 
िङ्चयएको¸ ठूरा ऩाटॊको ब ङ्टिानी एकैऩटक िनण यकभ अबावरे आॊङ्ञर्शक ब ङ्टिानी िङ्चयए ताऩङ्झन  
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आमोजनाको िचण िाताभा यकभ बएसम्भ कङ्ट नै ऩाटॊ, सप्रामसणराई फाॉकी नयािेको, साना 
ऩाटॊहरूको ऩूयै ब ङ्टिानी हङ्टने ियेको बङे्ङ आमोजना प्रभङ्टि भाधवप्रसाद ओझा तथा रेिा अङ्झधकृत 
ङ्झभनकाजी काकीको अनङ्टसन्धानका िभभा बएको फमानभा उल्रेि बएको तथा आमोजनाफाट सभेत 
ङ्झरङ्ञित जानकायी प्राप्त बएकारे अङ्झनमङ्झभतता बमो बङ्ङ सङ्जकने आधाय नदेङ्ञिएको, आ.व. 
069/070 य 070/071 भा भहारेिा ऩयीऺकको प्रङ्झतवेदनभा औॊल्माइएका फेरुजङ्ट तथा असङ्टर 
उऩय िनङ्टणऩने यकभहरूको हकभा दङ्टग्ध ङ्जवतयण आमोजना¸ रैनचौयको ऩ.सॊ. 072/073 च.नॊ. 
1948 ङ्झभङ्झत 2073/02/03 को प्रङ्झतफद्धताअनङ्टसाय अङ्झफरम्फ (३ भङ्जहनाङ्झबत्र) पर्छ्यौट ियी 
ियाई सोको जानकायी आमोिराई ङ्छदने ियी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
ऩर्शङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारम य दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानराई रेिी ऩठाइएको । 
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५.५ दङ्टष्ऩङ्चयणाभ सच्माउने 

१.    बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम अन्तिणत 

१.1 रक्ष्भी देवी ङ्झसॊहका नाभभा दताण यहेको सप्तयी ङ्ञजल्रा वभनिाभाकट्टी िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६ को 
ङ्जक.नॊ. २० सभेत जितऩङ्टय िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ५ को ङ्जक.नॊ. १२४ सभेत वडा नॊ. ६ को ङ्जक.नॊ. 
५६ सभेत वडा नॊ. ७ को ङ्जक.नॊ.३७ सभेतको २० ङ्झफघा १२ कठ्ठा १५ धङ्टय जग्िा बङू्झभसङ्टधाय 
कामाणरम, सप्तयीफाट २०४०।३।२२ भा जपत हङ्टने ठहयी पैसरा बई सियभाथा अॊचर अदारत, 

याजङ्जवयाज सियभाथाफाट ङ्झभङ्झत २०४२।५।१३ भा बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम, सप्तयीको पैसरा सदय 
हङ्टने पैसरा बएको य ङ्जवऩऺीरे ऩ"वाणिर ऺेत्रीम अदारत, धनकङ्ट टाभा अनङ्टभङ्झतका राङ्झि ङ्झनवेदन 
ङ्छदएकोभा अनङ्टभङ्झत नऩाउने ियी ङ्झभङ्झत २०४३।४।१४ भा ङ्झनणणम बएको एवॊ सोही ङ्जवषमभा 
सम्भाङ्झनत सवोच्च अदारतभा अनङ्टभङ्झत भाि िदाण सभेत अनङ्टभङ्झत नऩाउने ियी ङ्झभङ्झत २०४५।११।९ 
भा ङ्झनणणम बएको जग्िा भारऩोत कामाणरम, सप्तयीका कामाणरम प्रभङ्टि सभेतरे जग्िा दाङ्ञिर िायेज 
नाभसायी ियी ङ्छदएको बङे्ङ सभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ 
फभोङ्ञजभ हदफन्दीबन्दा फढी बई प्राप्त बएका वा पाॉटवायी ऩेस िदाण पाॉटवायीभा नदेिाई रङ्टकाई 
ङ्झछऩाई यािी जपत बएका जग्िाहरू ङ्झफिी ङ्जवतयण नबएसम्भका राङ्झि नेऩार सयकायको नाभभा 
जग्िाधनी दताण शे्रस्ता कामभ िनङ्टणऩनेभा सो फभोङ्ञजभ नियी योक्का याख्नका राङ्झि भात्र भारऩोत 
कामाणरमभा रेिी ऩठाउने साङ्झफकको प्रचरन यहेकोभा सो प्रचरनको अन्त्म ियी त्मस्तो जग्िा 
ङ्झफिी ङ्जवतयण नबएसम्भका राङ्झि नेऩार सयकायको नाभभा जग्िाधनी दताण शे्रस्ता कामभ िनणका 
ङ्झनङ्झभत्त आमोिको ङ्झभङ्झत २०७१।१२।१३ को फैठकफाट बएका ङ्झनणणमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा 
व्मवस्था भन्त्रारमभा ऩत्राचायसभेत बइसकेको देङ्ञिएकोरे बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम, सप्तयीको ङ्झभङ्झत 
२०४०।३।२२ को ङ्झनणणमफाट जपत बएका एवॊ सप्तयी ङ्ञजल्रा अदारतफाट बएका ङ्झभराऩत्र 
फभोङ्ञजभ अबम कङ्ट भाय ङ्झसॊह य ङ्झसता ङ्झसॊहका नाभभा दाङ्ञिर िायेज बै अन्म व्मङ्ञिका नाभभा हक 
हस्तान्तयण बएका जग्िाहरू बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम, सप्तयीफाट ङ्झभङ्झत २०७१।०७।०३ भा योक्का 
यािी कायफाहीमङ्टि अवस्थाभा यहेको देङ्ञिएकोरे बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ तथा अन्म प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही ियी दङ्टष्ऩङ्चयणाभ सच्माई सो को जानकायी आमोिभा ऩठाउनका राङ्झि 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ ितेको ङ्झनणणमानङ्टसाय अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 

२०४८ को दपा १२ि फभोङ्ञजभ बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम, ङ्झसॊहदयफायभा रेिी 
ऩठाइएको ।  

१.२  रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा तत्कारीन इभाडोर िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, वडा नॊ. ८ (ि) ङ्जकत्ता नॊ. 
९७६ को ऺेत्रपर ०-६-३-० को जग्िा नाऩीका सभमभा ङ्जपल्डफङ्टकभा जग्िाधनी य भोही िारी 
यहेको य स्थानीम िाउॉरेहरूरे सावणजङ्झनक रूऩभा प्रमोि िङ्चययहेकोभा भारऩोत कामाणरमका कभणचायी 
सभेतको ङ्झभरेभतोभा दताण प्रङ्जिमासभेत ऩूया नियी िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, इभाडोर वडा 
नॊ. ७ फस्ने रे्शयफहादङ्टय ङ्ञघङ्झभयेका नाभभा दताण ियाएको बङे्ङ ङ्जवषमको उजङ्टयीका सन्दबणभा आवश्मक 
अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा जग्िा, स्ववासी घय वा घयजग्िा य फेङ्झनस्सा जग्िादताण सङ्झभङ्झत िठन आदेर्श¸ 
२०६८ फभोङ्ञजभ िङ्छठत सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०६९/१०/१५ को ङ्झनणणमफभोङ्ञजभ रे्शयफहादङ्टय ङ्ञघङ्झभयेका 
नाभभा दताण बएको देङ्ञिन आमो। उि िठन आदेर्श¸ २०६८ फभोङ्ञजभ फेङ्झनस्सा जग्िादताण िनण 
साङ्झफकभा दताण ङ्झतयो केही नबएको जग्िाभा फेङ्झनस्सा हकबोि बई आवादी ियी िाएको, जग्िा 
नाऩजाॉच ऐन, २०१९ फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत २०३३/०७/०३ सम्भ सङ्टरु नाऩी बएको, ङ्जपल्डफङ्टकभा 
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व्मङ्ञिको नाभ उल्रेि बएको, ङ्जवयहभा भकै, रसङ्टन, प्माज, आरङ्ट, यामो, तोयी वा आवादी जग्िासॉि 
सम्फङ्ञन्धत अथण राग्ने व्महोया उल्रेि बएको, कैङ्जपमत भहरभा फेङ्झनस्सा उल्रेि बएको य कसैका 
नाभभा दताण नबएको, उि िठन आदेर्श¸ २०६८ अनङ्टसाय िङ्छठत सङ्झभङ्झतरे दपा २ (घ) भा 
उल्रेङ्ञित काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय अन्तिणत उऩयोि प्रावधान ऩूया ियी दताण िनङ्टणऩनेभा सो 
फभोङ्ञजभ ियेको देङ्ञिएन। मसयी प्रङ्जिमा नऩङ्टर् माई रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा¸ िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
कामाणरम, इभाडोर वडा नॊ. ८ (ि) ङ्जकत्ता नॊ. ९७६ को ऺेत्रपर ०-६-३-० रे्शयफहादङ्टय ङ्ञघङ्झभयेको 
नाभभा दताण बएको जग्िा फदय ियी नेऩार सयकायको नाभभा कामभ ियी सोको जानकायी 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोिराई ङ्छदनका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/०७ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ दपा २८ को उऩदपा (१) को 
देहाम (ि) फभोङ्ञजभ बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम, ङ्झसॊहदयफाय य ङ्ञजल्रा भारऩोत कामाणरम¸ 
रङ्झरतऩङ्टयराई रेिी ऩठाइएको । 

१.३ काठभाडौं ङ्ञजल्रा तत्कारीन कऩन िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरमभा कामणयत प्राङ्जवङ्झधक सहामक 
ङ्जवनोद ऩौडेररे सावणजङ्झनक जग्िा ङ्झभची घय ङ्झनभाणण ियेको बङे्ङ उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा 
भारऩोत कामाणरम¸ चाफङ्जहरको ऩत्र सॊतमा २०७१/०७२ च.नॊ. ६४३३ ङ्झभङ्झत २०७१/१०/२२ 
को ऩत्रफाट साङ्झफक काठभाडौं ङ्ञजल्रा¸ कऩन िा.ङ्जव.स. २(क) ङ्जकत्ता नॊ. ९९ को ऺेत्रपर ६-७-
१-० हार कऩन वडा नॊ. २ ङ्झसट नॊ. १०२-०९८८-०४ ङ्जकत्ता नॊ.को ऺेत्रपर २६५५.१० 
विणङ्झभटय जग्िाफाट ङ्जकत्ताकाट बै ङ्जकत्ता नॊ. ७० को ऺेत्रपर १५२६.२२ विणङ्झभटयको ङ्जकत्ता 
कऩन स्वास्थ्म चौकी¸ काठभाडौंभा य ङ्जकत्ता नॊ. ७१ को ऺेत्रपर ११२८.८८ विणङ्झभटय जग्िा 
नेऩार सयकायको नाभभा फाॉकी यहने ियी भारऩोत कामाणरम, चाफङ्जहरफाट ङ्झभङ्झत २०७१/५/१२ 
भा बएको ङ्झनणणम देङ्ञिन आमो । नाऩी कामाणरम¸ चाफङ्जहरको ऩत्र सॊतमा २०७१/०७२ च.नॊ 
३१७१ को ऩत्र, नाऩी कामाणरम¸ चाफङ्जहरको ऩत्र सॊतमा २०७२/०७३ च.नॊ. ७८२ ङ्झभङ्झत 
२०७०/७/१८ को ऩत्र, नाऩी कामाणरम¸ चाफङ्जहरको ऩत्र सॊतमा २०७२/७३ च.नॊ. ८९१ ङ्झभङ्झत 
२०७२/०८/१४ को ऩत्र य भारऩोत कामाणरम¸ चाफङ्जहरको ऩत्र सॊतमा २०७२/०७३ च.नॊ. 
२०४६ ङ्झभङ्झत २०७२/०७/३० को ऩत्र य नाऩी कामाणरम चाफङ्जहर, काठभाडौंको ऩत्र सॊतमा 
२०७३/०७४ ङ्झभङ्झत २०७३/०७/०९ फाट ऺेत्रपरसङ्जहतको ङ्जकटानी ङ्जववयण प्राप्त हङ्टन आएफाट 
साङ्झफक कऩन २(क) को ङ्जकत्ता नॊ. ९९ ऺेत्रपर ६-७-१-० योऩनी जग्िा ऩङ्टन् नाऩी हङ्टॉदा ङ्जकत्ता 
नॊ. २६ कामभ बै सो ङ्जकत्ताफाट ङ्जकत्ताकाट बै ङ्जकत्ता नॊ. ७०¸ कऩन स्वास्थ्म चौकीको नाभभा 
१५२६.२२ विणङ्झभटय कामभ बएको य ङ्जकत्ता नॊ. ७१ ऺेत्रपर ११२८.८८ विणङ्झभटय जग्िा 
नेऩार सयकायको नाभभा कामभ बई साङ्झफक ङ्जकत्ता नॊ. ९९ ऺेत्रपर ६-७-१-० नेऩार सयकायको 
नाभभा यहेको साङ्झफकको जग्िाभध्मे ऩङ्टन् नाऩी हङ्टॉदा ६२७.८७ विणङ्झभटय जग्िाको अऩङ्टि बै 
अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा नाऩी कामाणरम¸ चाफङ्जहर य भारऩोत कामाणरम¸ चाफङ्जहरफाट ६२७.८७ विणङ्झभटय 
जग्िाभध्मे ङ्जकत्ता नॊ. ३० को ऺेत्रपर १८६.९२ नेऩार सयकायको फाटोभा िएको¸ ङ्जकत्ता नॊ. २७ 
भा कामभ बएको ऺेत्रपर ४७ विणङ्झभटयको जग्िा ङ्जकत्ता नॊ. ७४ बै फाटोभा नै सभावेर्श बएको, 
ङ्जकत्ता नॊ. ४४ को ऺेत्रपर २२०.०० विणङ्झभटय जग्िा साङ्झफकको ङ्जकत्ता नॊ. ९९ कै सावणजङ्झनक 
यहेको जानकायी हङ्टन आएफाट जम्भा ४५३.९२ विणङ्झभटय जग्िा नेऩार सयकायको नै बएको देङ्ञिन 
आएफाट सोको अद्यावङ्झधक ियी याख्न े य साङ्झफक कऩन ०२¸ ङ्झग्रड ङ्झसट नॊ. १०२-०९८८-०४¸ 
ङ्जकत्ता नॊ. ६६¸ ऺेत्रपर ९४.९५ विणङ्झभटय जग्िा सङ्टर्शीरप्रसाद ऩौडेरको नाभभा घङ्टसेको, साङ्झफक 
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कऩन ०२¸ ङ्झग्रड ङ्झसट नॊ. १०२-०९८८-०४¸ ङ्जकत्ता नॊ. ६७¸ ऺेत्रपर १६.०० विणङ्झभटय जग्िा 
याभप्रसाद ऩौडेरको नाभभा घङ्टसेको य साङ्झफक कऩन ०२¸ ङ्झग्रड ङ्झसट नॊ. १०२-०९८८-०४ ङ्जकत्ता 
नॊ. १९¸ ऺेत्रपर ६३.०० विणङ्झभटय जग्िा केर्शवप्रसाद ऩौडेरको नाभभा घङ्टसेको प्रभाङ्ञणत बई 
आएफाट जम्भा ऺेत्रपर १७३.९५ विणङ्झभटय जग्िा सयकायी सावणजङ्झनक कामभ ियी सो को 
जानकायी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोिराई ङ्छदने ियी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/०७ 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन¸ २०४८ को दपा २८ को उऩदपा 
(१) देहाम (ि) फभोङ्ञजभ बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम, ङ्झसॊहदयफाय भापण त भारऩोत कामाणरम¸ 
चाफङ्जहर य नाऩी कामाणरम¸ चाफङ्जहर काठभाडौंराई रेिी ऩठाइएको । 

२.  ङ्ञर्शऺा भन्त्रारम अन्तिणत 

२.१ याभेछाऩ ङ्ञजल्रा, फार उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, िङ्झनमाऩानी-3, बीयकोटका ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ याभकृष्ण राभारे आपू ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺभा उम्भेदवाय हङ्टन 
ऩाउने मोग्म अङ्झबबावक नयहेको जाङ्झनजानी आफ्नो अङ्झधकाय नबएको ऩदभा उम्भेदवायी ङ्छदई 
ङ्झनवाणङ्ञचत सभेत बई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम 
(क) भा उल्रेङ्ञित अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको हङ्टॉदा सोही  ऐनको  दपा 11 फभोङ्ञजभ 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०२/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झनजसॉि स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा आपू 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺभा उम्भेदवाय हङ्टन ऩाउने मोग्म अङ्झबबावक नयहेको 
जाङ्झनजानी आफ्नो अङ्झधकाय नबएको ऩदभा उम्भेदवायी ङ्छदई ङ्झनवाणङ्ञचतसभेत बई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम (क) भा उङ्ञल्रङ्ञित अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको 
तथ्म स्थाङ्जऩत बएको य ङ्झनजरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण व्महोयाभा आपू अध्मऺ ऩदभा ङ्झनवाणङ्ञचत हङ्टॉदा 
भेयो छोया भाइकर राभा सानोङ्छठभी क्माम्ऩस, बिऩङ्टयभा अध्ममनयत यहेको बङे्ङ व्महोया िङ्टराई 
स्ऩष्टीकयण ऩेस ियेकोभा एकै व्मङ्ञिरे एकै सभमभा पयक पयक स्थानभा यहेको दङ्टई रै्शङ्ञऺक 
सॊस्थाहरूभा ङ्झनमङ्झभत ङ्जवद्याथॉको रूऩभा अध्ममन िनण सम्बव य औङ्ञचत्मऩूणण नदेङ्ञिएको, ङ्झनजको छोया 
भाइकर राभारे 2069 सारभै फी.एड. उत्तीणण िङ्चयसकेको आफ्नो फमानभा सभेत िङ्टराएको 
देङ्ञिॊदा ङ्झनजरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण औङ्ञचत्मऩूणण य सॊतोषजनक नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनज याभकृष्ण राभा 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ ऩदभा ङ्ञर्शऺा ऐन, 2028 को दपा 12 को उऩदपा (1) 
को देहाम (क) भा उङ्ञल्रङ्ञित मोग्म व्मङ्ञि नबई अध्मऺ ऩदभा ङ्झनवाणङ्ञचत बएको अनङ्टङ्ञचत कामणफाट 
उत्ऩङ्ङ दङ्टष्ऩङ्चयणाभ प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ सच्माउनका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/३० 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, याभेछाऩराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 

2048 को दपा 12ि फभोङ्ञजभ रेिी ऩठाइएको । 
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५.६  आवश्मक कायफाहीका राङ्झि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा प्रेङ्जषत 
१.  भ.रे.ऩ.को कामाणरम अन्तिणत 

१.१  अछाभ ङ्ञजल्रा बैयवस्थान िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. ८ य ९ ङ्ञस्थत जनसेवा साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतको आ.व. २०६७/०६८ को से्रस्ता रेिाऩयीऺण िने प्र.ऩ.नॊ. ११००(घ)  का 
यङ्ञजष्टय रेिाऩयीऺक ङ्जवष्णङ्टबि उऩाध्मामरे व्मम ङ्जववयण रु.९९,२०६।- य रु.२,३४,२०६।- 
का पयक पयक ङ्जववयणहरू प्रभाङ्ञणत िङ्चयङ्छदएको तय वास्तङ्जवक ङ्झफर ऩयीऺण िदाण 
रु.१,३०,५२१।- िचण देङ्ञिएको य ङ्झनज ङ्जवष्णङ्टबि उऩाध्मामरे अनङ्टसन्धानको िभभा ियेको 
फमानभा ऩङ्झन पयक पयक व्मम ङ्जववयण उल्रेि ियी प्रभाङ्ञणत िनङ्टणऩनाणको स्ऩष्ट य प्राभाङ्ञणक 
जवाप िङ्टराउन सकेको नदेङ्ञिएकोरे आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०३/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झनज 
रेिा ऩयीऺक ङ्जवष्णङ्ट बि उऩाध्मामराई प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ जो जो कायफाही िनङ्टणऩने 
हो िनण बनी नेऩार चाटणडण एकाउन्टेन्ट सॊस्थाराई रेिी ऩठाइएको। 

१.२  काठभाडौं ङ्ञजल्रा, फौद्ध जोयऩाटीङ्ञस्थत फङ्टद्ध एकेडेभी आवासीम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको रै्शङ्ञऺक 
िङ्झतङ्जवङ्झध, यकभ ङ्जहनाङ्झभनाका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा उि ङ्जवद्यारमका रेिाऩयीऺकहरू 
फरीप्रसाद न्मौऩाने,  यघङ्टनाथ ऩौडेर य मादवप्रसाद भैनारीरे आपैं  ङ्जवद्यारमको रेिाऩयीऺक बई 
रेिाऩयीऺण ियी र्शङ्टल्कसभेत ङ्झरएको देङ्ञिएको,  ङ्जवद्यारमको ङ्जवङ्झबङ्ङ शे्रस्ता कािजात ङ्झभराउने 
काभभा ङ्झनजहरू नै सङ्चयक बई थऩ र्शङ्टल्कसभेत ङ्झरएको देङ्ञिन आएको य ऩयाभर्शण सेवा ङ्छदएफाऩत 
बनी थऩ र्शङ्टल्कहरू सभेत ङ्झरई रेिाऩयीऺकरे ऩारना िनङ्टणऩने आचयणहरू ऩारना ियेको 
नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनजी रेिाऩयीऺकहरूका सम्फन्धभा आवश्मक जाॉचफङ्टझ ियी ियाई कानूनफभोङ्ञजभ 
आवश्मक कायफाही िनणका राङ्झि नेऩार चाटणडण एकाउन्टेन्ट सॊस्थाराई आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/१०/०३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

१.३  श्री आदर्शण उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम याझा  फाॉकेभा 2064 सारदेङ्ञि हारसम्भ अध्मऺ ऩदभा 
यहेका कौर्शरकङ्ट भाय धोवीरे यकभ अङ्झनमङ्झभतता ियेको रिामतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा सो 
ङ्जवद्यारमरे िचण िनङ्टणऩने यकभ करभहरूभा आङ्झथणक ऐन ङ्झनमभ कामणङ्जवङ्झधको ऩूणण ऻान नबएका 
कभणचायीहरू बएकारे रेिासम्फन्धी ऻानको अबावका कायण हच ङ्टवा ऩायारे िचण बएको, 
अनावश्मक काभभा िचण नबई सभग्रभा ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ङ्झनभाणण तथा अन्म ङ्झनमङ्झभत 
कामणहरूभा िचण बएको, साभान्म रेिा ङ्झसद्धान्तको ऩारना बएको ङ्झभङ्झसरफाट नदेङ्ञिएको, यङ्ञजष्टडण 
रेिाऩयीऺक िान एण्ड कम्ऩनीका प्रोप्राइटय अब्दङ्टर कङ्चयभ िाॉरे आङ्झथणक वषण 2065/66 य 
आङ्झथणक वषण 2066/67 को आङ्झथणक कायोफायको रेिाऩयीऺण िदाण सफै ङ्झफर बयऩाई िाताऩाता 
हेयेको, बौचयभा रेिा प्रभङ्टि य कामाणरम प्रभङ्टिको केहीभा हस्ताऺय नबएको तथा रु. 5 
हजायभाङ्झथको कायोफायभा भ्माट ङ्झफर प्रमोि िनङ्टण बनेय सङ्टझाव ङ्छदएको बङे्ङ व्महोयाको फमान िये 
ताऩङ्झन ङ्झनजरे ङ्छदएको प्रङ्झतवेदनभा सो कङ्ट याहरू सभमभै सङ्टझाव ङ्छदई सचेत ियाएको नदेङ्ञिएकोरे 
राऩयफाहीऩूणण ढङ्गफाट रेिाऩयीऺण िने, उऩमङ्टि सङ्टझाव रेिेय नङ्छदने य साभान्म जोड घटाउ 
तथा ङ्झफर बयऩाईको जाॉचसभेत निने रेिाऩयीऺक िान एण्ड कम्ऩनीका प्रोप्राइटय अब्दङ्टर कङ्चयभ 
िाॉराई जे जस्तो कायफाही िनङ्टणऩने हो सो िनणका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/११ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय भहारेिा ऩयीऺकको कामाणरमराई रेिी ऩठाइएको । 
ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम फाॉकेको ङ्झभङ्झत 2069।05।31 को आदेर्शफभोङ्ञजभ भारऩोत 
कामाणरम फाॉकेभा योक्का यहेका जेथा जभानत जग्िा तथा निद धयौटी ङ्जपताण तथा पङ्ट कङ्ट वा 
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सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही ियी ङ्जकनाया रिाउन ङ्ञर्शऺा ङ्जवबाि य ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम 
फाॉकेराई सभेत आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

२.   अथण भन्त्रारम अन्तिणत  

२.१  भहेन्र उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, नमाॉफजाय, ऩोियाभा आङ्झथणक अङ्झनमङ्झभतता, भ्रष्टाचाय रिामतका 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा यकभ ङ्झरए िाएको वस्तङ्टङ्झनष्ठ आधाय 
प्रभाणहरूफाट निङ्टरे ताऩङ्झन ङ्जवद्यारमको स्वाङ्झभत्वभा यहेको जग्िाभध्मेफाट सॊङ्झधमाय भङ्टङ्झनदेवी 
िङ्टप्तारे फढी बोि ियेको जम्भा ऺेत्रपर १.८० विणङ्झभटय जग्िा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, 
कास्कीफाट ङ्जपताण िने ियाउनेतपण  आवश्मक प्रङ्जिमा अवरम्फन ियी कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने 
बनी नेऩार सयकाय, ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी 
ऩठाइएको ।  
साथै ङ्ञर्शऺक हस्तफहादङ्टय थाऩारे कऺाित रूऩभा (Period basis) अध्माऩन ियी ब ङ्टिानी ङ्झरएको 
यकभफाट ङ्झनजरे आजेको अङ्झतङ्चयि आम रु.२०,८९,०६७।- को सम्फन्धभा आवश्मक जाॉचफङ्टझ 
ियी ियाई प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ कयको दामयाभा ल्माउनङ्टऩने हो वा होइन ? सो को 
मङ्जकन ियी कानूनफभोङ्ञजभ िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
आन्तङ्चयक याजस्व कामाणरम, ऩोियाभा रेिी ऩठाइएको । 

२.२   याङ्जष्डम ङ्झफभा सॊस्थानभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङ उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
हङ्टॉदा उजङ्टयीभा उल्रेि बए अनङ्टसाय अङ्झनमङ्झभतता बए/ियेको नऩाइएको, याङ्जष्डम ङ्झफभा सॊस्थानभा 
आ.व. २०६०।०६१ देङ्ञि अङ्ञन्तभ रेिाऩयीऺण ियी प्रङ्झतवेदन सावणजङ्झनक ियेको नदेङ्ञिएकोरे 
फाॉकी यहेको रेिाऩयीऺणको कामण सभम सीभा तोकेय अङ्झफरम्फ सम्ऩङ्ङ िनण ियाउन रिाई सो 
को जानकायी आमोिराई सभेत िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/०६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
नेऩार सयकाय, अथण भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  

२.३  काठभाडौं भहानियऩाङ्झरकाको कामाणरमका वङ्चयष्ठ इङ्ञन्जङ्झनमय याभहङ्चय पङ्ट माररे ऩदीम ङ्ञजम्भेवायीको 
दङ्टरुऩमोि ियी िैयकानूनी रूऩफाट सम्ऩङ्ञत्त आजणन ियी अस्वाबाङ्जवक जीवनमाऩन ियेको बन् ने सभेत 
व्महोयाको उजङ्टयीको अनङ्टसन्धानको िभभा ङ्ञजल्रा काठभाडौं, का.भ.ऩा.-१६ ङ्जक.नॊ.२८ ऺे.प.०-
३-२-० जग्िा य घय टहयासभेत ङ्झभङ्झत २०७०।१।२५ भा िङ्टङ्झडमा ित्री (ऩाठक) फाट याभहङ्चय 
पङ्ट मारकी श्रीभती र्शोबा ङ्झसॊिडारे िङ्चयद िदाण रु.२६,६६,०००।- भा कायोफाय बएको बङे्ङ 
भारऩोत कामाणरम, ङ्झडल्रीफजाय काठभाडौंफाट ऩाङ्चयत ङ्झरितफाट देङ्ञिए ताऩङ्झन याभहङ्चय पङ्ट मारको 
कङ्ट भायी फैंकको िाताफाट ब ङ्टिानी ऩाउने ियी ङ्झभङ्झत २०७०।१।२५ भा रु.१,०७,५०,०००।- 
ङ्झभङ्झत २०७०।२।२२ भा रु.८,००,०००।- य ङ्झभङ्झत २०७०।२।३० भा रु.७,००,०००।- 
का चेकहरू सभेतफाट जग्िा ङ्झफिेता िङ्टङ्झडमा ित्री (ऩाठक) का ऩङ्झत दरफहादङ्टय ऩाठकरे जम्भा 
रु.१,४७,५०,०००।- जग्िा ङ्झफिी फाऩतको ब ङ्टिानी ऩाएको देङ्ञिएकोरे ङ्झरितभा कभ भूल्म 
उल्रेि ियेको देङ्ञिएको सम्फन्धभा, ङ्ञजल्रा काठभाडौं, का.भ.ऩा.-१६ ङ्जक.नॊ.३४१ 
ऺे.प.००१८२.८४ व.ङ्झभ. जग्िा ङ्झभङ्झत २०६५।४।२२ भा र्शाम्फयाज फस्नेतफाट र्शोबा 
ङ्झसॊिडाको नाभभा िङ्चयद िदाण रु.११,५१,०००।- भा कायोफाय बएको बङे्ङ भारऩोत कामाणरम, 

ङ्झडल्रीफजाय काठभाडौंफाट ऩाङ्चयत ङ्झरितफाट देङ्ञिए ताऩङ्झन याभहङ्चय पङ्ट मारको नङ्झफर फैंकको 
िाताफाट ङ्झभङ्झत २०६५।४।१९ भा रु.१०,००,०००।-  य ङ्झभङ्झत २०६५।४।२२ भा 
रु.१८,००,०००।- का चेकहरूफाट जग्िा ङ्झफिेता र्शाम्फयाज फस्नेतरे जम्भा 
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रु.२८,००,०००।- ब ङ्टिानी ऩाएको देङ्ञिएकोरे ङ्झरितभा कभ भूल्म उल्रेि ियेको देङ्ञिएको 
सम्फन्धभा य ङ्ञजल्रा काठभाडौं, का.भ.ऩा.-२९ ङ्जक.नॊ.४१४ ऺे.प.०-५-२-११/२ जग्िा ङ्झभङ्झत 
२०६५।२।५ भा बीभरार जोर्शीफाट र्शोबा ङ्झसॊिडारे िङ्चयद िदाण रु.१२,५९,०००।- भा 
कायोफाय बएको बङे्ङ भारऩोत कामाणरम, ङ्झडल्रीफजाय काठभाडौंफाट ऩाङ्चयत ङ्झरितफाट देङ्ञिए 
ताऩङ्झन याभहङ्चय पङ्ट मारको नङ्झफर फैंकको िाताफाट ङ्झभङ्झत २०६५।२।५ भा रु.३५,६९,०००।- 
को चेकफाट जग्िा ङ्झफिेता बीभरार जोर्शीका छोया सङ्टर्शीर जोर्शीरे ब ङ्टिानी ऩाएको देङ्ञिएकोरे 
ङ्झरितभा कभ भूल्म उल्रेि ियेको देङ्ञिएको सम्फन्धभा सभेत प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ छानङ्झफन 
एवॊ कायफाही िनण आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय याजश्व अनङ्टसन्धान 
ङ्जवबािराई रेिी ऩठाइएको । 

२.४  फाया ङ्ञजल्रा यौवाही िा.ङ्जव.स.का तत्कारीन िा.ङ्जव.स. सङ्ञचव याजेन्रप्रसाद साहको 
अङ्झनमङ्झभतता/यकभ दङ्टरुऩमोि रिामतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा िचण बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको 
यकभ नेऩार सयकायको याजस्व िाताभा जम्भा बइसकेको, ङ्झनज याजेन्रप्रसाद साह अवकार्श प्राप्त 
बइसकेकारे ङ्झनजको ङ्झनवृङ्ञत्तबयण िाता योक्का याख्न बनी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७२।१२।२९ को 
च.न. ६७३ को ऩत्रफाट ङ्झनवृत्तबयण व्मवस्थाऩन कामाणरम, ङ्झत्रऩङ्टयेश्वय काठभाडौंराई रेिी 
ऩठाइएकोभा सो ङ्झनवृङ्ञत्तबयण िाता पङ्ट कङ्ट वा िनण आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झनवृत्तबयण व्मवस्थाऩन कामाणरम, ङ्झत्रऩङ्टयेश्वय, काठभाडौंराई रेिी ऩठाइएको । 

२.५  जरेश्वय बन्साय कामाणरम, भहोत्तयीका सह-रेिाऩार सॊजीवकङ्ट भायप्रसाद साहरे रेिाऩार ऩदको 
फढङ्टवाको ङ्झसरङ्झसराभा कामण सम्ऩादन भूल्माॊकन पायाभभा अॊक थऩघट ियेको ङ्जवषमभा कोष तथा 
रेिा ङ्झनमन्त्रक ङ्झडरायाभ ङ्झियीराई जफजणस्ती रु.10,000।- ङ्छदई भ्रष्टाचाय ियेको बङे्ङ 
ऩत्र/उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा स.रे.ऩा. सॊजीवकङ्ट भायप्रसाद साहरे आफ्नो 
रेिाऩार ऩदभा फढङ्टवा प्रमोजनका राङ्झि का.स.भङ्ट. पायाभभा अॊक थऩघट ियी सयकायी छाऩ 
दस्तित ङ्जकतेसभेत ियेको बङे्ङ ङ्जवषमभा ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, भहोत्तयीफाट अनङ्टसन्धान बई 
ङ्ञजल्रा सयकायी वङ्जकर कामाणरम, भहोत्तयीफाट ङ्झभङ्झत 2073।1।22 भा भहोत्तयी ङ्ञजल्रा 
अदारतभा सयकायी छाऩ दस्तित ङ्जकते भङ्टद्दा दामय बएको, कोष तथा रेिा प्रभङ्टि ङ्झडरायाभ 
ङ्झियीराई स.रे.ऩा. सॊजीवकङ्ट भायप्रसाद साहरे आफ्नो का.स.भङ्ट. को सम्फन्धभा रु.10,000।- 
घूस/ङ्चयसवत फाऩतको यकभ ङ्छदएको वा फ्माॉङ्जकिएको बङे्ङ व्महोयाराई ऩङ्टङ्जष्ट िने स्वतन्त्र य 
वस्तङ्टङ्झनष्ट आधाय य प्रभाणहरूको अबाव यहेकोरे आमोिको ङ्झभङ्झत 2073।1।27 को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय एवॊ च.नॊ. 1553 ङ्झभङ्झत 2073।1।27 को ऩत्रानङ्टसाय ङ्झनज सॊजीवकङ्ट भायप्रसाद 
साहराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 20४8 को दपा 19(3) फभोङ्ञजभ 
ङ्झनरम्फनभा याख्न रेिी ऩठाई ङ्झनरम्फन यहेको देङ्ञिॊदा ङ्झनज सॊजीवकङ्ट भायप्रसाद साहको ङ्झनरम्फन 
पङ्ट कङ्ट वा िङ्चयङ्छदने बनी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/०२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

२.६   फाख्रा ङ्जवकास पाभण, फङ्टढीतोरा कैरारीका सह-रेिाऩार अक्करफहादङ्टय यावररे ताङ्झरभ सिारनको 
नक्करी ङ्झफर बऩाणई फनाई ऩेश्की पछमौट ियी फजेट ङ्जहनाङ्झभना ियेको बङे्ङ ङ्जवषमको उजङ्टयी उऩय 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा स.रे.ऩा. अक्करफहादङ्टय यावररे ताङ्झरभ सॊचारन नै नियी नक्करी 
कािजात तमाय ऩायी ऩेश्की पछमौट ियेको प्रभाङ्ञणत हङ्टन सक्नेसम्भको सफङ्टद प्रभाण नबएको य 
ङ्झनजफाट सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी बए ियेको, भासेको अवस्था नदेङ्ञिए ताऩङ्झन 
ताङ्झरभका सहबािीहरूराई ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्छदनङ्टऩने यकभ बऩाणई िदाणकै अवस्थाभा नङ्छदई फाॉकी याख्न े
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य आफ्नो ङ्जवरुद्धभा उजङ्टयी ऩयेऩङ्झछ तत्कारीन कामाणरम प्रभङ्टिका ङ्जवरुद्ध झङ्टठा उजङ्टयी ङ्झनवेदन ङ्छदने 
कामण िने स.रे.ऩा.अक्करफहादङ्टय यावरराई थऩ छानङ्झफन िनङ्टणऩने बए कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक 
कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिभा सभेत रेिी ऩठाउन प्रचङ्झरत नेऩारको सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ 
भहारेिा ङ्झनमन्त्रक कामाणरमराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/१३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी 
ऩठाइएको ।  

2.७  ङ्ञजल्रा जनस्वास्थ्म कामाणरम, ऩसाणभा आ.व.२०६९।०७० य २०७०।०७१ भा सॊचाङ्झरत 
ङ्जवङ्झबङ्ङ कामणिभहरूभा आङ्झथणक अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीको अनङ्टसन्धानको 
िभभा यौतहट भेङ्झडकर हर, वीयिॊजको ङ्झभङ्झत 2069।१1।10 को भ्माट ङ्झफर नॊ. 1,2,3 
फाट जम्भा रु.2,78,991।- ङ्ञजल्रा जनस्वास्थ्म कामाणरम, ऩसाणराई जायी ियेको भ्माट ङ्झफर 
नक्करी यहेको िङ्टल्न आएकोरे उि नक्करी भ्माट ङ्झफरका सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ 
कायफाही िनण ियाउन य सो को जानकायी आमोिराई उऩरब्ध ियाउन आन्तङ्चयक याजश्व 
ङ्जवबािराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०९/०४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको। 

२.८  व्मवस्थाङ्जऩका सॊसदका सदस्म (सबासद) तथा ऩूवण  बौङ्झतक मोजना तथा ङ्झनभाणण याज्मभन्त्री 
सॊजमकङ्ट भाय साहको िैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजणन सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा ङ्झनजका बाइ याभकङ्ट भाय 
साहको नाभभा यहेको ङ्झभङ्झथरा भनी ट्रान्सपय प्रा.ङ्झर.का कभणचायी रह्मदेव साहरे हङ्टण्डीको कायोफाय 
ियेको, कभणचायी सौयब ऩोियेररे सॊजमकङ्ट भाय साहको आदेर्शफभोङ्ञजभ अन्म व्मङ्ञिराई यकभ ब ङ्टिान 
िने ियेको, कभणचायी ङ्जवजम सहनीरे ङ्झभङ्झथरा भनी ट्रान्सपयको एक र्शािाफाट अको र्शािाभा यकभ 
ऩठाउॉदा य ङ्ञझक्दा फैंङ्जकङ प्रणारीभा नदेिाई सोझै ऩठाउने ियेको देङ्ञिएको, सो को अङ्झबरेि 
डेफङ्टकभा भात्र यात ने ियेको य सॊजमकङ्ट भाय साहका कभणचायी याभङ्झभरन याउत कङ्ट भॉरे उि भनी 
ट्रान्सपयफाट हङ्टण्डी सभेतको कायोफाय ियेको बनी ङ्झनजहरूरे अनङ्टसन्धानको िभभा ियेको फमानफाट 
िङ्टल्न आएको हङ्टॉदा ङ्झभङ्झथरा भनी ट्रान्सपयका नाभफाट ियेको कायोफाय र्शॊकास्ऩद देङ्ञिएकोरे सो 
ङ्जवषमसॉि सम्फङ्ञन्धत कािजातहरू थऩ अनङ्टसन्धान तथा कायफाहीका राङ्झि अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोि ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ ९ फभोङ्ञजभ नेऩार याष्ड फैंक केन्रीम कामाणरम 
काठभाडौंराई आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/०९/२१ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको। 
त्मसैियी, सॊजमकङ्ट भाय साहका फाफङ्ट साधङ्ट साह सङ्टडीको नाभभा यहेको ङ्झभङ्झथरा आमर स्टोसण, धनङ्टषारे 
२०६८ सार भाघ भङ्जहनादेङ्ञि २०६९ सार ऩौष भसान्तसम्भको अवङ्झधका राङ्झि प्रहयी प्रधान 
कामाणरम य अन्तिणतका उऩत्मकाङ्ञस्थत कामाणरमहरूको यासन ठेक् का ङ्झरई सो फाऩत ङ्झनजरे 
रु.३६,६४,८३,९६५।९७, ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, ङ्झसयहा य अॊचर प्रहयी कामाणरम, भेचीको यासन 
ठेक् काफाट रु.४७,१२,०९४।७०, भध्म ऺेत्रीम प्रहयी कामाणरम, हेटौंडा अन्तिणत कामाणरमहरूफाट 
रु.१,८६,६१,०२७।६८ ियी यासन ठेक् काफाट भात्र जम्भा रु.३८,९८,५७,०८८।३५ को कायोफाय 
ियेको देङ्ञिएकोभा ङ्झभङ्झथरा आमर स्टोसणरे आ.व.०६९/०७० भा रु.२८,२८,२४,२७५।- भात्रको 
कायोफाय ियेको बनी सोही यकभ फयाफयको भात्र आमकय दाङ्ञिरा बएको बनी आन्तङ्चयक याजस्व 
ङ्जवबाि, अनङ्टसन्धान तथा ङ्जवकास र्शािा, काठभाडौंफाट रेिी आएको हङ्टॉदा ङ्झभङ्झथरा आमर स्टोसणरे 
याजस्व छरी ियेको अनङ्टसन्धानको िभभा प्राप्त कािजातहरूफाट िङ्टल्न देङ्ञिन आएको हङ्टॉदा सो 
ङ्जवषमसॉि सम्फङ्ञन्धत कािजातहरू सॊरग्न ियी थऩ अनङ्टसन्धान तथा कायफाहीका राङ्झि अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ ९ फभोङ्ञजभ याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाि, 
ऩङ्टल्चोक, रङ्झरतऩङ्टयराई आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/०९/२१ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको।  
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३.    बौङ्झतक ऩवूाणधाय तथा मातामात भन्त्रारम अन्तिणत 

३.१  ङ्झडङ्झबजन सडक कामाणरम काङ्झरकोट अन्तिणत िङ्टरारङ्ट-रैपङ्ट -ङ्जहल्सा-कणाणरी कङ्चयडोयका ठेकेदाय श्री 
र्शभाण/याजेन्र जे.बी.रे आ.व.2069/70 भा अङ्जपससॉि ङ्झभरी ङ्जकते फैंक ग्मायेन्टीका आधायभा 
ऩेश्की रिी काभै नियेको य हारसम्भ उि भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की नेऩार सयकायराई ङ्जपताण 
नियी भ्रष्टाचाय ियेकारे कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ उजङ्टयी सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
भोङ्झफराइजेसन ऩेश्कीका राङ्झि याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक र्शािा कामाणरम, जङ्टम्राका श्री र्शभाण/याजेन्र 
जे.बी.को तपण फाट कारीकोट-जङ्टम्रा-हङ्टम्रा सडक मोजना भन्भा कारीकोटको नाभभा जायी 
िङ्चयएको अङ्झग्रभ ब ङ्टिानी जभानी ऩत्रका आधायभा ऩेश्की यकभ ङ्झरएकोभा सम्ऩूणण भोङ्झफराइजेसन 
ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट बएको देङ्ञिए ताऩङ्झन अङ्झग्रभ ब ङ्टिानी जभानी ऩत्र श्री र्शभाण/याजेन्र जे.बी.को 
तपण फाट कारीकोट-जङ्टम्रा-हङ्टम्रा सडक मोजना भन्भा कारीकोटको नाभभा याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक 
र्शािा कामाणरम, जङ्टम्राफाट जायी िङ्चयएको येकडणफाट नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनभाणण व्मवसामी श्री 
र्शभाण/याजेन्र जे.बी.रे राऩयफाहीऩूणण तङ्चयकारे ङ्जकते फैंक जभानत ऩेस ियी सयकायी यकभ 
दङ्टरुऩमोि िने प्रमत्न ियेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको हङ्टॉदा उि ङ्झनभाणण व्मवसामीराई जे जस्तो कानूनी 
कायफाही िनङ्टणऩने हो सो िनणका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/२५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय बौङ्झतक 
ऩूवाणधाय तथा मातामात भन्त्रारमभा य ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, कैरारीभा रेिी ऩठाइएको । 

३.२  मातामात व्मवस्था कामाणरम सवायी कोर्शीको आ.व. २०७१।०७२ य २०७२।०७३ को 
याजस्वको भास्केवायी/याजस्वको वाङ्जषणक आङ्झथणक ङ्जववयण तमाय ियी ङ्झनमभानङ्टसाय कोष तथा रेिा 
ङ्झनमन्त्रक कामाणरम एवॊ तारङ्टक कामाणरमभा ऩठाएको देङ्ञिए ऩङ्झन सो को ङ्झबडान ियी सभमभै 
याजस्व भस्मौट तथा ङ्जहनाङ्झभना कामणराई छानङ्झफनको दामयाभा ल्माई तत्कार ङ्झनरूऩण ियेको 
नदेङ्ञिएकोरे याजस्व आजणन िने कङ्ट नै ऩङ्झन कामाणरमरे भाङ्झसक तथा वाङ्जषणक रूऩभा सॊकङ्झरत 
याजस्वको पाॉटवायी तमाय ियी तारङ्टक ङ्झनकामभा ऩठाउने तय तारङ्टक ङ्झनकामरे सो ङ्झबडान एवॊ 
आवश्मकतानङ्टसाय ङ्झनमङ्झभत ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टिभन सभेतका कामणहरू निनाणरे याजस्व भस्मौट 
रिामतका आङ्झथणक ङ्जहनाङ्झभना एवॊ भ्रष्टाचायजन्म कामणरे प्रश्रम ऩाउने हङ्टॉदा प्रचङ्झरत कानून 
ङ्जवऩयीतका कामणहरू हङ्टन नङ्छदन निनण नियाउन आवश्मक सॊमन्त्र ङ्झनभाणण ियी प्रबावकायी ढॊिरे 
कामाणन्वमन िनण ियाउन भहारेिा ऩयीऺकको कामाणरम य भहारेिा ङ्झनमन्त्रक कामाणरम एवॊ 
मातामात व्मवस्था ङ्जवबािसभेतराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७४/०२/२९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

३.३  ऩङ्टष्ऩरार (भध्म ऩहाडी) रोक भािण सडक आमोजना, (ऩङ्ञश्चभ िण्ड), तङ्टरसीऩङ्टय, दाङको यकभ 
अङ्झनमङ्झभतता बएको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा आमोजनाका राङ्झि आवश्मक 
ऩने साभानहरू िङ्चयद िनणका राङ्झि सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन,२०६३ य सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, 
२०६४ फभोङ्ञजभ िङ्चयद इकाई िठन ियी भौजङ्टदा सूचीकृत पभणहरूफाट कम्तीभा ऩङ्झन तीनवटा 
पभण वा कम्ऩनीफाट छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट दयबाउ ऩत्र भाि ियी प्राप्त बएका दयबाउ ऩत्रभध्मे ङ्जवद्यङ्टतीम 
साभग्रीहरू उल्रेङ्ञित ऐन, ङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ आमोजनारे तमाय ियेको भौजङ्टदा सूचीकृत 
पभणहरूफाट सफैबन्दा  घटी अॊक कफोर िने पभण/कम्ऩनीसॉि िङ्चयद बै दाङ्ञिरा सभेत बएको, 
साभान िङ्चयद िदाण फढी ब ङ्टिानी बएको यकभ नेऩार सयकाय याजस्व िाताभा जम्भा बइसकेको 
देङ्ञिएकोरे अफ उप्रान्त भन्त्रारमफाट सॊचाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका आमोजनाका राङ्झि आवश्मक 
ऩने ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजन्सी साभानहरू िङ्चयद िदाण नेऩारको सॊङ्जवधान, प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ तथा सावणजङ्झनक 
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िङ्चयद ऐन,२०६३ य सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ भा बएको व्मवस्थाराई कडाइका 
साथ ऩारना िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०३/१५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार सयकाय 
बौङ्झतक ऩूवाणधाय तथा मातामात भन्त्ररमराई रेिी ऩठाइएको ।  

४. सहयी ङ्जवकास भन्त्रारम अन्तिणत 

४.१   काठभाडौं भहानियऩाङ्झरका वडा नम्फय- ३५¸ तीनकङ्ट ने¸ सङ्टङ्जवधानिय, सङ्टङ्जवधाभािणका जग्िाधनीहरूरे 
तत्कारीन याजकङ्ट रो, ऐरानी जग्िा कब्जा ियी यािेको, हार सडक ङ्जवस्तायको िभभा आवश्मक 
ऩने जग्िा, नक्सारे तोकेको फाटोको नक्सासभेत कब्जा ियी धाकधम्की देिाउने¸ फाटो ङ्झफस्ताय 
िनण नङ्छदने कामण बएको उजङ्टयीका सम्फन्धभा तहङ्जककात हङ्टॉदा जग्िाधनी अद्यावङ्झधक िनण नआएको 
अवस्थाभा ऩङ्झन हार ङ्जपल्डभा कामभ यहेको फाटो नै फाटो कामभ हङ्टने य यावर आमोिफाट 
कामभ बएको सयकायी सावणजङ्झनक जग्िा वा फाटो नै सयकायी कामभ िने ियाउने सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभको कायफाही िनण ियाउन भारऩोत कामाणरम¸ ङ्झडल्रीफजायराई आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको साथै फाटो ङ्झफस्ताय िने िभभा यावर 
आमोिफाट औॊल्माइएका सयकायी जग्िाहरू अङ्झतिङ्झभत बएकोराई सयकायी जग्िा भानी फाटो 
ङ्जवस्तायको कामणराई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ प्रङ्जिमा ऩूया ियी अिाङ्झड फढाउनसभेत काठभाडौं 
उऩत्मका निय ङ्जवकास प्राङ्झधकयणराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी 
ऩठाइएको ।  

४.२  काठभाडौं ङ्ञजल्रा, भहायाजिॊज, चिऩथङ्ञस्थत नायामणिोऩार चोकदेङ्ञि फूढानीरकण्ठसम्भको फाटो 
ङ्जवस्ताय तथा ङ्झनभाणण कामणभा िङ्टणस्तयहीन कारोऩते्र, येङ्झरङ, फाय तथा ऩेटी ङ्झनभाणण ियेको, सडक 
िण्ड २ भङ्जहना नबई बङ्ञत्कएको, भाऩदण्ड अनङ्टसायको नऩाइएको य िङ्टणस्तय नबएकोरे 
छानङ्झफनको दामयाभा ल्माई कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट व्महोयाका उजङ्टयीहरूको सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अनङ्टसन्धानको िभभा िङ्जटएको प्राङ्जवङ्झधकहरूको टोरीको स्थरित 
प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभ उि सडक ङ्जवस्तायको िभभा काठभाडौं उऩत्मका िानेऩानी 
ङ्झरङ्झभटेड, नेऩार टेङ्झरकभ, नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण य सडक ङ्जवबाि सभेतरे फाटो ङ्जवस्ताय तथा 
ङ्झनभाणण िदाण एकआऩसभा सभन्वम नियेको कायणरे उि सडकभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सभस्मा आई 
ङ्जवस्ताङ्चयत सडक हस्तान्तयण नहङ्टॉदै ठाउॉ ठाउॉभा Patch work भभणत सङ्टधाय ियी ङ्जवस्ताङ्चयत सडकको 
स्वरूऩ नै ङ्झफग्रकेो हङ्टॉदा अफ ङ्झनभाणण िङ्चयने सडकहरूभा सॊरग्न हङ्टने ङ्झनकामहरूको फीच सडक 
ङ्झनभाणणदेङ्ञि भभणत सङ्टधाय कामणसम्भ सभन्वम हङ्टनङ्टऩने य उल्रेङ्ञित ङ्झनकामहरू जे जसरे जे िनङ्टणऩने 
हो मथार्शीघ्र सभन्वम ियी DLP भा िनङ्टणऩने सम्ऩूणण भभणत सम्बायको कामण सम्ऩङ्ङ बएको मङ्जकन 
ियेय भात्र सडक ङ्झनभाणण सम्ऩङ्ङ ियेको प्रभाणऩत्र जायी िनण य सम्ऩूणण कामण ऩूया बएऩङ्झछ भातै्र 
सम्फङ्ञन्धत ठेकेदायहरूराई ङ्झफर यकभ य धयौटी यकभ ब ङ्टिानी ङ्छदन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०८/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय काठभाडौं उऩत्मका सडक ङ्जवस्ताय आमोजनाराई साथै अफ 
आइन्दा सडक ङ्झनभाणण, ङ्जवस्ताय य भभणत सम्बायको िभभा सॊरग्न ङ्झनकामहरूफीच सभन्वम िने 
प्रबावकायी व्मवस्था ङ्झभराउनसभेत नेऩार सयकाय, प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाणरमराई 
रेिी ऩठाइएको ।  

५.   वाङ्ञणज्म भन्त्रारम अन्तिणत 

५.१   नेसनर टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेडरे आफ्नो नाभभा यहेका घय, िोदाभ, टहया तथा जग्िाहरू बाडाभा 
रिाउॉदा अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङसभेतको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा नेसनर 
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टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेड केन्रीम कामाणरम, टेकङ्ट का ङ्झनङ्झभत्त भहाप्रफन्धक सत्मनायामण भेहता य नेसनर 
टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेड, र्शािा कामाणरम, नेऩारिञ्जका कामाणरम प्रभङ्टि नयफहादङ्टय ताभाङरे अनङ्टङ्ञचत 
कामणहरू ियेको देङ्ञिएकोरे आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/02/10 को फैठकफाट स्ऩष्टीकयण भाि 
िने ङ्झनणणम बए अनङ्टसाय स्ऩष्टीकयण प्राप्त हङ्टॉदा नेसनर टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेड, र्शािा कामाणरम, 
नेऩारिॊजको िोदाभ बाडाभा रिाउॉदा राित इङ्ञस्टभेट तमाय नियेको, कोटेसन दताण िदाण धयौटी 
भाि नियेको य ऩङ्जहरो कोटेसन दताण ियाउने पभण सम्झौता िनण नआएभा ङ्झनजको धयौटी वा 
जभानत यकभ जपत ियी सो बन्दा रितै्त ऩङ्झछको अको फढी अॊक कफोर िने सायबतूरूऩभा 
प्रबावग्राह्य कोटेसन दताण िने पभणसॉि सम्झौता िनङ्टणऩनेभा सो नियी नियाई केन्रीम कामाणरम, 
टेकङ्ट का तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त भहाप्रफन्धक  सत्मनायामण भेहता य र्शािा कामाणरम, नेऩारिॊजका 
कामाणरम प्रभङ्टि नयफहादङ्टय ताभाङरे जानीजानी ङ्झनणणम वा आदेर्श िदाण फाध्मात्भक रूऩरे 
अऩनाउनङ्टऩने कानूनी कामणङ्जवङ्झधहरूको ऩारना नियेको य आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना 
िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको तथ्म अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत बइयहेको य ङ्झनजहरूरे ऩेस 
ियेको स्ऩष्टीकयण जवापभा नेसनर टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेड, र्शािा कामाणरम, फाॉकेरे िोदाभ बाडाभा 
रिाउने सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनभा स्ऩष्ट व्मवस्था नबएकोरे सिारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणमानङ्टसाय 
प्रङ्झतस्ऩधाणत्भक ङ्जवङ्झधफाट बाडाभा ङ्छदने सूचना प्रकाङ्ञर्शत ियेको बङे्ङसभेत प्राम् एकै ङ्झभरान 
व्महोयाको स्ऩष्टीकयण जवाप कानूनसम्भत नबई सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा नेसनर टे्रङ्झडङ 
ङ्झरङ्झभटेड, केन्रीम कामाणरम, टेकङ्ट का ङ्झनङ्झभत्त भहाप्रफन्धक सत्मनायामण भेहता य नेसनर टे्रङ्झडङ 
ङ्झरङ्झभटेड, र्शािा कामाणरम, नेऩारिञ्जका कामाणरम प्रभङ्टि नयफहादङ्टय ताभाङका सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिभा सभेत रेिी ऩठाउन 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय प्रचङ्झरत नेऩारको सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ नेऩार 
सयकाय, वाङ्ञणज्म भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको । 

६.  वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारम अन्तिणत 

६.१  कास्की ङ्ञजल्रा ङ्झसद्ध िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 3 ङ्ञस्थत ङ्चयठे्ठिोरा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूहका 
अध्मऺ, सङ्ञचव य वन कामाणरमका येन्जय सभेतरे कामणमोजनाबन्दा फढी काठ काटेको, काङ्जटएका 
काठ ङ्झरराभ ङ्झफिी िदाण भनोभानी तवयरे टेण्डय प्रङ्जिमा सम्ऩङ्ङ ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा आ.व. २०७१।७२ भा १५ थान रूि प्राङ्जवङ्झधक सहमोिभा छऩान 
बइ सो रूिहरूको प्राङ्जवङ्झधक भूल्माकनफाट काठ 604 क्मङ्ट.ङ्जपट य दाउया १.१० चट्टा उत्ऩादन 
हङ्टने भूल्माॊकन बएकोभा कटान भङ्टछान ऩश्चात काठ ८८५.२९ क्मङ्ट.ङ्जपट य दाउया ०.७५ चट्टा 
उत्ऩादन बएको, उि काठ दाउया कटान भङ्टछान फाऩतको यकभ रु.1,01,724।-  साभङ्टदाङ्जमक 
वन उऩबोिा सभूहको िाताभा य भङ्ट.अ.कय फाऩतको नऩङ्टि यकभ रु 11,338।45 सयकायी 
िाताभा य सम्फङ्ञन्धत सभूहफाट सार ङ्झफिीफाट काठ ङ्झफिी फाऩतको नऩङ्टि याजस्व रु 
13,525।75 नेऩार सयकायको िाताभा दाङ्ञिरा ियेको बङे्ङ ङ्झभङ्झसरफाट नदेङ्ञिएकोरे सो 
यकभहरू सम्फङ्ञन्धत िाताहरूभा दाङ्ञिरा जम्भा िनण रिाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/०७ 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको। 

६.२  धाङ्छदङ ङ्ञजल्राका साङकोष, सङ्टनौराफजाय, भैदी, नराङ, ियी, चैनऩङ्टयरिामतका िा.ङ्जव.स.हरूफाट 
ङ्झभरेभतोभा ३ अफण फयाफयको काठ ङ्झफिी ियेको बङे्ङ उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान बई 
नीरकण्ठ येन्जऩोष्टका तत्कारीन सहामक वन अङ्झधकृत फाफङ्टयाभ अमाणररे जानीजानी आफ्नो 
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ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारन िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेकोरे ङ्झनजराई आमोिको ङ्झभङ्झत 
2073/05/17 को ङ्झनणणमानङ्टसाय स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा ङ्झनजरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयणभा 
उि कामणको कानूनी आधाय य औङ्ञचत्मता िङ्टराउन नसकेको, ङ्ञचत्तफङ्टझ्दो य सन्तोषजनक 
जवापसभेत नदेङ्ञिएको य अनङ्टसन्धानफाट ङ्झनजरे ङ्झसपाङ्चयस ियेको तथ्म स्थाङ्जऩत बइयहेको 
देङ्ञिएको हङ्टॉदा तत्कारीन सहामक वन अङ्झधकृत फाफङ्टयाभ अमाणरराई कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक 
कायफाही ियी सोको जानकायी आमोिभा सभेत रेिी ऩठाउन प्रचङ्झरत नेऩारको सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार सयकाय¸ वन तथा बसूॊयऺण 
भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको । 

६.३  ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, याभेछाऩरे अङ्ञग्नयोधक साभग्री िङ्चयद िनण आह्वान ियेको सूचनाभा 
अङ्झनमङ्झभतता सभेत बएको व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सो 
फोरऩत्रका सम्फन्धभा प्रङ्जिमाित त्र ङ्टङ्जट ियेको ऩाइएकोरे उि कामणभा तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त ङ्ञजल्रा 
वन अङ्झधकृत याभ अमोध्मा भहतो, सहामक वन अङ्झधकृत याभसङ्टन्दय साह, रेिाऩार तेजफहादङ्टय 
के.सी., सह रेिाऩार र्शम्ब ङ्टफहादङ्टय शे्रष्ठसभेतरे जानीजानी ङ्झनणणम वा आदेर्श िदाण फाध्मात्भक रूऩरे 
अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको य आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झतअनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम 
कतणव्म ऩारना नियेको देङ्ञिन आई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को 
दपा ३ को (ि) य (छ)  फभोङ्ञजभ अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको ऩाइएकोरे ङ्झनजहरूसॉि स्ऩष्टीकयण भाि 
िने बङे्ङ सभेत आमोिफाट ङ्झभङ्झत २०७३/५/७ भा ङ्झनणणम बएफभोङ्ञजभ ङ्झनजहरूसॉि स्ऩष्टीकयण 
भाि िङ्चयएकोभा ङ्झनजहरूरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयणको जवापभा उजङ्टयीभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभको 
हङ्टर हङ्टज्जत नबएको, ङ्झसरफन्दी दयबाउऩत्र भाि िदाण याङ्जष्डम स्तयको सभाचायऩत्रभा ३० ङ्छदने 
सूचना प्रकार्शन ियेको, ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, याभेछाऩरे ३/३ ऩटक सूचना प्रकार्शन ियेकोरे 
सूचनाको अवङ्झध छोटो बमो बङे्ङ कङ्ट या ङ्झनयाधाय यहेको, फोरऩत्र भूल्माॊकन सङ्झभङ्झतको औऩचाङ्चयक 
िठन निङ्चयएको जस्ता व्महोया उल्रेि ियी तथ्मऩयक एवॊ कानूनसम्भत जवाप ऩेस ियेको 
नदेङ्ञिएको, अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत बइयहेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा 
वन अङ्झधकृत याभ अमोध्मा भहतो, सहामक वन अङ्झधकृत याभसङ्टन्दय साह, रेिाऩार तेजफहादङ्टय 
के.सी., सह रेिाऩार र्शम्ब ङ्टफहादङ्टय शे्रष्ठका हकभा कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो को 
जानकायी आमोिभा सभेत ऩठाउन प्रचङ्झरत नेऩारको सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार सयकाय वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारम, ङ्ञर्शऺा 
भन्त्रारम य ऊजाण भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

६.४  ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, डोटीका ङ्ञजल्रा वन अङ्झधकृत ऩङ्टष्ऩयाज फतौरा य येन्जय सङ्टयेर्श योकामको 
ङ्झभरेभतोभा कामाणरमको ङ्जवकास फजेट ङ्जहनाङ्झभना रिामत ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायको अङ्झनमङ्झभतता बएको 
बङे्ङ सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा कामाणरमको घय ङ्झनभाणण बै 
नमाॉ घयभा कामाणरम सङ्चयसके ऩश्चात ् ऩङ्झन साङ्झफकको घय बाडाभा ङ्झरएको देिाई घयबाडा 
फाऩतको ङ्झनकासा यकभ ब ङ्टिानी ियेकोभा उि यकभ नेऩार सयकायको याजश्वभा जम्भा 
बइसकेको देङ्ञिॉदा नेऩार सयकायको यकभ हाङ्झन नोक्सानी बएको अवस्था नबए ताऩङ्झन कामाणरम 
नमाॉ बवनभा स्थानान्तयण बैसकेऩङ्झछ ऩङ्झन घयबाडा फाऩतको यकभ ङ्झनकासा एवॊ ब ङ्टिानी िने 
ियाउने कामणभा सॊरग्न यहेका ङ्ञजल्रा वन अङ्झधकृत ऩङ्टष्ऩयाज फतौरा य सहरेिाऩार ङ्झसद्धयाज 
र्शभाणको कामण कानूनसम्भत नदेङ्ञिएको य सो ङ्जवषमका सम्फन्धभा छानङ्झफन ियी प्रङ्झतवेदन ऩेस िनण 
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िटाइएका ङ्ञजल्रा वन अङ्झधकृत कृष्णदत्त बट्टरे िरत प्रङ्झतवेदन ऩेस ियेको हारसम्भको 
अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिॉदा ङ्झनजहरूका सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही ियी सोको जानकायी आमोिभा 
ऩठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/०६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार सयकाय वन तथा ब-ूसॊयऺण 
भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको ।  

६.५  ऩसाण वन्मजन्तङ्ट आयऺण कामाणरमका सहामक सॊयऺण अङ्झधकृत भञ्जङ्टय अहभदको झोराफाट 
पेराऩयेको  रु.१६,००,०००।- र्शॊकास्ऩद निद यकभ सम्फन्धभा थऩ अनङ्टसन्धान कामण िनङ्टणऩने 
देङ्ञिएको हङ्टॉदा आवश्मक अनङ्टसन्धान िनणका राङ्झि इराका प्रहयी कामाणरम ङ्झसभयाको च.नॊ. १४६ 
ङ्झभङ्झत २०७२।४।२२ को ऩत्रसाथ आमोिभा प्राप्त हङ्टन आएका ङ्झनज भञ्जङ्टय अहभदरे सावणजङ्झनक 
ऩद धायण ियी ङ्ञजम्भेवायी अनङ्टरूऩ कामण सम्ऩादन िये नियेको ङ्जवषमका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा प्रचङ्झरत नेऩार कानूनङ्जवऩयीत हङ्टने ियी कामाणरमभा कामणयत कभणचायीहरूरे रु.१ 
रािदेङ्ञि रु.५ रािसम्भका सडक¸ बवन¸ वन ऩथ¸ ऩोियी रिामतका ङ्झनभाणण तथा भभणतका 
काभहरू वन ऐन¸ २०४९ य वन ङ्झनमभावरी¸ २०५१ फभोङ्ञजभ ङ्झनभाणण तथा भभणत रिामतका 
कामणहरू िये ियाएको बनी सम्फङ्ञन्धत कामाणरमका कामाणरम प्रभङ्टि तथा प्रभङ्टि सॊयऺण अङ्झधकृत 
रिामतका ङ्ञजम्भेवाय कभणचायीरे अनङ्टसन्धानको िभभा िङ्टराइङ्छदएको व्महोया य कामाणरमभा 
कामणयत कभणचायी स्वमॊरे अभानतभा ङ्ञजम्भेवायी ङ्झरई ङ्छदई प्रचङ्झरत सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ 
य सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ २०६४ ङ्जवऩयीत हङ्टने ियी ङ्झनभाणण तथा भभणतसम्फन्धी िङ्चयएका 
कामणहरू कानूनसम्भत नयहेको देङ्ञिएकोरे सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ य सावणजङ्झनक िङ्चयद 
ङ्झनमभावरी¸ २०६४ फभोङ्ञजभ िङ्चयनङ्टऩने कामणहरू प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत हङ्टने ियी आपू अनङ्टकूर 
अभानतभा कामण सम्ऩङ्ङ िदाण ियाउॉदा भ्रष्टाचायजन्म कामणरे प्रश्रम ऩाउने हङ्टॉदा प्रचङ्झरत नेऩार 
कानूनङ्जवऩयीत नहङ्टने ियी सावणजङ्झनक िङ्चयदसम्फन्धी काभकायफाही िनण ियाउन य आवश्मक सॊमन्त्र 
ङ्झनभाणण ियी सो को अनङ्टिभनसभेतको व्मवस्था िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/२० 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत वन भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  

७.  बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम अन्तिणत 

७.१   बवानीप्रसाद दाहारको जाहेयीरे वादी तत्कारीन श्री ५ को सयकाय प्रङ्झतवादी यघङ्टनाथ शे्रष्ठसभेत 
बएको भ्रष्टाचाय भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीभध्मेका कृष्णिोङ्जवन्द धभराराई अनङ्टसन्धानको िभभा भाि 
ियेको धयौटी फाऩत भेयो नाभभा दताण यहेको भोयङ ङ्ञजल्रा, फियी िा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ९क हार 
ङ्जवयाटनिय न.ऩा.२ को ङ्जक.नॊ. १७५ ऺे.प.०-१-० को जग्िा तत्कारीन ङ्जवरे्शष प्रहयी ङ्जवबािको 
च.नॊ. २०५ ङ्झभङ्झत २०५०।१२।१७ को ऩत्रफाट योक्का यािेको य उि भङ्टद्दाभा सवोच्च 
अदारतफाट सभेत पैसरा बइसकेको हङ्टॉदा उि जग्िा पङ्ट कङ्ट वा ियी ऩाऊॉ  बनी भैमादेवी धभरारे 
ङ्छदएको ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा प्रङ्झतवादीहरूरे आयोङ्जऩत कसङ्टयफाट सपाइ ऩाउने ठहय ियी सवोच्च 
अदारतफाट सभेत पैसरा बइसकेको अवस्था बएको हङ्टॉदा ङ्झनवेदक भैमादेवी धभरारे कृष्णिोङ्जवन्द 
धभराको हकभा धयौटीफाऩत याङ्ञिङ्छदएको ङ्झनजको नाभभा दताण यहेको भोयङ ङ्ञजल्रा फियी 
िा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ९क हार ङ्जवयाटनिय न.ऩा.२ को ङ्जक.नॊ. १७५ ऺे.प.०-१-० को जग्िा 
प्रस्तङ्टत सन्दबणभा योक्का याङ्ञियहनङ्टऩने अवस्था नदेङ्ञिएकोरे अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक 
सो जग्िा पङ्ट कङ्ट वा िङ्चयङ्छदनका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको ।     
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७.२  उदमऩङ्टय ङ्ञजल्राङ्ञस्थत साङ्झफक कटायी िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९क को ङ्जक.नॊ. ३५ ऺे.प. ७–२–६ 
ङ्झफघा जग्िा सबे नाऩीको सभमभा ङ्जपल्डफङ्टकभा भरुवा िोरा जङ्झनएकोभा सो सावणजङ्झनक नदी 
जग्िा बभूाङ्जपमारे अङ्झतिभण ियी फेचङ्झफिन ियेको एवॊ सोही ङ्ञजल्रा अन्तिणत यहेको साङ्झफक 
कटायी िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८ को ङ्जक.नॊ. १०८ ऺे.प. १-१४-१९ सावणजङ्झनक ऐरानी ऩतॉ जग्िा 
ङ्जकते ियी दताण ियाएकोरे दताण फदय ियी सावणजङ्झनक कामभ ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ सभेत व्महोयाको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा नाऩी नक्साभा उल्रेङ्ञित ङ्जक.नॊ. ३५ य १०८ को जग्िाहरू ङ्जकत्ताकाट नबै 
मथावत यहेको बङे्ङ नाऩी कामाणरम, उदमऩङ्टयको ङ्झभङ्झत २०७०।११।५ को ऩत्र एवॊ उल्रेङ्ञित 
जग्िाको शे्रस्ता ऩङ्टजाण कसैरे प्राप्त ियेको वा कसैको नाभभा दताण बएको नदेङ्ञिएको बङे्ङ भारऩोत 
कामाणरम, उदमऩङ्टयको ङ्झभङ्झत २०७०।११।९ को ऩत्र सभेतफाट रेिी आएकोरे उजङ्टयीभा 
िङ्टराइएफभोङ्ञजभका उल्रेङ्ञित ऐरानी सावणजङ्झनक सयकायी ऩतॉ जग्िा व्मङ्ञि ङ्जवरे्शषरे फेचङ्झफिन 
ियेको बङे्ङ उजङ्टयी व्महोया ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नआए ताऩङ्झन उदमऩङ्टय ङ्ञजल्रा साङ्झफक कटायी िा.ङ्जव.स. वडा 
नॊ. ९क को ङ्जक.नॊ. ३५ ऺे.प. ७–२–६ ङ्झफघा एवॊ वडा नॊ. ८ को ङ्जक.नॊ. १०८ ऺे.प. १–

१४–१९ ङ्झफघा जग्िाहरूको साॉध ङ्झसभानाका सॉङ्झधमायहरूफाट अङ्झतिभण ियी िेतीऩाती बोिचरन 
िङ्चयएको बङे्ङ िङ्टल्न आएको देङ्ञिएफाट उि जग्िाहरू अङ्झतिभण हङ्टन नङ्छदन य मस्ता सयकायी 
सावणजङ्झनक ऐरानी ऩतॉ जग्िाको सॊयऺण स्थानीम प्रर्शासन ऐन, २०२८ को दपा ५(ि) य दपा 
९ को (६क) फभोङ्ञजभ िनण सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, उदमऩङ्टयराई आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

७.३  काठभाडौं भहानियऩाङ्झरका वडा नॊ. -३५¸ तीनकङ्ट ने¸ सङ्टङ्जवधानिय, सङ्टङ्जवधाभािणको उत्तयतपण का 
जग्िाधनीहरूरे २०२१ सारको नाऩीरे छङ्टट्याएको तत्कारीन याजकङ्ट रो हारको सङ्टङ्जवधा भािण, 
२०४४ सारको नाऩी ङ्झभचेय आफ्नो जग्िाभा ङ्झबत्राएका य त्मसैसॉि जोङ्झडएय यहेको ऐरानी जग्िा 
जसराई तत्कारीन यावर आमोिरे सभेत ऐरानी प्रभाङ्ञणत ियी छङ्टट्याएको छ, सो जग्िा सभेत 
केही  जग्िाधनीहरूरे नै ङ्झबत्र्माई कब्जा ियी सडक ङ्जवस्तायको िभभा आवश्मक ऩने जग्िा, 
निय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे दङ्ञऺणतपण का जग्िाधनीहरूको नम्फयी ङ्झनजी जग्िा य सोभा ङ्झनङ्झभणत 
सॊयचनाहरू बत्काउने कामण बएकोरे हाभी ङ्झनयीह व्मङ्ञिहरूप्रङ्झत भ्रष्टचायमङ्टि व्मवहाय बएको, 
उत्तयतपण का जग्िाधनीहरूरे आपूरे हडऩी यािेको ऐरानी जग्िा य ङ्झभची यािेको जग्िासभेतको 
बोिफाट वङ्ञित बइने बमफाट हारसाङ्झफक नियाएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उजङ्टयीभा उल्रेि बए अनङ्टसायका सफै ङ्जकत्ताहरूभा सावणजङ्झनक जग्िा 
घङ्टसेको नऩाइए ताऩङ्झन ङ्जकत्ता नॊ. ४२२ भा ऺेत्रपर ०-१-०-२, ङ्जकत्ता नॊ. ३ भा ऺेत्रपर ०-२-
०-०, ङ्जकत्ता नॊ. ४ भा ऺेत्रपर ०-२-१-०, ङ्जकत्ता नॊ. ६ भा ऺेत्रपर ०-१-०-२ य ङ्जकत्ता नॊ. 
५०९ भा ऺेत्रपर ०-०-१-० सयकायी सावणजङ्झनक जग्िा घङ्टसेको बङे्ङ नाऩी कामाणरम¸ 

ङ्झडल्रीफजायफाट प्राप्त नक्सा¸ टे्रस य अन्म कािजातहरूफाट सभेत देङ्ञिन आएकोरे जग्िाधनी 
अद्यावङ्झधक िनण नआएको अवस्थाभा ऩङ्झन हार ङ्जपल्डभा कामभ यहेको फाटो नै फाटो कामभ हङ्टने 
य यावर आमोिफाट कामभ बएको सयकायी सावणजङ्झनक जग्िा वा फाटो नै सयकायी कामभ िने 
ियाउने सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभको कायफाही िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/३० 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय भारऩोत कामाणरम ङ्झडल्रीफजायराई रेिी ऩठाइएको साथै फाटो ङ्झफस्ताय िने 
िभभा यावर आमोिफाट औॊल्माइएका सयकायी जग्िाहरू अङ्झतिङ्झभत बएकोराई सयकायी जग्िा 
भानी फाटो ङ्जवस्तायको कामणराई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ प्रङ्जिमा ऩूया ियी अिाङ्झड फढाउन 
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 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

काठभाडौं उऩत्मका निय ङ्जवकास प्राङ्झधकयणराई सभेत आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/३० को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

७.४   रभजङ्टङ ङ्ञजल्रा फाझािेत िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ८ को चम्सीफिय बङे्ङ भस्माणङ्दी नदी ङ्जकनायाको 
फिय ऩतॉ जग्िा ङ्जक.नॊ. 248 य ङ्जक.नॊ. 249 को सावणजङ्झनक जग्िा ब ङ्टरफाट आफ्नो नाभभा 
दताण बएकोरे रित कट्टा ियाउॉछङ्ट बनी भारऩोत कामाणरम, रभजङ्टङभा 2048।10।28 भा 
ङ्छदएको ङ्झनवेदनभा कायफाही नियी सोही कामाणरमका िङ्चयदाय फसन्त र्शभाण ऩौडेररे दताणवारा 
उभाकान्त ङ्ञघङ्झभयेराई अनङ्टङ्ञचत प्रबावभा ऩायी 2051 सारभा श्रीभती र्शोबादेवी ऩौडेरको नाभभा 
याजीनाभा ऩास ियी सावणजङ्झनक जग्िा िाने अनङ्टङ्ञचत काभ ियेकोरे कडा कायफाही ियी 
सावणजङ्झनक जग्िाराई सावणजङ्झनक रूऩभा उऩबोि िनण ऩाउने सभङ्टङ्ञचत व्मवस्था ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा र्शोबादेवी ऩौडेरराई ङ्झभङ्झत 
२०५०।१०।१३ भा ङ्झफिी ियेका जग्िाहरूभध्मे ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, रभजङ्टङको आङ्झथणक 
सहमोिभा 2039 सारभा उभाकान्त ङ्ञघङ्झभयेसभेत सॊरग्न बई वन उऩबोिा सभूहका 38 
घयधङ्टयी ङ्झभरी वृऺ योऩण ियेको बङ्झनएको ङ्जववाङ्छदत ङ्जक.नॊ. 248 य ङ्जक.नॊ. 249 का सम्फन्धभा 
ङ्जक.नॊ. 248 ऺेत्रपर 1-9-1-1 योऩनी फिय सावणजङ्झनक जग्िा बएकोभा ब ङ्टरफाट भेयो नाउॉभा 
दताण हङ्टन िएकोरे भेयो नाउॉफाट रित कट्टा ियी सावणजङ्झनक फिय कामभ ियी ऩाऊॉ  बनी 
तत्कारीन जग्िा दताणवारा उभाकान्त ङ्ञघङ्झभयेरे भारऩोत कामाणरम, रभजङ्टङभा ङ्झभङ्झत 
2048।10।28 भा ङ्झनवेदन ङ्छदएको, ङ्ञजल्रा वन कामाणरम, रभजङ्टङको ऩत्रफाट उि जग्िा 
सयकायी (याङ्जष्डम) वन ऺेत्रभा ऩने बनी स्ऩष्ट ियेको, बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवबािको ऩत्रफाट 
भारऩोत कामाणरम, रभजङ्टङराई ङ्छदएको ङ्झनदेर्शनसभेतका आधायभा उऩमङ्टणि ङ्जक.नॊ. 249 को 
जग्िा सभेत सावणजङ्झनक बएको िङ्टल्न आएकोरे सम्भाङ्झनत सवोच्च अदारतफाट २०६२ सारको 
ङ्चयट नॊ. 2832 को भङ्टद्दाभा ङ्झभङ्झत 2067।1।30 िते बएको आदेर्श पैसरा, ङ्ञजल्रा वन 
कामाणरम, रभजङ्टङको च.नॊ. 978 ङ्झभङ्झत 2070।2।13 को ऩत्र य उभाकान्त ङ्ञघङ्झभयेको भेयो 
नाउॉको रित कट्टा ियी सयकायी सावणजङ्झनक ियाई ऩाउॉ बङे्ङ ङ्झभङ्झत 2048।10।28 को 
ङ्झनवेदन व्महोयासभेतराई ध्मानभा यािी ङ्जक.नॊ. 248 य ङ्जक.नॊ. 249 को जग्िाको सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभ मथार्शीघ्र ङ्झनणणम ियी आमोिराई जानकायीसभेत ियाउन ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय भारऩोत कामाणरम, रभजङ्टङराई रेिी ऩठाइएको ।  

७.५   धनङ्टषा ङ्ञजल्रा साङ्झफक फसङ्जहमा िा.ङ्जव.स. हार जनकऩङ्टय उऩभहानियऩाङ्झरका वडा नॊ. २४ 
फसङ्जहमा ङ्ञस्थत नयङ्झसॊह बिवान भङ्ञन्दय िङ्टठीको नाभभा यहेको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना बएको 
बङे्ङसभेत व्महोयाका उजङ्टयीहरूको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उि भठ िङ्टठी छङ्टट िङ्टठी 
अन्तिणत यही हारसम्भ ऩङ्झन कानूनफभोङ्ञजभ भहन्त, ऩङ्टजायीको ङ्झनमङ्टङ्ञिसभेत नबएको य नयङ्झसॊह 
भठभा यहेका सत्मनायामण दास वैष्णव बङे्ङ सॊङ्ञजतकङ्ट भाय र्शभाणरे ङ्जवितदेङ्ञि नै उि भठको 
सम्ऩूणण फन्दोफस्त एवॊ सॊचारन आफ्नो भनोभानी ढॊिरे ियेको साथै आम व्ममको कङ्ट नै 
रेिाऩयीऺणसभेत नियी सम्फङ्ञन्धत कामाणरमसॉि सभन्वम नियेको, भठको नाभभा यहेको तैनाथी 
जग्िाभा स्थानीम भङ्टसहय सभङ्टदामराई घय टहया फनाउन ङ्छदई ङ्झनजहरूफाट अनङ्झधकृत रूऩभा 
रु.९,४३,०००।- यकभ सॊकरन ियेको तथ्म सॊकङ्झरत प्रभाणहरू य फमान कािजफाट सभेत 
देङ्ञिॊदा उि भठको दैङ्झनक ङ्झनत्म, ऩूजाआजा, बोि रिामत भठको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण 
य फन्दोफस्त सङ्टव्मवङ्ञस्थत रूऩरे कानून फभोङ्ञजभ सॊचारन िनण य भठको स्वाङ्झभत्वभा यहेको तैनाथी 
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जग्िाभा बएको अङ्झतिभण स्थानीम प्रर्शासनको सभेत सहमोि ङ्झरई हटाउन कदभ चाल्ने य सो 
को जानकायी आमोिराई सभेत ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय िङ्टठी 
सॊस्थान, प्रधान कामाणरम, काठभाडौंराई रेिी ऩठाइएको साथै ङ्झनज सॊङ्ञजतकङ्ट भाय र्शभाणरे ङ्ञजल्रा 
प्रर्शासन कामाणरम, धनङ्टषाको धयौटी िाताभा जम्भा ियेको रु.९,४३,०००।- को हकभा 
कानूनफभोङ्ञजभ िनण य उि तैनाथी जग्िाको अङ्झतिभण हटाई सॊयऺणका राङ्झि िङ्टठी सॊस्थान 
कामाणरमराई आवश्मक सहमोि िनण ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, धनङ्टषाराई सभेत ङ्झभङ्झत 
२०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

७.६  फाया ङ्ञजल्रा साङ्झफक ङ्जऩप्राङ्जवताण िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९ िा. (ि.) ङ्जक.नॊ.५६ को इङ्ञन्दया याणाको 
जग्िा फच्चाफाफङ्ट िाॉ ऩठानका नाभभा दताण ियेको बङे्ङ उजङ्टयी/ङ्झनवेदन उऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात 
हङ्टॉदा इङ्ञन्दया याणारे फाया ङ्जऩप्राङ्जवताण िा.ङ्जव.स. वडानॊ. ९ िा.(ि) ङ्जक.नॊ. ५ को ज.ङ्झफ.०-४-८ 
प्रोङ्झफयजॊि याणासभेतको नाभभा दताण यहेको जग्िाफाट फाया ङ्ञजल्रा अदारतको ङ्झभङ्झत 
२०५४।७।९ को फण्डा भङ्टच ङ्टल्का अनङ्टसाय ३ िण्डको १ िण्ड ज.ङ्झफ. ०-१-९-५ जग्िा प्राप्त 
िनङ्टणऩनेभा फाया ङ्जऩप्राङ्जवताण िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९ िा.(क) ङ्जक.नॊ.५ को ०-०-१२ को ३ िण्डको 
१ िण्ड ०-०-४ जग्िा ङ्जकत्ताकाट ियी ङ्जक.नॊ. ६७ कामभ िने नाऩी कामाणरम फायाका 
तत्कारीन अङ्झभन, सवेऺक य नाऩी अङ्झधकृतरे राऩयफाही तवयरे कामण ियी अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको 
साथै बएको त्र ङ्टङ्जट सङ्टधाने बनी जग्िा धनी इङ्ञन्दया याणाराई सम्ऩकण  नै नियी फच्चाफाफङ्ट िाॉ 
ऩठानरे ०-०-४ जग्िा प्राप्त ियेकोभा वडा नॊ. ९ िा.(ि.) ङ्जक.नॊ.५ को ज.ङ्झफ. ०-४-८ राई 
ङ्जकत्ताकाट ियी ङ्जक.नॊ. ५६ भा ०-१-९-५ जग्िा ङ्झनजको नाभभा दताण ियाउने ियी भारऩोत 
कामाणरम फायाफाट ङ्झभङ्झत २०६५।५।१६ भा ङ्झनणणम बएकोभा उि ङ्झनणणम प्रङ्जिमाभा सॊरग्न 
बएका भारऩोत कामाणरम, फायाका कभणचायीहरूरे अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिमो, अनङ्टङ्ञचत कामण िने 
कभणचायीहरूराई सभेत कायफाही िनङ्टणऩने देङ्ञिए ऩङ्झन ङ्झनजहरू अङ्झनवामण अवकार्श बई सेवाभा यहेको 
नदेङ्ञिएकोरे प्रस्तङ्टत ङ्जवषमभा भारऩोत ङ्जवबाि (हार ऩङ्चयवङ्झतणत बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवबाि) 
का भहाङ्झनदेर्शकफाट कानूनफभोङ्ञजभ िनण ियाउन य बङ्जवष्मभा मस प्रकृङ्झतका त्र ङ्टङ्जट कभजोयी 
नहङ्टनेतपण  सतकण ता अऩनाउने उङ्ञचत व्मवस्था ङ्झभराउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार सयकाय, बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवबािराई रेिी ऩठाइएको ।  

७.७   रूऩन्देही ङ्ञजल्राको भधवङ्झरमा ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको जग्िा व्मङ्ञिको नाभभा बङे्ङ 
र्शीषणकको िोयिाऩत्र दैङ्झनकभा प्रकाङ्ञर्शत सभाचाय उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
तत्कारीन सभमभा जग्िा दताण िने ङ्झनणणम िने ऩदाङ्झधकायीरे ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको 
कायणरे ङ्जवद्यारमको नाभभा से्रस्ता ऩङ्टजाण कामभ बइसकेऩङ्झछ ऩङ्झन व्मङ्ञिका नाभभा दताण बएको, 
से्रस्ता ऩङ्टजाण िायेज नबएको य ङ्जवद्यारमको नाभभा से्रस्ता ऩङ्टजाण कामभ बइसकेऩङ्झछ ऩङ्झन ऩटक 
ऩटक व्मङ्ञिहरूका नाभभा यङ्ञजषे्डसन ऩाङ्चयत बएको साथै एउटै जग्िा ङ्जवद्यारम य व्मङ्ञिका 
नाभभा दोहोयो दताण बएको अवस्था देङ्ञिॉदा दोहोयो दताण फदय िने सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ ियी 
ियाई सो को जानकायी आमोिभा ियाउन ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय 
तथा व्मवस्था भन्त्रारम, काठभाडौंराई रेिी ऩठाइएको । 

७.८   उत्तयऩानी ङ्ञचमा फिान प्रा.ङ्झर., ङ्जहरे, धनकङ्ट टारे ङ्ञचमा उत्ऩादन िने प्रमोजनका राङ्झि हदफन्दीभा 
छङ्टट ऩाएको १५००/२००० योऩनी जग्िाभध्मे ङ्जहरे फजायको हाइवेराई छोएका फजाय राइनको 
कङ्चयफ १२६ योऩनी जग्िा नेऩार सयकायफाट स्वीकृङ्झत वा ङ्झनणणम नियाई कयोडौं यकभ ङ्झरएय 
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 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

व्मङ्ञिहरूको नाभभा याजीनाभा ऩाङ्चयत ियी भ्रष्टाचाय ियेकोरे कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सो उद्योिको हदफन्दीबन्दा 
फढी जग्िा सम्फन्धभा ङ्झभङ्झत २०६०।०३।३० को तत्कारीन श्री ५ को सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद 
ङ्झनणणमको र्शतण नॊ. ४ भा उल्रेि बएअनङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमको ङ्झरङ्ञित 
स्वीकृङ्झत प्राप्त ियी कामण सम्ऩादन िनङ्टणऩने ङ्जवषमभा नियी ङ्झरित ऩाङ्चयत िने कामण बए ियेको 
देङ्ञिएकोरे हदफन्दीभा छङ्टट ऩाएको जग्िा ङ्झफिी िने तथा हदफन्दीबन्दा फढी जग्िा िङ्चयद िने 
ियी बएका जग्िासम्फन्धी कामणराई ङ्झनमङ्झभत वा जपत िने सम्फन्धभा बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ 
तथा हदफन्दीबन्दा फढी जग्िा याख्न छङ्टट ङ्छदने सम्फन्धभा जायी बएको आदेर्श, २०६८ फभोङ्ञजभ 
आवश्मक छानङ्झफन ियी ङ्झनणणम ङ्झरनका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

७.९  बिऩङ्टय ङ्ञजल्रा, कटङ्टन्जे िा.ङ्जव.स. भा छङ्टट जग्िा दताण ङ्झसपाङ्चयसफाट एउटाको जग्िा अन्म 
व्मङ्ञिको नाभभा छङ्टट जग्िा दताण, नाभसायीरिामतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात 
हङ्टॉदा त्र ङ्टङ्जटऩूणण छङ्टट जग्िा दताण बएका ङ्ञजल्रा बिऩङ्टय, कटङ्टन्जे िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १(ि) ङ्जक.नॊ. 
८९२, ८९३ य ८९४ को साङ्झफक रित, ब.ूसङ्ट. पाॉटवायी तथा अनङ्टसूचीहरू, ऩाङ्चयत बोिफन्धकी 
ङ्झरित, कङ्ट त ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्ट ियेको दोहोयो बऩाणई रिामतका प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेका कािज 
प्रभाणफाट जग्िाधनी मङ्जकन ियी प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ छङ्टट जग्िा दताणको कायफाही िनण 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय भारऩोत कामाणरम, बिऩङ्टयभा रेिी 
ऩठाइएको ।  

७.१० काठभाडौं ङ्ञजल्रा रप्सीपेदी िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 1 फस्ने याजायाभ ङ्झतवायीसभेतरे अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोिफाट योक्का यहेका जग्िाहरू पङ्ट कङ्ट वा ियी ऩाऊॉ  बनी ङ्छदएको ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा बङू्झभसूधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमफाट हदफन्दीसम्फन्धी कायफाही सम्ऩङ्ङ बएऩश्चात 
भात्र उि जग्िाहरूको योक्का पङ्ट कङ्ट वा िनण भनाङ्झसव देङ्ञिएकोरे हार योक्का पङ्ट कङ्ट वा निने बनी 
आमोिको ङ्झभङ्झत 2073।2।27 को फैठकफाट ङ्झनणणम बएकोभा सो ङ्झनणणम अनङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय 
कामाणरमफाट हदफन्दीसम्फन्धी ङ्झनणणम हङ्टॉदा प्रङ्झतवादीहरूको नाभभा हदफन्दीबन्दा भङ्टङ्झन जग्िा यहेको 
ठहय बएको देङ्ञिएकोरे आमोिको ङ्झभङ्झत 2067।1।6 च.नॊ.1408 य ङ्झभङ्झत 2067।3।3 
च.नॊ. 1750 को ऩत्रफाट काठभाडौं ङ्ञजल्रा सङ्टनटोर िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 8(छ) ङ्जक.नॊ. 1, 4, 
5, 6, 12, 13, 18, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 य ऐ वडा नॊ. 8(ञ) को ङ्जक.नॊ. 
102, 103 य 104 सभेतका ङ्जकत्ता जग्िाहरू योक्का याङ्ञिएकोभा प्रस्तङ्टत ङ्जवषमभा उि 
जग्िाहरू योक्का याङ्ञियहनङ्टऩने अवस्था नहङ्टॉदा उि जग्िाहरू अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक 
योक्का पङ्ट कङ्ट वा िङ्चयङ्छदनका राङ्झि ङ्झभङ्झत २०७३/०८/०६ भा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको 
।  

७.११ रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा, रङ्झरतऩङ्टय उऩ-भहानियऩाङ्झरका वडा नॊ. ५च१ ङ्जक.नॊ. ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, 
४३, ४४ य ४५ ऺेत्रपर ५-४-०-० बएको जग्िा एकीकयण ियी ङ्जक.नॊ. १०६ य १०७ 
कामभ िदाण ७-९-३-० कामभ ियी २-५-३-० फढ ियाएकोभा उि फढ जग्िा निय ५च१ 
ङ्जक.नॊ. ५७ को साङ्झफक िोरा य इभाडोर ९घ२ को साङ्झफक ङ्जकत्ता २४८ सभेत जोडी फढ 
देङ्ञिएको जग्िाभा  घय फनाउन नियऩाङ्झरकारे नक्साऩास िङ्चयङ्छदएको, घय फनाउने कामण बइयहेकोरे 
उि अवैध कामणभा सॊरग्न व्मङ्ञिहरूराई कायफाही ियी सावणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण ियी ऩाऊॉ  
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बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धानफाट प्राप्त नेऩार सयकायको नाभभा दताण 
यहेको िोराको जग्िा प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा य कायफाही ऩूया ियी घङ्टसे 
घङ्टसाएको सफै िोराको जग्िा ङ्जकत्ताकाट ियी नेऩार सयकायको नाभभा कामभ िने ियाउने कदभ 
उठाउनका राङ्झि अनङ्टसन्धानका िभभा आमोिभा प्राप्त हङ्टन आएको जग्िा एकीकयण तथा फढ 
कामभ िनण भारऩोत कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टयफाट उठान िङ्चयएको तत्कारीन प्रङ्जिमाित पाइर तथा 
साङ्झफक िोराको जग्िा व्मङ्ञिको नाउॉभा घङ्टस्न िएको बनी नाऩी ङ्जवबािको च.नॊ. ३२५ ङ्झभङ्झत 
२०७१/०८/२३ को ऩत्र य ऩत्रसाथ सॊरग्न स्थरित प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतवदेन तथा सॊरग्न स्थरित 
नाऩजाॉच नक्सासभेतको ऩॊङ्ञजकासङ्जहत आवश्मक कायफाही िनण नेऩार सयकाय, बङू्झभसङ्टधाय तथा 
व्मवस्था भन्त्रारमभापण त भारऩोत कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टय य नाऩी कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टयराई ङ्झभङ्झत 
२०७३/०८/०६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

       नाऩी ङ्जवबाि जस्तो ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकामफाट ङ्झभङ्झत २०६४/७/१४ भा बएको प्रस्तङ्टत ङ्जवषमको 
ङ्झनणणमसम्फन्धीको सक्कर पाइर कामाणरमको अङ्झबरेिभा ठीक दङ्टरुस्त हारतभा पेरा ऩने ियी 
यहेको नदेङ्ञिएकोरे मस्तो अवस्थाको ङ्झसजणना को कसको राऩयफाहीरे बएको हो ? तीन 
भङ्जहनाङ्झबत्र छानङ्झफन ियाई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिभा 
ऩठाउनका राङ्झि नेऩारको सॊङ्जवधान य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को 
दपा २८ को उऩदपा (१) को िण्ड (ि) फभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय, बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
भन्त्रारमभा ङ्झभङ्झत २०७३/०८/०६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

      साङ्झफक नाऩ नक्साफभोङ्ञजभ कामभ बएको रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा, रङ्झरतऩङ्टय उऩभहानियऩाङ्झरका वडा नॊ. 
५च१ ङ्जक.नॊ. ३८,३९,४०,४१,४२,४३,४४ य ४५ का जग्िाहरू एकीकयण ियी ङ्जक.नॊ. १०६ य 
१०७ कामभ िदाण आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय सयकायी/सावणजङ्झनक जग्िा सॊयऺण िनङ्टणऩने 
ऩदीम कतणव्म यहेका कभणचायीहरूफाट नेऩार सयकायको नाभभा दताण शे्रस्ता कामभ यहेका 
सयकायी/सावणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त िोराको जग्िासभेत व्मङ्ञिको नाभभा कामभ िने ियी जग्िा 
एकीकयण िने कामणभा सॊरग्न कभणचायीहरू उऩय कानूनफभोङ्ञजभ छानङ्झफन ियी ियाई सॊरग्न 
कभणचायीहरूराई प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ ङ्झनजहरूरे ियेको काभको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय तीन 
भङ्जहनाङ्झबत्र कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिभा ऩठाउनका राङ्झि प्रचङ्झरत नेऩारको सॊङ्जवधान 
य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा २८ को उऩदपा (१) को िण्ड 
(ि) फभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय, बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमभा आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०८/०६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

७.१२  ङ्ञजल्रा िङ्टल्भी हङ्टॉिा िा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ७ घय बै हार का.ङ्ञज.का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. १० फस्ने 
देवीप्रसाद बण्डायीरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोिफाट भ तथा ऩङ्चयवायको नाभभा योक्का 
यहेको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त पङ्ट कङ्ट वा ियी ऩाऊॉ  बनी ङ्छदएको ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अथण भन्त्रारम, 

बन्साय ङ्जवबािभा कामणयत र्शािा अङ्झधकृत देवीप्रसाद बण्डायी उऩय िैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त 
आजणन ियेको बनी ङ्जवरे्शष अदारतभा भङ्टद्दा दामय तथा सवोच्च अदारतभा सभेत ऩङ्टनयावेदन 
ियेकोभा प्रङ्झतवादीहरूराई सपाइ ङ्छदने ठहय ियी बएका पैसराहरू अङ्ञन्तभ बइसकेको एवॊ 
सवोच्च अदारतफाट बएको उऩमङ्टणि पैसरा उऩय ऩङ्टनयावरोकनको ङ्झनवेदन निने ियी आमोिफाट 
ङ्झनणणमसभेत बइसकेको ङ्ञस्थङ्झतभा आमोिफाट अनङ्टसन्धान तहङ्जककातको ङ्झसरङ्झसराभा प्रङ्झतवादीहरू य 
ङ्झनजका ऩङ्चयवायको नाभभा योक्का यािेको चर, अचर सम्ऩङ्ञत्त प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा योक्का यािी यहनङ्टऩने 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

अवस्था नहङ्टॉदा उि चर अचर सम्ऩङ्ञत्त अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक पङ्ट कङ्ट वा िङ्चयङ्छदनका 
राङ्झि ङ्झभङ्झत २०७३/०८/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको । 

७.१३ बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ को प्रावधानफभोङ्ञजभ हदफन्दीबन्दा फढी हङ्टने बएकोरे नेऩार सयकायको 
हक कामभ हङ्टने ियी जग्िाधनी जनकफहादङ्टय र्शाहरे छोडेको दाङ ङ्ञजल्रा तङ्टरसीऩ ङ्टय िा.ङ्जव.स. वडा 
नॊ. २क ङ्जक.नॊ. १२२ ऺेत्रपर ०-१-१४ ङ्झफघा बएको जग्िा भारऩोत कामाणरम, दाङका 
कभणचायीहरूसभेतको ङ्झभरेभतोभा ङ्झनज जग्िाधनीकी श्रीभती िीता र्शाह तथा छोया अतङ्टर र्शाहका 
नाभभा नाभसायी ियी ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञिको नाभभा हक हस्तान्तयण बएको बङे्ङसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयीको सम्फन्धभा प्राप्त प्रभाण कािजातहरू अध्ममन ङ्जवश्लेषण ियी हेदाण उि जग्िा जग्िाधनी 
जनकफहादङ्टय र्शाहरे बङू्झभ प्रर्शासन र्शािा, दाङको ङ्झभङ्झत २०३३।११।४ को ङ्झनणणमरे 
हदफन्दीबन्दा फढी हङ्टने बई नेऩार सयकायको नाभभा छोडेकोभा भारऩोत कामाणरम, दाङको ङ्झभङ्झत 
२०५१।९।४ को ङ्झनणणमफाट उि ङ्जक.नॊ. १२२ को जग्िा ङ्झनज जग्िाधनीको नाभफाट ङ्झनजकी 
श्रीभती िीता र्शाह तथा छोया अतङ्टर र्शाहका नाभभा नाभसायी बएको, तत ्ऩश्चात जग्िाधनीहरू 
िीता र्शाह य छोया अतङ्टर र्शाह तथा भोही र्शोबाकय चौधयीका फीचभा भोही बाि फाऩत उि 
ङ्जक.नॊ. १२२ को जग्िा भोही र्शोबाकय चौधयीरे ऩाउने ियी बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम, दाङभा ङ्झभङ्झत 
२०६७।५।१ भा ङ्झभराऩत्र बएको य उि ङ्झभराऩत्र फभोङ्ञजभ भारऩोत कामाणरम, दाङफाट ङ्झभङ्झत 
२०६७।६।६ भा र्शोबाकय चौधयीका नाभभा जग्िाधनी दताण शे्रस्ता कामभ बएको, ङ्जक.नॊ. 
१२२ पोड बै कामभ बएका ङ्जकत्ताहरू िभर्श: य.नॊ. १३२१५, १३२१६ य १३२१७ ङ्झभङ्झत 
२०६८।३।७ को ङ्झरितहरूफाट ङ्जक.नॊ. ७८५ झङ्टऩा चौधयी, ङ्जक.नॊ. ७८६ भामा चौधयी य 
ङ्जक.नॊ. ७८७ येर्शभ चौधयीका नाउॉभा हक हस्तान्तयण बै जग्िाधनी दताण शे्रस्ता कामभ बएको 
देङ्ञिमो, अत: बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ को प्रावधानफभोङ्ञजभ हदफन्दीबन्दा फढी बै साङ्झफकका 
जग्िाधनी जनकफहादङ्टय र्शाहरे नेऩार सयकायको हक कामभ हङ्टने ियी छोडेका जग्िा भारऩोत 
कामाणरम, दाङफाट िैयकानूनी तङ्चयकारे ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञिको नाभभा हक हस्तान्तयण 
बै िएको देङ्ञिएकोरे प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ ियी सो को जानकायी आमोिभा ियाउन ङ्झभङ्झत 
२०७३/०८/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय  बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम, ङ्झसॊहदयफायभा रेिी 
ऩठाइएको । 

७.१४ नङ्टवाकोट ङ्ञजल्रा चाउथे िा.ङ्जव.स.वडा नॊ. २ घय बई हार का.ङ्ञज.का.भ.न.ऩा.वडा नॊ. १६ फस्ने 
केदायनाथ फजिाईंरे का.ङ्ञज.काभ्रसे्थरी १(छ) ङ्ञस्थत ङ्जक.नॊ. १००, १०१ य १०२ को िभर्श : 
ऺे.प. १-६-०-०, १-८-२-० य १-१५-२-० जग्िाहरू आमोिफाट योक्का याङ्ञिएको हङ्टॉदा उि 
जग्िाहरू योक्का पङ्ट कङ्ट वा ियी ऩाऊॉ  बनी ङ्छदएको ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा भहानियीम प्रहयी ऩङ्चयसय, 
हनङ्टभानढोका, काठभाडौंरे केदायनाथ फजिाईं सभेत उऩय सयकायी छाऩ दस्तित ङ्जकते भङ्टद्दा 
काठभाडौं ङ्ञजल्रा अदारतभा दामय ियेकोभा प्रङ्झतवादीहरूराई आयोऩऩत्र भािदाफीफाट सपाइ ङ्छदने 
ठहय ियी उि अदारतफाट ङ्झभङ्झत २०७०।११।१४ भा बएको पैसराउऩय वादी नेऩार 
सयकायको तपण फाट ऩङ्टनयावदेन अदारत, ऩाटनभा ऩङ्टनयावेदन ऩयेकोभा सङ्टरु काठभाडौं ङ्ञजल्रा 
अदारतको पैसरा सदय हङ्टने ठहय ियी ऩङ्टनयावेदन अदारत, ऩाटनफाट ङ्झभङ्झत २०७२।२।२२ भा 
पैसरा बई उि पैसरा उऩय दोहोर् माई ऩाउॉको ङ्झनवेदन निने ियी ङ्झभङ्झत २०७२।८।१५ भा 
भहान्मामाङ्झधविाको कामाणरमफाट ङ्झनणणम बई भङ्टद्दा अङ्ञन्तभ बइसकेको ङ्झभङ्झसरफाट देङ्ञिॊदा 
आमोिरे अनङ्टसन्धानको िभभा योक्का यािेको ङ्झनवेदक केदायनाथ फजिाईंसभेतको नाभका उि 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

जग्िाहरू योक्का यािी यहनङ्टऩनेसम्भको अवस्था नबएको हङ्टॉदा ङ्झनवेदकरे ङ्झनवेदनऩत्रभा योक्का 
पङ्ट कङ्ट वाका राङ्झि भाि ियेका का.ङ्ञज.काभ्रसे्थरी िा.ङ्जव.स. वडा नॊ.१(छ) ङ्जक.नॊ. १००, १०१ य 
१०२ ऺे.प. १-६-०-०, १-८-२-० य १-१५-२-० जग्िाहरू अन्म कायणफाट योक्का याख्नङ्ट नऩने 
बए आमोिको च.नॊ. २५२ ङ्झभङ्झत २०६६।५।१९ को ऩत्रफाट योक्का याख्न रेिी ऩठाइएका 
जग्िाहरू पङ्ट कङ्ट वा िङ्चयङ्छदन ङ्झभङ्झत २०७३/०९/०४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी 
ऩठाइएको ।  

७.१५ जिङ्ङाथ बसूाररे ऩाल्ऩा ङ्ञजल्रा हङ्टॉिी िा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ३ य ६ भा यहेको ङ्जक.नॊ. २०६, २७७, 

५८४ य ५८२ का जग्िाहरू आमोिफाट योक्का याङ्ञिएको जानकायीभा आएकोरे कतै ऩङ्झन कङ्ट नै 
ङ्जववाद नयहेको भेयो जग्िा योक्का पङ्ट कङ्ट वा ियी ऩाऊॉ  बनी ङ्छदएको ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
हङ्टॉदा जिङ्ङाथ ब ङ्टसाररे भारऩोत कामाणरम, ऩाल्ऩाका भारऩोत अङ्झधकृतसभेतराई प्ररोबनभा ऩायी 
हाभीरे २०४५ सारभा घय फनाई फसोफास ियी आएको घय घडेयी य ३ वषणअिाङ्झड फनाएको घय 
तथा घडेयी रिामतका सिोरभा यहेका ४ ङ्जकत्ता जग्िाहरू जारसाज ियी हारैदेङ्ञिको फकसऩत्र 
ियी ङ्झरएको हङ्टॉदा भारऩोत अङ्झधकृतसभेतराई कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ उजङ्टयीउऩय प्रायङ्ञम्बक 
अनङ्टसन्धान िने िभभा उि जग्िाहरूको सम्फन्धभा के कसो बएको हो प्रङ्झतङ्जिमा भाि िदै सो 
जग्िाहरू हक हस्तान्तयण िनण योक रिाउनका राङ्झि च.नॊ. ५४३ ङ्झभङ्झत २०७१।०५।२६ को 
ऩत्र भारऩोत कामाणरम, ऩाल्ऩाराई रेिी ऩठाइएको ऩाइमो । उि जग्िाहरूको कानूनफभोङ्ञजभ नै 
हारैदेङ्ञिको फकसऩत्रको ङ्झरित ऩाङ्चयत िङ्चयएको हो बङे्ङसभेत व्महोयाको जवाप भारऩोत 
कामाणरम, ऩाल्ऩाफाट प्राप्त बएको य हारैदेङ्ञिको फकसऩत्र ऩास बएको ङ्जवषमउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने 
ऩऺरे सम्फङ्ञन्धत अदारतभा नारेस उजङ्टय िनण सक्ने नै बएकोरे प्रस्तङ्टत उजङ्टयीका सम्फन्धभा थऩ 
अनङ्टसन्धान नियी ङ्झभङ्झसर ताभेरीभा याख्न े ियी ङ्झभङ्झत २०७१।१०।१५ भा ङ्झनणणम बै उजङ्टयी 
ताभेरीभा यहेको देङ्ञिॊदा सो उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान िने िभभा आमोिफाट योक्का 
याङ्ञिएको ङ्झनवेदकरे ङ्झनवेदन ऩत्रभा उल्रेि ियेको ऩाल्ऩा ङ्ञजल्रा हङ्टॉिी िा.ङ्जव.स.वडा नॊ. ३ य ६ 
भा यहेका ङ्जक.नॊ. २०६, २७७, ५८४ य ५८२ को जग्िाहरू योक्का यािी यहनङ्टऩने अवस्था, ङ्ञस्थङ्झत 
य कानूनी आधाय नबएको हङ्टॉदा अन्म कायणफाट योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक उऩमङ्टणि जग्िाहरू  
पङ्ट कङ्ट वा  िङ्चयङ्छदनका राङ्झि ङ्झभङ्झत २०७३/०९/०४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी 
ऩठाइएको ।  

७.१६  यौतहट ङ्ञजल्रा ङ्झभठङ्टअवा िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ४ ङ्जक.नॊ. ५७ य ङ्जक.नॊ. ५९ को सावणजङ्झनक जग्िा 
सङ्टकङ्ट म्फासी तथा अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीको नाभभा अङ्झनमङ्झभत तवयफाट ऩङ्झतयाभ साह करवायको 
नाभभा दताण िने कामण बएकारे उि दताण फदय ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात िदाण अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीको हैङ्झसमतरे जग्िा प्राप्त िनण ङ्झनङ्ञश्चत ङ्झभङ्झतबन्दा अिाङ्झडदेङ्ञि 
फसोफास ियेको हङ्टनङ्टऩनेभा सो प्रावधान ऩूया बएको नऩाइएको य ङ्जपल्डफङ्टकभा इनाय जङ्झनएको 
जग्िा ङ्जवतयण ियेको कामण ङ्झनमभसम्भत बएको नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनज ऩङ्झतयाभ साह करवायरे 
अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीको हैङ्झसमतफाट प्राप्त ियेको ङ्झभठङ्टअवा िा.ङ्जव.स. वडा नॊ.४ ङ्जक.नॊ.५७ को 
जग्िाभा इनाय यहेको, उि जग्िा सङ्टकङ्ट म्फासी सभस्मा सभाधान आमोिरे आफ्नो कामाणदेर्शङ्जवऩयीत 
छानङ्झफन नै नियी प्रचङ्झरत कानूनङ्जवऩयीत ङ्जवतयण बएको जग्िाका सम्फन्धभा सङ्टकङ्ट म्फासी सभस्मा 
सभाधान आमोि कामणङ्जवङ्झध, २०५७ भा “सङ्टकङ्ट म्फासी वा अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीको रूऩभा झङ्टठा 
ङ्जववयण ऩेस ियी जग्िा प्राप्त ियेको वा काभ कायफाही त्र ङ्टङ्जटऩूणण बए ियेको कङ्ट या फदय िनण य 
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कायफाही िनण बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमभा रेिी ऩठाउने छ बङे्ङ व्मवस्था बएको 
देङ्ञिएकोरे मस ङ्जवषमभा प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक छानङ्झफन ियी कानूनफभोङ्ञजभ 
ियी ियाई सो को जानकायी आमोिभा ऩठाउन ङ्झभङ्झत २०७३/०९/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार 
सयकाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

७.१७ याजनीङ्झतऩीङ्झडतको नाभभा सयकायको नाभभा दताण हङ्टने जग्िा भारऩोत कामाणरम, सराणहीका 
कभणचायीहरूको ङ्झभरेभतोभा व्मङ्ञिको नाभभा शे्रस्ता कामभ ियेको बङे्ङसभेत ङ्जवषमभा ऩयेको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात ियी ऩेस बएको प्रङ्झतवेदन उऩय छरपर बई भारऩोत 
कामाणरम, सराणहीका तत्कारीन कामाणरम प्रभङ्टि याभङ्ञजङ्झनस याउत, भारऩोत अङ्झधकृत देवयाज 
अङ्झधकायी, नामफ सङ्टब्फा रक्ष्भीकान्त झा य जानकी निय िा.ङ्जव.स. को कामाणरमका िा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचव हङ्चयकान्त रार कणणरे सयकायी जग्िा आवश्मक जाॉचफङ्टझ सभेत नियी होयाप्रसाद जोर्शीकी 
श्रीभती जभङ्टना फाफा जेर्शीको नाभभा नाभसायी दताण िने ियाउने कामण ियी ियाई जानीजानी जग्िा 
दताणको ङ्झनणणम िदाण फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको य आफ्नो ऩदको 
प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्मसभेत ऩारना नियेको देङ्ञिन आई ङ्झनजहरूसॉि 
स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा ङ्झनजहरूरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण व्महोया सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको, 
याजनीङ्झतक ऩीङ्झडत होयाप्रसाद जोर्शी जीङ्जवत छॉदै ३ ङ्झफघा जग्िा प्राप्त ियी ङ्झफिीसभेत 
िङ्चयसकेकोभा ङ्झनजको भतृ्मङ्ट ऩश्चात जग्िा नाऩीका सभमभा होयाप्रसाद जोर्शीका नाभभा नाऩी बै 
दताण शे्रस्ता तमायसभेत नबएको जग्िा, भारऩोत कामाणरम, सराणहीको ङ्झभङ्झत २०७१।७।५ को 
ङ्झनणणमफाट थऩ २-१२-१२ जग्िा होयाप्रसाद जोर्शीकी श्रीभती जभङ्टना फाफा जोर्शीको नाभभा 
नाभसायी दताण िने ियाउने कामण ियी जानीजानी जग्िा दताणको ङ्झनणणम िदाण फाध्मात्भक रूऩरे 
अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको हङ्टॉदा अनङ्टङ्ञचत कामण ियी जग्िा नाभसायी दताण िने 
ियाउने कामणभा सॊरग्न कभणचायीहरू य उि जग्िाका सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही ियी 
जानकायी ऩठाउन नेऩारको सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमभा ङ्झभङ्झत 
२०७३/०९/२८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

७.१८  अरुण ङ्जविभ याणारे भोयङ ङ्ञजल्रा, ङ्जवयाटनिय उऩ.भ.न.न.ऩा. वडा नॊ. १३ ङ्ञस्थत ङ्जक.नॊ. ८६ 
को ०-२-० ऺेत्रपरको जग्िा आमोिरे योक्का यािेको हङ्टॉदा पङ्ट कङ्ट वा ियी ऩाऊॉ  बनी ङ्छदएको 
ङ्झनवेदनको सम्फन्धभा नेऩार प्रहयी सेवाका प्रहयी ङ्झनयीऺक ऩदभा कामणयत वसन्त ङ्जविभ याणारे 
िैयकानूनी सम्ऩङ्ञत्त आजणन ियेको बनी आमोिभा ऩयेको उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान िने िभभा ङ्झनजका 
दाजङ्ट अरुणङ्जविभ याणाका नाभभा यहेको भोयङ ङ्ञजल्रा, ङ्जवयाटनिय उऩ.भ.न.न.ऩा. वडा नॊ. १३ 
ङ्ञस्थत ङ्जक.नॊ. ८६ को ऺेत्रपर ०-२-० जग्िा सभेत योक्का याख्नका राङ्झि च.नॊ. ९४ ङ्झभङ्झत 
२०५९।१२।०६ को ऩत्रिाया भारऩोत कामाणरम, भोयङभा रेिी ऩठाई उि जग्िा योक्का 
यािेकोभा ङ्झनवेदकका बाइ तत्कारीन प्रहयी ङ्झनयीऺक वसन्त ङ्जविभ याणाङ्जवरुद्धको िैयकानूनी 
सम्ऩङ्ञत्त आजणन ियेको बङे्ङ उजङ्टयी उऩय आमोिको ङ्झभङ्झत २०६०।०6।२२ को ङ्झनणणमरे उजङ्टयी 
ताभेरीभा याख्न े ङ्झनणणम बइसकेकोरे ङ्झनवेदनभा उल्रेि ियेको जग्िा योक्का याख्नङ्टऩने अन्म कङ्ट नै 
आधाय कायण नबएको हङ्टॉदा उि जग्िा अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्ट नऩने बए पङ्ट कङ्ट वा िङ्चयङ्छदनका 
राङ्झि ङ्झभङ्झत २०७३/०९/२८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको ।  

७.१९  ङ्ञजल्रा धनङ्टषा साङ्झफक फसङ्जहमा िा.ङ्जव.स हार जनकऩङ्टय उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ. २४ फसङ्जहमाङ्ञस्थत 
नयङ्झसॊह बिवान स्थान भठ िङ्टठीको नाभभा यहेको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त सोही िङ्टठीभा यहेका 
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सत्मनायामण दास वषै्णव बङे्ङ सॊङ्ञजतकङ्ट भाय र्शभाणरे ङ्जहनाङ्झभना ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सत्मनायामण दास वैष्णव बङे्ङ सॊङ्ञजतकङ्ट भाय र्शभाणरे दैङ्झनक 
ऩूजाआजा ियी उि भठको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तफाट प्राप्त आम्दानी भठको नाभभा िाता निोरी 
आपूिङ्टसी सम्ऩूणण फन्दोफस्त एवॊ सिारन ियेको साथै आम व्ममको कङ्ट नै रेिाऩयीऺण नियेको, 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉि सभन्वम नियेको देङ्ञिएकोरे उि भठको दैङ्झनक ङ्झनत्म, ऩूजाआजा, बोि 
रिामत भठको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण फन्दोफस्त कानूनफभोङ्ञजभ सङ्टव्मवङ्ञस्थत रूऩरे 
सिारन िनण य भठको स्वाङ्झभत्वभा यहेको तैनाथी जग्िाभा बएको अङ्झतिभण स्थानीम प्रर्शासनको 
सभेत सहमोि ङ्झरई हटाउन कदभ उठाउने य सो को जानकायी आमोिराई सभेत ियाउन ङ्झभङ्झत 
२०७३/१०/१३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय िङ्टठी सॊस्थान, प्रधान कामाणरम, काठभाडौंराई रेिी ऩठाइएको 
साथै ङ्झनज सङ्ञञ्जतकङ्ट भाय र्शभाणरे ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, धनङ्टषाको धयौटी िाताभा जम्भा ियेको 
रु.९,४३,०००।- हकभा कानूनफभोङ्ञजभ िनण य उि तैनाथी जग्िाको अङ्झतिभण हटाई 
सॊयऺणका राङ्झि िङ्टठी सॊस्थान कामाणरमराई आवश्मक सहमोि िनणसभेत आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/१०/१३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, धनङ्टषाराई रेिी ऩठाइएको ।  

७.२०  ङ्ञजल्रा काॉस्की, ङ्झछनेडाॉडा -१, हार ऩोिया उ.भ.न.ऩा. -१४ ङ्ञस्थत ङ्जक.नॊ. ९७५ ऺे.प. ८-७-
२१/४ को जग्िा अ.दङ्ट.अ.आ.फाट ङ्झभङ्झत २०७३।१।५ िते मो जग्िा यैकय हो बङे्ङ देङ्ञिमो 
बङे्ङ सभेतको ङ्झनणणम बै िङ्टठी सॊस्थान प्रधान कामाणरम, ङ्झत्रऩङ्टयेश्वय य भारऩोत कामाणरम, कास्कीभा 
रेिी ऩठाएको हङ्टॉदा आमोिको सोही ङ्झनणणमराई देिाई भारऩोत कामाणरम, कास्कीफाट 
नायामणस्थान भङ्ञन्दयको उि िङ्टठी तैनाथी जग्िा व्मङ्ञि ङ्जवरे्शषको नाभभा नाभसायी ियी ङ्झफिी 
ङ्जवतयण िनण रािेको हङ्टॉदा ऩयाऩूवणकारदेङ्ञि नै बिवान नायामणकै नाभभा यहेको नायामणस्थान 
िङ्टठीको जग्िासॉि सम्फङ्ञन्धत दूङ्जषत दताण तथा फकस ऩत्र, बए ियेका ङ्झनणणम य ङ्झरितसभेत फदय 
िनण एवभ ्व्मङ्ञिको नाभभा नाभसायी बै ङ्झफिी ङ्जवतयण हङ्टनफाट फचाई ऩाउॉ, साथै नायामणस्थान 
भङ्ञन्दय िङ्टठीका अन्म जग्िाहरू दूङ्जषत दताण, नाभसायी तथा ङ्झफिी ङ्जवतयणसभेत बएको हङ्टॉदा ती 
जग्िाहरूसभेत नायामणस्थान िङ्टठी नै कामभ ियी ऩाऊॉ  बनी थऩ प्रभाणसङ्जहत आमोिको ऩूवणङ्झनणणम 
ऩङ्टनयावरोकन ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धानको िभभा सॊकङ्झरत 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न अदारतको पैसरासभेतका कािजातहरू, साङ्झफकका जग्िाधनी िॊिा ऩाध्मानीरे 
िङ्चयङ्छदएको बङ्झनएको ङ्झभङ्झत 2047/02/20 को रे्श.व. ङ्झरित य सोभा उल्रेि बएको कैङ्जपमत 
व्महोया, अनङ्टसन्धानको िभभा िङ्चयएको सजणङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का, अनङ्टसन्धानको िभभा फङ्टङ्ञझएका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
व्मङ्ञिहरूको फमान कािजको व्महोया, िङ्टठी सॊस्थान, प्रधान कामाणरम, ङ्झत्रऩङ्टयेश्वयको याजिङ्टठीको 
रितभा दताण िने सभेतका ङ्झनणणम, िङ्टठीको सो ङ्झनणणमफभोङ्ञजभ बए ियेका ऩत्राचायहरू, उि 
ङ्झनणणमराई सदय िने ियी ऩङ्टनयावदेन अदारत, ऩोियाफाट बएको ङ्झभङ्झत 2073/4/16 को 
पैसरासभेतको आधाय, कायण, प्रभाण य कािजातहरू सभेतफाट अनङ्टसन्धानको िभभा योक्का 
याङ्ञिएका साङ्झफक फभोङ्ञजभका ङ्जक.नॊ. ९७५ सभेतका ९ वटा ङ्जकत्ता नम्फय य ऺेत्रपरका 
जग्िाहरू नायामणस्थान भङ्ञन्दयका सॊस्थाऩक रह्म्हचायी िणेर्श ङ्झियीरे सो भङ्ञन्दय सिारनका राङ्झि 
फन्दोफस्त िङ्चयङ्छदएका १२० भङ्टयी िेत य ४० भङ्टयी ऩािोङ्झबत्रकै जग्िा बएको देङ्ञिएको य िङ्टठी 
सॊस्थानफाट नायामणस्थान भङ्ञन्दय िङ्टठी याजिङ्टठीको रितभा कामभ बएको बङे्ङ ऩङ्टङ्जष्ट बएको 
अवस्थाभा िङ्टठी सॊस्थान ऐन, २०३३ को दपा ३८ य दपा ३९(१) सभेतको कानूनी 
व्मवस्थाफभोङ्ञजभ आपू अन्तिणतको याजिङ्टठीको जग्िाको सॊयऺण िने दाङ्जमत्व य ङ्ञजम्भेवायीसभेत 
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िङ्टठी सॊस्थानराई नै यहे बएको हङ्टॉदा अनङ्टसन्धानको िभभा योक्का बएका ९ ङ्जकत्ता जग्िाहरूको 
हकभा उि जग्िाहरू प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ िङ्टठीको स्वाङ्झभत्वभा नआएसम्भ कङ्ट नै ऩङ्झन 
व्महोयारे हक हस्तान्तयण हङ्टन नसक्ने व्मवस्थातपण  आवश्मक सचेतता अऩनाई प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ प्रङ्जिमाहरू ऩूया ियी ियाई उि नायामणस्थान भङ्ञन्दय िङ्टठीको जग्िा सॊयऺण िनण 
ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 207३/१०/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय िङ्टठी सॊस्थान, प्रधान कामाणरमराई 
रेिी ऩठाइएको ।  

७.२१ काठभाडौं ङ्ञजल्रा, धभणस्थरी िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९(ि) ङ्जक.नॊ. ७६ य ७८ को ङ्झनजी िङ्टठी जग्िा 
नाऩजाॉच हङ्टॉदा सावणजङ्झनक प्रकृङ्झतको जग्िा व्मङ्ञिित नाभभा दताण ियेकोरे भारऩोत ऐन, २०३४ 
को दपा २४(२) फभोङ्ञजभ सावणजङ्झनक कामभ ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा 
भारऩोत कामाणरम, ङ्झडल्रीफजायको ङ्झभङ्झत २०६८÷०६÷१२ को ङ्झनणणमरे साियभान ङ्झसॊह फस्न्मात 
सभेत जवान १५ हकदायहरूको सॊमङ्टि नाभभा नाभसायी बएको उि जग्िाको  ङ्जक.नॊ. ७६ को 
नक्साभा भङ्ञन्दय, ऩोियीको सॊकेत ङ्ञचन्ह सम्फन्धभा आफ्नो हक स्वाङ्झभत्वको ऩैङ्झत्रक जग्िाभा 
आपैं रे भङ्ञन्दय, ऩोियी ङ्झनभाणण ियेको बए ताऩङ्झन उि भङ्ञन्दय, ऩोियी सावणजङ्झनक उऩमोिभा यहेको 
हङ्टॉदा भङ्ञन्दय, ऩोियीरे ओिटेको १–१०–३ योऩनी ऺेत्रपर कट्टा ियी सावणजङ्झनक प्रमोजनका राङ्झि 
नेऩार सयकायको नाभभा कामभ िनण भारऩोत कामाणरम, भनभैजङ्ट, काठभाडौंभा भारऩोत ङ्झनमभावरी, 
२०३६ को ङ्झनमभ ५(ि) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतसभऺ हार कामभी जग्िाधनीरे सनाितसङ्जहत 
ङ्झनवेदन ियेको देङ्ञिएको य उजङ्टयीकताणरे ङ्जक.नॊ. ७६ ङ्झबत्र फनेका भङ्ञन्दय, ऩोियीसङ्जहतका 
सावणजङ्झनक उऩमोिभा यहेका सॊयचनारे ओिटेको १–१०–३ जग्िा सावणजङ्झनक प्रमोजनका राङ्झि 
नेऩार सयकायको नाभभा कामभ िदाण सावणजङ्झनक उऩमोिभा फाधा नऩने बनी सनाित ियेको 
देङ्ञिॊदा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न नक्सा टे्रसफभोङ्ञजभ ङ्जक.नॊ. ७६ फाट १–१०–३ योऩनी जग्िा प्रचङ्झरत 
कानूनरे तोकेको सफै ङ्जवङ्झध प्रङ्जिमा ऩूया ियी सावणजङ्झनक प्रमोजनका राङ्झि नेऩार सयकायको 
नाभभा कामभ िनेतपण  कानूनी अङ्झधकायऺेत्र प्राप्त भारऩोत कामाणरम, भनभैजङ्ट काठभाडौंफाट 
कायफाही हङ्टने नै हङ्टॉदा प्रस्तङ्टत उजङ्टयीका सम्फन्धभा केही नियी आमोिफाट बइयहेको योक्का पङ्ट कङ्ट वा 
िनण भारऩोत कामाणरम, भनभैजङ्ट, काठभाडौंराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/११/०२ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

७.२२ रूऩन्देही कयङ्जहमा िा.ङ्जव.स. वडा नॊ.९(ि) ङ्जक.नॊ १८५ य ९ (ि) को ङ्जक.नॊ १,१५, य १६ नॊ 
सभेतका सावणजङ्झनक जग्िाहरू ङ्जकत्ताकाट ियी ङ्ञर्शवदूती बट्टयाईसभेतका ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञिहरूरे आ-
आफ्ना नाउॉभा दताण ियी ङ्झरए िाएकारे दूङ्जषत जग्िाको दताण फदय ियी सावणजङ्झनक कामभ ियी 
ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा ङ्जक.नॊ १८५ सभेतका जग्िाको 
सम्फन्धभा व्मङ्ञि ङ्जवरे्शषका नाउॉभा दताण िने ियी बएको भारऩोत कामाणरम रूऩन्देहीको ङ्झभङ्झत 
२०३८।०९।१० को ङ्झनणणम हारसम्भ कही ॊकतैफाट फदय बएको बङे्ङ नदेङ्ञिएको य सोही जग्िा 
२०५१ सारभा भारऩोत ङ्जवबािको ऩङ्चयऩत्र अनङ्टसाय नेऩार सयकायको नाउॉभा शे्रस्ता कामभ 
िङ्चयएको य त्मसयी नेऩार सयकायको नाउॉभा शे्रस्ता कामभ िदाण कामाणरमको ऩूवण ङ्झनणणम, ङ्जपल्ड य 
बोिको अवस्थासभेत नहेयी, नजाॉची साङ्झफक शे्रस्ताका आधायभा सयकायी कामभ िङ्चयएको बङे्ङ 
भारऩोत कामाणरमको जवाप यहेको सन्दबणभा ङ्जक.नॊ १८५ को जग्िाको दोहोयो शे्रस्ता यहेको 
अवस्था देङ्ञिमो । मसयी एउटै जग्िाका सम्फन्धभा दोहोयो शे्रस्ता यहेको बङे्ङ अवस्था ङ्जवद्यभान 
देङ्ञिएको य एउटै जग्िा दोहोयो शे्रस्ताफाट सिारन हङ्टन नसक्ने देङ्ञिएकारे भारऩोत ऐन, २०३४ 



 

 

             133 

  

ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

को दपा ७(३) य दपा २४(२) को कानूनी व्मवस्थाराई भध्मनजय ियी सावणजङ्झनक जग्िाको 
अङ्झबरेि सॊयऺण य व्मवस्थाऩनसभेतको ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवाणह िनङ्टणऩने य जग्िा प्रर्शासनको सभग्र काभ 
कायोफाय िने बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमफाटै मसभा कानूनफभोङ्ञजभ फङ्टझी उि ङ्जक.नॊ 
१८५ (साङ्झफक) को जग्िाको सम्फन्धभा दोहोयो शे्रस्ता हटाई एकर शे्रस्ता कामभ िनण य उजङ्टयी 
ङ्झनवेदनभा उल्रेङ्ञित रूऩन्देही कयङ्जहमा िा.ङ्जव.स. वडा नॊ.9ि ङ्जक.नॊ १५ य १६ सभेतका 
सावणजङ्झनक जग्िा व्मङ्ञि ङ्जवरे्शषरे दताण ियेको बङे्ङ उजङ्टयी ङ्झनवेदन बए ऩङ्झन उि उल्रेङ्ञित जग्िा 
हारसम्भ नेऩार सयकायको नाउॉभा ऩङ्झन नबएको य व्मङ्ञि ङ्जवरे्शषको नाउॉभा ऩङ्झन दताण नबएको 
बङे्ङ भारऩोत कामाणरमको जवापफाट देङ्ञिॊदा व्मङ्ञि ङ्जवरे्शषरे दताण ियी ङ्झरए िाएको बङे्ङ 
देङ्ञिएन। भारऩोत कामाणरमको जवापसाथ प्राप्त नाऩी र्शािाको ङ्जपल्डफङ्टक प्रङ्झतङ्झरङ्जऩफाट उि 
उल्रेङ्ञित दङ्टवै ङ्जकत्ता जग्िा ऩतॉ जङ्झनई कैङ्जपमतभा आवद रामक जङ्झनएको य नाऩीका फित 
जङ्झनएको उि उल्रेङ्ञित जग्िाको व्महोयाफाट उि जग्िाहरू भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा 
२(ि२) अनङ्टसायको सयकायी जग्िाको ऩङ्चयबाषा अन्तिणत ऩने प्रकृङ्झतको देङ्ञिन आएकोरे उि 
जग्िाहरूको सन्दबणभा सभेत कानूनफभोङ्ञजभको आवश्मक प्रङ्जिमा ऩूया ियी सावणजङ्झनक देङ्ञिन आए 
नेऩार सयकायका नाउॉभा दताण ियी जग्िाधनी प्रभाणऩङ्टजाण सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरमभा 
ऩठाई सो को जानकायी आमोिराई ऩठाउन ङ्झभङ्झत २०७३/११/०९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार 
सयकाय, बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

७.२३  बिऩङ्टय ङ्ञजल्रा, िङ्टण्डङ्ट िा.ङ्जव.स. वडा नॊ.२ को ङ्जकत्ता नॊ. १२८ भा यहेको जम्भा ऺेत्रपर २९-
१२-०-० फाट ङ्जकत्ताकाट ियी फाॉकी यहेको ङ्जकत्ता न.४१२ ऺेत्रपर ११-८-०-० य ङ्जकत्ता नॊ. 
१३८ ऺेत्रपर १-६-०-० को जम्भा हङ्टने ऺेत्रपर १२-१४-०-० जग्िाका सम्फन्धभा िङ्टठी 
सॊस्थान, र्शािा कामाणरम, बिऩङ्टयफाट िोयिा दयफायभा भाभङ्टरी ऩवण चराउने भङ्टर ऩङ्टयोङ्जहत िान्िी 
िङ्टठीभा शे्रस्ता कामभ ियी भोही टीकाफहादङ्टय थाऩाका नाभफाट ङ्झनजका हकदाय छोयाहरू याभर्शयण 
थाऩा य िडिफहादङ्टय थाऩासभेत २ जनाको नाभभा शे्रस्ता कामभ नाभसायी ियी ऩठाइङ्छदनङ्ट बनी 
भारऩोत कामाणरम बिऩङ्टयभा रेिी ऩठाउने ियी ङ्झभङ्झत २०७३/१०/०७ भा ङ्झनणणम िदाण िङ्टठी 
सॊस्थान ऐन, २०३१ को दपा ३७ भा बएको व्मवस्था य बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ को दपा 
८ भा यहेको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ छानङ्झफन नियी ङ्झनणणम ियेको बङे्ङ सभेतको ङ्जवषमभा आवश्मक 
छानङ्झफन ियी सो को जवाप आमोिराई ङ्छदने ियी बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम, बिऩङ्टयराई आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/११/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

७.२४ काठभाडौं ङ्ञजल्रा, काठभाडौं भहानियऩाङ्झरका वडा नॊ. २८ ङ्जकत्ता नॊ. २५७ ऺेत्रपर ०–०–३–१ 
को सावणजङ्झनक ऩाटी यहेको जग्िा सोही ठाउॉ ङ्झनवासी कदभफहादङ्टय याजबण्डायीरे आफ्नो नाभभा  
ङ्झनजी फनाएको बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा ङ्जकत्ता नॊ. २५७ को ऺेत्रपर ०–०–३–१ 
को जग्िा य सोभा फनेको सत्तर घय सावणजङ्झनक रूऩभा ऩङ्टयातत्व ङ्जवबािभा यहेको, काठभाडौं निय 
ऺेत्रको इन्बेन्ट्री रितभा सूचीकृत बएको एवॊ नेऩारी भौङ्झरक रै्शरीभा १६ औॊ र्शताब्दीभा 
बवानीर्शॊकय काजीरे ङ्झनभाणण ियाएका अन्म सत्तरझै मो सत्तर यहेको, ऩङ्टिाणिाया दान दातव्मका 
रूऩभा स्थाऩना बएका मस्ता प्राचीन स्भायकहरूराई ङ्झनजी प्रमोिभा ल्माउन नहङ्टने, सॊयचना नास्न, 
भास्न, बौङ्झतक स्वरूऩ ऩङ्चयवतणन िनण नहङ्टने जस्ता प्रावधान प्राचीन स्भायक सॊयऺण ऐन, २०१३ भा 
यहेको य सत्तरराई व्मङ्ञिरे आफ्नो नाभभा दताण ियी अॊर्शफण्डा ियेको बङे्ङ सन्दबणभा 
स्वाङ्झभत्वसम्फन्धी कङ्ट नै कािजात प्राप्त हङ्टन नसकेको य स्वाङ्झभत्वको ङ्जवषम अन्म ङ्झनकाम भापण त 
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 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

ङ्झनक्मौर हङ्टने बङे्ङसभेत ऩङ्टयातत्व ङ्जवबािफाट रेङ्ञिआएको सन्दबणभा प्राचीन स्भायकहरू य 
ऩङ्टयातत्वसम्फन्धी, ऐङ्झतहाङ्झसक वा करात्भक वस्तङ्टहरूको उऩरङ्ञब्ध य सॊयऺण िनण प्राचीन स्भायक 
सॊयऺण ऐन, २०१३ फनेको सभेत देङ्ञिएकोरे उल्रेङ्ञित ठेिानाको उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जकत्ता नॊ. २५७ 
ऺेत्रपर ०–०–३–१ को जग्िा य सोभा अवङ्ञस्थत दङ्टईतरे सत्तर घयका सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक ङ्झनणणम िनण बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमराई आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/१२/१० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

७.२५ नाऩीका सभमभा ङ्जपल्डफङ्टकभा जग्िाधनी य भोही िारी यहेको स्थानीम िाउॉरेहरूरे सावणजङ्झनक 
रूऩभा प्रमोि िङ्चययहेको िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, इभाडोर, वडा नॊ. ८ (ि) ङ्जकत्ता नॊ. 
९७६ को ऺेत्रपर ०-६-३-० जग्िा भारऩोत कामाणरमका कभणचायीसभेतको ङ्झभरेभतोभा दताण 
प्रङ्जिमा सभेत ऩूया नियी व्मङ्ञिका नाभभा दताण ियाएको बङे्ङ ङ्जवषमको उजङ्टयीका सन्दबणभा साङ्झफक 
नाऩनक्सा हङ्टॉदा ङ्जवयहभा धान य ङ्जकङ्झसभ दोमभ जङ्झनई अन्म व्महोया (जग्िाधनी भहर, जोताहा 
भहर ङ्जकसानको व्महोया य कैङ्जपमत भहर) िारी बई नाऩनक्सा बएको जग्िा, स्ववासी घय वा 
घयजग्िा य फेङ्झनस्सा जग्िा दताण सङ्झभङ्झत िठन आदेर्श¸ २०६८ फभोङ्ञजभ िङ्छठत सदस्म यहेको 
सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०६९/१०/१५ को ङ्झनणणमफभोङ्ञजभ रे्शयफहादङ्टय ङ्ञघङ्झभयेका नाभभा दताण बएको, 
उि िठन आदेर्श २०६८ अनङ्टसाय िङ्छठत सङ्झभङ्झतरे दपा २ (घ) भा उल्रेङ्ञित काभ, कतणव्म य 
अङ्झधकाय अन्तिणत उऩयोि प्रावधान ऩूया ियी दताण िनङ्टणऩनेभा सो फभोङ्ञजभ ियेको देङ्ञिएन। मसयी 
प्रङ्जिमा नऩङ्टय ् माई रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा¸ इभाडोर वडा नॊ ८ (ि) ङ्जकत्ता नॊ. ९७६ को ऺेत्रपर ०-
६-३-० रे्शयफहादङ्टय ङ्ञघङ्झभयेको नाभभा दताण बएको जग्िा फदय ियी नेऩार सयकायको नाभभा 
कामभ ियी सो को जानकायी आमोिराई ङ्छदनका राङ्झि ङ्झभङ्झत २०७४/०१/०७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम य ङ्ञजल्रा भारऩोत कामाणरम¸ रङ्झरतऩङ्टयराई रेिी ऩठाइएको,  

साथै उि िठन आदेर्श¸ २०६८ फभोङ्ञजभ फेङ्झनस्सा जग्िा दताण िनण साङ्झफकभा दताण ङ्झतयो केही 
नबएको जग्िाभा फेङ्झनस्सा हकबोि बै आवाङ्छद ियी िाएको, जग्िा नाऩजाॉच ऐन, २०१९ 
फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत २०३३/०७/०३ सम्भ सङ्टरु नाऩी बएको, ङ्जपल्डफङ्टकभा व्मङ्ञिको नाभ उल्रेि 
बएको, ङ्जवयहभा भकै, रसङ्टन, प्माज, आरङ्ट, यामो, तोयी वा आवादी जग्िासॉि सम्फङ्ञन्धत अथण राग्ने 
व्महोया उल्रेि बएको, कैङ्जपमत भहरभा फेङ्झनस्सा उल्रेि बएको य कसैका नाभभा दताण 
नबएको, उि िठन आदेर्श¸ २०६८ अनङ्टसाय िङ्छठत सङ्झभङ्झतरे दपा २(घ) भा उल्रेङ्ञित काभ 
कतणव्म य अङ्झधकाय अन्तिणत उऩयोि प्रावधान ऩूया ियी दताण िनङ्टणऩनेभा सो फभोङ्ञजभ ियेको 
देङ्ञिएन । उल्रेङ्ञित जग्िा दताण िने स्ववासी घय वा घयजग्िा य फेङ्झनस्सा दताण सङ्झभङ्झतका 
कभणचायीहरू िभर्श् प्रभङ्टि भारऩोत अङ्झधकृत याजेन्रप्रसाद ऩयाजङ्टरी, उऩसङ्ञचव फाफङ्टयाभ िनार, 
प्रर्शासकीम अङ्झधकृत िणेर्शप्रसाद अमाणर, नाऩी अङ्झधकृत फङ्टङ्जद्धभान जैसी, िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
कामाणरम, इभाडोरफाट ङ्झसपाङ्चयस िने कामाणरमका सङ्ञचव याभचन्र अङ्झधकायी¸ सूचना प्रकाङ्ञर्शत 
िनण आदेर्श ङ्छदने तत्कारीन भारऩोत कामाणरमका उऩसङ्ञचव तीथणफहादङ्टय के.सी., रङ्झरतऩङ्टय भङ्टद्दा 
पाॉटका भारऩोत अङ्झधकृत फङ्टङ्जद्धकङ्ट भाय शे्रष्ठरे स्ववासी घय वा घयजग्िा य फेङ्झनस्सा जग्िादताण िदाण 
फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झध¸ प्रङ्जिमाको ऩारना नियेको य आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत 
अनङ्टसाय ऩारन िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्महरू ऩारना नियेको ङ्झभङ्झसरफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको हङ्टॉदा 
ङ्झनजहरूको हकभा त्महाॉफाट नै आवश्मक कानूनी कायफाही ियी आमोिराई जानकायी ियाउनको 
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 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

राङ्झि सभेत ङ्झभङ्झत २०७४/०१/०७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम, सॊघीम 
भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारम य साभान्म प्रर्शासन भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

७.२६ कऩन िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, काठभाडौंका प्राङ्जवङ्झधक सहामक ङ्जवनोद ऩौडेररे िाउॉ 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरमसॉि ैजोङ्झडएको सावणजङ्झनक जग्िा ऩूयै ङ्झभचेय आफ्नो घय ङ्झनभाणण ियी 
भ्रष्टचाय ियेकारे कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ उजङ्टयीका सन्दबणभा नेऩार सयकायको नाभभा यहेको 
साङ्झफकको जग्िाभध्मे ऩङ्टन् नाऩी हङ्टॉदा ६२७.८७ विणङ्झभटय जग्िाको अऩूि बै अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा 
नाऩी कामाणरम¸ चाफङ्जहर य भारऩोत कामाणरम¸ चाफङ्जहरफाट ६२७.८७ विणङ्झभटय जग्िाभध्मे 
ङ्जकत्ता नॊ. ३० को ऺेत्रपर १८६.९२ नेऩार सयकायको फाटोभा िएको¸ ङ्जकत्ता नॊ. २७ भा 
कामभ बएको ऺेत्रपर ४७ विणङ्झभटयको जग्िा ङ्जकत्ता नॊ. ७४ बै फाटोभा नै सभावेर्श बएको, 
ङ्जकत्ता नॊ. ४४ को ऺेत्रपर २२० विणङ्झभटय जग्िा साङ्झफकको ङ्जकत्ता नॊ. ९९ कै सावणजङ्झनक 
यहेको जानकायी हङ्टन आएफाट जम्भा ४५३.९२ विणङ्झभटय जग्िा नेऩार सयकायको नै बएको 
देङ्ञिन आएफाट सो को अद्यावङ्झधक ियी याख्न े य साङ्झफक कऩन ०२¸ ङ्झग्रड ङ्झसट नॊ. १०२-
०९८८-०४¸ ङ्जकत्ता नॊ. ६६¸ ऺेत्रपर ९४.९५ विणङ्झभटय जग्िा सङ्टर्शीरप्रसाद ऩौडेरको नाभभा 
घङ्टसेको, साङ्झफक कऩन ०२¸ ङ्झग्रड ङ्झसट नॊ. १०२-०९८८-०४¸ ङ्जकत्ता नॊ. ६७¸ ऺेत्रपर १६.०० 
विणङ्झभटय जग्िा याभप्रसाद ऩौडेरको नाभभा घङ्टसेको य साङ्झफक कऩन ०२¸ ङ्झग्रड ङ्झसट नॊ. १०२-
०९८८-०४ ङ्जकत्ता नॊ. १९¸ ऺेत्रपर ६३.०० विणङ्झभटय जग्िा केर्शवप्रसाद ऩौडेरको नाभभा 
घङ्टसेको प्रभाङ्ञणत बई आएफाट जम्भा ऺेत्रपर १७३.९५ विणङ्झभटय जग्िा सयकायी सावणजङ्झनक 
कामभ ियी सो को जानकायी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोिराई ङ्छदने ियी आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७४/०१/०७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय  बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम भापण त भारऩोत 
कामाणरम¸ चाफङ्जहर य नाऩी कामाणरम¸ चाफङ्जहर काठभाडौंराई रेिी ऩठाइएको । 
त्मसैियी¸ ङ्ञजल्रा काठभाडौं, कऩन िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत¸ वडा नॊ. २¸ ङ्झग्रड ङ्झसट नॊ. १०२-
०९८८-०४ य १०२-०९८८-०९ नाऩी िने अङ्झभन उत्तभ भहजणन, चेक जाॉच िने नाऩी 
ङ्झनयीऺक सॊजीवकङ्ट भाय ङ्झसॊह, टोरी प्रभङ्टि फज्रभान मादव¸ उि नक्साको ङ्जकत्ता नॊ. १९ य ४१ 
दताण िने सबेऺक अर्शोकबि ियेर य टोरी प्रभङ्टि केदायप्रसाद देव यहेकोभा दङ्टव ैजना टोरी 
प्रभङ्टि हार सेवाभा नयहेकारे सयकायी सावणजङ्झनक जग्िा नाऩजाॉच िदाण फाध्मात्भक रूऩरे 
अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झध¸ प्रङ्जिमाको ऩारना निदाण जग्िा घङ्टसेको देङ्ञिएकोरे अन्म कभणचायीहरूको 
हकभा त्महाॉफाट नै आवश्मक कानूनी कायफाही ियी आमोिराई जानकायी ियाउनसभेत ङ्झभङ्झत 
२०७४/०१/०७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय  बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  

७.२७  याणाहरूको नाभभा हदफन्दीभा योक्का यहेको रप्सेपेदी वडा नॊ. ५ ि ङ्जकत्ता नम्फय ३, ६, ७ य 
९६ सङ्जहतको जग्िा भारऩोत कामाणरमका कभणचायीहरूको ङ्झभरेभतोभा यणफहादङ्टय सङ्टनङ्टवायसभेतको 
नाभभा शे्रस्ताऩ ङ्टजाण तमाय ियेको बङे्ङ सभेत व्महोयाको उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उि 
जग्िा भारऩोत कामाणरम चाफङ्जहरको ङ्झभङ्झत २०७१।२।२६ को ङ्झनणणमफाट आनन्द र्शम्रे्शयफाट 
भोहीरे ङ्झफिी ङ्जवतयणभा ऩाएको बनी यणफहादङ्टय सङ्टनङ्टवायसभेतको नाभभा नाभसायी दताण बएको 
देङ्ञिमो । उल्रेङ्ञित जग्िाहरू बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम काठभाडौंको ङ्झभङ्झत २०४४।७।१० को 
ङ्झनणणमफाट भोहीराइण ङ्झफिी ङ्जवतयण िने बनी बएको ङ्झनणणमभा सभावेर्श यहेको देङ्ञिएको, नाऩी 
ङ्जपल्डफङ्टकभा जग्िाधनी भहर िारी य भोही भहरभा तोकफहादङ्टय सङ्टनङ्टवाय, ङ्जवयह भहरभा धान य 
भकै तथा ङ्जकसानको व्महोयाभा मो जग्िा आनन्द र्शम्रे्शयको तहङ्झफरभा ने.रु.१ ङ्झतयो ङ्झतयान ियी 
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िाइण आएको छङ्ट  बनी उल्रेि बएको देङ्ञिमो । बङू्झभसङ्टधाय कामाणरमफाट सो जग्िा ङ्झफिी ङ्जवतयण 
बए-नबएको बङे्ङ जानकायी भाि िदाण ङ्झफिी ङ्जवतयण बएको ङ्जवतयण सङ्झभङ्झतको फैठक ऩङ्टङ्ञस्तकाफाट 
नदेङ्ञिएको बनी रेिी आएको,  आनन्द र्शम्रे्शयका हकदायहरूरे ऺङ्झतऩूङ्झतण फङ्टझी ङ्झरएको बङे्ङ 
देङ्ञिए ताऩङ्झन उल्रेङ्ञित जग्िाको ऺङ्झतऩूङ्झतण ऩाएको हो होइन िङ्टल्न नसकेको, हदफन्दीको जग्िा 
ङ्झफिी ङ्जवतयणको कामण बङू्झभसङ्टधाय कामाणरमफाट हङ्टने हङ्टॉदा ङ्झफिी ङ्जवतयणभा ऩाएको जग्िा दा. िा. 
िदाण बङू्झभसङ्टधाय कामाणरमको ऩत्रफाट रेिी आएको हङ्टनङ्टऩनेभा सो सभेत नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा भोही 
तोकफहादङ्टयका हकवारा यणफहादङ्टय सङ्टनङ्टवायसभेतको नाभभा स्थानीम ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस, स्थरित 
सजणङ्झभन, नाता प्रभाणऩत्र, भतृ्मङ्ट दताण रिामतका प्रभाणको आधायभा नाभसायी दताण िङ्चयए ऩङ्झन 
ङ्झफिी ङ्जवतयणभा ङ्झनजहरूरे ङ्झरएको बङे्ङ प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको देङ्ञिएन। भारऩोत कामाणरम 
चाफङ्जहरफाट उल्रेङ्ञित जग्िा ङ्झफिी ङ्जवतयणभा ऩाएको हो होइन बङे्ङ स्ऩष्ट नहङ्टॉदै नाभसायी दताण 
ियेको देङ्ञिमो। तसथण जग्िाको हदफन्दीसम्फन्धी छानङ्झफन िने अङ्झधकायसभेत बङू्झभसङ्टधाय तथा 
व्मवस्था भन्त्रारम अन्तिणत बङू्झभसङ्टधाय कामाणरमको यहेको हङ्टॉदा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ियी 
ियाइण आमोिभा सो को जानकायी ियाउन ङ्झभङ्झत २०७४/०१/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय 
तथा व्मवस्था भन्त्रारमराइण रेिी ऩठाइएको ।  

७.२८ काठभाडौं भ हानियऩाङ्झरका वडा नॊ. १० को ङ्जकत्ता नम्फय ९४ सभेतको जग्िाभा सयकायी जग्िा 
घङ्टसाइण व्मङ्ञिको नाभभा दताण ियेको बङे्ङ सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा काठभाडौं 
भ हानियऩाङ्झरका साङ्झफक वडा नॊ. १० को ऩङ्टन: नाऩ नक्सा हङ्टॉदा ङ्झभङ्झत २०४४।१०।१३ भा 
काठभाडौं भ हानियऩाङ्झरका वडा नॊ. १० ङ्झसट नॊ. १०२-1186-12 ङ्जकत्ता नम्फय १८ को 
ऺेत्रपर 4-9-0-1 योऩनी जग्िा ३ नॊ. नाऩी िोश्वायाफाट ङ्छदरभामा भहजणनको नाभभा नाऩ 
नक्सा बई साङ्झफक बीभसेनिोरा वडा नॊ. ४(ङ) ङ्जकत्ता नम्फय ३८ य ङ्जकत्ता नम्फय १२ ङ्झबडाइण 
ङ्झभङ्झत २०४७।७।१६ भा दताण ियेकोभा ङ्जकत्ता नम्फय १८ को जग्िा ङ्जकत्ताकाट बै ङ्जकत्ता नम्फय 
९४, ९५, 96, 97, 98 ऺेत्रपर िभर्श: 0-6-0-0, 0-5-0-0, 0-11-0-0, 0-4-0-0 
य 2-15-0-1 कामभ बै िभर्श: सप्तभामा, मऻप्रसाद, र्शायदा ङ्ञघङ्झभये, याभप्रसाद य ङ्छदरभामा 
भहजणनको नाभभा कामभ बएको जग्िा सावणजङ्झनक जग्िा छानङ्झफन िनण िठन बएको यावर 
आमोिको प्रङ्झतवेदनफाट सावणजङ्झनक जग्िा घङ्टसेको ठहयी प्रङ्झतवदेनभा ऩयेको, नाऩी कामाणरम 
ङ्झडल्रीफजायको चरानी नम्फय २८३६ ङ्झभङ्झत २०६९।१०।१२ को ऩत्रसाथ प्राप्त ओबयल्माऩ 
नक्साभा उल्रेङ्ञित ५ वटै ङ्जकत्ता जग्िाहरूभा सावणजङ्झनक जग्िा घङ्टसेको बनी िङ्टरी आएको, यावर 
आमोिको प्रङ्झतवदेन तथा नाऩी कामाणरमको ओबयल्माऩ नक्साफाट सभेत उल्रेङ्ञित सफै ङ्जकत्ताभा 
सावणजङ्झनक जग्िा घङ्टसाइण नाऩनक्सा ियेको देङ्ञिएकोभा ङ्जकत्ता नम्फय ९५ को जग्िा ङ्जकत्ताकाट 
ियी ङ्जकत्ता नम्फय ३२० को ऺेत्रपर 0-1-3-0 य ङ्जकत्ता नम्फय 97 को जग्िा ङ्जकत्ताकाट ियी 
ङ्जकत्ता नम्फय ३१८ ऺेत्रपर 0-1-१-0 सभेत नेऩार सयकायको नाभभा कामभ बइसकेको, 
ङ्जकत्ता नम्फय ९८ को सम्फन्धभा ङ्झनरभप्रसाद िौतभको ङ्चयटउऩय सवोच्च अदारतको ङ्झभङ्झत 
२०७३।५।२४ को पैसराफाट भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा २४ सभेत फभोङ्ञजभ आवश्मक 
कायफाही एवॊ ङ्झनणणम िनण भारऩोत कामाणरम काठभाडौंका नाभभा ऩयभादेर्शको आदेर्श बइसकेको 
देङ्ञिएकोरे फाॉकी यहेको ङ्जकत्ता नम्फय ९४ य ङ्जकत्ता नम्फय ९६ का जग्िासभेत त्मस्तै सावणजङ्झनक 
जग्िा घङ्टसी नाऩ नक्सा बएका जग्िा बएकोभा उल्रेङ्ञित दङ्टइण ङ्जकत्ताको सम्फन्धभा सभेत 
सावणजङ्झनक जग्िा घङ्टसेकोभा कायफाही िनङ्टणऩने अवस्था देङ्ञिएकोरे भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा 
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२४ सभेत य प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक प्रङ्जिमा ऩङ्टर् माइण कायफाही ियी ियाइण सो को 
जानकायी आमोिभा ऩठाउन ङ्झभङ्झत २०७४/०१/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय  बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको । 

७.२९  फाॉके ङ्ञजल्रा कन्चनऩङ्टय िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ५ फस्ने याभफहादङ्टय के.सी. रे ङ्जवरे्शष प्रहयी ङ्जवबािफाट 
अनङ्टसन्धानको िभभा धयौटी फाऩत योक्का यहेको जग्िा पङ्ट कङ्ट वा ियी ऩाऊॉ  बनी ङ्छदएको ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा ङ्झनज याभफहादङ्टय के.सी. रे कृङ्जष िाद्य साभग्री ङ्झफिी ङ्जवतयण ियी कृङ्जष साभग्री 
सॊस्थानको कोषभा दाङ्ञिरा नियी ङ्जहनाङ्झभना ियेकोरे ङ्झनजराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को 
दपा १३ को कसङ्टयभा सजाम हङ्टन भािदाफी ङ्झरई ऩङ्टनयावदेन अदारत, सङ्टिेतभा अङ्झबमोिऩत्र दामय 
िङ्चयएकोभा उि अदारतफाट प्रङ्झतवादी याभफहादङ्टय के.सी. रे ङ्झफिो रु.९,५९८।८६ सॊस्थानको 
नाभभा दाङ्ञिरा ियेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०१७ को दपा २९(२) 
फभोङ्ञजभ रु.९,५९८।८६ जङ्चयवाना हङ्टने ठहयी बएको पैसराराई सवोच्च अदारतफाट सभेत 
सङ्टरुकै पैसरा सदय हङ्टने ठहय ियी पैसरा बएको देङ्ञिएकोरे उि पैसरारे रािेको जङ्चयवाना 
फाऩतको यकभ रु.९,५९८।८६ ङ्झनजरे फाॉके ङ्ञजल्रा अदारतभा दाङ्ञिरा ियेको य ङ्झनजरे 
ङ्जहनाङ्झभना ियेको ङ्झफिो यकभसभेत कृङ्जष साभग्री सॊस्थानभा दाङ्ञिरा िङ्चयसकेको तथ्म ऩङ्टनयावेदन 
अदारत सङ्टिेतको पैसरासभेतफाट देङ्ञिन आएको ङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजरे ङ्जवरे्शष प्रहयी ङ्जवबािभा 
अनङ्टसन्धानको िभभा धयौटी फाऩत जभानत ङ्छदई योक्का यहेको ङ्ञजल्रा फाॉके ङ्झफनौना िा.ङ्जव.स. वडा 
नॊ. ५ को ङ्जक.नॊ. १६४ ज.ङ्झफ. ०-८-१९ को जग्िा योक्का याङ्ञियहनङ्ट ऩने अवस्था नहङ्टॉदा उि 
जग्िा अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक पङ्ट कङ्ट वा िङ्चयङ्छदनका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७४/०१/२५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको ।  

७.३० िैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञत्त आजणन ियी भ्रष्टाचाय ियेको बनी ङ्जवरे्शष अदारत काठभाडौंभा दामय 
बएको भङ्टद्दाभा भराई सपाइ ङ्छदने ठहयी बएको पैसराउऩय ऩङ्टनयावदेन ऩयेकोभा सवोच्च 
अदारतफाट सङ्टरु ङ्जवरे्शष अदारतको पैसराराई सदय िने ियी पैसरा बएको हङ्टॉदा अनङ्टसन्धानको 
िभभा आमोिफाट योक्का याङ्ञिएको भसभेत भेयो ऩङ्चयवायका व्मङ्ञिहरूका नाभभा यहेका घय जग्िा 
फैंक िाता तथा रे्शमयसभेत पङ्ट कङ्ट वा ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको अजङ्टणन थाऩाको ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा ङ्जवरे्शष अदारत, काठभाडौंभा आयोऩऩत्र दामय िङ्चयएकोभा उि अदारतफाट 
प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने ठहयी बएको पैसराउऩय सवोच्च अदारतभा ऩङ्टनयावेदन िङ्चयएकोभा 
उि अदारतफाट सभेत सङ्टरु ङ्जवरे्शष अदारत काठभाडौंफाट प्रङ्झतवादीराई सपाइ ङ्छदने ठहयी बएको 
पैसराराई सदय िने ियी बएको पैसराउऩय ऩङ्टनयावरोकनको ङ्झनवेदन निने ियी आमोिफाट 
ङ्झभङ्झत २०७४।१।११ भा ङ्झनणणम सभेत बइसकेको देङ्ञिॊदा अनङ्टसन्धानको िभभा आमोि य 
आमोिको ऩत्रानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवबािफाट सभेत योक्का याङ्ञिएको प्रङ्झतवादी य 
ङ्झनजका ऩङ्चयवायका सदस्महरूका नाभभा यहेका ङ्झनवेदनभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभका घय जग्िा फैंक 
िाता तथा रे्शमयसभेत योक्का पङ्ट कङ्ट वा िङ्चयङ्छदने आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०२/१९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई रेिी ऩठाइएको । 

७.३१ कास्की ङ्ञजल्रा ऩोिया- ६ फस्ने िोङ्जवन्द फयारकी छोयी वषण ३९ की र्शान्ता फयारको नाभभा 
शे्रस्ताऩ ङ्टजाण बएको साङ्झफक ऩोिया– ६ ङ्जक.नॊ. ६१०९ ऺे. प. ०-२-३-० जग्िाको योक्का पङ्ट कङ्ट वा 
ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ र्शान्ता फयाररे ङ्छदएको ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा जग्िाधनी दताण प्रभाणऩङ्टजाणको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩफाट उि जग्िा ङ्झभङ्झत २०५२।३।६ भा िोङ्जवन्द (ङ्झनजको फाफङ्ट) रे ङ्झनजराई (छोयी) 
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फकस ियी ङ्छदएको अवस्थाफाट उि जग्िा ङ्झनजको नाभभा आएको देङ्ञिएको, िोङ्जवन्द फयारकी 
छोयी र्शान्त फयारको नाभभा शे्रस्ता कामभ यहेको ऩोिया-६ ङ्जक.नॊ. ६१०९ ऺे. प. ०-२-३-० 
को उि जग्िा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि, काठभाडौंको च. नॊ. २२४० ङ्झभङ्झत 
२०५९।१२।२७ को ऩत्ररे योक्का यङ्ञजष्टयभा योक्का बनी रेङ्ञिएको तय आमोिको उि योक्का ऩत्र 
िोजतरास िदाण नबेङ्जटएको साथै ङ्झनज व्मङ्ञि अऩाङ्गतासभेत बएको य उि जग्िा योक्का याङ्ञिनङ्टऩने 
कङ्ट नै कायण छैन बङे्ङ बनाइसभेत ङ्झनज जग्िाधनीको यहेकोरे उि ङ्जकत्ता जग्िाको योक्का पङ्ट कङ्ट वा 
सम्फन्धभा आवश्मक ङ्झनदेर्शनका राङ्झि अनङ्टयोध छ बनी भारऩोत कामाणरम कास्कीको ऩत्रिाया 
रेङ्ञिआएको, के कङ्ट न ङ्जवषम य सन्दबणभा उि जग्िा योक्का याङ्ञिएको हो बङे्ङ कङ्ट या िङ्टल्न नसकेको, 
ङ्झनज तथा ङ्झनजका एकाघयका ऩङ्चयवायका सदस्म याष्डसेवकको कङ्ट नै ओहदाभा यहेको बङे्ङ ऩङ्झन 
देङ्ञिन नआएको अवस्थाभा र्शायीङ्चयक अऩाङ्गताको अवस्थासभेत यहेको ङ्झनवेदकको उि जग्िा 
योक्का यङ्जहयहनङ्टऩने कङ्ट नै भनाङ्झसव, आधाय, कायण य अवस्थासभेत देङ्ञिन नआएको हङ्टॉदा आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०५९।१२।२७ च. नॊ. २२४० को ऩत्ररे योक्का यही हारसम्भ पङ्ट कङ्ट वा नबएको ङ्झनवेदक 
र्शान्ता फयारको नाभभा यहेको कास्की ङ्ञजल्रा साङ्झफक ऩोिया– ६ ङ्जक.नॊ. ६१०९ ऺे. प. ०-२-
३-० जग्िा अन्म कायणरे योक्का याख्नङ्टऩनेभा फाहेक पङ्ट कङ्ट वा िङ्चयङ्छदनका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७४/०३/०५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको । 

८.  िहृ भन्त्रारम अन्तिणत 

८.१  सङ्टङ्झनता ताभाङरे ब ङ्टऩार ङ्झियीको ङ्जवरुद्धभा भहानियीम प्रहयी ऩङ्चयसय, टेकङ्ट , काठभाडौंभा ङ्छदएको 
ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा ऩर्शङ्टऩङ्झत याईसभेतरे भङ्टद्दाको तथ्म नै ङ्झफिायी प्रहयी कभणचायीराई प्ररोबनभा 
ऩायी भ्रष्टाचायजन्म कामणभा सॊरग्न ियाई घटनाको वास्तङ्जवकताभा नै प्रवेर्श िनण नङ्छदई याष्डसेवक 
कभणचायीहरूराई सभेत प्रबाङ्जवत तङ्टल्माएको हङ्टॉदा ङ्झनजहरूसभेतराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ 
फभोङ्ञजभ कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएको छ बङे्ङ सभेतको व्महोयाको भहानियीम प्रहयी कामाणरम, 

यानीऩोियी, काठभाडौंको च.नॊ. ७४२ ङ्झभङ्झत २०७३।४।२० को ऩत्र उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
सङ्टर्शीरा शे्रष्ठ य ऩर्शङ्टऩङ्झत याईरे ङ्झभराऩत्र िनण ऩीङ्झडत सङ्टङ्झनता ताभाङका राङ्झि बनी ब ङ्टऩार ङ्झियीफाट 
रु.२०,००,०००।- यकभ ङ्झरई ऩीङ्झडत सङ्टङ्झनता ताभाङ य ङ्झभराऩत्र िने कामणभा सॊरग्न प्रहयी 
कभणचायीहरूराई रु.२,००,०००।- भा ङ्झभराऩत्र िने सहभङ्झत बएको हो बनी ङ्जवश्वास ङ्छदराउने 
कामण ियेका य सो ङ्झभराऩत्र बएऩङ्झछ केही यकभ, ियिहना य धनभार ऩीङ्झडत सङ्टङ्झनता ताभाङराई 
ङ्छदई फाॉकी यकभभध्मेफाट ऩर्शङ्टऩङ्झत याई, प्रहयी जवान सन्तोष िड्का, सङ्टङ्झनता ताभाङका श्रीभान 
ङ्जवनोदकङ्ट भाय राभा, सङ्टर्शीरा शे्रष्ठ, प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक ङ्झनभणर ऻवारीरे याख्न े सभेतको कामण 
ियेका य प्रहयी कामाणरमसॉि सम्फङ्ञन्धत काभभा कङ्ट नै भहत्वऩूणण बङू्झभका य दाङ्जमत्व नबएका प्रहयी 
कभणचायीहरू य अन्म व्मङ्ञिहरूका फीचभा बएको आऩसी रेनदेनको ङ्जवषमसभेत सभावेर्श बएको 
कामणराई भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ फभोङ्ञजभको कसङ्टयजन्म कामण भानी कसङ्टय स्थाङ्जऩत िनण 
सङ्जकने अवस्था य ङ्ञस्थङ्झत नदेङ्ञिएकारे आमोिरे ऺेत्राङ्झधकाय ग्रहण ियी कायफाही अङ्ञघ फढाउन 
उऩमङ्टि नदेङ्ञिएको, भानव फेचङ्झफिन य अन्म घटनाको तथ्म सम्फन्धभा प्रचङ्झरत नेऩार 
कानूनफभोङ्ञजभ छानङ्झफन ियी दोषीहरूउऩय प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ िनण ियाउनका राङ्झि 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय भहानियीम प्रहयी कामाणरम, यानीऩोियी, 
काठभाडौंको च.नॊ. ७४२ ङ्झभङ्झत २०७३।४।२० को ऩत्रसाथ प्राप्त निद, स्कङ्ट टी, ियिहना य 
कािजातहरूसङ्जहतको सक्कर ङ्झभङ्झसर भहानियीम प्रहयी ऩङ्चयसय, काठभाडौंभा ऩठाइएको । 
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८.२  सराणही ङ्ञजल्रा भोहनऩङ्टय िा.ङ्जव.स.का सङ्ञचव श्माभङ्जकर्शोय ङ्झभश्ररे आ.व. 065/066 को च.नॊ. 
185 ङ्झभङ्झत 2065/11/०4 भा ऩोियी ठेक्का सम्फन्धभा सवणसाधायणका राङ्झि सूचना प्रकाङ्ञर्शत 
ियेको य सो सूचना अनङ्टसाय 2065 देङ्ञि 2070 सार असाय भसान्तसम्भ 5 वषणका राङ्झि 
ऩोियी ठेक्काभा रिाउन उल्रेि बए अनङ्टसाय िा.ङ्जव.स. भोहनऩङ्टयभा ऩोियी ठेक्कासम्फन्धी डाॉक 
फढाफढ हङ्टॉदा ठेकेदाय ङ्जवकाउ भन्सङ्टयरे सफैबन्दा फढी डाॉक यकभ रु.5,05,000।- सकाय ियी 
ठेक्का अनङ्टसायको बोिचरन िनणराई चरान ऩट्टासभेत ङ्झरएको साथै केही ङ्छदनऩङ्झछ िा.ङ्जव.स. 
सङ्ञचवरे ङ्झनजी स्वाथणका राङ्झि 5 वषणका राङ्झि बएको ठेक्काऩट्टासम्फन्धी ङ्झनणणम ऩङ्टङ्ञस्तका य सम्झौता 
केयभेट ियी 6 वषणको चरान ऩट्टा फनाई भ्रष्टाचाय ियेको बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा तत्कारीन िा.ङ्जव.स. सङ्ञचव श्माभङ्जकर्शोय ङ्झभश्ररे उि िा.ङ्जव.स.को स्वाङ्झभत्वभा यहेको 
वडा नॊ. ४ भा बएको ठूरो ऩोियीभा ठेक्का रिाउॉदा ठेक्का ङ्झभङ्झत २०६५।११।०८ ितेदेङ्ञि 
२०७० सार असाय भसान्तसम्भ ५ वषणसम्भका राङ्झि ठेक्का रिाएको, ठेक्का रिाएऩश्चात ठेकेदाय 
ङ्जवकाउ भन्सङ्टयसॉि ङ्झभरोभतो ियी उि ठेक्काको सूचना प्रकार्शन, डाॉक फढाफढ फन्दोफस्त पायाभ, 

कफङ्टङ्झरमतनाभा य भङ्टच ङ्टल्का कािजभा सभेत ङ्झभङ्झत २०७० सार असाय भसान्तको साटोभा केयभेट 
ियी ङ्झभङ्झत २०७१ सार चैत्र भसान्त य ऩाॉच वषणको सट्टाभा छ वषण सच्चाई १ वषणको अवङ्झध 
फढाएको देङ्ञिएको य ठेकेदाय ङ्झफकाउ भन्सङ्टयरे रु.5,05,000।- भा ठेक्का कफङ्टर िये ऩङ्झन 
हारसम्भ जम्भा रु.2,24,250।- भात्र िा.ङ्जव.स.भा फङ्टझाएको तथा रु.२,८०,७५०।- फङ्टझाउन 
फाॉकी नै यहेको देङ्ञिएको तथा उि सयकायी कािजात ङ्जकते ियी सच्चाएको अवस्था देङ्ञिॊदा 
ङ्झनजहरूउऩय प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही िनण आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/३२ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, सराणहीभा रेिी ऩठाइएको ।  

८.३  सभाज कल्माण ऩङ्चयषदका ऩदाङ्झधकायी सभेतको ङ्झभरेभतोभा िैयसयकायी सॊस्थाहरूरे ङ्जवदेर्शी 
दाताहरूफाट नेऩारी जनताको नाभ बजाई कयोडौं रुऩैमाॉ ल्माई उि रुऩैमाॉ आपू य आपन्तको 
ऐर्श आयाभ य यकभ फाॉडीच ङ्टॉडी िाने आधाय फनाएका, िै.स.सॊ. सोसर साइन्स फाहा तथा सोही 
सॊस्थासॉि आफद्ध एरामन्स पय सोसर डाइरि बङे्ङ सॊस्था दताण नै नबई दताण बएको सॊस्था सयह 
कामण िङ्चययहेकोरे सो को फायेभा सभेत छानङ्झफन ियी कायफाही हङ्टन य डरय िेतीफाट भङ्टि ियी, 
आएको यकभ िङ्चयफ ङ्झनभङ्टिासम्भ ऩङ्टग्नभा सहमोिको आर्शा ियेका छौं बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी 
ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा सोसर साइन्स फाहा नाभक सॊस्था ङ्झभङ्झत २०६३।१०।०१ भा सॊस्था दताण 
ऐन, २०३४ फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टयभा दताण बएको, ङ्झभङ्झत 
२०६३।१०।१० भा सभाज कल्माण ऩङ्चयषदसॉि आफद्धता बएको, सभाज कल्माण ऩङ्चयषदरे 
सोसर साइन्स फाहाको ङ्झनमभानङ्टसाय अनङ्टिभन ियी प्रङ्झतवेदन ऩेस िनङ्टणऩने दाङ्जमत्व यहेकोभा सो 
फभोङ्ञजभ आ.व. २०६७।०६८ य २०६९।०७० को अनङ्टिभन ियेको तय सॊस्थाको उदे्दश्म 
अनङ्टरूऩ काभ निने सोसर साइन्स फाहासभेतको ऩमाणप्त अनङ्टिभन ऩङ्चयषदरे नियेको तथा ङ्झफना 
दताण िैयसयकायी सॊस्था सयह सॊचाङ्झरत एराइन्स पय सोसर डाइरिको के कङ्ट न कानूनी आधायभा 
सभाज कल्माण ऩङ्चयषदरे अनङ्टिभन ियेको हो बङे्ङ ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको य दताण नै नबएको 
सॊस्थाराई सोसर साइन्स फाहारे ङ्जवित ५ वषणभा रु.१३ कयोडबन्दा फढी यकभ कङ्ट न ऐन,  ङ्झनमभ 
य ङ्जवधान अनङ्टसाय ङ्छदएको हो सो सभेतको ङ्जवषमभा छानङ्झफन िनण सभेत वाञ् छनीम देङ्ञिएकोरे 
सभाज कल्माण ऩङ्चयषद ऐन, २०४९ य सभाज कल्माण ऩङ्चयषद ङ्झनमभावरी, २०४९ तथा प्रचङ्झरत 
ऐन, ङ्झनमभ अनङ्टसाय यकभ दङ्टरुऩमोि बए नबएको रिामतका ङ्जवषमभा कानूनफभोङ्ञजभ थऩ 
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अनङ्टसन्धान तथा छानङ्झफन िनङ्टणऩने अवस्था देङ्ञिएको हङ्टॉदा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय सभाज कल्माण ऩङ्चयषदराई रेिी ऩठाइएको य सो को जानकायी नेऩार सयकाय 
भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारमराई ङ्छदइएको । 

      सॊस्था दताण ऐन, २०३४ को दपा १२ को उऩदपा (४) भा सॊस्थारे आफ्नो उदे्दश्मको प्रङ्झतकूर 
हङ्टने ियी काभ कायफाही ियेभा स्थानीम अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको दताण ङ्झनरम्फन िनण वा िायेज 
िनण सक्नेछ बङे्ङ कानूनी व्मवस्था बएको तथा सोही ऐनरे मस प्रकायका दताण नबै सॊचारन ियेका 
सॊस्था य दताण बै सॊस्थाको उदे्दश्म ङ्जवऩयीत कामण िने सॊस्थाराई कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही िने 
ऺेत्राङ्झधकाय सम्फङ्ञन्धत स्थानीम अङ्झधकायी, ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरमराई बए ियेको देङ्ञिॊदा सो 
सम्फन्धभा य सोसर साइन्स फाहा तथा एराइन्स पय सोसर डाइरिरे ियेको िचण सॊस्थाको 
उदे्दश्मसॉि भेर निाएको य ऩङ्चयणाभभङ्टिीसभेत नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा सॊस्था दताण ऐन, २०३४ तथा 
प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ अनङ्टसाय प्राप्त यकभ दङ्टरुऩमोि बए नबएको रिामतका ङ्जवषमभा थऩ अनङ्टसन्धान 
तथा छानङ्झफन िनङ्टणऩने आवश्मक देङ्ञिएको हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा थऩ अनङ्टसन्धान तथा छानङ्झफन ियी 
कानूनफभोङ्ञजभ िनण आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रर्शासन 
कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टयभा रेिी ऩठाइएको य सो को जानकायी नेऩार सयकाय िृह भन्त्रारमभा सभेत 
ङ्छदइएको। 

८.४  रूऩन्देही ङ्ञजल्रा, ऩोियङ्झबण्डी िा.ङ्जव.स.का सङ्ञचव पौजदाय चौधयी (थारु) य प्राङ्जवङ्झधक सहामक 
याजकङ्ट भाय ङ्झभश्ररे उि िा.ङ्जव.स.को सावणजङ्झनक जग्िा ङ्झफिी ङ्जवतयण ियी अङ्झनमङ्झभतता ियेको 
बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी/ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ऩोियङ्झबण्डी 
िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 2(क) प्रहयी चौकीदेङ्ञि ऩङ्ञश्चभभा यहेको सावणजङ्झनक करह्स्थानको जग्िा य 
ङ्जपल्डफङ्टकभा सावणजङ्झनक ऩोियीको रूऩभा कामभ यही उऩमोि बइयहेको सभेत प्राप्त प्रङ्झतवदेनका 
आधाय य प्रभाणहरू सभेतफाट उजङ्टयीभा भाि बएफभोङ्ञजभ सावणजङ्झनक जग्िा तथा ऩोियीसभेत 
फेचङ्झफिन बएको अवस्था सभङ्झथणत बएको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन ऩोियङ्झबण्डी िा.ङ्जव.स. कामाणरमको 
आसऩासका ङ्जवङ्झबङ्ङ फाटोछेउभा सावणजङ्झनक जग्िाहरू यहेको य ती जग्िाहरू साॉध ङ्झसभाना 
जोङ्झडएका स्थानीम व्मङ्ञिहरूरे जोतबोि ियी उऩमोि ियेको तथ्म अनङ्टसन्धानफाट िङ्टल्न आएको 
य सावणजङ्झनक जग्िाको सॊयऺण िने कामणका राङ्झि स्थानीम प्रर्शासन ऐन, 2028 दपा ९ को 
उऩदपा (6क) रे प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीराई तोकेको हङ्टॉदा उि अङ्झतिङ्झभत जग्िाहरूको 
सॊयऺण िनङ्टण ियाउनङ्ट बनी प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी, ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, रूऩन्देहीराई 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

८.५  िोयिा ङ्ञजल्राको फेङ्झनघाट-आरुघाट-राकेऩास सडकको दफङ्टणङ-घ्माल्चोक िण्डको ङ्झनभाणण 
कामणको ब ङ्टिानीभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीभा आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/३२ को फैठकरे ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, िोयिाका तत्कारीन 
स्थानीम ङ्जवकास अङ्झधकायी याजकङ्ट भाय शे्रष्ठरे अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 
२०४८ को दपा ३(ि) य (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा स्ऩष्टीकयण 
भाि िङ्चयएकोभा तत्कारीन स्थानीम ङ्जवकास अङ्झधकायी याजकङ्ट भाय शे्रष्ठरे उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई 
ब ङ्टिानी ङ्छदॊदा आङ्झथणक कामणङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ७८ फभोङ्ञजभ आङ्झथणक वषणको 
अन्त्मभा काभ नै नबएको अवस्थाभा केवर फजेट ङ्जिज हङ्टन नङ्छदन ऩेश्की ङ्छदइएको तथ्म 
स्थाङ्जऩत बइयहेको देङ्ञिॊदा ङ्झनजको स्ऩष्टीकयण व्महोया सन्तोषजनक नदेङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा 
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थऩ छानङ्झफन िनङ्टणऩने बए सो सभेत ियी ङ्झनजराई कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो 
को जानकायी आमोिभा ऩठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमान ङ्टसाय ङ्झनज 
फहार यहेको िृह भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको । 

८.६   ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम उदमऩङ्टयरे बन्साय कामाणरम, जनकऩङ्टयफाट ङ्झरराभ ियेको बनी कािजात 
िडा ियी मातामात व्मवस्था कामाणरम, भेचीभा दङ्टईवटा िाडीहरू दताण ियेकोरे उि बन्साय 
कामाणरमफाट पजॉ कािजात के कसयी तमाय बए ? के कसयी मातामात व्मवस्था कामाणरम, 
भेचीभा उि िाडीहरू दताण बए ? के कङ्ट न प्रङ्जिमा ऩूया ियी सो िाडीहरू ङ्झधतो यािी  NIC फैंकरे 
रिानी िर् मो ? बङे्ङफाये ङ्जवस्ततृ छानङ्झफन हङ्टन ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, उदमऩङ्टयको ऩत्र उजङ्टयीको 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा याष्डसेवकराई झङ्टक्माई िरत ङ्झनमत यािी सयकायी कािजात ङ्जकते 
फनाई चोयीका सवायी साधनहरू दताण ियाएको देङ्ञिॊदा तीनवटै सवायी साधन भे१च 19५७ नॊ., 
भे१च 1992 नॊ. य भे१च 1995 को दताण फदय िने ियी ङ्झभङ्झत 2069/9/22 भा मातामात 
व्मवस्था ङ्जवबािफाट ङ्झनणणमसभेत बएको, उऩमङ्टणि उल्रेङ्ञित दताण नम्फय बएका िाडीहरूको दताण 
िने सम्फन्धभा ऩेस बएका कािजातको आङ्झधकाङ्चयकता ऩङ्जहचानका राङ्झि केन्रीम प्रहयी ङ्जवङ्झध 
ङ्जवऻान प्रमोिर्शारा, काठभाडौंभा ऩयीऺणका राङ्झि ऩठाउॉदा उि प्रमोिर्शाराको ऩत्रसाथ प्राप्त 
ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा जनकऩङ्टय बन्साय कामाणरमको रेटयप्माड नक्करी तमाय िङ्चयएको, िोयिाऩत्रभा 
प्रकाङ्ञर्शत सूचना जनकऩङ्टय बन्साय कामाणरमफाट मातामात व्मवस्था कामाणरम भेचीभा ऩठाइएका 
बङ्झनएका कािजातहरू सभेत नक्करी तमाय िङ्चयएको बङे्ङ सभेत व्महोया उल्रेि बैआएको देङ्ञिॊदा 
उऩमङ्टणि उल्रेङ्ञित िाडीहरूको दताण प्रङ्जिमाभा जनकऩङ्टय बन्साय कामाणरमको बनी ऩेस बएका ऩत्र 
य कािजातहरू ङ्जकते एवॊ पजॉ यहे बएको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको हङ्टॉदा सयकायी छाऩ दस्तित 
वा सो छाऩ दस्तित बएको वा सयकायी काभभा कभणचायीको छाऩ दस्तित बएको कािज ङ्जकते 
ियेको भङ्टद्दा सयकायी भङ्टद्दा सम्फन्धी ऐन, 2049 को अनङ्टसूची- 1 ङ्झबत्रको भङ्टद्दा बएको हङ्टॉदा सो 
सम्फन्धभा प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक छानङ्झफन ियी सॊरग्न व्मङ्ञिहरूराई कानून 
फभोङ्ञजभ कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिभा सभेत रेिी ऩठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०७/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय आवश्मक कािजातहरू सङ्जहत ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, 
धनङ्टषाभा रेिी ऩठाइएको ।  

८.७  दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानका तह-५ का टेङ्ञक्नकर अङ्झसस्टेण्ट देवन ङ्झसॊह दनङ्टवायरे नािङ्चयकताको 
प्रभाणऩत्रभा ऩटक ऩटक उभेय सच्माई अवकार्श हङ्टने ङ्झभङ्झतभा अवकार्श नबै फढङ्टवा िाए बङे्ङ सभेत 
व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस् थान अन्तिणत दङ्टग्ध ङ्जवतयण आमोजना, फाराजङ्टभा 
तह ५ फाट ङ्झभङ्झत २०७३/०४/११ भा याजीनाभा स्वीकृत बएका तत्कारीन टेङ्ञक्नकर 
अङ्झसस्टेण्ट देवन ङ्झसॊह दनङ्टवायको ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, सराणहीफाट २०६१/०७/११ भा 
नािङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रथभ प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ जायी िने अङ्झधकायीरे जन्भ ङ्झभङ्झतको भहरभा यातो 
भसीरे ियेको इङ्झनङ्झसमर हस्ताऺय भेयो होइन बनेको, ङ्झनजको नािङ्चयकताको प्रभाणऩत्रहरूभा पयक 
पयक उभेय देङ्ञिएको तथा रै्शङ्ञऺक मोग्मताका प्रभाणऩत्रहरूभा उङ्ञल्रङ्ञित उभेय य नािङ्चयकताको 
प्रभाणऩत्रभा सच्चाइएको उभेयहरू एक आऩसभा भेर निाएको देङ्ञिन आएकारे ङ्झनज देवन ङ्झसॊह 
दनङ्टवायरे प्राप्त ियेको आफ्नो सक्कर नािङ्चयकताको प्रभाणऩत्रभा बएको ङ्जववयणभा आपूिङ्टसी उभेय 
य वषण थऩघट िने, सच्माउने कामण ियेको अनङ्टसन्धानफाट िङ्टल्न आएको य उि कामण सयकायी 
भङ्टद्दासम्फन्धी ऐन, २०४९ को अनङ्टसूची-१ ङ्झबत्रको कसङ्टय बएको देङ्ञिएको तथा उि कसङ्टयको 
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 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान तहङ्जककात िने कामणऺ ेत्र नेऩार प्रहयीको बएकोरे ङ्झनज देवन ङ्झसॊह 
दनङ्टवायरे २०६१/०७/११ भा ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, सराणहीफाट प्राप्त ियेको नािङ्चयकताको 
प्रभाणऩत्रको प्रथभ प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको सक्करै प्रङ्झत तथा सो नािङ्चयकताको प्रभाणऩत्र जायी िने अङ्झधकायीरे 
अनङ्टसन्धानको िभभा ियेको फमान कािजको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य पयक पयक उभेय देङ्ञिएका 
ङ्झनजको नाभको रै्शङ्ञऺक मोग्मता य नािङ्चयकताको प्रभाणऩत्रका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरू सङ्जहत कानूनफभोङ्ञजभ 
अनङ्टसन्धान ियी कानूनी कायफाही िनणका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/०२ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, सराणहीराई रेिी ऩठाइएको ।  

८.८   ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टयका कम्प्मङ्टटय अङ्झधकृत र्शान्तप्रसाद ब ङ्टज ङ्टरे राभो सभमअिाङ्झड 
ङ्जववाह बै फार फच्चासभेत बैसकेकी छेरु रे्शऩाणराई अङ्जववाङ्जहत य कङ्ट भायी नै यहेको बङे्ङ प्रभाणऩत्र 
जायी िने अङ्ञततमायी नै नयहेकोभा प्रभाणऩत्र जायी ियेकोरे आवश्मक कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ 
व्महोयाको केन्रीम अनङ्टसन्धान ब्मङ्टयो, भहायाजिॊज, काठभाडौंको ऩत्रफाट प्राप्त हङ्टन आएको उजङ्टयीभा 
ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टयका कम्प्मङ्टटय अङ्झधकृत र्शान्तप्रसाद ब ङ्टज ङ्ट तथा तत्कारीन फजाय 
सॊयऺण अङ्झधकृत हार ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, तेरथङ्टभका सहामक प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी 
याभप्रसाद ऻवारीसभेतरे आपूराई हङ्टॉदै नबएको अङ्झधकाय प्रमोि ियी छेरु रे्शऩाण य धङ्टङ्झनभामा 
ताभाङराई ङ्जववाह नबए/नियेको ङ्झसपाङ्चयस ियेको हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएकोरे 
प्रचङ्झरत ऐन/कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही  िनण ियाउन य सो को जानकायी आमोिभा 
सभेत रेिी ऩठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/०९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार सयकाय िृह 
भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  

८.९  इराका प्रर्शासन कामाणरम, ङ्झत्रब ङ्टवनवस्ती, कन्चनऩङ्टयफाट जन्भ ङ्झभङ्झत २०५०।११।२० यािी 
ङ्ञजल्रा कन्चनऩङ्टय, ऩयासन-५ फस्ने फरयाभ भहयाको नाभभा प्रथभ ऩटक ङ्झभङ्झत २०६८।०८।२३ 
िते नेऩारी नािङ्चयकताको प्रभाणऩत्र जायी बएकोभा इराका प्रर्शासन कामाणरम, ङ्झत्रब ङ्टवनवस्ती, 
कन्चनऩङ्टयभा कामणयत र्शािा अङ्झधकृत ङ्ञजतेन्र ङ्झफ.क. य नामफ सङ्टब्फा सङ्टबास ङ्झसॊ यावररे एक 
आऩसभा ङ्झभरेभतो ियी फरयाभ भहयारे प्रथभ ऩटक नेऩारी नािङ्चयकताको प्रभाणऩत्र ङ्झरनको 
राङ्झि इराका प्रर्शासन कामाणरम, ङ्झत्रब ङ्टवनवस्ती, कन्चनऩङ्टयभा ऩेस ियेको अनङ्टसूची-१ पायाभभा य 
नेऩारी नािङ्चयकताको प्रभाणऩत्र प्रथभ ऩटक जायी िदाण कामाणरमभा याङ्ञिएको सक्कर ढड्डाको 
अङ्झबरेि सभेतभा केयभेट तथा थऩघट ियी सच्माउने कामण ियी ियाई ङ्झनज फरयाभ भहयाको 
जन्भ ङ्झभङ्झत २०५१।११।०७ उल्रेि ियी ङ्झभङ्झत २०६९।०२।११ िते फरयाभ भहयाको 
नाभभा नेऩारी नािङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ जायी ियेको ऩाइएको हङ्टॉदा सयकायी 
कािजातहरूभा थऩघट, केयभेट य सच्माउने कामण िने ियाउने कामणभा सॊरग्नहरू उऩय प्रचङ्झरत 
नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी ियाई सो को जानकायी आमोिभा ियाउन 
अनङ्टसन्धानको िभभा प्राप्त कािजातहरू सभेत सॊरग्न ियी ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, कन्चनऩङ्टयभा 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

८.१० सेती देवी ङ्झन.भा.ङ्जव., सानो वाङ्थरी, काभ्रऩेरािोकका प्राथङ्झभक तह ततृीम शे्रणीका ङ्ञर्शऺक कभान 
ङ्झसॊह राभारे ङ्जवद्यारमफाट कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झफदा स्वीकृत नियाई ङ्झनमङ्झभत तरफ बत्ता िाइयहेको, यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना ियेको, कभणचायी सिम कोष यकभ जम्भा नियी िाई भासेकोरे कायफाही ियी ऩाऊॉ  
बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा तत्कारीन प्रधानाध्माऩक कभान ङ्झसॊह राभारे 
ङ्जवद्यारमफाट तरफ-बत्ता फङ्टझेको अवङ्झधभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झफदा 
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स्वीकृत ियाएको, ङ्जवद्यारमराई प्राप्त अनङ्टदान यकभफाट अध्ममनयत सफै ङ्जवद्याथॉराई ऩोसाक 
(सटण, ऩाइन्ट, टाई य वेल्ट) िङ्चयद ियी ङ्जवतयण ियेको, सिम कोष यकभ य सो को 
ब्माजसङ्जहतको यकभसभेत जम्भा िङ्चयङ्छदएको ऩाइमो । ङ्ञर्शऺक कभान ङ्झसॊह राभाको हाङ्ञजयी 
काऩीभा देङ्ञिएको ङ्झभङ्झत २०७०/०४/२७ देङ्ञि २०७०/१२/२८ सम्भको हाङ्ञजयी येकडणका 
सम्फन्धभा ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩक कृष्ण ऩयाजङ्टरीरे ङ्झनजको हाङ्ञजयी काऩीभा आपूरे हस्ताऺय 
ियी आमोिराई उऩरब्ध ियाएको, हाङ्ञजयी येकडण नक्करी एवॊ झङ्टठा बएको िङ्टल्न आएकोरे 
ङ्जवद्यारमका ङ्ञर्शऺक कभानङ्झसॊह राभाको हस्ताऺय िने स्थानभा झङ्टठा हस्ताऺय ियी ियाई 
ङ्जवद्यारमको ऩत्रसाथ सॊरग्न ियी अनङ्टसन्धानको िभभा ऩठाएको देङ्ञिन आएकोरे सयकायी छाऩ 
दस्तित ङ्जकते सम्फन्धभा प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही िनण ियाउन सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसर 
कािजात, हाङ्ञजयी येकडणसभेत सॊरग्न ियी सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, काभ्रऩेरािोकराई 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

८.११ काठभाडौं ङ्ञजल्रा, फौद्ध जोयऩाटीङ्ञस्थत फङ्टद्ध एकेडेभी आवासीम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको रै्शङ्ञऺक 
िङ्झतङ्जवङ्झध, यकभ ङ्जहनाङ्झभनाका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा सावणजङ्झनक रै्शङ्ञऺक िङ्टठीको रूऩभा 
स्थाङ्जऩत उि ङ्जवद्यारमको ङ्जवधान, २०५९ को दपा २.६ भा उल्रेङ्ञित भात ृसॊस्थाको रूऩभा 
अङ्ञिर नेऩार ङ्जहभारी फौद्ध सॊघ यहेको य उि सॊघको नवीकयण ङ्झनमभानङ्टसाय म्मादङ्झबतै्र बए 
ियेको नदेङ्ञिएको साथै सॊघको नाभफाट अङ्झनमङ्झभत रूऩरे ङ्जवङ्झबङ्ङ आङ्झथणक ङ्जिमाकराऩहरू बए 
ियेको ऩाइएकोरे कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही िनण ियाउनका राङ्झि ङ्ञजल्रा प्रर्शासन 
कामाणरम, काठभाडौंराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१०/०३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

८.१२  भध्मऩङ्ञश्चभ ङ्झडङ्झबजन सडक कामाणरम नॊ. ४ सङ्टिेतफाट आ.व. २०६८/०६९ ठे.न. १६० को 
बेयी नदी (यानीघाट) ऩङ्टर ङ्झनभाणण िनण टेण्डय आह्वान ियेकोभा तत्कारीन भध्मऩङ्ञश्चभ ङ्झडङ्झबजन 
सडक कामाणरम नॊ. ४ सङ्टिेतका ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि य ऩप्ऩङ्ट/भल्र जे.बी. भध्मे भल्र कन्स्ट्रक्सनका 
प्रोप्राइटय कणणफहादङ्टय भल्रको ङ्झभरेभतोभा ङ्झनज भल्ररे फोरऩत्रको साथभा फङ्टझाएको टनण ओबय 
ङ्जकते ियी ऩेस ियेको हङ्टॉदा कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा भल्र कन्स्ट्रक्सनरे फङ्टझाएको टनण ओबय ङ्जकते ियी ऩेस 
ियेको सम्फन्धभा उि कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटय कणणफहादङ्टय भल्ररे अनङ्टसन्धानको िभभा 
ब ङ्टरवर्श एउटा ऩेस िनङ्टणऩनेभा अको ऩेस ियेको बनी फमानभा उल्रेि ियेको, सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामफाट भल्र कन्स्ट्रक्सनको Qualification Document भिाई ङ्झबडाइ हेदाण बेयी नदी (यानीघाट) 
ऩङ्टर ङ्झनभाणण कामणका राङ्झि टनण ओबय ऩङ्टग्ने देङ्ञिएको,  भल्र कन्स्ट्रक्सनफाट ऩेस िङ्चयएको 
Qualification Document, कम्ऩनी प्रोपाइर साथ सॊरग्न कािजातहरू नोटयी ऩङ्ञब्रक नम्फय १६३५ 

का रङ्झरतफहादङ्टय भल्रका नाभफाट सही छाऩ बै प्रभाङ्ञणत बएको देङ्ञिएकोभा ङ्झनज नोटयी ऩङ्ञब्रकरे ती 
कािजातहरू प्रभाङ्ञणत नियेको तथा ऩेस िङ्चयएका कािजातभा बएको दस्तित य छाऩ ऩङ्झन आफ्नो 
नबएको बनी अनङ्टसन्धानको िभभा फमान ियेको देङ्ञिॊदा नोटयी ऩङ्ञब्रकसम्फन्धी ऐन, २०६३ को 
दपा ३५ फभोङ्ञजभ नोटयी ऩङ्ञब्रक सावणजङ्झनक जवापदेहीको ऩद बएको य  नोटयी ऩङ्ञब्रकसम्फन्धी 
ङ्झनमभावरी, २०६३ को उऩङ्झनमभ १६ फभोङ्ञजभ नोटयी ऩङ्ञब्रकको छाऩ नोटयी ऩङ्ञब्रक ऩङ्चयषदरे भात्र 

फनाई जायी िनण ऩाउने यहे बएको देङ्ञिॊदा नोटयी ऩङ्ञब्रकको सही छाऩ ङ्जकते ियेको सम्फन्धभा प्रचङ्झरत 

नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही िनण ियाउनका राङ्झि ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, सङ्टिेतभा 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१०/१३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

८.१३ जनता उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, धनङ्टषाधाभ, धनङ्टषाका ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम याहतकोटाका 
ङ्ञर्शऺक ङ्ञजतेन्रकङ्ट भाय मादवरे नक्करी ङ्झनमङ्टङ्ञि ऩत्रको आधायभा अध्माऩन ियाएको बङे्ङ व्महोयाको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा ङ्ञजतेन्रकङ्ट भाय मादवरे िॊिाप्रसाद उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, ठेया, धनङ्टषाफाट 
ङ्झनमङ्टङ्ञिऩत्र ऩाएको फनाई ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, धनङ्टषाफाट काज सरुवाको ऩत्र ऩेस ियी जनता 
उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, धनङ्टषाधाभभा ऩदस्थाऩन यही अध्माऩन ियाएको देङ्ञिमो, ङ्झनजको 
ङ्झनमङ्टङ्ञि ऩत्रभा दस्तित िने प्रधानाध्माऩक श्माभफाफङ्ट मादवरे उि ङ्झनमङ्टङ्ञि ऩत्रभा बएको 
दस्तित आफ्नो नबएको, उि दस्तित ङ्जकते ियेको बङे्ङ व्महोया उल्रेि ियेको य केन्रीम 
प्रहयी ङ्जवङ्झधङ्जवऻान प्रमोिर्शाराको ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनफाट ङ्झनज प्रधानाध्माऩकको बनाइ सभथणन एवॊ 
ऩ ङ्टङ्जष्ट बएको साथै ङ्झनज ङ्ञजतेन्रकङ्ट भाय मादवराई उि स्कङ्ट रभा ङ्झनमङ्टङ्ञि बएको ङ्जवषम आपूहरूराई 
थाहा नबएको बनी ङ्जवद्यारम सॊचारक सङ्झभङ्झतका सदस्महरूको फमानभा उल्रेि ियेको देङ्ञिॊदा 
ङ्ञजतेन्रकङ्ट भाय मादवराई िॊिाप्रसाद उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, ठेया, धनङ्टषाको याहतकोटा ङ्झनम्न 
भाध्मङ्झभक तहको ङ्ञर्शऺक ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि िङ्चयएको बङ्झनएको ङ्झनमङ्टङ्ञिऩत्र प्रधानाध्माऩकको ङ्जकते 
सहीछाऩ एवॊ दस्तित ियी तमाय िये ियाएको देङ्ञिन आएकोरे उि ङ्झनमङ्टङ्ञि ऩत्र ङ्जकते िये 
ियाएको सम्फन्धभा प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी ियाई आमोिभा 
जानकायी ऩठाउन ङ्झभङ्झत २०७३/१०/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, धनङ्टषाभा 
रेिी ऩठाइएको ।  

८.१४ र्शयणाथॉ सभन्वम इकाइ झाऩाभा कामणयत तथ्माॊक अङ्झधकृत ङ्झनभणरयाज िनाररे र्शयणाथॉ 
ऩङ्चयचमऩत्र फनाउन ङ्झसपाङ्चयस िने प्रमोजनका राङ्झि सेवाग्राहीफाट रु.१¸००¸०००।- घूस ङ्चयसवत 
भाि ियेकोरे कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ उजङ्टयीका सम्फन्धभा आमोिको कामाणरम इटहयीफाट 
िङ्जटएको टोरीरे ङ्ञजल्रा झाऩा दभक नियऩाङ्झरका वडा नॊ.१० ङ्ञस्थत िोिाण ङ्झडऩाटणभेन्ट स्टोयभा 
ङ्झनभणरयाज िनारको साथभा यहेको झोराफाट आमोिफाट ङ्झनवेदकराई उऩरब्ध ियाइएको 
रु.१¸००¸०००।- निद ङ्झभङ्झत २०७३/०३/२३ िते फयाभद बएको फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का, प्रङ्झतवेदन 
यहेको, सॊमङ्टि याष्डसङ्घीम उच्चामङ्टिको कामाणरम (UNHCR) सॊमङ्टि याष्डसङ्घीम ङ्झनकाम बएको य 
उि कामाणरमफाट ङ्झनज आयोऩी तथ्माॊक अङ्झधकृत ङ्झनभणरयाज िनाररे तरफ बत्ता रिामतका 
सङ्टङ्जवधा ङ्झरने ियेको य ङ्झनज आयोऩीका राङ्झि तरफ बत्ता रिामतका सङ्टङ्जवधा नेऩार सयकायको कङ्ट नै 
व्ममबाय नयहेको ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञिएकोरे ङ्झनभणरयाज िनारराई भङ्टद्दा नचराई ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वा िनण 
अङ्ञततमायवारा सभऺ रेिी ऩठाई सेवा प्रवाहका िभभा सेवाग्राहीसॉि घूस ङ्चयसवत ङ्झरएको 
ङ्जवषमभा आवश्मक कायफाही िनणका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/२१ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
िृह भन्त्रारम भापण त ् सॊमङ्टि याष्डसङ्घीम उच्चामङ्टिको कामाणरम (UNHCR) राई रेिी  
ऩठाइएको ।   

८.१५ ङ्झभङ्झत २०६९ जेठ ३१ (तदनङ्टसाय १३ जङ्टन २०१२) भा कताय एमयवेजको QR 355 को 
फ्राइटफाट २७ नेऩारीराई ङ्झत्रब ङ्टवन अन्तयाणङ्जष्डम ङ्जवभानस्थर, अध्मािभन कामाणरमका कभणचायी 
सभेतको ङ्झभरेभतोभा ङ्झनमभानङ्टसाय याख्नङ्टऩने अङ्झबरेि सभेत नयािी ङ्झफना ङ्झबसा मात्रा अनङ्टभङ्झत ङ्छदएको 
बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा १३ जङ्टन २०१२ भा QR 355 को उडानफाट मात्रा ियेको 
मात्र ङ्टभध्मे िोयिाका सङ्टयेन्र ङ्ञघङ्झभये य बेषफहादङ्टय ित्री, कास्कीका नयेर्श ित्री, नवीन िङ्टरुङ, सङ्टयेन्र 
के. सी. य अरुण के.सी. ित्री, तनहङ्टॉका कङ्ट रफहादङ्टय िङ्टरुङ तथा धाङ्छदङका सङ्जवन शे्रष्ठरे 
ङ्जहभारमन िोयिा ट्राबल्स एण्ड टङ्टसण, हाङ्ञत्तसायफाट रह्ाङ्ञजरसम्भको हवाई ङ्जटकट ङ्झरएको य 
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त्महाॉफाट फोङ्झरङ्झबमा जाने बनी उल्रेि ियेको, नेऩारीहरूरे फोङ्झरङ्झबमा भ्रभण िदाण On arrival 

visa ऩाउने भङ्टरङ्टकको सूचीभा यहेको बए ऩङ्झन मी भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित मात्र ङ्टरे बयेको िभन ऩत्रभा 
अङ्ञन्तभ िन्तव्म बने उल्रेि ियेको नदेङ्ञिएको, सम्फङ्ञन्धत मात्र ङ्टरे बयेको िभन ऩत्रको ङ्जववयण 
सम्फङ्ञन्धत ड्यङ्टटी अङ्जपसयरे कम्प्मङ्टटयभा इन्ट्री िनङ्टणऩनेभा त्मस सभम सबणयभा सभस्मा बएको य 
मात्र ङ्टहरूको बीडबाडका कायण छङ्टट हङ्टन िएको बङे्ङ अध्मािभन कामाणरमका कभणचायीहरूको 
फमानफाट िङ्टल्न आएको देङ्ञिन्छ। मसयी कभणचायीहरूरे आपूराई प्राप्त अङ्झधकायको प्रमोि िदाण 
य आपूराई तोङ्जकएको कामण िदाण ङ्ञजम्भेवायीवोध य जवापदेङ्जहताका साथ कामणसम्ऩादन िनङ्टणऩनेभा 
मात्र ङ्टरे िभन ऩत्रभा उल्रेि ियेको ङ्जववयण याम्रयी नहेयी प्रस्थान अनङ्टभङ्झत ङ्छदने तथा सो को 
अङ्झबरेि दङ्टरुस्त याख्न े कामणभा ऩमाणप्त सजिता अऩनाएको देङ्ञिएन । साथै कम्प्मङ्टटयभा इन्ट्री 
िनङ्टणऩने ङ्जववयण सभमभा इन्ट्रीसभेत नियी ङ्झनधाणङ्चयत ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवाणह िनणभा उदासीनता देिाएको 
य ऩमाणप्त तदारुकता नदेिाएको सन्दबणसभेतको आधायभा नेऩारफाट प्रस्थान अनङ्टभङ्झत ङ्झरई िएका 
मात्र ङ्टहरूराई िन्तव्म भङ्टरङ्टकभा प्रवेर्श नङ्छदई (Entry refuse) ऩङ्टन: पकण नङ्टऩयेभा अध्मािभन ङ्जवबािभा 
मसयी पकेका व्मङ्ञिको अङ्झबरेि याख्न ेव्मवस्थासभेत िनण/ियाउन य प्रस्तङ्टत उजङ्टयीसॉि सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमभा छानङ्झफन ियी दोषीभाङ्झथ ङ्झनमभानङ्टसाय कायफाही ियी सो को जानकायी सभेत ऩठाउन 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/२५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय िृह भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

८.१६ सङ्टनसयी भोयङ ऩङ्टर ङ्झनभाणण आमोजना अन्तिणतको केर्शङ्झरमािोरा ऩङ्टर, अभडङ्टवा, सङ्टनसयीको ङ्झनभाणण 
कामण, भाटो बने कामण सयकायी भाऩदण्डफभोङ्ञजभ नियेको, तोङ्जकएको सभमसीभाङ्झबत्र उि ऩङ्टर 
ङ्झनभाणण कामण सम्ऩङ्ङ नियेको, सोही ऩङ्टर ङ्झनभाणणसम्फन्धी पाइरभा सडक ङ्जवबाि तत्कारीन ऩङ्टर 
आमोजनाका आमोजना प्रभङ्टिको ङ्जकते हस्ताऺय ियी ठूरो यकभ ब ङ्टिानी ङ्झरएको बङे्ङसभेत 
ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा भूल्म सभामोजन यकभ िणनाभा अन्मथा बएको देङ्ञिए ताऩङ्झन भूल्म 
सभामोजन यकभ िणना िदाण आउने यकभको तङ्टरनाभा िङ्टद ब ङ्टिानी बएको यकभ फढी बएको 
अवस्था नदेङ्ञिएको, केर्शङ्झरमािोरा ऩङ्टर, अभडङ्टवा, सङ्टनसयी (ठेक्का नॊ. SMBCP-२/०६५-६६) को 
बेङ्चयएसन आदेर्श नॊ. १ स्वीकृत िनण प्रमोि बएको, सडक ङ्जवबाि तत्कारीन ऩङ्टर आमोजनाका 
आमोजना प्रभङ्टि उभेर्श झाको हस्ताऺय ङ्जकते देङ्ञिन आएको य सो कामण सयकायी भङ्टद्दासम्फन्धी 
ऐन, २०४९ को अनङ्टसूची १ ङ्झबत्र ऩने बएको हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा आवश्मक अनङ्टसन्धान तथा 
कायफाही िनणका राङ्झि प्रस्तङ्टत उजङ्टयी, केर्शङ्झरमािोरा ऩङ्टर बेङ्चयएसन आदेर्श नॊ. १ को 
ङ्जटप्ऩणीसङ्जहतको सक्कर पाइर उि ङ्जकते हस्ताऺय जाॉचका राङ्झि सॊकरन बएका नभङ्टनाहरू तथा 
सो को प्रङ्झतवेदन सॊरग्न ियी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०२/१६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय भहानियीम 
प्रहयी ऩङ्चयसय, काठभाडौंभा रेिी ऩठाइएको ।  

8.१७ किनऩङ्टय ङ्ञजल्रा साङ्झफक फेरौयी न.ऩा.-१३ स्थामी ठेिाना बएका ऩदभफहादङ्टय र्शाहरे आपूरे 
ङ्ञर्शऺक सेवा आमोिको २०६२/०८/०२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय प्राप्त ियेको प्राथङ्झभक तहको अध्माऩन 
अनङ्टभङ्झत ऩत्रराई ङ्जकते ियी भाध्मङ्झभक तहको फनाई त्मसैका आधायभा ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरई २०६५ 
भॊङ्झसयदेङ्ञि २०७१ पािङ्टनसम्भ किनऩङ्टय ङ्ञजल्रा भोङ्झतफस्तीङ्ञस्थत सयस्वती उच्च भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारमको भाध्मङ्झभक तहको याहत ङ्ञर्शऺकभा नेऩारी ङ्जवषम अध्माऩन ियेको य आमोिभा उजङ्टयी 
ऩयेऩङ्झछ ङ्जवङ्जवध कायण देिाउॉदै याजीनाभा ङ्छदएको देङ्ञिन आएको हङ्टॉदा ङ्झनजको ङ्जकते काभ 
कायफाहीका सम्फन्धभा थऩ छानङ्झफन ियी ङ्झनमभानङ्टसाय आवश्मक कायफाही िनण आमोिको ङ्झभङ्झत 
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२०७४/०३/०८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सक्करै ङ्झभङ्झसरसङ्जहत ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, किनऩङ्टयराई 
रेिी ऩठाइएको ।  

९.  ऩययाष्ड भन्त्रारम अन्तिणत 

९.१  भरेङ्झसमाङ्ञस्थत नेऩारी याजदूतावाससभेतको सॊरग्नताभा भरेङ्झसमा जोहयवारुभा िोङ्झरएको 
याजदूतावासको सम्ऩकण  कामाणरमफाट नेऩारी काभदायहरूको MRP याहदानी फनाइङ्छदने बनी हजायौं 
नेऩारीहरूफाट प्रङ्झतव्मङ्ञि ३७० ङ्चयॊ ङ्झिटका दयरे ङ्झरएय याहदानीफाऩतको याजश्व यकभसभेत 
ङ्जहनाङ्झभना ियी नेऩारी काभदायहरूराई ठिी ियेको हङ्टॉदा सॊरग्नहरूराई कायफाही ियी ऩाऊॉ  बनी 
प्राप्त हङ्टन आएको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा Prosperitas Managemant 

Service Sdn Bhd का सॊचारक तथा ङ्झनजका कभणचायीहरूसभेतराई स्वमॊसेवकको रूऩभा 
ऩङ्चयचमऩत्र  ङ्जवतयण एवॊ याजदूतावासको आङ्झधकाङ्चयक वेफसाइटभा सभेत ङ्झनजहरूको ङ्जववयण िङ्टराई 
सूचना प्रकाङ्ञर्शत ियी ङ्झनजहरूफाट पायभ तमाय य पोटो ङ्ञिचे फाऩतको सेवा र्शङ्टल्क ङ्झनधाणयण एवॊ 
याहदानी दस्तङ्टय उठाउनेसम्भका कामणको ङ्ञजम्भेवायी प्रदानका राङ्झि याजदूतावासफाट बए िङ्चयएका 
कामणहरूराई कानूनसम्भत भाङ्ङ सङ्जकने अवस्था नदेङ्ञिएकारे नेऩारी काभदायहरू ठङ्झिएको य सो 
को जानकायीफाट नेऩारी याजदूतावास अनङ्झबऻ नयहेको व्महोया िङ्टल्न आएको देङ्ञिएकोरे ङ्जवदेर्शी 
भङ्टरङ्टकभा नेऩारीफाट नेऩारी ठङ्झिने य नेऩारी काभदायहरूराई ठिी िने काभ कायफाहीभा सॊरग्न 
नेऩारीहरू उऩय नेऩारी याजदूतावासफाट आवश्मक कायफाही अिाङ्झड फढाएको नदेङ्ञिएकारे 
हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट िङ्टल्न आएको वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत रिामत सॊकङ्झरत कािजातहरूको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
सभेत सॊरग्न ियी प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ िनण ियाउन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि 
ऐन¸ २०४८ को दपा २८ को उऩदपा (१) को देहाम (ि) य (ि) फभोङ्ञजभ ऩययाष्ड भन्त्रारम¸ 

ङ्झसॊहदयफाय¸ काठभाडौंराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी  
ऩठाइएको ।  

१०.  साभान्म प्रर्शासन भन्त्रारम अन्तिणत 

१0.१  याङ्जष्डम मोजना आमोिको सङ्ञचवारमभा कामणयत मोजना अङ्झधकृत थानेश्वय ब ङ्टसाररे ङ्झनजाभती सेवा 
ङ्झनमभावरी, २०५० को ङ्झनमभ ६१(२) भा बएको व्मवस्थाङ्जवऩयीत ङ्झफदा स्वीकृत ियाई याज्मराई 
ऺङ्झत ऩङ्टर् माएको हङ्टॉदा ङ्झनजको अध्ममन ङ्झफदा िायेज ियी अङ्झनमङ्झभत ङ्झनणणम िने ियाउने उऩय 
कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा याङ्जष्डम मोजना आमोिको 
सङ्ञचवारमभा साङ्झफकभा मोजना अङ्झधकृत ऩदभा कामणयत थानेश्वय ब ङ्टसाररे ऩङ्जहरो ऩटक ङ्झभङ्झत 
२०६६।१२।२३ देङ्ञि २०६८।२।१७ सम्भ १ वषण १ भङ्जहना २७ ङ्छदन जभणनीभा अध्ममन 
िनण अध्ममन ङ्झफदा ङ्झरई ङ्झफदाफाट पकेऩङ्झछ ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा ४०ि. को 
देहाम (ङ) फभोङ्ञजभ ङ्झनजरे अङ्झनवामणरूऩरे ४ वषण सेवा ऩूया िनङ्टणऩनेभा सो फभोङ्ञजभको सेवा अवङ्झध 
ऩूया निदै अषे्डङ्झरमाभा ऩीएचडी अध्ममन िने बनी ङ्झभङ्झत २०७१।१।१ देङ्ञि रािू हङ्टने ियी ३ 
वषण १० भङ्जहनाको अध्ममन ङ्झफदा स्वीकृत िये ियाएको देङ्ञिएको य उि कामण ङ्झनजाभती सेवा 
ऐन, २०४९ को दपा ४०ि. को देहाम (ङ) रे ियेको कानूनी व्मवस्था अनङ्टरूऩ बएको बङ्ङ 
सङ्जकने अवस्था देङ्ञिन नआएकोरे प्रस्तङ्टत ङ्जवषम अध्ममन ङ्झफदा ङ्झरने, स्वीकृत िने य ियाउने 
कामणभा सॊरग्न कभणचायीहरूका सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/१०/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय साभान्म प्रर्शासन भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको ।  
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११.  सॊस्कृङ्झत, ऩमणटन तथा नािङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम अन्तिणत 

११.१  नेऩार वामङ्टसेवा ङ्झनिभका कभणचायी भङ्टङ्ञिप्रसाद अङ्झधकायीराई कायफाही स्वरूऩ घटङ्टवा िङ्चयएकोभा 
कङ्ट नै आधायङ्झफना त्मसको एक वषणऩङ्झछ साङ्झफककै ऩदभा काभभा रिाएको बङे्ङसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा नेऩार वामङ्टसेवा ङ्झनिभभा तत्कारीन सभमभा छैठौं तहको रेिा अङ्झधकृत 
ऩदभा कामणयत भङ्टङ्ञिप्रसाद अङ्झधकायीरे ङ्झनिभको हवाई ङ्जटकट ङ्झफिी िये फाऩतको यकभ 
रु.३५,०७,०११।- फैंक दाङ्ञिरा नियेको य कामाणरमभा भौज्दातसभेत नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनजफाट 
उि यकभ य सोको ब्माजसभेत असङ्टर उऩय िङ्चयएको य ङ्झनजरे उि यकभ फैंक दाङ्ञिरा निने 
कामण िये फाऩत नेऩार वामङ्टसेवा ङ्झनिभको कभणचायीहरूको सेवा र्शतणसम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी, २०५८ 
को ङ्जवङ्झनमभ ८९(२)(छ) अनङ्टसाय एक तह घटङ्टवा िङ्चयएको देङ्ञिन्छ बने मसयी तल्रो ऩदभा 
घटङ्टवा िङ्चयएको एक वषण ऩश्चात ्सॊचारक सङ्झभङ्झतफाट ऩङ्टन: साङ्झफककै रेिा अङ्झधकृत छैठौं तहभा 
काभभा रिाउने बनी िङ्चयएको ङ्झनणणम कानूनसम्भत यहे बएको आधाय प्रभाण हारसम्भको 
अनङ्टसन्धानफाट िङ्टल्न आएको नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा आवश्मक कायफाही ियी सोको जानकायी आमोिभा 
सभेत रेिी ऩठाउन ङ्झभङ्झत २०७३/०८/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार सयकाय, सॊस्कृङ्झत, ऩमणटन 
तथा नािङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको । 

१२.   उद्योि भन्त्रारम अन्तिणत 

१२.१  िानी अन्वेषण तथा उत्िननका राङ्झि योक्का यहेका ऺेत्रहरूभा भहाङ्झनदेर्शक तथा इजाजत र्शािा 
प्रभङ्टि य अन्म सम्फद्ध कभणचायीहरूको आङ्झथणक चरिेर य ङ्झभरेभतोभा अनङ्टभङ्झत प्रदान ियी 
नवीकयणसभेत िङ्चययहेको य योक्का नयहेको ऺेत्रभा िानी अन्वेषण तथा उत्िननका राङ्झि आवेदन 
ङ्छदॉदा उि आवदेनउऩय फडाऩत्ररे ङ्झनङ्छदणष्ट ियेको अवङ्झधङ्झबत्र तत्कार कायफाही नियी ङ्जढरासङ्टस्ती 
ियी फदङ्झनमतऩूवणक ऩदको दङ्टरुऩमोि ियी योक्का याख्न े ङ्झनणणम ियेकोरे कायफाही ियी ऩाऊॉ  बनी 
ऩयेको उजङ्टयीको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा िानी तथा िङ्झनज ऩदाथण ऐन, २०४२ 
तथा ङ्झनमभावरी, २०५६ को प्रावधान, भभण, बावनाङ्जवऩयीत तथा िानी तथा बिूबण ङ्जवबािरे अन्वषेण 
ियेको वा िनण सक्ने ऺेत्रभा िोजतरास अनङ्टभङ्झतऩत्रका राङ्झि ङ्झनवेदन प्राप्त हङ्टॉदा अऩनाउनङ्टऩने नीङ्झत 

ङ्जवऩयीत ङ्जवबािको योक्का ऺेत्रङ्झबत्र जानीजानी फदङ्झनमतऩूवणक िङ्टयाॉस ङ्झसभेन्ट प्रा.ङ्झर., इन्रेणी िङ्झनज 
उद्योि प्रा.ङ्झर., सङ्टर्शीराकङ्ट भायी ऩौडेर य ङ्ञर्शवयाज कॉ डेरराई िङ्झनज िोजतरास कामणको अनङ्टभङ्झत 
ऩत्र ङ्छदई िरत ङ्झनणणम ियी सो ङ्झनणणमको िल्तीराई ढाकछोऩ िने भनसामरे प्रङ्जवङ्झधराई दोष 
देिाएको सभेत देङ्ञिॉदा िानी तथा बिूबण ङ्जवबािका तत्कारीन भहाङ्झनदेर्शक सवणङ्ञजतप्रसाद भहतो, 
तत्कारीन सङ्टऩङ्चयटेण्डेन्ट भाइङ्झनङ इङ्ञन्जङ्झनमय याभप्रसाद ङ्ञघङ्झभये, तत्कारीन ङ्झसङ्झनमय ङ्झडङ्झबजन 
ङ्ञजमोरोङ्ञजष्ट ङ्छदनेर्शकङ्ट भाय नाङ्जऩत, तत्कारीन उऩभहाङ्झनदेर्शक उत्तभफोर शे्रष्ठ, तत्कारीन ङ्झसङ्झनमय 
ङ्झडङ्झबजन भाइङ्झनङ इङ्ञन्जङ्झनमय रूऩककङ्ट भाय िड्का, तत्कारीन भाइङ्झनङ इङ्ञन्जङ्झनमय याभानन्दप्रसाद 
चौधयी, तत्कारीन उऩ-भहाङ्झनदेर्शक श्रीयाभ भहजणन, तत्कारीन नाऩी अङ्झधकृत हङ्चयफहादङ्टय ढकार य 
तत्कारीन भाइङ्झनङ इङ्ञन्जङ्झनमय सोभप्रसाद र्शभाणसभेतरे जानीजानी आपूराई प्राप्त अङ्झधकाय 
सम्फङ्ञन्धत कानून, ङ्झनणणम वा आदेर्शङ्जवऩयीत अकै उदे्दश्म वा कामणभा प्रमोि ियेको य आफ्नो ऩदको 
प्रकृङ्झतअनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने कङ्ट नै ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको देङ्ञिएकोरे आमोिफाट ङ्झभङ्झत 
२०७३।५।७ भा ङ्झनणणम बएफभोङ्ञजभ ङ्झनजहरूसॉि स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा िानी तथा बिूबण 
ङ्जवबािको ङ्झभङ्झत २०७३।३।२६, भू.च.नॊ.३०९ को ऩत्रानङ्टसाय तत्कारीन उभ-भहाङ्झनदेर्शक 
श्रीयाभ भहजणन, तत्कारीन उऩ-भहाङ्झनदेर्शक उत्तभफोर शे्रष्ठ, तत्कारीन भाइङ्झनङ इङ्ञन्जङ्झनमय 
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सोभप्रसाद र्शभाण, तत्कारीन नाऩी अङ्झधकृत हङ्चयफहादङ्टय ढकार उभेय हदका कायण ङ्झनजाभती 
सेवाफाट अङ्झनवामण अवकार्श बएको देङ्ञिएको, तत्कारीन भहाङ्झनदेर्शक सवणङ्ञजतप्रसाद भहतो, 
तत्कारीन सङ्टऩङ्चयटेण्डेन्ट भाइङ्झनङ इङ्ञन्जङ्झनमय याभप्रसाद ङ्ञघङ्झभये, तत्कारीन ङ्झसङ्झनमय ङ्झडङ्झबजन 
ङ्ञजमोरोङ्ञजष्ट ङ्छदनेर्शकङ्ट भाय नाङ्जऩत, तत्कारीन ङ्झसङ्झनमय ङ्झडङ्झबजन भाइङ्झनङ इङ्ञन्जङ्झनमय रूऩककङ्ट भाय 
िड्का, तत्कारीन भाइङ्झनङ इङ्ञन्जङ्झनमय याभानन्दप्रसाद चौधयीसभेतरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण 
कानूनसम्भत रूऩभा ङ्ञचत्तफङ्टझ्दो य सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा मस ङ्जवषमभा कानूनफभोङ्ञजभ 
आवश्मक कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिभा सभेत रेिी ऩठाउन प्रचङ्झरत नेऩारको 
सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय उद्योि भन्त्रारमराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१२.२ घयेरङ्ट तथा साना उद्योि ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, प्रधान कामाणरम, काठभाडौंका मोजना भहार्शािाका 
उऩकामणकायी ङ्झनदेर्शक यभेर्शचन्र उऩाध्मामरे ङ्झभङ्झत २०७१।५।३० देङ्ञि २०७१।६।४ सम्भ 
नेऩारिञ्ज य धनिढीभा सॊचाङ्झरत फैंकङ्ञल्ऩक ऊजाण प्रवद्धणन केन्र य Rural Village Water 

Resources Management Project को िोष्ठीभा बाि ङ्झरन जाॉदा दोहोयो भ्रभण बत्ता य प्रेनको 
ङ्जकते ङ्झफर बयऩाई ऩेस ियेको बङे्ङ ङ्जवषमको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात ियी ऩेस 
बएको अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदनउऩय छरपर ियी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/४/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
काठभाडौंफाट नेऩारिञ्ज य नेऩारिञ्जफाट काठभाडौं ियी दङ्टई हवाई ङ्जटकटको फङ्टद्ध एमयराई 
ब ङ्टिानी ियेको ङ्जटकट यकभ रु.१२,९३०।- बन्दा फढी रु.१८,०७०। – िचण दाफी िङ्चयएको 
देङ्ञिॊदा पयक यकभ रु.५,१४०। – ङ्झभङ्झत २०७३।१२।३ भा याजश्व िाता नॊ. १.५.१.१.२. 
भा दाङ्ञिरा ियेको फैंक बौचय य ऩत्रफाट देङ्ञिएकोरे सो यकभको सम्फन्धभा केही फोङ्झरयहन 
नऩये ताऩङ्झन घयेरङ्ट तथा साना उद्योि ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका तत्कारीन उऩकामणकायी ङ्झनदेर्शक 
यभेर्शचन्र उऩाध्मामरे जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म 
ऩारन नियेको देङ्ञिन आई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को 
देहाम (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनज यभेर्शचन्र उऩाध्मामराई अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ११(१) फभोङ्ञजभ स्ऩष्टीकयण भाि िने बङे्ङ 
ङ्झनणणम अनङ्टसाय स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएकोभा ङ्झनजरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण जवापभा ब ङ्टरवर्श 
त्मस्तो हङ्टन िएको, आपूरे SMS फाट हवाई ङ्जटकट ङ्झरएको य अन्जानफस फढी ब ङ्टिान बएको 
यकभ याजश्व िाताभा दाङ्ञिरा िङ्चयसकेको बङे्ङ व्महोयाको स्ऩष्टीकयण जवाप ऩेस ियेको अवस्था 
देङ्ञिएको हङ्टॉदा मस्ता प्रकृङ्झतका िल्ती/ब ङ्टर व्मङ्ञिित/सॊस्थाित रूऩभा नै हङ्टन नङ्छदन घयेरङ्ट तथा 
साना उद्योि ङ्जवकास सङ्झभङ्झतराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी 
ऩठाइएको ।  

१२.३  कन्चनऩङ्टय ङ्ञजल्रा बी.न.ऩा. १८ फस्ने वीयफहादङ्टय भल्ररे ठेकेदायी राइसेन्स फनाउन भ्माट फाऩत 
बनी ४० प्रङ्झतर्शत कङ्झभसन ङ्झरई जिदम्फा इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ वकण सऩका भ्माट ङ्झफर फनाई याजस्व 
ङ्जहनाङ्झभना ियेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अध्ममन ङ्जवष्रेषण िदाण आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/११/०९ 
को फैठकफाट देहामफभोङ्ञजभ िने ङ्झनणणम िङ्चयमो : 
१.उजङ्टयवारा स्वमभको हस्तङ्झरङ्जऩफाट तमाय ियेको बनी ङ्जवऻफाट प्रभाङ्ञणत बएका दङ्टई ङ्झफर 

ङ्झफजकको साथै बवानी कन्स्ट्रक्सन सङ्जहतका सात ङ्झनभाणण व्मवसामी पभणहरूरे ङ्जवङ्झधवत दताण 
नै नबएको स्थाई रेिा नम्फय उल्रेि बएको कय ङ्झफजक ऩेस ियेको, प्राइभ ङ्झफल्डसणसङ्जहतका 
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तेर ङ्झनभाणण व्मवसामी पभणहरूरे जायी ङ्झभङ्झत, ङ्झफजक नॊ. िेताको नाभ तथा कायोफायको 
ङ्जकङ्झसभ य कायोफाय यकभसभेत पयक ऩायेको ङ्झफर ङ्झफजक ऩेस ियेको, याना 
कन्स्ट्रक्सनसङ्जहतका आठ ङ्झनभाणण व्मवसामी पभणहरूरे प्रचरनभा नयहेको १० अॊकको स्थाई 
रेिा नम्फय बएको ङ्झफर ङ्झफजक ऩेस ियेको, एस.ऩी. कन्स्ट्रक्सनसङ्जहतका तीन ङ्झनभाणण 
व्मवसामी पभणहरूरे स्थाई रेिा नम्फय प्राप्त ियेको ङ्झभङ्झतबन्दा अङ्ञघ जायी बएको ङ्झफजक ऩेस 
ियेकोरे, डी.के. कन्स्ट्रक्सनसङ्जहतका चाय ङ्झनभाणण व्मवसामी पभणहरूरे रू्शन्म कय ङ्जववयण 
देिाई आन्तङ्चयक याजस्व कामाणरमसॉि ङ्झबडान नबएको ङ्झफर ङ्झफजक ऩेस ियेको सभेत देङ्ञिॊदा 
नक्करी कीते ङ्झफर ङ्झफजक ऩेस ियी ङ्झनभाणण व्मवसामी उद्योि घयेरङ्ट तथा साना उद्योि 
कामाणरम कन्चनऩङ्टयभा दताण ियेको एवॊ ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम कन्चनऩङ्टयफाट 
ङ्झनभाणण व्मवसाम िने "घ" विणको इजाजत ङ्झरएको एवॊ ङ्झरने िभभा यहेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
आएकोरे मस्तो ङ्जकते कामणका सम्फन्धभा भङ्टरङ्टकी ऐन ङ्जकते कािजको भहर अनङ्टसाय उि 
पभणहरू तथा व्मङ्ञिराई कायफाहीका राङ्झि सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, कन्चनऩङ्टयभा 
रेिी ऩठाइएको । 

२. ङ्झनणणम नॊ. १ भा उल्रेि िङ्चयए अनङ्टसाय नक्करी ङ्झफर ङ्झफजक फनाई ऩेस िने ियाउने य कय 
ङ्जववयण य याजस्व नफङ्टझाउने सम्फङ्ञन्धत ङ्झनभाणण व्मवसामी य अन्म पभणहरूराई आमकय ऐन, 

२०५८ तथा भूल्म अङ्झबवृङ्जद्ध कय ऐन, २०५२ रिामतका कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही ियी 
याजस्व असङ्टरी रिामतका कायफाही िनण आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबािभा रेिी ऩठाइएको । 

३.अन्म विणको ङ्झनभाणण व्मवसाम इजाजत ङ्छदॊदा जसयी मोग्मता जाॉचफङ्टझ िनङ्टणऩने ङ्झनभाणण व्मवसाम 
ऐन, २०५५ य ङ्झनमभावरी २०५६ भा व्मवस्था छ त्मसयी नै "घ" विणको इजाजत ङ्छदॊदा ऩङ्झन 
जाॉचफङ्टझ िनण रिाएय भात्र दताण एवॊ ठेक्का इजाजत ङ्छदनङ्टऩने उि ऐनको भनसामराई फङ्टझी 
कामाणन्वमन िनण नेऩार सयकाय, स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारम भातहतको ङ्ञजल्रा ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको कामाणरम कन्चनऩङ्टय तथा उद्योि भन्त्रारम भातहतको घयेरङ्ट तथा साना उद्योि 
कामाणरम, कन्चनऩङ्टयराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा २८ 
को उऩदपा (१) को देहाम (ि) अनङ्टसाय सतकण ता अऩनाउन सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१३.  श्रभ तथा योजिाय भन्त्रारम अन्तिणत 

१३.१ नक्करी तथा सच्माइएका कािजातहरूफाट भेनऩावयहरूरे वैदेङ्ञर्शक योजिाय ङ्जवबािका 
कभणचायीहरूको ङ्झभरेभतोभा वैदेङ्ञर्शक योजिायभा काभदायहरू ऩठाए बङे्ङ उजङ्टयीउऩय िङ्चयएको 
अनङ्टसन्धानफाट िङ्टल्न आए अनङ्टसाय R.K Manpower Group Pvt. Ltd  रे रट नॊ. ९७४८१, 
८३३७२  य ९९१९२ फाट प्राप्त ियेको श्रभ स्वीकृङ्झत¸ Kits Employment Service Pvt. Ltd  रे 
रट नॊ. ९२३६१ फाट प्राप्त ियेको श्रभ स्वीकृङ्झत¸ Splendid Job Solutions Pvt Ltd रे भरेङ्झसमा 
ङ्ञस्थत योजिायदाता Banguan Garments / SS Die - Cast कम्ऩनीभा काभदाय ऩठाउन रट नॊ. 
७४८९३ य ७४८९८ फाट प्राप्त ियेको श्रभ स्वीकृङ्झत¸ World Vision International Manpower 

Service Pvt Ltd  रे भरेङ्झसमाङ्ञस्थत योजिायदाता Muar Ban Lee Engineering कम्ऩनीभा काभदाय 
ऩठाउन रट नॊ. ८१४७९ फाट प्राप्त ियेको श्रभ स्वीकृङ्झत¸ Sanna International Recruiting 

Service Pvt Ltd रे कतायङ्ञस्थत योजिायदाता Khalid Bin Hamad Al Kaabi Trading & Cont. Est  
कम्ऩनीभा काभदाय ऩठाउन रट नॊ. ९९३०८ फाट प्राप्त ियेको श्रभ स्वीकृङ्झत य Winbond 

Overseas Pvt. Ltd.  रे दङ्टफईङ्ञस्थत योजिायदाता कम्ऩनी  Mega Repairing Machinery का राङ्झि 
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रट नॊ. ९२०६६ फाट प्राप्त ियेको श्रभ स्वीकृङ्झतसभेतका सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत भेनऩावय 
प्रा.ङ्झर.का सॊचारक तथा श्रभ प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूरे अनङ्टसन्धानको िभभा िङ्टराई ङ्छदएको फमान व्महोया¸ 
फयाभद तथा सॊकङ्झरत कािजातहरू अध्ममन िदाण ङ्झनजहरूरे िरत तथा आपूअनङ्टकूर 
सच्माइएका¸ हेयपेय िङ्चयएका कािजातहरू सॊरग्न ियी श्रभ स्वीकृङ्झत ङ्झरए ङ्छदएको िङ्टल्न 
आएकोरे प्रस्तङ्टत ङ्जवषम उऩय अनङ्टसन्धान एवॊ छानङ्झफन ियी प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धानफाट 
देङ्ञिन आएको वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जववयण य फयाभद बएका कािजात प्रभाणहरूको सभेत ङ्जववयण िङ्टराई 
सक्करै पाइर सॊरग्न यािी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय वैदेङ्ञर्शक योजिाय 
ङ्जवबािराई रेिी ऩठाइएको ।  

१३.२ EPS अन्तिणत वैदेङ्ञर्शक योजिायभा कोङ्चयमा जाने काभदायफाट उठाइने र्शङ्टल्क कानून अनङ्टसाय 
स्थाङ्जऩत कोषभा वा सॊङ्ञचत कोषभा जम्भा िनङ्टणऩनेभा त्मसो नियी ई.ऩी.एस. कोङ्चयमा र्शािारे 
ग्रोफर फैंक, रङ्झरतऩङ्टयभा य व्मावसाङ्जमक तथा सीऩ ङ्जवकास केन्र बैंसेऩाटीरे नेऩार फॊिरादेर्श 
फैंकभा यािी दङ्टरुऩमोि ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी उऩय अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा नेऩार सयकाय य 
िणतन्त्र कोङ्चयमा सयकायफीच G2G Agreement भापण त योजिायीका राङ्झि काभदायहरू कोङ्चयमा 
रैजाने सम्झौता बएको, सो को राङ्झि Memorandum of Understanding (MOU) य Service 

Commitment Agreement  बएको य सोही प्रावधान अन्तिणत सम्ऩूणण कामणहरू िनणका राङ्झि EPS 

र्शािाको स्थाऩना बै ऩयीऺा सॊचारन रिामतका काभहरू िदै आएको, सम्झौताभा उल्रेि बए 
फभोङ्ञजभको भाऩदण्डभा तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र काभहरू सम्ऩङ्ङ िनङ्टणऩने अवस्थाभा िाता सॊचारन 
रिामतका कामणहरूभा केही प्रङ्जिमाित त्र ङ्टङ्जटहरू बएको देङ्ञिए ताऩङ्झन उजङ्टयीभा आयोङ्जऩत िङ्चयएको 
ऩयीऺा सॊचारन, ताङ्झरभ रिामतका कामणिभहरू तथा िङ्चयद कामणभा सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना य 
भ्रष्टाचायजन्म कामणहरू बए ियेको बङे्ङ ङ्जवषमहरू हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट प्राप्त कािजात 
रिामतका ङ्जववयणहरूफाट सभङ्झथणत एवॊ ऩ ङ्टङ्जष्ट हङ्टन सक्ने आधाय नदेङ्ञिएको, ऩयीऺाथॉहरूफाट 
उठाइएको र्शङ्टल्क जम्भा हङ्टने ई.ङ्जऩ.एस. र्शािाको फैंक िाता सॊचारनराई व्मवङ्ञस्थत फनाउन 
आवश्मक कामण िनण ियाउन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा २८ 
को (१) को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ श्रभ तथा योजिाय भन्त्रारमराई आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१४.  ङ्झसॊचाइ भन्त्रारम अन्तिणत 

१४.१  जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण ङ्झडङ्झबजन कामाणरम, धनङ्टषाका ङ्झड.ई. यत् नेश् वयरार कणण य स्टोयङ्जकऩय 
कङ्ट रानन्दरे भािऩत्र नक् करी फनाई िचण देिाइयहेको, काभ नियी ङ्झफर फनाई अकङ्ट त सम्ऩङ्ञत्त 
कभाएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/05/14 को 
फैठकको ङ्झनणणमफभोङ्ञजभ हार फहारभा यहेका रेिा अङ्झधकृत सङ्टयेर्शकङ्ट भाय ङ्चयभार, रेिा अङ्झधकृत 
ङ्जवजमयाज िौतभ य ना.सङ्ट. (स्टोयङ्जकऩय) कङ्ट रानन्द झारे जानीजानी कङ्ट नै ङ्झनणणम वा आदेर्श िदाण 
फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको देङ्ञिन आई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा 3 को देहाम (ि) य (घ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत 
कामणहरू ियेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूसॉि स्ऩष्टीकयण ङ्झरइएकोभा सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, 
2064 को ङ्झनमभ 85 (१) को देहाम (ि) रे रु.3 रािसम्भ राित अनङ्टभान बएको 
भारसाभान वा ऩयाभर्शण सेवा सोझै िङ्चयद िनण सक्ने व्मवस्था ियेको य सोही ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ 
85(१ि) रे उऩङ्झनमभ (१) य (१)(क) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन एक आङ्झथणक 
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वषणभा एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक ियी सीभाबन्दा फढी यकभको वा एउटै व्मङ्ञि पभण कम्ऩनी वा 
सॊस्थाफाट एक ऩटकबन्दा फढी सोझै िङ्चयद िनण सङ्जकने छैन बङे्ङ कानूनी व्मवस्था ियेको ङ्जवऩयीत 
हङ्टने ियी एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक ियेय ङ्जवङ्झबङ्ङ साभान िङ्चयद फाऩत आङ्झथणक वषणभा सोझै 
िङ्चयदका राङ्झि तोङ्जकएको सीभाबन्दा फढी यकभ ब ङ्टिानी ङ्छदएको िङ्टल्न आएको हङ्टॉदा त्मसयी 
कानूनरे तोकेको सीभाबन्दा फढी यकभ सोझै िङ्चयद एवॊ ब ङ्टिानीको आदेर्श ङ्छदने य ब ङ्टिानी िने 
जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण ङ्झडङ्झबजन कामाणरम नॊ. 6 धनङ्टषाका तत्कारीन कामाणरम प्रभङ्टि 
यत् नेश्वयरार कणण य ब ङ्टिानीका राङ्झि ङ्झसपाङ्चयस ियी ब ङ्टिानी कामणसभेत िने तत्कारीन रेिा 
अङ्झधकृत सङ्टयेर्शकङ्ट भाय ङ्चयभार, रेिा अङ्झधकृत ङ्जवजमयाज िौतभ य साभान िङ्चयद/दाङ्ञिरा ियी यकभ 
ब ङ्टिानीका राङ्झि ऩेस िने दाङ्जमत्व बएका उि कामाणरमका ना.सङ्ट. (स्टोयङ्जकऩय) कङ्ट रानन्द झारे 
ऩेस ियेको अरि अरि स्ऩष्टीकयण जवापहरू सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको य अनङ्टसन्धानफाट 
ङ्झनजहरूरे अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको स्थाङ्जऩत बइयहेको देङ्ञिॉदा सो सम्फन्धभा थऩ छानङ्झफन िनङ्टणऩने बए 
सो सभेत ियी ङ्झनजहरूराई कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिभा 
रेिी ऩठाउन ङ्झसॊचाइ भन्त्रारमभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी 
ऩठाइएको । 

१४.२ दाङ ङ्ञजल्रा, फेरा िा.ङ्जव.स. ङ्ञस्थत फेरा कङ्ट ल्ि े ङ्झसॊचाइ आमोजनाभा जर उऩबोिा सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ सङ्टयेन्र ऩङ्टनसभेतरे आङ्झथणक अङ्झनमङ्झभतता तथा भ्रष्टाचाय ियेको बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा सम्झौताफभोङ्ञजभको ङ्झनभाणण कामण सभाप्त नहङ्टॉदै ङ्झनभाणण कामण सभाप्त बएको बनी ङ्झनवेदन 
ङ्छदने फेरा कङ्ट रो ङ्झसॊचाइ आमोजनाका उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ सङ्टयेन्र ऩङ्टन य सोही आधायभा 
स्थरित नाऩजाॉच नियी ङ्झनभाणण कामण सम्ऩङ्ङ बएको बनी ङ्झफर फनाई ऩेस िने इङ्ञन्जङ्झनमय 
आङ्छदत्म कङ्ट भाय िौतभ य सोही अनङ्टसाय ङ्झसपाङ्चयस िने इङ्ञन्जङ्झनमय कोपङ्ट र शे्रष्ठ य ब ङ्टिानीका राङ्झि 
स्वीकृत ङ्छदने ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि ङ्छदनेर्श यजौङ्चयमा तथा ब ङ्टिानीको याम ङ्छदने तत्कारीन रेिा प्रभङ्टि 
ङ्ञिभफहादङ्टय िङ्टरुङका काभ कायफाहीहरू कानूनसम्भत यहे बएको अवस्था नदेङ्ञिॊदा ङ्झनजहरूका 
हकभा कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिभा सभेत रेिी 
ऩठाउनका राङ्झि ङ्झसॊचाइ भन्त्रारमराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/१३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी 
ऩठाइएको ।  

१५.  ऊजाण भन्त्रारम अन्तिणत 

१५.१  नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण जनकऩङ्टय र्शािाका प्रभङ्टि कङ्ट रे्शश्वयप्रसाद साह य रेिा प्रभङ्टि प्रभोदकङ्ट भाय 
झारे अङ्झनमङ्झभतता ियेको हङ्टॉदा कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, जनकऩङ्टय ङ्जवतयण केन्ररे अत्मावश्मक तथा केन्रकै काभका राङ्झि 
कामाणरम फाहेकका सवायी साधनराई सभेत इन्धन उऩरब्ध ियाएको बनी अनङ्टसन्धानको िभभा 
बएको फमानभा उल्रेि बएको य २०६६ असाय फाहेक अरू भङ्जहनाको रिफङ्टक पेरा नऩयेको 
प्रङ्झतवेदनसभेत प्राप्त बएको देङ्ञिॊदा हाङ्झन नोक्सानीको ङ्झफिो ङ्जकटान िनण सङ्जकने अवस्था यहेन । 
तसथण आिाभी ङ्छदनभा कामाणरमफाट सवायी साधनराई इन्धन ङ्जवतयण िदाण इन्धन ङ्जवतयणसम्फन्धी 
रिफङ्टक तमाय ियी रिफङ्टकभा येकडण यािी व्मवङ्ञस्थत रूऩभा ङ्जवतयण िने व्मवस्था ङ्झभराउन 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, जनकऩङ्टय केन्रराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
रेिी ऩठाइएको । साथै अङ्ञघल्रो आङ्झथणक वषणबन्दा कभ भूल्मभा ट्रान्सपभणय भभणत कामण ियेको 
तथा हारसम्भ सो को ब ङ्टिानी नबएको बङे्ङ दाफी ऩेस ियेको बए ऩङ्झन ट्रान्सपभणय जस्तो एउटै 
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प्रकृङ्झतको काभ प्रङ्झतस्ऩधाणत्भक प्रङ्जिमा नियी ऩटक ऩटक कोटेसन भापण त एउटै एजेन्सीफाट भात्र 
िङ्चयद कामण ियाई नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण आङ्झथणक प्रर्शासन ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६८ तथा 
सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ भा यहेको व्मवस्थाङ्जवऩयीत कामण ियेको देङ्ञिएको, ङ्जवद्यङ्टत 
प्राङ्झधकयणफाट बई आएको छानङ्झफन प्रङ्झतवेदनभा एकै प्रकृङ्झतको ट्रान्सपयभय भभणत कामण एकै 
आ.व. भा ६० ऩटकसम्भ एकर दयबाउ ऩत्र ङ्झरई िङ्चयद कामण िने ियाउने कामणभा य भङ्टतम 
प्रसायण राइनफाट ङ्झसधै ट्याङ्जऩङ ियी एबयेष्ट ऩेऩय ङ्झभरराई ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतण िङ्चयएको कामणभा 
सॊरग्न नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण जनकऩङ्टय ङ्जवतयण केन्रका तत्कारीन केन्र प्रभङ्टि कङ्ट रे्शश्वयप्रसाद 
साहङ्ट य रेिा प्रभङ्टि प्रभोदकङ्ट भाय झाका सम्फन्धभा थऩ छानङ्झफन िनङ्टणऩने बए सो सभेतको कामण 
ियी नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणको प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभानङ्टसाय आवश्मक कायफाही ियी ियाई सो 
कायफाहीको जानकायी आमोिभा ऩठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणराई रेिी ऩठाइएको ।  

१५.२ नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, दयफायभािण काठभाडौंरे सङ्टनकोर्शी हाइड्रोऩावय स्टेसनका राङ्झि २ थान 
ङ्जट्रऩय िङ्चयद िनण आह्वान ियेको टेण्डय (टेण्डय नॊ SHPS 2072/073 –MT–04) प्रङ्जिमाभा 
सयकायको िङ्चयद ङ्झनमभ ऩारना नियी फोरऩत्रभा Reference भा TATA को नाभ नै तोकी 
प्रङ्झतस्ऩधाण सीङ्झभत ियेको बङे्ङसभेत व्महोया उजङ्टयीका सम्फन्धभा सङ्टनकोर्शी जरङ्जवद्यङ्टत केन्ररे २ 
थान ङ्जटऩय िङ्चयदका राङ्झि तीनवटा कम्ऩनी (TATA, Eicher, Bharat Benz) फाट कोटेसन भाि ियी 
राित अनङ्टभान तथा स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन तमाय ियेको सहामक भेकाङ्झनकर इङ्ञन्जङ्झनमय तेजकान्त 
उऩाध्मामसभेतको फमान तथा उि सङ्टनकोर्शी जरङ्जवद्यङ्टत केन्रफाट प्राप्त कािजात सभेतफाट 
देङ्ञिएकोरे उि ङ्जटऩयहरू एकभात्र कम्ऩनीरे भात्र आऩूङ्झतण िनण सक्ने बई उत्ऩादक कम्ऩनीको 
नाभ िङ्टराउनङ्टऩने फाध्मात्भक अवस्था नदेङ्ञिएकोभा ने.ङ्जव.प्रा. सङ्टनकोर्शी जरङ्जवद्यङ्टत केन्रका 
सहामक भेकाङ्झनकर इङ्ञन्जङ्झनमय तेजकान्त उऩाध्माम, भेकाङ्झनकार इङ्ञन्जङ्झनमय हङ्चयश्चन्र ङ्झधतार य 
सहामक प्रफन्धक भेकाङ्झनकर सङ्टयज दाहाररे २ थान ङ्जटऩय िङ्चयदका राङ्झि आह्वान ियेको 
फोरऩत्र (फोरऩत्र नॊ SHPS 2072/073 –MT–04) को ऩषृ्ठ ६० भा Section V: Schedule of 

Requirement 

B. 

S.No. Description  Quantity(pieces) Reference 

1 Tipper 2 Manufacturer: TATA 

 

      उल्रेि ियी सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन,2063 को दपा ४ को उऩदपा (३) य नेऩार ङ्जवद्यङ्टत 
प्राङ्झधकयण आङ्झथणक प्रर्शासन ङ्जवङ्झनमभावरी, 2068 को ङ्जवङ्झनमभ 80 को उऩङ्झनमभ (३) को 
ङ्जवऩयीत कामण ियेको ऩङ्टङ्जष्ट बएकारे आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०२/१६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय कामणकायी 
ङ्झनदेर्शक, नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणराई मस ङ्जवषमभा छानङ्झफन ियी कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक 
कायफाही िनङ्टण ियाउनङ्ट बनी रेिी ऩठाइएको । 

१६.  सूचना तथा सॊचाय भन्त्रारम अन्तिणत 

१६.१  नेऩार टेङ्झरकभरे १ कयोड राइन GSM भोफाइरका राङ्झि २ वटा प्माकेज फनाई फोरऩत्र 
आह्वान ियेकोभा दङ्टव ै प्रस्तावभा हङ्टवई कम्ऩनीरे कभ प्रस्ताव ऩेस ियेको हङ्टॉदा उि कम्ऩनी नै 
छनौट हङ्टनङ्टऩनेभा नेऩार टेङ्झरकभरे सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ को फङ्ञिणराऩ हङ्टने ियी एक 
प्माकेजभा छनौट बएको कम्ऩनी अको प्माकेजभा कभ यकभ कफोर ियेको बए ऩङ्झन सहबािी 
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नियाउने र्शतण यािेको, कङ्झभसन िाने ङ्झनमतरे हङ्टवई कम्ऩनी य जेङ्जटइ कम्ऩनीराई िङ्टसी ऩानण कङ्ट नै 
एक प्माकेजका राङ्झि ठेकेदाय कम्ऩनी छाङ्झनसकेऩङ्झछ सो कम्ऩनी अको प्माकेजका राङ्झि अमोग्म 
नहङ्टने फनाइएको, दङ्टवै कम्ऩनी कङ्ट नै एक प्माकेजभा छाङ्झनने अवस्था फनाइएको कायणरे जङ्झत कभ 
यकभभा प्रस्ताव आउनङ्टऩने ङ्झथमो सो नआई नेऩार टेङ्झरकभराई ठूरो हाङ्झन नोक्सानी बएको 
बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा Package-A य Package-B को राङ्झि Contract Award 

िदाण अऩनाइने ियी Special Instruction to Bidders (SITB) को Section III (B) को Clause 

17.7.2 को प्रावधान, Clause 17.7.2.1 को प्रावधान, Clause 17.7.2.2 तथा Clause 17.7.5 को 
प्रावधानहरू रिामत फोरऩत्रसम्फन्धी कािजातको Important Notice to Bidders (INB) को 
Clause 17.7 भा उल्रेि िङ्चयएका Contract Award सम्फन्धी अन्म प्रावधानहरू सावणजङ्झनक िङ्चयद 
ऐन, २०६३ को दपा २७ भा उल्रेङ्ञित फोरऩत्रको स्वीकृङ्झत य ठेक्का सम्झौतासम्फन्धी 
प्रावधानहरूको प्रङ्झतकूर यहे बएको देङ्ञिन आएको हङ्टॉदा सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ को 
प्रङ्झतकूर हङ्टने ियी िङ्चयएको १ कयोड राइन GSM भोफाइरको िङ्चयद कायफाहीभा सॊरग्न नेऩार 
टेङ्झरकभका ऩदाङ्झधकायी तथा कभणचायीहरूउऩय कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक छानङ्झफन ियी ियाई 
कायफाही िनण ियाउन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा 28 (१) 
को देहाम (ि) य (ि) फभोङ्ञजभ सूचना तथा सॊचाय भन्त्रारम, ङ्झसॊहदयफाय, काठभाडौंराई आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१६.२  नेऩार टेङ्झरकभ, तौङ्झरहवा र्शािारे िङ्टणस्तयहीन पाइवय ऩाइऩ िङ्चयद ियी अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ 
सम्फन्धभा नेऩार टेङ्झरकभको Technical specification फभोङ्ञजभको साभान नहङ्टॉदा नहङ्टॉदै ऩङ्झन 
साभान Technical specification  अनङ्टसाय छ बनी िरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदई नेऩार टेङ्झरकभराई हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टग्न िएकोरे जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म 
ऩारना नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 2048 को दपा ३ को देहाम (छ) 
फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको ऩङ्टङ्जष्ट बएकोरे नेऩार टेङ्झरकभ, अङ्ञप्टकर नेटवकण  आमोजनाका 
तत्कारीन उऩप्रफन्धक हार नेऩार टेङ्झरकभका प्रफन्धक ङ्जवजमकङ्ट भाय ठाकङ्ट यराई स्ऩष्टीकयण भाि 
िने आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ को ङ्झनणणमफभोङ्ञजभ ङ्झनजरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण 
सन्तोषजनक नदेङ्ञिएको, सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञित Price Schedule and Quantity thereof for 

Permanently Lubricated HDPE (PLHDPE) Duct Pipes and Accessories को सम्फन्धभा Factory 

Inspection को ङ्ञजम्भेवायी ऩाएका नेऩार टेङ्झरकभ अङ्ञप्टकर नेटवकण  आमोजनाका तत्कारीन 
उऩप्रफन्धक ङ्जवजमकङ्ट भाय ठाकङ्ट यरे अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत बइयहेको देङ्ञिॊदा 
ङ्झनजको स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नदेङ्ञिएकोरे सो ङ्जवषमभा तहाॉफाट थऩ छानङ्झफन िनङ्टणऩने बए सो 
सभेत ियी ङ्झनज ङ्जवजमकङ्ट भाय ठाकङ्ट यराई कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो को जानकायी 
आमोिभा सभेत ऩठाउन नेऩार टेङ्झरकभराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
रेिी ऩठाइएको । 

१७.  स्वास्थ्म भन्त्रारम अन्तिणत 

१७.१  स्वास्थ्म सेवा ऺेत्रभा कामणयत कभणचायीहरूरे ङ्जवबािीम सहभङ्झत तथा अध्ममन/असाधायण 
ङ्झफदासभेत नङ्झरई अङ्झनमङ्झभत तवयरे अध्ममन िङ्चययहेको बङे्ङ सम्फन्धभा स्वास्थ्म सेवा ऺेत्रभा 
कामणयत कभणचायीहरूराई नेऩार स्वास्थ्म सेवा ऐन, २०५३ य ङ्झनमभावरी, २०५५ फभोङ्ञजभ ऩूवण 
स्वीकृङ्झत ङ्झरएय वा ङ्झफदा ङ्झरएय भात्र अध्ममन िनण जान ङ्छदने व्मवस्था िनण, अध्ममन/असाधायण 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

ङ्झफदा नङ्झरई आपूिङ्टसी अध्ममन िने तथा िङ्चययहेका स्वास्थ्म भन्त्रारम अन्तिणतका 
कभणचायीहरूको सम्फन्धभा थऩ छानङ्झफन ियी कानूनफभोङ्ञजभ िनण ियाउनसभेत आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय स्वास्थ्म भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  

१७.२ "नेऩारबय यहेका सयकायी स्वास्थ्म कामाणरमहरूभा ङ्झन:र्शङ्टल्क ङ्जवतयणका राङ्झि िङ्चयद िङ्चयएको 
औषङ्झध कङ्झभसनको प्ररोबनभा आवश्मकताबन्दा फढी िङ्चयद ियेको" बनी आमोिसभऺ ऩनण 
आएको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा ५ वषणबन्दा भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि झाडा ऩिारा 
योि ङ्झनमन्त्रण िनण बनी िङ्चयद िङ्चयएको  Zinc 20 mg tab. औषङ्झधको िङ्चयद सम्फन्धभा औङ्ञचत्म य 
आवश्मकताराई ध्मान नङ्छदई भनाङ्झसफ कायणङ्झफना आवश्मकताबन्दा अस्वाबाङ्जवक फढी ऩङ्चयभाणभा 
औषङ्झध िङ्चयद िने य भािअनङ्टसाय ऩठाई फाॉकी स्टोय भौज्दात यहेका फढी ऩङ्चयभाणभा िङ्चयद 
िङ्चयएका औषङ्झधहरू प्रमोि िने म्माद सङ्जकने अवस्था आइऩङ्टग्नङ्टबन्दा केही सभम अिाङ्झड जफजणस्ती 
ङ्ञजल्राहरूराई औषङ्झध ङ्ञजम्भा रिाउने जस्ता िैयङ्ञजम्भेवायऩूणण कामण ियी सयकायी सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टग्न िएको देङ्ञिन आमो । केही ङ्ञजल्राका ङ्ञजल्रा जनस्वास्थ्म/स्वास्थ्म 
कामाणरमहरूरे स्टोयभा ऩमाणप्त भौज्दात हङ्टॉदाहङ्टॉदै Zinc 20 mg tab. िङ्चयद ियेको य िङ्चयद िङ्चयएको 
ऩङ्झछल्रो वषण िङ्चयद िङ्चयएको सॊतमाबन्दा ऩङ्झन फढी  Expired बएको देङ्ञिॊदा तत ्तत ्ङ्ञजल्राहरूरे 
िङ्चयद िनङ्टणऩूवण ऺेत्र तथा केन्रीम भेङ्झडकर स्टोयसॉि सभन्वम नियेको, आफ्नो स्टोयभा बएको 
भौज्दात ऩङ्झन नहेयी िङ्चयद ियेको ऩाइएकोरे ङ्झनजहरूरे िये ियाएका उल्रेङ्ञित कामणफाट सयकायी 
सम्ऩङ्ञत्त दङ्टरुऩमोि बएको देङ्ञिॊदा स्वास्थ्म जस्तो सॊवेदनर्शीर ङ्जवषमभा मस प्रकायको 
िैयङ्ञजम्भेवायऩूणण कामणहरू भातहतफाट बइयहेको अवस्थाराई सभेत फेवास्ता ियी मस प्रकायका 
कामणहरू योकथाभ तथा सही व्मवस्थाऩनका राङ्झि आऩूङ्झतण व्मवस्था भहार्शािा तथा सम्फङ्ञन्धत 
फार स्वास्थ्म भहार्शािारे सभम सभमभा अनङ्टिभन ियी ङ्झनमभन िनङ्टणऩनेभा सो सभेत िये/ियाएको 
ऩाइएन। अत: भाङ्झथ प्रकयणहरूभा उल्रेङ्ञित कामणफाट आभ नािङ्चयकहरूका राङ्झि याज्मिाया 
प्रदान िङ्चयने ङ्झन:र्शङ्टल्क स्वास्थ्म सेवा प्रबावकायी नदेङ्ञिनङ्टका साथै सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको सभेत सही 
उऩमोि हङ्टन नसकेको देङ्ञिॊदा देहामफभोङ्ञजभ सतकण ता अऩनाउन य आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा २८ को उऩदपा (१) को देहाम 
(ि) फभोङ्ञजभ स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्त्रारमराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/३२ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१.  भाङ्झथ प्रकयणहरूभा उल्रेङ्ञित तथ्महरूफाट औषङ्झध आवश्मकताको वास्तङ्जवक प्रऺऩेण हङ्टन 
नसकेको, भौज्दातभा औषङ्झध यहे/नयहेको ङ्जवश्लेषण नै नियी आवश्मकताबन्दा फढी औषङ्झध 
िङ्चयद ियी सयकायी यकभको सही उऩमोि हङ्टन नसकेको देङ्ञिएकोरे मस ङ्जवषमभा सॊरग्न 
कभणचायीहरूउऩय आवश्मक छानङ्झफन ियी कायफाही िने य िङ्चयएको कायफाहीको जानकायी 
आमोिराई ियाउने।  

२.  वाङ्जषणक वा फहङ्टवषॉम रूऩभा िङ्चयद िङ्चयने औषङ्झधहरूको सॊतमा ङ्जकटान िदाण ङ्जवित ३ वषणदेङ्ञि 
िऩत हङ्टॉदै आएका औषङ्झधको ऩङ्चयभाण, िऩत अवस्था, ङ्ञजल्राहरूको भाि, स्टोय भौज्दात 
सॊतमा, ङ्झसजनर रूऩभा देिाऩने प्रकोऩ य जनसॊतमा वृङ्जद्धको प्रऺेङ्जऩत अनङ्टभान आङ्छदराई 
भध्मनजय यािी वस्तङ्टऩयक रूऩभा आवश्मक ऩने औषङ्झधको ऩङ्चयभाण प्रऺेऩण िने व्मवस्था 
ङ्झभराउने य औषङ्झध िङ्चयद, उऩमोि य भौज्दात व्मवस्थाऩन य प्रङ्झतवेदन प्रणारी व्मवङ्ञस्थत 
िनण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम य ऩदाङ्झधकायीराई जवापदेही फनाउने।  
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३. ङ्ञजल्रा जनस्वास्थ्म कामाणरम तथा भातहत स्वास्थ्म सॊस्थाहरूफाट प्रदान िङ्चयने स्वास्थ्म 
सेवाको राङ्झि आवश्मक ऩने औषङ्झध, औषङ्झधको िऩत, स्टोय भौज्दात, थऩ आवश्मक ऩने 
औषङ्झध, म्माद सभाप्त बएको औषङ्झध य ६ भङ्जहनाऩङ्झछ म्माद सभाप्त हङ्टने औषङ्झधहरू सभावेर्श 
िङ्चयएको LMIS (Logestic Management Information System) पायाभ सम्फङ्ञन्धत स्वास्थ्म 
कामाणरमहरूफाट पभेट अनङ्टसाय ङ्झनमङ्झभत रूऩभा प्राप्त हङ्टने ियेको नऩाइएकोरे LMIS 
पायाभभा उल्रेङ्ञित ङ्जववयण स्वास्थ्म चौकीहरूसभेतफाट सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा जनस्वास्थ्म 
कामाणरमरे भाङ्झसक रूऩभा एकभङ्टष्ट सॊकरन ियी आऩूङ्झतण व्मवस्था भहार्शािाभा अङ्झनवामण 
रूऩभा ऩठाउने व्मवस्था िने य तत ्सम्फन्धभा ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीहरूसभेत फसी ङ्झनमङ्झभत 
रूऩभा Pipeline Meeting भा यािी औषङ्झधको आवश्मकता, भाि, आऩूङ्झतण य स्टोय 
व्मवस्थाऩनभा प्रबावकाङ्चयता ल्माउने।  

१७.३  कोर्शी अिर अस्ऩतार, ङ्जवयाटनियको भेङ्झडकर अङ्झधकृत ऩदभा कामणयत डा. भङ्झनष अमाणररे 
आई.एस्सी. तहको नक्करी रै्शङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र ऩेस ियी नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरफाट 
भेङ्झडकर काउङ्ञन्सर सदस्मता प्राप्त ियी जाङ्झियसभेत िाएको बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
भङ्झनष अमाणररे बायतको ङ्जवहाय ङ्जवद्यारम ऩयीऺा सङ्झभङ्झत (SS) ऩटनाफाट जायी बएको आई.एस्सी. 
तहको रै्शङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र ऩेस ियी कोर्शी अिर अस्ऩतार, ङ्जवयाटनियको भेङ्झडकर 
अङ्जपसय ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरई जाङ्झिय िाएको बङे्ङ उजङ्टयी व्महोयाराई प्रभाणीकयण ङ्जववयणफाट 
सभेत ऩङ्टङ्जष्ट बएको,  ङ्झनजरे 2061 सारभा कङ्चयफ 1 वषण कोर्शी अिर अस्ऩतारभा ज्मारादायीभा 
काभ ियेको य ऩेस ियेको रै्शङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र Bihar School Examination Board (SS) 

Patna को नबई Bihar Intermediate Education Council, Patna को यहेको बनी ङ्झनज भङ्झनष 
अमाणररे फमान कािजभा िङ्टराएको देङ्ञिएको, कङ्चयफ 12 वषणअङ्ञघ कङ्चयफ 1 वषण सयकायी 
अस्ऩतारभा ज्मारादायीभा काभ ियेको तथा आई.एस्सी.को नक्करी प्रभाणऩत्र ङ्झरई नेऩार भेङ्झडकर 
काउङ्ञन्सरफाट NMC नॊ. सभेत प्राप्त ियी सो हैङ्झसमतरे राब एवॊ सङ्टङ्जवधासभेत ङ्झरएको देङ्ञिएको 
हङ्टॉदा ङ्झनज भेङ्झडकर अङ्जपसय भङ्झनष अमाणरराई आवश्मक कायफाही िनण आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/११/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरराई रेिी ऩठाइएको ।  

१७.४  वीय अस्ऩतार, काठभाडौँको भेङ्झडकर अङ्झधकृत ऩदभा कामणयत डा. याभकङ्ट भाय प्रधानरे आई.एस्सी. 
तहको नक्करी रै्शङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र ऩेस ियी नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरफाट भेङ्झडकर 
काउङ्ञन्सर सदस्मता प्राप्त ियी जाङ्झियसभेत िाएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
याभकङ्ट भाय प्रधानरे बायतको ङ्जवहाय ङ्जवद्यारम ऩयीऺा सङ्झभङ्झत (SS) ऩटनाफाट जायी बएको 
आई.एस्सी. तहको रै्शङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र ऩेस ियी वीय अस्ऩतार, काठभाडौँको भेङ्झडकर 
अङ्जपसय ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरई जाङ्झिय िाएको बङे्ङ उजङ्टयी व्महोयाराई प्रभाणीकयण ङ्जववयणफाट 
सभेत ऩङ्टङ्जष्ट बएको, ङ्झनजरे कङ्चयफ 12 वषणअङ्ञघ कङ्चयफ 9 भङ्जहना वीय अस्ऩतारभा ज्मारादायीभा 
काभ ियेको य ऩेस ियेको रै्शङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र Bihar Intermediate Education Council, 

Patna को यहेको बनी ङ्झनज याभकङ्ट भाय प्रधानरे फमान कािजभा िङ्टराएको देङ्ञिएको, ङ्झनजरे 
कङ्चयफ 12 वषणअङ्ञघ कङ्चयफ 9 भङ्जहना वीय अस्ऩतारभा ज्मारादायीभा काभ ियेको िङ्टरेको तथा 
आई.एस्सी.को नक्करी प्रभाणऩत्र ङ्झरई नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरफाट NMC नॊ. सभेत प्राप्त ियी 
सो हैङ्झसमतरे राब एवॊ सङ्टङ्जवधासभेत ङ्झरएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनज भेङ्झडकर अङ्जपसय याभकङ्ट भाय 
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प्रधानराई आवश्मक कायफाही िनण आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१२/०३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार 
भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरराई रेिी ऩठाइएको । 

१७.५ रङ्टङ्ञम्फनी अिर अस्ऩतार, फङ्टटवरको स्टोय र्शािाभा अङ्झनमङ्झभतता सम्फन्धभा रङ्टङ्ञम्फनी अिर 
अस्ऩतारको ङ्ञजन्सी अङ्झबरेि व्मवस्थाऩनको ऩङ्चयऩाटी वा कामणप्रणारी अव्मवङ्ञस्थत य त्र ङ्टङ्जटऩूणण 
यहेको देङ्ञिन िई ङ्ञजन्सी अङ्झबरेि व्मवस्थाऩनभा सङ्टधाय िनङ्टणऩने देङ्ञिएको य रेिाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनहरूरे सभेत सङ्टधायका राङ्झि सङ्टझाव ङ्छदएको ऩङ्चयप्रके्ष्मभा रङ्टङ्ञम्फनी अिर अस्ऩताररे 
आङ्झधकाङ्चयक ङ्झनकामफाट ङ्ञजन्सी ङ्झनयीऺण ियाई उि ङ्ञजन्सी व्मवस्थाऩनराई वऻैाङ्झनक, च ङ्टस्त य 
दङ्टरुस्त फनाई िङ्चयद बएका सम्ऩूणण उऩकयण साभग्रीहरूको सम्ऩूणण ङ्जववयण िोरी ङ्ञजन्सी िाताभा 
अङ्झबरेिीकयण िने तथा अस्ऩतारभा यहेका िचण बै नजाने सम्ऩूणण उऩकयण साभग्रीहरूभा ङ्ञजन्सी 
िाताऩाना नॊ. यािी तीन भङ्जहनाङ्झबत्र सम्ऩूणण उऩकयण साभग्रीहरूको ङ्जववयण अद्यावङ्झधक िनण 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१२/०३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रङ्टङ्ञम्फनी अिर अस्ऩतारराई रेिी 
ऩठाइएको ।  

१७.६ तत्कारीन कोर्शी अॊचर अस्ऩतार ङ्जवयाटनियभा भेङ्झडकर अङ्झधकृत (अस्थामी) ऩदभा कामणयत डा. 
सॊजमकङ्ट भाय दासरे आई.एस्सी. तहको नक्करी रै्शङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र ऩेस ियी नेऩार 
भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरफाट काउङ्ञन्सर सदस्मता प्राप्त ियी जाङ्झियसभेत िाएको बङे्ङ सम्फन्धभा 
आई.एस्सी. को झङ्टठा रब्धाङ्क प्रभाण ऩत्र ऩेस ियी सोही आधायभा भाङ्झथल्रो तहको MBBS  
रै्शङ्ञऺक उऩाङ्झध हाङ्झसर ियी सोही उऩाङ्झधको आधायभा नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरफाट ङ्ञचङ्जकत्सक 
दताण प्रभाण ऩत्रसभेत ङ्झरई सोही प्रभाण ऩत्रको आधायभा ङ्झनज सञ्जमकङ्ट भाय दासरे ङ्झभङ्झत 
20५२/०१/०७ ितेदेङ्ञि ङ्झभङ्झत २०६३/०५/१८ ितेसम्भ ११ वषण ४ भङ्जहना ११ ङ्छदन 
कोर्शी अिर अस्ऩतार, ङ्जवयाटनियभा भेङ्झडकर अङ्झधकृत (अस्थामी) ऩदभा कामणयत यही 
सावणजङ्झनक ऩद धायण ियी ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झरएको देङ्ञिएको । ङ्झनज ११ वषणअिाङ्झड नै सयकायी 
सेवाफाट अरि यहे ऩङ्झन नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरफाट प्राप्त ियेको ङ्ञचङ्जकत्सा दताण नॊ. प्रमोि ियी 
सयकायी अस्ऩतारभा ङ्ञचङ्जकत्सकको हैङ्झसमतभा काभ ियी राब एवॊ सङ्टङ्जवधासभेत ङ्झरएको देङ्ञिएको 
हङ्टॉदा ङ्झनजको ङ्ञचङ्जकत्सक दताण प्रभाण ऩत्रउऩय आवश्मक कायफाहीका राङ्झि नेऩार भेङ्झडकर 
काउङ्ञन्सरराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१२/२८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१७.७ चैनऩङ्टय प्राथङ्झभक स्वास्थ्म केन्र, सॊिङ्टवासबाभा भेङ्झडकर अङ्झधकृत (कयाय) ऩदभा कामणयत डा. 
भहेसय याम मादवरे आई.एस्सी. तहको नक् करी रै्शङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाण ऩत्र ऩेस ियी नेऩार 
भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरफाट भेङ्झडकर काउङ्ञन्सर सदस्मता प्राप्त ियी सावणजङ्झनक ऩद धायण ियी सङ्टरु 
ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरई भ्रष्टाचाय ियेको सम्फन्धभा भहेसय याम मादवरे आई.एस्सी. तहको नक्करी प्रभाण 
ऩत्र ऩेस ियी नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरफाट NMC नॊ. सभेत प्राप्त ियी सो हैङ्झसमतरे नेऩार 
सयकायको भेङ्झडकर अङ्झधकृत (कयाय) ऩद एवॊ ओहदाभा ङ्झनमङ्टि बई कङ्चयफ ११ वषणअङ्ञघ कङ्चयफ 
६ भङ्जहना ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामाणरम, सॊिङ्टवासबा अन्तिणत चैनऩङ्टय प्राथङ्झभक स्वास्थ्म केन्रभा कामण 
ियी राब एवॊ सङ्टङ्जवधासभेत ङ्झरएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनज भेङ्झडकर अङ्झधकृत भहेसय याम मादवराई 
आवश्मक कायफाही िनण आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/०७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार भेङ्झडकर 
काउङ्ञन्सरराई रेिी ऩठाइएको । 

१७.८ ऩयोऩकाय प्रसूङ्झत तथा स्त्रीयोि अस्ऩतार, थाऩाथरी, काठभाडौंभा ङ्झफजङ्टरी रिामतको साभान 
आऩूङ्झतणभा भ्रष्टाचाय ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा आमोिको ङ्झभङ्झत 
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२०७३।०५।१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ऩयोऩकाय प्रसूङ्झत तथा स्त्रीयोि अस्ऩतारका तत्कारीन 
ङ्झनदेर्शक डा. ऩङ्टष्ऩा चौधयी, अस्ऩतार प्रर्शासक अभयनाथ अभात्म, वङ्चयष्ठ रेिा अङ्झधकृत चन्रफहादङ्टय 
िङ्टरुङ, तत्कारीन रेिा अङ्झधकृत अङ्झभत ऩौडेर, तत्कारीन र्शािा अङ्झधकृत हार उऩ-अस्ऩतार 
प्रर्शासक यानङ्ट थाऩा य र्शािा अङ्झधकृत ङ्झररा के.सी. रे जानीजानी कङ्ट नै ङ्झनणणम वा आदेर्श िदाण 
फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको, आफ्नो तजङ्जवजी अङ्झधकाय 
स्वेच्छाचायी रूऩभा प्रमोि ियेको य आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म 
ऩारना नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ दपा ३ को िण्ड (ि), (घ) य 
(छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूसॉि स्ऩष्टीकयण भाि बए अनङ्टसाय 
आङ्झथणक कामणङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ३३ ङ्जवऩयीत अस्ऩतारको ङ्जिज नहङ्टने िाताभा 
यकभ सायेको य सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ८५ ङ्जवऩयीत एउटै व्मङ्ञि, 
पभण, कम्ऩनी वा सॊस्थाफाट ऩटक ऩटक साभान तथा उऩकयण िङ्चयद िनण स्वीकृङ्झत ङ्छदएको, 
अस्ऩतारभा ङ्झफयाभीका राङ्झि अङ्झत आवश्मक ऩने साभान िङ्चयद ियेको बनी स्ऩष्टीकयण ऩेस 
ियेकोभा येङ्जिजेयेटय, प्मान, टेङ्झरपोन सेट, कम्प्मङ्टटय सेट रिामतका अन्म साभानहरू ऩङ्झन िङ्चयद 
ियेको देङ्ञिएको, िङ्चयद ियेको साभानको प्रमोिकताण तथा फामोभेङ्झडकर इङ्ञन्जङ्झनमयफाट ङ्झसपाङ्चयस 
बए अनङ्टसाय ब ङ्टिानी ङ्छदएको बनी स्ऩष्टीकयण ऩेस ियेकोफाट िङ्चयद बएका साभान तथा 
उऩकयणहरूको प्राङ्जवङ्झधकफाट िङ्टणस्तय ऩयीऺणङ्झफना नै ब ङ्टिानी ङ्छदएको देङ्ञिन आएको, सावणजङ्झनक 
िङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ६ य सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ ८ फभोङ्ञजभ 
अस्ऩतारफाट िङ्चयद हङ्टने सम्ऩूणण साभान तथा उऩकयणहरूको वाङ्जषणक िङ्चयद मोजना तमाय नियेको, 
सोझै िङ्चयद िङ्चयएका साभानको स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन नफनाएको य आङ्झथणक कामणङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०६४ 

को ङ्झनमभ ४६ य ४७  फभोङ्ञजभ अस्ऩतारभा यहेका सम्ऩूणण ङ्ञजन्सी साभानहरूको रित तमाय 
ियेको बनी स्ऩष्टीकयण ऩेस िनण सकेको सभेत नदेङ्ञिएफाट ङ्झनजहरूको स्ऩष्टीकयण जवापराई 
सन्तोषजनक भाङ्ङ सङ्जकएन । ऩयोऩकाय प्रसूङ्झत तथा स्त्रीयोि अस्ऩतार, थाऩाथरी, काठभाडौंका 
तत्कारीन ङ्झनदेर्शक डा. ऩङ्टष्ऩा चौधयी, अस्ऩतार प्रर्शासक अभयनाथ अभात्म, वङ्चयष्ठ रेिा अङ्झधकृत 
चन्रफहादङ्टय िङ्टरुङ, तत्कारीन रेिा अङ्झधकृत (हार र्शािा अङ्झधकृत स्वास्थ्म भन्त्रारम) अङ्झभत 
ऩौडेर, तत्कारीन र्शािा अङ्झधकृत हार उऩ-अस्ऩतार प्रर्शासक यानङ्ट थाऩा य र्शािा अङ्झधकृत ङ्झररा 
के.सी. रे उऩयोिानङ्टसाय जानीजानी कङ्ट नै ङ्झनणणम वा आदेर्श िदाण फाध्मात्भक रूऩरे अऩनाउनङ्टऩने 
कामणङ्जवङ्झधको ऩारना नियेको, आफ्नो तजङ्झफजी अङ्झधकाय स्वेच्छाचायी रूऩभा प्रमोि ियेको य 
आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना ियेको नदेङ्ञिएकोरे आवश्मक 
कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिराइण सभेत ङ्छदन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०२/२९ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय स्वास्थ्म भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको ।  

१८.  ङ्ञर्शऺा भन्त्रारम अन्तिणत 

१८.१  कास्की ङ्ञजल्रा हॊसऩङ्टय िा.ङ्जव.स., यत् ना ङ्झन.भा.ङ्जव. कस्भेयीको ङ्ञर्शङ्ञऺका साङ्जवत्री अमाणररे ङ्ञर्शऺा 
ङ्झनमभावरी¸ २०५९ को ङ्झनमभ १३३ को उऩङ्झनमभ (१) को देहाम (ज) फभोङ्ञजभको ङ्ञर्शऺकरे 
ऩारना िनङ्टणऩने आचायसॊङ्जहतभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
अङ्झधकायीको स्वीकृङ्झत नङ्झरई आपू फहार यहेको ङ्जवद्यारम फाङ्जहय काभ िनण नहङ्टनेभा हाई भाउण्ट 
सेकेण्डयी स्कूरभा सभेत काभकाज ियेको देङ्ञिन िङ्टल्न आएको य ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम¸ 

कास्कीका स्रोतव्मङ्ञि टोरप्रसाद अमाणररे स्रोतव्मङ्ञि व्मवस्थाऩन ङ्झनदेर्शका¸ २०७१ फभोङ्ञजभको 
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काभ कायफाहीहरू ियेको नदेङ्ञिएको य ङ्ञर्शङ्ञऺका साङ्जवत्री अमाणररे आङ्झधकाङ्चयक ङ्झनकाम वा 
अङ्झधकायीको स्वीकृङ्झत फेिय आपू फहार यहेको कामाणरम फाङ्जहयको हाई भाउण्ट फोङ्झडणङ स्कूरभा 
काभकाज ियेको देङ्ञिन िङ्टल्न आएको हङ्टॉदा ङ्झनजहरू टोरप्रसाद अमाणर य साङ्जवत्री अमाणर 
दङ्टवैजनाराई कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही िनण आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम¸ कास्कीभा रेिी ऩठाइएको ।  

१८.२ भहेन्र उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, नमाॉफजाय, ऩोियाको साॉध सीभासॉि ऩूवणऩङ्जट्ट जोङ्झडएको जग्िा 
भङ्टङ्झनदेवी िङ्टप्ताको नाभभा दताण यहेको, भङ्टङ्झनदेवी िङ्टप्तारे ऩोिया उऩभहानियऩाङ्झरकाफाट ङ्झभङ्झत 
२०६५।५।३० भा बवन ङ्झनभाणणका राङ्झि नक्सा ऩास ियाई एकतरे ऩक्की घय ङ्झनभाणण ियी 
ऩोिया उऩभहानियऩाङ्झरकाफाट ङ्झभङ्झत २०६६।१।६ भा ङ्झनभाणण सम्ऩङ्ङको प्रभाणऩत्र सभेत 
ङ्झरइसकेको य ङ्झनज भङ्टङ्झनदेवी िङ्टप्तारे घय ङ्झनभाणण िदाण आफ्नो ङ्जकत्ताको ऩङ्ञश्चभऩङ्जट्टको ङ्जकत्ता नॊ. २८ 
को कङ्ट र १.८० विणङ्झभटय जग्िा फढी बोि ियेको देङ्ञिएकोरे भङ्टङ्झनदेवी िङ्टप्तारे घय ङ्झनभाणण िदाण 
भहेन्र उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको स्वाङ्झभत्वभा यहेको जग्िाभध्मेफाट फढी बोि ियेको जम्भा 
ऺेत्रपर १.८० विणङ्झभटय जग्िा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, कास्कीफाट ङ्जपताण िने ियाउनेतपण  
आवश्मक प्रङ्जिमा अवरम्फन ियी कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने बनी ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमराई 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  
सो ङ्जवद्यारमका ङ्ञर्शऺक हस्तफहादङ्टय थाऩारे कऺाित रूऩभा (Period basis) अध्माऩन ियी ब ङ्टिानी 
ङ्झरएको यकभफाट च ङ्टिा िनङ्टणऩने आम/ऩाङ्चयश्रङ्झभक कय च ङ्टिा िये नियेको सन्दबणभा कयको 
दामयाभा ल्माउनका राङ्झि आन्तङ्चयक याजस्व कामाणरम ऩोियाराई अनङ्टसन्धानकै िभभा अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि, ऺेत्रीम कामाणरम, ऩोियाफाट रेिी ऩठाइएको देङ्ञिॊदा ङ्झनजरे 
आजेको अङ्झतङ्चयि आम रु.२०,८९,०६७।– को सम्फन्धभा आवश्मक जाॉचफङ्टझ ियी ियाई 
प्रचङ्झरत नेऩार कानूनफभोङ्ञजभ कयको दामयभा ल्माउनङ्टऩने हो वा होइन ? सो को मङ्जकन ियी 
कानूनफभोङ्ञजभ िनण ियाउन आन्तङ्चयक याजस्व कामाणरम, ऩोियाभा आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१८.३ बेयी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम रङ्झरताऩङ्टय, याजाऩ ङ्टय, फङ्छदणमाका प्र.अ. भहादेवप्रसाद चौधयी य रेिा 
ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञिरे ङ्जवद्यारमको आम व्ममसम्फन्धी शे्रस्ताहरू अद्यावङ्झधक ियी याख्न रिाई सभमभै 
रेिाऩयीऺण िने ियाउने य रेिाऩयीऺण बइसकेऩङ्झछ ङ्जवद्यारमभा बएको आम्दानी य िचणको स्ऩष्ट 
ङ्जववयणहरू ऩायदर्शॉ रूऩभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य अङ्झबबावकहरू सभऺ सावणजङ्झनकीकयण 
ियी ियाई ङ्जवद्यारमभा प्राप्त यकभको िचणको स्वच्छता कामभ िने ियाउनेतपण  ध्मान ऩङ्टर् माएको 
अवस्था य ङ्ञस्थङ्झत नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनज प्र.अ. भहादेवप्रसाद चौधयीराई ङ्झनमभानङ्टसाय कायफाही ियी 
सो को जानकायी ऩठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
कामाणरम, फङ्छदणमाभा रेिी ऩठाइएको ।  

१८.४ अभयज्मोङ्झत उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, ियानीटाय, नङ्टवाकोटभा एउटै बवनको नक्साराई ङ्जकते ियी 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, नङ्टवाकोट य ङ्जवश्वङ्जवद्यारम अनङ्टदान आमोिफाट रािौं रुऩैमाॉको मोजना 
ङ्झनकासा ियी ङ्जहनाङ्झभना बएको बनी उजङ्टयीभा उल्रेङ्ञित व्महोया प्रभाङ्ञणत हङ्टन सक्नेसम्भको 
अवस्था नदेङ्ञिएको, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम य श्रोतहरूफाट प्राप्त यकभ एउटै बवन ङ्झनभाणणभा िचण ियेफाट 
नेऩार सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी बएको अवस्था य ङ्ञस्थङ्झत हारसम्भ नदेङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्ञजल्रा 
ङ्ञर्शऺा कामाणरम, नङ्टवाकोटफाट बवन ङ्झनभाणण फाऩत उि ङ्जवद्यारमराई ङ्झनकासा बएको यकभ 
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रु.24,00,000।- हारसम्भ ऩेश्की पछ मौट बएको नदेङ्ञिएकोरे सो ऩेश्की यकभ प्रचङ्झरत 
कानून अनङ्टसाय पछ मौट िनण, ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा 
ङ्ञर्शऺा कामाणरम, नङ्टवाकोटराई रेिी ऩठाइएको ।  

१८.५  ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, फाया अन्तिणत 23 वटा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवद्यारमहरूराई बौङ्झतक सङ्टधाय कामणिभ 
अन्तिणत ब्रक (कोठा) तथा र्शौचारम ङ्झनभाणण िनणका राङ्झि ङ्जवङ्झबङ्ङ आ.व. भा यकभ ङ्झनकासा 
बएकोभा सो फभोङ्ञजभ ङ्झनभाणण कामण निने ङ्जवद्यारमहरूराई आमोिफाटै कायफाही िङ्चयङ्छदनङ्टहङ्टन बनी 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, फायाफाट प्राप्त ऩत्रका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 18 वटा 
ङ्जवद्यारमहरूरे आ.व. 2064।065 देङ्ञि 2066।067 सम्भभा 2 कोठे ब्रक, र्शौचारम य 4 
कोठे ऩक्की बवन ङ्झनभाणण िनण यकभ ङ्झनकासा रिी काभ सम्ऩङ्ङ ियेको देङ्ञिएको, फाॉकी यहेका 
नेऩार याङ्जष्डम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, फसवङ्चयमा (झ्मार ढोका य वार रिाउन फाॉकी), नेऩार याङ्जष्डम 
प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, ििडेऩकयी (ङ्जववयण नआएको), नेऩार याङ्जष्डम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, वरघङ्टसवा 
(ङ्झनभाणण सङ्टरु नबएको), िैयाभाई प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, ऩत्रहयी-4 (झ्मार ढोका य प्रास्टय िनण 
फाॉकी), नेऩार याङ्जष्डम ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, भोतीऩ ङ्टय (4 कोठाभध्मे 2 कोठा सम्ऩङ्ङ) सभेत 
५ वटा ङ्जवद्यारमहरूरे कामण ऩूया नियेको बनी ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, फायाको च.नॊ. 2014, 
ङ्झभङ्झत 2073।02।07 को ऩत्रफाट िङ्टल्न आए अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, फायारे बौङ्झतक 
सङ्टधायको कामण अन्तिणत ङ्जवद्यारमहरूराई उऩरब्ध ियाएको ङ्झनकासा यकभफाट उऩमङ्टणि ऩाॉचवटा 
ङ्जवद्यारमहरूरे ऩङ्झन आफ्नो ङ्जवद्यारमको ङ्झनभाणण कामण सङ्टरु ियेको तय ङ्झनभाणण कामण सम्ऩङ्ङ 
बइसकेको अवस्था नदेङ्ञिएकोरे ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, फायाफाट ङ्झनकासा बएको यकभभध्मेफाट 
ङ्जवद्यारमरे के कङ्झत काभ सम्ऩङ्ङ िये वा ियेनन ्? ङ्झनकासा यकभफभोङ्ञजभको काभ ङ्जवद्यारमभा 
नबएको ऩाइएभा सो ङ्झनभाणण कामण सम्ऩङ्ङ िनण ियाउन य ङ्झनभाणण कामण अधङ्टयो यहेको बए सो सभेत 
सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकन ियी ियाई ङ्झनकासा यकभ पयपायक िने काभ ङ्झनमभनकायी 
ङ्झनकामको हैङ्झसमतरे सम्ऩङ्ङ ियी ियाई सो को जानकायी आमोिभा ऩठाउन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
कामाणरम, फायाराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१८.६ फाया ङ्ञजल्रा, बिवानऩङ्टय-९, कचोवाणङ्ञस्थत नेऩार याङ्जष्डम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमका तत्कारीन 
प्रधानाध्माऩकहरू याभाधायप्रसाद मादव, देवजीत ङ्झसॊह य ििनदेवप्रसाद मादवरे ङ्जवद्यारमका राङ्झि 
ङ्झनकासा बएको यकभफभोङ्ञजभको ङ्झनभाणण कामण सभमभा नै सम्ऩङ्ङ नियेको य ङ्ञर्शऺक 
कभणचायीहरूको तरफ, बत्ता, कभणचायी सिम कोष य ङ्झफभा यकभ दाङ्ञिरा िने य ङ्छदने कामण 
मथोङ्ञचत सभमभा िये ियाएको देङ्ञिन नआएकोरे तत्कारीन प्र.अ. देवजीत ङ्झसॊहको ङ्झभङ्झत 
२०७०।०१।०१ देङ्ञि अवकार्श बइसकेकोरे ङ्झनज फाहेकका भाङ्झथ उल्रेङ्ञित अन्म 
प्र.अ.हरूराई ङ्झनमभानङ्टसाय कायफाही ियी ियाई सो को जानकायी आमोिभा ऩठाउन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
कामाणरम, फायाराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१८.७ जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, भहत िाउॉ, जङ्टम्राका ङ्ञर्शऺक हङ्चयकृष्ण भहतरे 2066 बार भङ्जहनादेङ्ञि 
2067 सार भाघ 22 ितेसम्भ र्शाङ्ञन्त तथा ऩङ्टनङ्झनणभाणण याज्मभन्त्री ङ्झडल्रीफहादङ्टय भहतको ङ्जऩ.ए. 
यहॉदा दोहोयो तरफ, बत्ता ङ्झरएको यकभ अनङ्टसन्धानकै िभभा फेरुजङ्ट दाङ्ञिरा िङ्चयसकेको बए 
ताऩङ्झन ङ्झनजको दोहोयो तरफ, बत्ता ब ङ्टिानी ङ्झरने कामण कानूनसम्भत नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनजराई 
आवश्मक कायफाही िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा 
ङ्ञर्शऺा कामाणरम, जङ्टम्राराई रेिी ऩठाइएको । 
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१८.८ ङ्ञजल्रा सराणही, अनाणहा-7 ङ्ञस्थत सेवाभङ्टिी साभङ्टदाङ्जमक प्रा.ङ्जव. ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 
२०७१।७।२५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय साभङ्टदाङ्जमक प्रा.ङ्जव., अनाणहा-८, बिवानऩङ्टयङ्ञस्थत प्राथङ्झभक 
ङ्जवद्यारमभा िाङ्झबएको य उि ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको नेऩार फैंक ङ्झरङ्झभटेड, सराणही, 
भरॊिवाङ्ञस्थत िाताभा यकभ रु.3861।78 फाॉकी यहेको अवस्था देङ्ञिएकोरे अन्म ङ्जवद्यारमभा 
िाङ्झबएको कायण फन्द यहेको उि ङ्जवद्यारमको नाभभा नेऩार फैंक ङ्झरङ्झभटेड, सराणहीभा यहेको 
यकभ रु.3,861।78 नेऩार सयकायको िाताभा ल्माउनका राङ्झि आवश्मक व्मवस्था िनण 
ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सराणहीराई 
रेिी ऩठाइएको ।  

१८.९ ङ्ञजल्रा सराणही, अनाणहा-९ ङ्ञस्थत साभङ्टदाङ्जमक प्रा.ङ्जव. २०७० ऩौषसम्भ सॊचारन बएको य  
ङ्जवद्यारमको नेऩार फैंक ङ्झरङ्झभटेड, सराणही, भरॊिवाङ्ञस्थत िाताभा यहेको यकभ रु.3743।73 
भौज्दात यहेको देङ्ञिएकोरे २०७० सार ऩौषदेङ्ञि फन्द यहेको उि ङ्जवद्यारमको यकभ नेऩार 
सयकायको िाताभा ल्माउनका राङ्झि आवश्मक व्मवस्था िनण, ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सराणहीराई रेिी ऩठाइएको ।  

१८.१० जनता उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम फङ्चयमाती, भोयङका प्र.अ.रुरानन्द चौधयीरे ऩयीऺाथॉ श्रीषा 
उप्रेतीराई ऩयीऺाभा उत्तीणण ियाउने, ङ्झनमङ्टङ्ञि िङ्चयङ्छदने बनी आफ्ना राङ्झि ङ्चयसवत ङ्झरएको बङे्ङ 
नदेङ्ञिई ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणमफभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारमफाट ङ्जवऻाऩन बएको ऩयीऺाको 
ऩयीऺाथॉसॉि व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणम अनङ्टसाय रु.६५,०००।– ऩयीऺाथॉ श्रीषा उप्रतेीसॉि भाि 
ियेको य सोही ङ्झनणणमफभोङ्ञजभको यकभ रु.६५,०००।– प्र.अ. रुरानन्द चौधयीरे ङ्झरएको/फङ्टझेको 
देङ्ञिन, िङ्टल्न आएकोरे प्र.अ.रुरानन्द चौधयीको ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वा िनण अङ्ञततमायवारा सभऺ 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । मसयी ङ्जवद्यारमफाट 
ङ्जवऻाऩन बएको ऩयीऺाको आवेदक ऩयीऺाथॉसॉि ऩयीऺा सॊचारन िचणका राङ्झि यकभ ङ्झरने बङे्ङ 
व्महोयाको ङ्झनणणम प्रचङ्झरत ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ तथा ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ ङ्जवऩयीत देङ्ञिएको, 
ऩयीऺा सॊचारन िचणका राङ्झि बनी ऩयीऺाथॉसॉि यकभ ङ्झरने ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०२/१३ य सोही प्रकृङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२/१२/२७ ितेको ङ्झनणणमको औङ्ञचत्मताका 
सम्फन्धभा आवश्मक छानङ्झफन ियी सो को जानकायी आमोिभा ियाउन सभेत आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०५/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, भोयङराई रेिी ऩठाइएको ।  
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरूरे ङ्जवद्यारमभा ङ्चयि यहेको ङ्ञर्शऺक ऩदभा ऩदऩूङ्झतणका राङ्झि ङ्जवऻाऩन ियी 
ङ्ञर्शऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झि ऩयीऺा सॊचारन िदाण ऩयीऺाथॉ उम्भेदवायराई आङ्झथणक बाय ऩने ियी 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणमिाया यकभ ङ्झरई ऩयीऺा सॊचारन िचणका नाभभा ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
ङ्झरने तथा अन्म िचण िने ियेको तथ्म िङ्टल्न आएको हङ्टॉदा मस्तो प्रकृङ्झतको कामणराई ङ्झनरुत्साङ्जहत 
िनण उऩमङ्टि हङ्टने य साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरूभा सॊचारन िङ्चयने ङ्ञर्शऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि प्रङ्जिमाराई 
भमाणङ्छदत, व्मवङ्ञस्थत फनाउन य ऩयीऺा सॊचारनको िचण य ऩाङ्चयश्रङ्झभकको औङ्ञचत्मताका सम्फन्धभा 
अध्ममन ियी छङ्ट टै्ट ठोस नीङ्झत ङ्झनभाणण ियी रािू िनणसभेत आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

१८.११ जनचाहना प्रा.ङ्जव. कङ्ट दङ्टभ, फािरङ्टङभा २ वटा याहत प्रा.ङ्जव. ङ्ञर्शऺक दयफन्दी भात्र बएको य हार 
उि स्कङ्ट र कऺा ७ सम्भ सॊचाङ्झरत यहेको देङ्ञिॊदा उि ङ्जवद्यारमभा ऩठन ऩाठनको सङ्टव्मवस्था 
ङ्झभराउन प्रा.ङ्जव. याहत ङ्ञर्शऺक दयफन्दीका सम्फन्धभा ऩङ्टन: ङ्जवऻाऩन ियी कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा 
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य कामणङ्जवङ्झधहरू ऩूया ियी ियाई उि ङ्चयि ङ्ञर्शऺक ऩदभा ऩदऩूङ्झतण िने ियाउने व्मवस्था िनण 
ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, फािरङ्टङराई 
रेिी ऩठाइएको ।  

१८.१२ सराणही, ङ्ञजल्रा र्शॊकयऩङ्टय-५ भा यहेको भहेन्र प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम हार सॊचारनभा यहे बएको 
अवस्था नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा उि ङ्जवद्यारमको नाभभा दताण कामभ बएको ङ्ञजल्रा सराणही, र्शॊकयऩङ्टय-५ 
ङ्जक.नॊ. ७९१ ऺे.प. ०–२–० को जग्िा भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा २४ (३) फभोङ्ञजभ 
नेऩार सयकायका नाभभा कामभ िने ियाउने कामण ियी ियाई सो को जानकायी ङ्ञजल्रा प्रर्शासन 
कामाणरम, सराणहीसभेतराई ङ्छदन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा 
ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सराणहीराई रेिी ऩठाइएको ।  

१८.१३ श्री फार कल्माण उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, आठफीसकोट, रुकङ्ट भका स्थामी भाध्मङ्झभक ङ्ञर्शऺक 
थरवीय ओरीको ङ्झभङ्झत २०६६ वैर्शाि १ ितेदेङ्ञि रािू हङ्टने ियी १ वषणको अध्ममन ङ्झफदा 
स्वीकृत िङ्चयॉदाका फित ङ्झनजको सेवा अवङ्झध ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ १०६ (९) 
फभोङ्ञजभ ५ वषण ऩूया बइसकेको देङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्झनजरे तरफी अध्ममन ङ्झफदा ङ्झरएको अवङ्झधङ्झबतै्र 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, जङ्टम्रा अन्तिणत बैयव उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, थङ्टङ्जऩढङ्टस्का, तङ्झरउभभा 
२०६६ श्रावणदेङ्ञि २०६६ सार ऩङ्टष १० सम्भ याहत अनङ्टदान कोटाभा ङ्ञर्शऺक ऩदभा कामणयत 
यही सो अवङ्झधको तरफ बत्ताको यकभ रु.१,१७,९४५।- फङ्टझी दोहोयो सङ्टङ्जवधा ङ्झरएको ऩाइएकोभा 
उजङ्टयी ऩयी अनङ्टसन्धान कामण प्रायम्ब बए ऩश्चात ् ङ्झनजरे आपूफाट िल्ती बएको स्वीकाय ियी 
दोहोयो सङ्टङ्जवधा ङ्झरएको उि यकभ रु.१,१७,९४५।- ने.फैं.ङ्झर. भङ्टङ्झसकोट, रुकङ्ट भभा बौ. नॊ. 
२५९७०७४५ फाट याजस्व दाङ्ञिरा ियेको ऩाइए ताऩङ्झन ङ्झनज थरवीय ओरीरे ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायीको स्वीकृङ्झत नङ्झरई आपू फहार यहेको ङ्जवद्यारम 
फाङ्जहय काभ िनण नहङ्टनेभा सो कामण ियी ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ १३३ (१)(ज) को 
व्मवस्था ङ्जवऩयीतको आचयण ियेको देङ्ञिॉदा ङ्झनज ङ्ञर्शऺक थरवीय ओरीराई कानूनफभोङ्ञजभ 
कायफाही िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमराई 
रेिी ऩठाइएको ।  

१८.१४ फारकङ्ट भायी कन्मा उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, नायामणिढ, ङ्ञचतवनभा सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, 

2063 तथा सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ अनङ्टसाय रु.१० रािबन्दा फढी यकभको 
िङ्चयद, ङ्झनभाणण, भभणत रिामतका कामणहरू िदाण फोरऩत्रको भाध्मभद्बाया िनङ्टणऩनेभा तीनवटा 
पभणहरूफाट दययेट ङ्झरइण सफैबन्दा कभ दययेट २०००।- विणङ्जपटका दयरे काभ िनण भन्जङ्टय 
ियेको सॊयऺण ङ्झनभाणण सेवासॉि सम्झौता बइण बवन ङ्झनभाणण कामण सङ्टरु िङ्चयएको, हारसम्भ 
रु.93,66,711।08 फयाफयको काभ बएको य सॊयऺण ङ्झनभाणण सेवाराइण जम्भा 
रु.89,00,000।– ऩेश्की स्वरूऩ ब ङ्टिानी बएको देङ्ञिएफाट बवन ङ्झनभाणण कामणभा भ्रष्टाचाय 
ियेको बङे्ङ उजङ्टयी ऩ ङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसके ताऩङ्झन बवन ङ्झनभाणणसम्फन्धी कामण िदाण सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, 

2063 को दपा १४ एवॊ सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, 2064 को ङ्झनमभ ३१ को उऩङ्झनमभ 
(१) फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया ियी ङ्झनभाणण कामण िनङ्टण, ियाउनङ्टऩनेभा सो प्रङ्जिमा नऩङ्टर् माई सॊयऺण 
ङ्झनभाणण सेवाराइण ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभाणणको ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदएको हङ्टॉदा उि कामण प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ 
ङ्जवऩयीत देङ्ञिएकोरे अफ उऩयान्त मस ङ्जकङ्झसभका ङ्झनभाणण, भभणत, िङ्चयद रिामतका कामणहरू िदाण, 
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ियाउॉदा प्रचङ्झरत ऐन कानूनफभोङ्ञजभ िनण, ियाउन आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको ।  

१८.१५ च ङ्टम्फनहङ्चय जनता भा. ङ्जव., भमनाकडेयी, सप्तयीका तत्कारीन ङ्ञर्शऺक रै्शरेन्रकङ्ट भाय चौधयीको ङ्जवहाय 
स्कूर इक्जाङ्झभनेसन फोडण ऩटनाफाट उत्तीणण ियेको आईएस्सी तहको रै्शङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र 
उच्च भाध्मङ्झभक ङ्ञर्शऺा ऩङ्चयषद सानोङ्छठभी, बिऩङ्टयको च.नॊ. 102 ङ्झभङ्झत 2070/10/12 को 
ऩत्रानङ्टसाय ङ्झनजको रै्शङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र झङ्टठा बएको देङ्ञिएको य ङ्झनज रै्शरेन्रकङ्ट भाय 
चौधयी 2071 सारदेङ्ञि ङ्जवद्यारम निएको, घयभा नफस्ने, फढी भात्राभा भादक ऩदाथण सेवन ियी 
याख्न,े कङ्जहरेकाही ॊ घयभा आउने, घय ऩङ्चयवायको सम्ऩकण भा नयहने य आपूिङ्टसी ङ्जहॊङ्झडयाख्न े बङे्ङ 
सभेतको व्महोया, ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, सप्तयीफाट उल्रेि बई आएको देङ्ञिॊदा ङ्झनज ङ्ञर्शऺक 
रै्शरेन्रकङ्ट भाय चौधयीरे अस्थामी ङ्ञर्शऺकभा ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरएकोभा हार कामणयत नबएको य ऩदभा काभ 
िनण सक्ने हैङ्झसमतभा बएको ङ्ञस्थङ्झत य अवस्था हार नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनज रै्शरेन्रकङ्ट भाय चौधयीराई 
बङ्जवष्मभा ङ्ञर्शऺक ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि निनेतपण  अङ्झबरेि कामभ िने य सतकण ता अऩनाउन आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा ङ्जवबािभा रेिी ऩठाइएको । 

१८.१६ प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ ऩङ्चयषदफाट ङ्झभङ्झत २०६९।६।१८ िते बैयव 
उ.भा.ङ्जव., सङ्टिेत केन्रभा सॊचाङ्झरत कृङ्जष प्रसाय ङ्ञर्शऺा ङ्जवषमको ऩयीऺाथॉहरूरे रेिेका सफै 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका िाभङ्झबत्र नयािी यािेको देिाई ङ्झसरफन्दी ियेको, सो ङ्छदनभा बएको ऩयीऺाभा ८ 
वटा उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका हयाएको भध्मे ६ वटा सक्कर उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तकाहरू आमोिभा उजङ्टयकताणरे 
उजङ्टयीका साथ ऩेस बएको, १ वटा पोटोकऩी उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका अकाण उजङ्टयीकताणको उजङ्टयीका साथ 
ऩेस हङ्टन आएको य १ वटा उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका कही ीँकतैफाट ऩेस नबई हयाएको देङ्ञिन्छ । 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका सॊकरनदेङ्ञि ङ्झसरफन्दी िनेसम्भको तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायी तथा दाङ्जमत्व फहन नियी 
४० वटा उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ङ्झसरफन्दी िनङ्टणऩनेभा ८ वटा उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका फाङ्जहय यािी ३२ वटा 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका भात्र िाभङ्झबत्र यािी ४० वटा उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका िाभ ङ्झबत्र छ बनी झङ्टठा ङ्जववयण रेिी 
राऩयफाहीऩूवणक उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ङ्झसरफन्दी ियेको य नेऩार सयकायराई ऩङ्टन: ऩयीऺा सॊचारन िदाण 
व्ममबायसभेत ऩनण िएको हङ्टॉदा ङ्झभङ्झत २०६९।६।१८ िते बैयव उ.भा.ङ्जव., सङ्टिेत केन्रको कोठा 
नॊ. ८ भा सॊचाङ्झरत कृङ्जष प्रसाय ङ्ञर्शऺा ङ्जवषमको ऩयीऺाभा बएको अङ्झनमङ्झभतताभा सॊरग्न यहेका 
केन्राध्मऺ बङू्झभसया चऩाई, प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ ऩङ्चयषदफाट िङ्जटएका फाह्य 
सङ्टऩयीवेऺ क बवान ङ्झसॊह थाऩा, सहामक केन्राध्मऺ दमायाभ आचामण य कोठा नॊ. ८ की ङ्झनयीऺक 
सङ्जवता भल्रसभेतरे जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना 
नियी अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) 
फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म अनङ्टसन्धानफाट स्थाङ्जऩत बइयहेको य मस सम्फन्धभा 
ङ्झनजहरूसॉि आमोिको ङ्झनणणमानङ्टसाय स्ऩष्टीकयण भाि िदाण ङ्झनजहरूरे एकरे अकोराई ङ्ञजम्भेवायी 
ऩन्छाउने प्रमास ियेको य मसै बएको हो बनी प्रस्ट रूऩभा जवाप ङ्छदन नसकेकोरे आफ्नो ऩदीम 
ङ्ञजम्भेवायी ऩूया िनण नसकेको कङ्ट या प्रस्ट हङ्टन आएको हङ्टॉदा ङ्झनजहरू बङू्झभसया चऩाई, बवान ङ्झसॊह 
थाऩा, दमायाभ आचामण य सङ्जवता भल्रका हकभा कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो को 
जानकायी आमोिभा सभेत रेिी ऩठाउन प्रचङ्झरत नेऩारको सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय ङ्ञर्शऺा 
भन्त्रारमराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 



 

 

             163 

  

ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

१८.१७ बैयव भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, रकन्रा अछाभका प्रधानाध्माऩक ऩदभफहादङ्टय फङ्टढारे जानीजानी आफ्नो 
ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना ियेको, अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान 
आमोि ऐन, २०४८ दपा ३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमफाट ऩदभफहादङ्टय फङ्टढा जनसेवा साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत, अछाभको सङ्ञचव बई काभकाज ियेको देङ्ञिएको सम्फन्धभा ङ्ञर्शऺा ङ्जवबाि, 
बिऩङ्टयको ङ्झभङ्झत २०७०/०२/२८ को ऩत्रको फङ्टॉदा नॊ. ७ भा ङ्ञर्शऺकराई साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतभा सॊचारक वा कभणचायीको रूऩभा काभ िनण योक रिाएको देङ्ञिएको य ङ्ञर्शऺा 
ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ १३३(१) को देहाम (ज) भा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञर्शऺकरे 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायीको स्वीकृङ्झत नङ्झरई आपू फहार यहेको ङ्जवद्यारम 
फाङ्जहय काभ िनण नहङ्टने बङे्ङ आचायसॊङ्जहताको ऩारना नियेको य ङ्झनज ऩदभफहादङ्टय फङ्टढारे 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायीफाट स्वीकृङ्झत ङ्झरएको प्रभाण ऩेस िनण सकेको 
अवस्थासभेत नदेङ्ञिॊदा जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारन िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म 
ऩारना नियेको तथ्म अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको य ङ्झनजरे ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक 
नदेङ्ञिएकोरे प्रधानाध्माऩक ऩदभफहादङ्टय फङ्टढाराई कानूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा अनङ्टसाय कायफाही ियी 
सो को जानकायी आमोिभा सभेत ऩठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
अङ्ञततमायवारा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, अछाभभा रेिी ऩठाइएको । 

१८.१८ श्री प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम धन्छफाय ङ्झसयहाका तत्कारीन प्र.अ. सङ्टनीरकङ्ट भाय मादवरे ङ्जवद्यारमको 
कोषफाट यकभ ङ्ञझकी ङ्जहनाङ्झभना ियेको रु.३,४७,०००।- ङ्झनजरे ऩाउने तरफ बत्ताफाट कट्टा ियी 
याजश्व िाताभा जम्भा िङ्चयने बनी ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, ङ्झसयहाफाट ङ्झनणणम बएको बनी च.नॊ. 
३०९२ ङ्झभङ्झत २०७३/०२/२८ को ऩत्रिाया रेिी आएको बए ताऩङ्झन ङ्झनज सङ्टनीरकङ्ट भाय 
मादवरे जानीजानी ङ्जवद्यारमको प्र.अ. ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने कतणव्म ऩारना नियी 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३ को देहाम (छ) फभोङ्ञजभको 
अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको देङ्ञिएकोरे ङ्झनज प्र.अ. सङ्टनीरकङ्ट भाय मादवराई स्ऩष्टीकयण भाि िने बनी 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/०७ को फैठकफाट ङ्झनणणम बएफभोङ्ञजभ ङ्झनजसॉि ङ्झभङ्झत 
२०७३/०५/२६ को ऩत्रिाया स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएको य ङ्झनजरे २०७३/०५/३१ भा ऩेस 
ियेको ङ्झरङ्ञित स्ऩष्टीकयणभा आफ्नो ऩदीम कतणव्म य दाङ्जमत्वको ङ्जवषमभा कङ्ट नै उल्रेि नै नियी 
ऩेस ियेको स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नयहेको य अनङ्टसन्धानफाट ङ्झनज प्र.अ. सङ्टनीरकङ्ट भाय मादवरे 
अनङ्टङ्ञचत कामण ियेको तथ्म स्थाङ्जऩत बइयहेको देङ्ञिॊदा सो सम्फन्धभा थऩ छानङ्झफन िनङ्टणऩने बए सो 
सभेत ियी तत्कारीन प्र.अ. सङ्टनीरकङ्ट भाय मादवराई कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो 
को जानकायी आमोिभा सभेत रेिी ऩठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, ङ्झसयहाभा रेिी ऩठाइएको । 

१८.१९ ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, भहोत्तयीका तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी उऩेन्र भण्डररे ङ्झभङ्झत 2065/ 
06/17 देङ्ञि ङ्झभङ्झत 2066/02/05 सम्भ ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, भहोत्तयीभा कामणयत यहेकोभा ङ्झभङ्झत 
2066/02/06 भा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, भहोत्तयीको वा.1 झ.6627 नॊ. को सयकायी िाडी ङ्झरई 
काठभाडौं आएको व्महोया ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, भहोत्तयीको च.नॊ. 1938  ङ्झभङ्झत 2066/11/18 को 
ऩत्रफाट देङ्ञिएको य ङ्झत्रब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारमरे प्रवीणता प्रभाणऩत्र तह िायेज ियेको ङ्जवषमराई ङ्झरएय ङ्जवङ्झबङ्ङ 
भाि यािी ङ्जवद्याथॉहरूरे ङ्जवयोध प्रदर्शणन ियेको ङ्झभङ्झत 2066/4/28 ितेका ङ्छदन ङ्झफहान  अन्दाजी  11.25 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

फजेको सभमभा का.भ.न.ऩा. वडा नॊ.-31 टङ्टकङ्ट चा ऩङ्टरभा वा.1 झ 6627 नॊ. को सयकायी िाडी आिजनी 
बएको तथ्म प्राप्त प्रहयी भङ्टच ङ्टल्काफाट देङ्ञिएको छ । ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, भहोत्तयीको फा.1झ 6627 नॊ. 
को सवायी साधन तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी उऩेन्र भण्डररे कामणऺ ेत्रबन्दा फाङ्जहय तीन भङ्जहनासम्भ 
यािी दङ्टरुऩमोि ियेको देङ्ञिएफाट सो ङ्जवषमभा थऩ छानङ्झफन िनङ्टणऩने बए सो सभेत ियी सॊरग्नराई 
कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिभा रेिी ऩठाउन प्रचङ्झरत नेऩारको 
सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

१८.२० ऩसाण ङ्ञजल्रा, अरौ िा.ङ्जव.स.को साभाङ्ञजक सङ्टयऺ ा बत्ता रिामत ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी यकभहरू ङ्जहनाङ्झभना ियेको 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात िदाण उि िा.ङ्जव.स.को आ.व. २०६६/०६७ भा कामाणरम सॊचारन, 
अनङ्टदान तथा ङ्जवकास िचणतपण को यकभफाट ङ्झभङ्झत 2067/03/31 िते िा.ङ्जव.स. सङ्ञचव याभेश्वयप्रसाद साहरे 
आफ्नो नाभभा रु.781,626।-  ऩेश्की ङ्झरएको यकभभध्मे ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी ियेको भासेको यकभ 
फाहेकको पर्छ्यौट िनण फाॉकी यहेको रु.२,२५,६२६।- का सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही ियी 
फाॉकी ऩेश्की यकभ सम्फङ्ञन्धतफाट असङ्टर उऩय पर्छ्यौट िनण ियाउनका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०८/०२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको ।  

१८.२१ ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, धनङ्टषाको च.नॊ. ३१८ ङ्झभङ्झत २०६४/०४/३० को ऩत्रिाया रे्शिय 
जनचेतना याङ्जष्डम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, बङ्छठहन फजाय- ७, धनङ्टषाराई ङ्ञर्शऺक याहत अनङ्टदान कोटा १ 
प्रदान ियी उि ऩत्रको फङ्टॉदा नॊ. १ भा मोग्मता ऩङ्टिेको भङ्जहरा भात्र उम्भेदवाय हङ्टन सक्ने छ बनी 
स्ऩष्ट ङ्झनदेर्शन हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन ङ्झभङ्झत २०६४/०५/०६ िते ङ्ञर्शऺक छनौट सङ्झभङ्झतरे ङ्जवऻाऩन 
प्रकार्शन िदाण ङ्जवऻाऩनको र्शतणनाभा ३ भा उम्भेदवायको हकभा भङ्जहरा, दङ्झरत, अऩाङ्ग तथा ऩङ्टरुष 
सभेत हङ्टन सक्नेछ बनी आपू अनङ्टकूर ङ्जवऻाऩन ङ्झनकारी भङ्जहरा कोटाभा ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, 
२०५९ को ङ्झनमभ ९१ को उऩङ्झनमभ (३) भा उल्रेङ्ञित प्रावधानफभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनदेर्शकको 
सहभङ्झत ङ्झरनङ्टऩने प्रावधानसभेतको फेवास्ता ियी ङ्ञज. धनङ्टषा, िा.ङ्जव.स. सतोषय वडा नॊ. ६ फस्ने 
ऩङ्टरुष व्मङ्ञि धनवीय याम अभातराई याहत अनङ्टदानफाट ङ्झभङ्झत २०६४/०५/२९ ितेदेङ्ञि रािू 
हङ्टने ियी याहत प्रा.ङ्जव. ङ्ञर्शऺक ऩदभा ङ्छदइएको अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञिराई कानूनसम्भत बङ्ङ य भाङ्ङ 
सङ्जकने अवस्था देङ्ञिएन । अत: याहत प्रा.ङ्जव. ङ्ञर्शऺक ऩदभा धनवीय याम अभातराई िङ्चयएको 
ङ्झनमङ्टङ्ञिका सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ कानून फभोङ्ञजभ िनण ियाउन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, 

धनङ्टषाराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०९/२८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  
१८.२२ ङ्ञजल्रा धनङ्टषा, बङ्छठहन फजाय- ७ ङ्ञस्थत रे्शिय जनचेतना याङ्जष्डम प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमका ङ्ञर्शऺक 

ङ्जकसङ्टन दासरे अस्थामी अध्माऩन अनङ्टभङ्झत ऩत्र प्राप्त िये नियेको, ियेको बए सो को वैधाङ्झनकता 
यहे नयहेको, ङ्ञर्शऺा ङ्जवबाि, सानोङ्छठभी, बिऩङ्टयको च.नॊ.३५८ ङ्झभङ्झत २०७०/०३/२३ ितेको प्राप्त 
प्रङ्झतवेदनभा ङ्झनज ङ्जकसङ्टन दासरे ङ्झनमङ्टङ्ञिऩङ्झछ अध्माऩन अनङ्टभङ्झत ऩत्र प्राप्त ियेको हङ्टॉदा कािजात 
नङ्झभरेको बनी उल्रेि बई आएको य त्मस्ता ङ्ञर्शऺकराई सेवाफाट नहटाउनङ्टऩने कङ्ट नै ठोस प्रभाण 
बए सो ऩेस िनण भौका ङ्छदने ङ्झनदेर्शन बएफभोङ्ञजभ ङ्झनजरे कािजातसङ्जहतको पाइर छानङ्झफनको 
राङ्झि ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, धनङ्टषाभा ऩेस ियेको बङे्ङ व्महोया ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, धनङ्टषाको 
च.नॊ.१३८४ ङ्झभङ्झत २०७०/१०/०९ ितेको ऩत्रफाट रेिी आएको सन्दबणसभेतराई भध्मनजय 
ियी ङ्जकसङ्टन दासराई िङ्चयएको याहत कोटाको ङ्ञर्शऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञिका सम्फन्धभा प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ िनण ियाउन बनी ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, धनङ्टषाराई ङ्झभङ्झत २०७३/०९/२८ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

१८.२३ ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरूभा एक ऩटकका राङ्झि भात्र ङ्जवरे्शष आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झिताफाट स्थामी िने 
बङे्ङ ङ्झनणणम िदै ऩदऩूङ्झतणको प्रङ्जिमा अङ्ञघ फढाउने य ऩङ्टन् ङ्जवङ्झनमभभा ऩङ्चयभाजणन ियेय ऩटक ऩटक 
मस ङ्जकङ्झसभको ऩदऩूङ्झतणको फाटो िोल्ने ियेको देङ्ञिएको सन्दबणभा मो प्रवृङ्ञत्तरे रै्शङ्ञऺक उऩाङ्झध प्राप्त 
ियेय योजिायीको अवसयराई ऩिेय फसेको जनर्शङ्ञिरे अवसय प्राप्त िनण नसक्ने एवॊ िङ्टल्रा 
प्रङ्झतस्ऩधाणको दामयाराई सीङ्झभत िने ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञिएकोरे मी सफै ङ्जवषमहरूराई दृङ्जष्टित ियी ऩदऩूङ्झतण 
प्रङ्जिमा प्रायम्ब बएय स्थङ्झित िङ्चयएका वा ऩदऩूङ्झतण प्रङ्जिमाभा अिाङ्झड फङ्जढसकेको ऩदका हकभा 
भात्र एक ऩटक ऩदऩूङ्झतणको प्रङ्जिमा ऩूया िनण य अफ ङ्जवङ्झनमभ सॊर्शोधन वा नमाॉ व्मवस्थाको नाभभा 
िङ्टल्रा प्रङ्झतस्ऩधाण प्रङ्जिमाराई सीङ्झभत निनण अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ 
को दपा २८ को उऩदपा १(ि) फभोङ्ञजभ सफै ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरूराई रेिी ऩठाउने बङे्ङ 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०३/१५ को फैठकफाट ङ्झनणणम बएफभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत २०७३/०३/३१ 
को ऩत्रिाया ऩूवाणिर ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सङ्जहत नौवटै ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरूराई उऩमङ्टणि ङ्झनणणमको व्महोया 
रेिी िएकोभा ऩूवाणिर ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट हारसम्भ एक ऩटक ऩङ्झन ङ्जवरे्शष आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झिता 
निोङ्झरएको एवभ ्आमोिफाट रेिी िएको सभमभा कामणदर फनाई प्रङ्जिमा सङ्टरु िङ्चयसकेको हङ्टॉदा 
एकऩटकका राङ्झि भात्र ङ्जवरे्शष आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झिता िङ्टरा िने सम्फन्धभा सहानङ्टबङू्झतऩूवणक ङ्जवचाय 
िङ्चयङ्छदन बनी ऩूवाणिर ङ्जवश्वङ्जवद्यारम कामणकायी ऩङ्चयषदको ङ्झनणणम एवभ ् उङ्ञल्रङ्ञित प्रभाणसङ्जहत 
आमोिभा अनङ्टयोध ऩत्रहरू प्राप्त हङ्टन आएको सन्दबणभा अन्म ङ्जवषमका हकभा ऩूवण ङ्झनणणमराई कामभ 
िदै एक ऩटकका राङ्झि भात्र ङ्जवरे्शष आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झिता िङ्टरा िनण आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/१०/१३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ऩूवाणिर ङ्जवश्वङ्जवद्यारमराई सहभङ्झत ङ्छदई रेिी  
ऩठाइएको ।  

१८.२४ ङ्ञजल्रा रूऩन्देही साङ्झफक र्शॊकयनिय िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. 5 हार ङ्झतरोत्तभा नियऩाङ्झरका वडा नॊ. 
5, र्शॊकयनियभा यहेको न्मू राइट उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, रूऩन्देही कम्ऩनी ऐन, २०६३ को दपा ४ 
को उऩदपा (१) अन्तिणत दताण बए ताऩङ्झन उि दताण िायेजीको प्रङ्जिमाभा िइसकेको तथा हार उि 
ङ्जवद्यारम ङ्झभङ्झत २०६१/१०/२७ िते दताण बएको साङ्झफकको सावणजङ्झनक रै्शङ्ञऺक िङ्टठी अन्तिणत नै 
सञ् चारनभा यहेको बन् ने अनङ्टसन्धानको िभभा िङ्टल्न आएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा उि ङ्जवद्यारम सावणजङ्झनक 
रै्शङ्ञऺक िङ्टठी अन्तिणत नै सञ् चारन बए नबएको फाये उि ङ्जवद्यारमको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टिभन ङ्झनयीऺ ण िनण 
ियाउन ऩङ्ञश् चभाञ् चर ऺेत्रीम ङ्ञर्शऺा ङ्झनदेर्शनारम, ऩोिया य ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम,  रूऩन्देहीराई 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१०/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

१८.२५ सराणही ङ्ञजल्रा, सरेभऩङ्टय िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ भा सिाङ्झरत भहावीय प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमभा 
र्शौचारम ङ्झनभाणणका राङ्झि ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सराणहीफाट ङ्झनकासा बएको रु.१,२५,०००।– 

का सम्फन्धभा रु.१,५८,१७९।०४ फयाफयको कामण बएको ङ्झनभाणण कामण सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनफाट 
देङ्ञिएको य उि ङ्जवद्यारम फन्द बइसकेको बङे्ङ ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सराणहीफाट रेिी आएको 
व्महोयासभेत देङ्ञिएको हङ्टॉदा उि ङ्जवद्यारमभा ङ्झनङ्झभणत र्शौचारम तथा ङ्जवद्यारमको जग्िाको 
व्मवस्थाऩन/सॊयऺणको उऩमङ्टि प्रफन्ध ङ्झभराउन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सराणहीराई आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/११/०२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

१८.२६ ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, ऩसाणका तत्कारीन स्रोतव्मङ्ञि इन्रजीत श्रीवास्तव, ङ्जव.ङ्झन. काङ्झरभ िध्दीरे 
ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ तथा ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ भा उल्रेङ्ञित प्रावधानङ्जवऩयीत आवश्मक 
ऩूवाणधाय ऩूया नियेको, कम्ऩनीभा दताण नियेको, कम्ऩनी दताण प्रफन्धऩत्र तथा ङ्झनमभावरीसभेत ऩेस 



 

 

             166 

  

ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

नियेको य तोङ्जकएको धयौटीसभेत नयािेको अवस्थाभा ङ्ञजल्रा ऩसाण, वीयिन्ज उऩभहानियऩाङ्झरका-
१७, ङ्जऩऩयाङ्ञस्थत ऻानदा एकेडेभीराई सॊचारन अनङ्टभङ्झत ङ्छदन भनाङ्झसव हङ्टने यामसङ्जहत ङ्झसपाङ्चयस 
ियेकोभा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, ऩसाणका तत्कारीन का.भङ्ट. ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी याभ 
ङ्जवनमकङ्ट भाय ङ्झसॊहरे ऻानदा एकेडेभी प्रा.ङ्झर.राई प्राथङ्झभक तह कऺा ५ सम्भ सॊस्थाित ङ्जवद्यारम 
सॊचारन अनङ्टभङ्झत ङ्छदएको, त्मसैियी ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, ऩसाणका तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
अङ्झधकायी सदानन्द झारे सभेत ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ तथा ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ भा उल्रेङ्ञित 
प्रावधानङ्जवऩयीत आवश्मक ऩूवाणधाय ऩूया नियेको, कम्ऩनीभा दताण नियेको, कम्ऩनी दताण प्रफन्धऩत्र 
तथा ङ्झनमभावरीसभेत ऩेस नियेको य तोङ्जकएको धयौटीसभेत नयािेको अवस्थाभा ङ्ञजल्रा ऩसाण, 
याभिढवा िा.ङ्जव.स., वडा नॊ. ५ ङ्ञस्थत िङ्टरुकूर एकेडेभीराई प्राथङ्झभक तह कऺा ५ सम्भको 
सॊस्थाित ङ्जवद्यारम सॊचारन अनङ्टभङ्झत ङ्छदएको देङ्ञिन आएकोरे ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, ऩसाणका 
तत्कारीन स्रोतव्मङ्ञि इन्रजीत श्रीवास्तव, ङ्जव.ङ्झन. काङ्झरभ िध्दी, ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, ऩसाणका 
तत्कारीन का.भङ्ट. ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी याभ ङ्जवनमकङ्ट भाय ङ्झसॊह य ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, 

ऩसाणका तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी सदानन्द झासभेतरे प्रचङ्झरत ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ तथा 
ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ भा उल्रेङ्ञित प्रावधान ङ्जवऩयीतको कामण ियेको स्ऩष्ट देङ्ञिएकोरे ङ्ञजल्रा 
ङ्ञर्शऺा कामाणरम, ऩसाणका तत्कारीन स्रोतव्मङ्ञि इन्रजीत श्रीवास्तव, ङ्जव.ङ्झन. काङ्झरभ िध्दी, ङ्ञजल्रा 
ङ्ञर्शऺा कामाणरम, ऩसाणका तत्कारीन का.भङ्ट. ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी याभ ङ्जवनमकङ्ट भाय ङ्झसॊह य 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, ऩसाणका तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी सदानन्द झाको सम्फन्धभा 
सोही भन्त्रारमफाट आवश्मक कायफाही ियी जानकायी ङ्छदन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/११/०९ 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार सयकाय, ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  

१८.२७ फाजङ्टया ङ्ञजल्रा रुङ्झिन िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १, २ य ३ भा सिाङ्झरत रै्शरेश्वयी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
पैतीभा भाध्मङ्झभक तहभा स्वीकृत दयफन्दी नबएको य ङ्झनम्नभाध्मङ्झभक तहभा कामणयत स्थामी 
ङ्ञर्शऺकहरू ङ्झनङ्झभत्त प्रधानाध्माऩक हङ्टन अङ्झनच्छङ्टक यहेको अवस्थाभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
भाध्मङ्झभक तह याहत कोटाका ङ्ञर्शऺक ऩदभफहादङ्टय भल्रराई ङ्झनङ्झभत्त प्रधानाध्माऩक तोक्ने कामण 
ियेको, ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी ङ्जवऩयीत ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७१।०९।२० को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय याहत ङ्ञर्शऺक ऩदभफहादङ्टय भल्रराई प्रधानाध्माऩकभा ियेको ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
कामाणरम फाजङ्टयारे च.नॊ. ९१५ ङ्झभङ्झत २०७१।१०।०२ को ऩत्रफाट सभथणनसभेत ियेको देङ्ञिॉदा 
ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी (सॊर्शोधन सङ्जहत) को ङ्झनमभ ९३ भा उल्रेङ्ञित प्रावधानफभोङ्ञजभ प्रधानाध्माऩकको 
व्मवस्थाऩन िनण ियाउन भातहतका ङ्झनकाम भापण त आवश्मक प्रफन्ध ङ्झभराई आवश्मकतानङ्टसाय सो 
को ङ्झनमभनसभेत ियी आमोिराई जानकायी ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/११/२० को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  

१८.२८ श्री जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम तयही-४ सप्तयीका प्रधानाध्माऩक कङ्ट भयरार यामरे आमोिभा ऩेस 
ियेका ङ्झफर/बयऩाईसङ्जहतका से्रस्ता कािजात अध्ममन ियी हेदाण आ.व. २०६८।०६९ य आ.व. 
२०६९।०७० का ङ्जवङ्झबङ्ङ र्शीषणकभा िचण बएको जनाई से्रस्ताभा सॊरग्न/अङ्झबरेिीकयण िङ्चयएका 
तय िचण िनङ्टणको प्रमोजन स्ऩष्ट निङ्टरेका य औङ्ञचत्म ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेका ङ्झफर अनङ्टसायका कङ्ट र 
यकभ रु.१,०९,१३५।- ङ्झनज प्रधानाध्माऩकरे याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैँक याजङ्जवयाज र्शािाको याजस्व 
िाता नॊ. क१-१-००१ याजस्व र्शीषणक १५११२ भा ङ्झभङ्झत २०७३।११।०३ भा याजस्व 
दाङ्ञिरा िङ्चयसकेको य अन्म थऩ यकभ अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ ठोस आधाय प्रभाणहरूको अबाव 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

यहेको देङ्ञिॉदा ङ्जवद्यारमभा नमाॉ ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ 
१७१क. फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण सङ्झभङ्झत िठन िने व्मवस्था र्शीघ्र ङ्झभराई तत्ऩश्चात ्ऩूवण 
ङ्जववाङ्छदत सम्ऩूणण ङ्जवषमउऩय छरपर एवभ ्भूल्माॊकन ियाई आवश्मकतानङ्टसाय उऩमङ्टि कायफाही 
ियी सो को जानकायी आमोिराई ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/११/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय  
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम सप्तयीराई रेिी ऩठाइएको । 

१८.२९ सोन्पी दर्शैँ उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, श्रीऩङ्टय-३, भहोत्तयीभा ङ्ञर्शऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि, छात्रवृङ्ञत्त तथा 
ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्जवतयण, बवन ङ्झनभाणण रिामतभा अङ्झनमङ्झभतता बएको तथा ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेका 
ऩोियी तथा जग्िाको आम भनोभानी ढॊिरे िचण ियेको बङे्ङ उजङ्टयीभा रिाइएका आयोऩ प्रभाङ्ञणत 
हङ्टने ठोस आधाय प्रभाणहरूको अबाव यहेको देङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ प्र.अ.को 
व्मवस्थाऩन बएको नदेङ्ञिॉदा ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी (सॊर्शोधनसङ्जहत) को ङ्झनमभ ९३ भा उल्रेङ्ञित 
प्रावधानफभोङ्ञजभ प्रधानाध्माऩकको व्मवस्थाऩन िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/११/३० 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा ङ्जवबािराई रेिी ऩठाइएको ।  

१८.३० कङ्ट टीडाॉडा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, भकैफायी दोरिाका प्र.अ. र्शॊकयरार शे्रष्ठरे सयकायी यकभ 
िाइभासी व्मङ्ञिित राबका राङ्झि प्रमोि ियी भ्रष्टाचाय ियेको प्रभाङ्ञणत हङ्टन सक्नेसम्भको सफङ्टद 
प्रभाण नबएको य ङ्झनजफाट सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना हाङ्झन नोक्सानी बए ियेको, भासेको अवस्था 
नदेङ्ञिए ताऩङ्झन प्राथङ्झभक ङ्ञर्शऺक टीका उप्रेती राभो सभमसम्भ ङ्जवद्यारमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहॉदा यहॉदै 
ऩङ्झन ङ्झनजको नाभभा तरफबत्ता ङ्झनकासा भाि ियी हाङ्ञजय बएको अवङ्झधको तरफ बत्ता ब ङ्टिानी 
ङ्छदई फाॉकी यहेको यकभ ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरमभा ङ्जपताण नियेको एवॊ उच्च भाध्मङ्झभक तहभा 
अध्माऩनका राङ्झि ङ्ञर्शऺकिम दीऩककङ्ट भाय रम्सार य ङ्झनभणरा कङ्ट भायी काफ्रेराई कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञि 
ियेको बङ्झनए ताऩङ्झन ङ्झनजहरूरे ङ्जवद्यारमभा हाङ्ञजय बई अध्माऩन नै नियाएको अवस्थाभा सभेत 
ङ्झनजहरूकै नाभभा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम दोरिाफाट ङ्ञर्शऺक अनङ्टदानको ङ्झनकासा भाि ियेको य 
सो यकभ ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणमानङ्टसाय प्र.अ. र्शॊकयरार शे्रष्ठसभेत सोही 
ङ्जवद्यारमभा कामणयत अन्म ङ्ञर्शऺकहरूरे ङ्झफहानी सत्रभा उच्च भा.ङ्जव.तहभा ऩढाई ऩाङ्चयश्रङ्झभकको 
रूऩभा फङ्टझेको देङ्ञिएको हङ्टॉदा मस सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही िनणका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/११/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा ङ्जवबािराई रेिी ऩठाइएको ।  

१८.३१ यौतहट ङ्ञजल्रा याजऩङ्टय पयहदवा स्रोत केन्र अन्तिणत िाङ्ञन्त प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, जोकहा-4, 
यौतहटभा कङ्ट र ङ्झनकासा यकभ रु.11,26,449।27 यहेकोभा सो भध्मे रु.9,25,594।-  
िचणको ङ्झफर बयऩाई ऩेस ियेकोभा हार िाङ्ञन्त प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम जोकहा -४, को नाभभा यहेको 
िाताभा ङ्झभङ्झत 2073/11/18 को याङ्जष्डम वाङ्ञणज्म फैंक र्शािा कामाणरमको िौय यौतहटको 
स्टेटभेन्ट अनङ्टसाय रु.2,04,749।27 भौज्दात फाॉकी नै यहेकोरे तत्कारीन ङ्जवद्यारमका 
प्रधानाध्माऩक सभेतफाट कङ्ट नै ऩङ्झन यकभ असङ्टर उऩय िनङ्टणऩने ङ्जवद्यभान अवस्था नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा 
प्रस्तङ्टत ङ्जवषमभा ऩङ्झछ कही ॊ कतैफाट थऩ प्रभाण िङ्टल्न आएभा कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टने ियी उि 
ङ्जवद्यारमको नाभभा यहेको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण िनणका राङ्झि 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१२/१० को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम यौतहटभा रेिी 
ऩठाइएको ।  

१८.३२ यौतहट ङ्ञजल्रा दङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, िौय न.ऩा.-१३, ङ्झसङ्झसणमाका प्रधानाध्माऩक 
याजेन्र हजयारे ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, यौतहटफाट ङ्जवद्यारमराई प्राप् त यकभ ङ्जहनाङ्झभना एवॊ हाङ्झन 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

नोक्सानी ऩङ्टर् माएको तथा झङ्टठा अध्माऩन अनङ्टभङ्झत ऩत्र ऩेस ियी ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरएको बङे्ङ व्महोया 
सॊकङ्झरत सफङ्टद प्रभाण तथा कािजातहरूफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने कङ्ट नै आधाय प्रभाणहरू नबेङ्जटए ताऩङ्झन उि 
ङ्जवद्यारमरे ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, यौतहटफाट आ.व. २०६७।०६८ भा दङ्टईकोठे बवन 
ङ्झनभाणणका राङ्झि ङ्झनकासा बएको रु.६,५०,०००।-  यकभफाट ङ्जवद्यारमको नाभभा ०-१-१४  
जग्िा िङ्चयद ियेको, सो सम्फन्धभा ङ्ञर्शऺा ङ्जवबाि, सानोङ्छठभी, बिऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत २०७२।०९।२६ 
भा बएको सम्फद्ध ऩदाङ्झधकायीहरूराई ङ्जवबािीम कायफाही िने बङे्ङसभेतको ङ्झनणणम हारसम्भ ऩङ्झन 
कामाणन्वमन नियेको/नियाएको देङ्ञिएकोरे सो ङ्झनणणम तत्कार कामाणन्वमन िनण य दङ्झरत 
साभङ्टदाङ्जमक प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, ङ्झसङ्झसणमा, यौतहटको नाभभा िङ्चयद िङ्चयएको उल्रेङ्ञित ०-१-१४ 
(एक कठ्ठा चौध धङ्टय) जग्िा सभामोजन हङ्टन िएको यत् नकन्मा ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, ङ्झसङ्झसणमा, 
िौयको नाभभा तत्कार हस्तान्तयण ियी/ियाई जानकायी आमोिभा ङ्छदन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/१२/१७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा ङ्जवबाि, सानोङ्छठभी, बिऩङ्टयराई रेिी ऩठाइएको ।  

१८.३३ इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ करेज सॊचारन िनण २०६७ सारभा ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमफाट भनसाम ऩत्र ङ्झरई प्रत्मेक 
वषण रु. ६ राि फङ्टझाई नवीकयण िदै आएकोभा ङ्झत्र.ङ्जव.ङ्जव. रे सम्फन्धन सम्फन्धभा कङ्ट नै ङ्झनणणम 
नियी अन्माम ियेको बङे्ङ उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा ङ्झत्रब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सॊिठन तथा रै्शङ्ञऺक 
प्रर्शासनसम्फन्धी ङ्झनमभ २०५० एवॊ अन्म सम्फद्ध कानूनी व्मवस्थाफभोङ्ञजभ कानूनी प्रङ्जिमा ऩूया 
ियी आवेदन ियेको ङ्झसम्वामोङ्जटक इन्टयनेसनर इङ्ञन्स्टच्मङ्टट अप टेक्नोरोजी ङ्झसनाभॊिरसभेतका 
करेजहरूराई सम्फन्धन ङ्छदन ङ्झभल्ने/नङ्झभल्ने सम्फन्धभा आवश्मक ङ्झनणणम ङ्झरनका राङ्झि आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७४/०१/२१ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झत्र.ङ्जव.ङ्जव. उऩकङ्ट रऩङ्झतको कामाणरमराई रेिी  
ऩठाइएको । 

१८.३४ सराणही ङ्ञजल्रा नोकैल्वा -९, ङ्ञस्थत प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम ङ्जऩऩया सिारनभा नयहेको बङे्ङ ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
नआए ताऩङ्झन सो ङ्जवद्यारमभा ङ्झभङ्झत २०६५।५।१७ देङ्ञि २०७१।५।९ सम्भ ङ्जवङ्झबङ्ङ 
र्शीषणकभा ङ्झनकासा बएको यकभ रु.१९,२०,०४७।– भध्मे रु.२,८९,३२४।०१ ङ्जहनाङ्झभना बएको 
देङ्ञिन आएकोभा नेऩार फैंक ङ्झरङ्झभटेड, भरॊिवा र्शािाभा यहेको ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सराणहीको 
याजश्व िाता नॊ. १५११२ भा जम्भा रु.२,९०,३१९।०१ ङ्जवद्यारमका तत्कारीन प्रधानाध्माऩक 
कभरेर्शकङ्ट भाय मादवरे जम्भा ियेको फैंक बौचयहरू प्राप्त बई ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सराणहीको 
ऩत्रहरू सभेतफाट सो व्महोया ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकोरे प्रस्तङ्टत उजङ्टयीफाट कोही कसैउऩय भङ्टद्दा चराउन 
सफङ्टद प्रभाणको अबाव यहेकोरे ऩङ्झछ कही ॊ कतैफाट थऩ प्रभाण प्राप्त हङ्टन आएभा कानूनफभोङ्ञजभ 
हङ्टने ियी उि ङ्जवद्यारमको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त बए सो को सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩनका राङ्झि 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०२/१६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सराणहीभा रेिी 
ऩठाइएको ।  

१८.३५ श्री नेऩार याङ्जष्डम ङ्झनभाणण उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमका ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक तह ङ्छितीम शे्रणीका 
ङ्ञर्शऺक फासङ्टप्रसाद सङ्टवेदीरे भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्राङ्ञस्थत प्रिङ्झत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा ङ्झभङ्झत 
२०५१।११।१६ भा ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक तहको स्थामी ङ्ञर्शऺकभा ङ्झनमङ्टङ्ञि प्राप्त ियेको, ङ्ञजल्रा 
ङ्ञर्शऺा कामाणरम काठभाडौंको ङ्झभङ्झत २०६८।४।२४ को ङ्झनणणमरे ङ्झनजको काठभाडौं ङ्ञजल्रा 
भूरऩानीङ्ञस्थत याङ्जष्डम ङ्झनभाणण उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा ङ्ञजल्रान्तय सरुवा बएको, हेटौँडाको 
प्रिङ्झत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक तह ङ्छितीम शे्रणीको स्थामी ङ्ञर्शऺक ऩदभा कामणयत 
यहेकै अवस्थाभा हेटौँडा क्माम्ऩस सिारक सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०६७ ऩौष २९ ितेको ङ्झनणणमानङ्टसाय 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

ङ्झभङ्झत २०६६ चैतदेङ्ञि रािू हङ्टने ियी ङ्झनज ङ्ञर्शऺा/स्वास्थ्म ङ्ञर्शऺा ङ्जवषमको ऩूणणकारीन उऩ-

प्राध्माऩकभा ङ्झनमङ्टङ्ञि बई २०६८ असायसम्भ कामणयत यहेको य २०६६ चैतदेङ्ञि २०६८ 
असायसम्भ ङ्झनजरे ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी २०५९ (सॊर्शोधनसङ्जहत) को ङ्झनमभ १३३ (१) को देहाम 
(ज) को व्मवस्थाङ्जवऩयीत ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी य व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको स्वीकृङ्झत फेिय हेटौँडा 
क्माम्ऩसभा ऩूणणकारीन उऩ-प्राध्माऩकका रूऩभा सभेत कामणयत यही ङ्जवद्यारम तथा क्माम्ऩस दङ्टफै 
सॊस्थाफाट ियी दोहोयो सङ्टङ्जवधा उऩबोि ियेको, साभङ्टदाङ्जमक क्माम्ऩसभा ऩूणणकारीन उऩ-प्राध्माऩकभा 
काभकाज ियेका व्मङ्ञिहरूभध्मेफाट ऩी.एच.डी. अध्ममनका राङ्झि भनोनमनभा ऩयी सो फाऩत 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम अनङ्टदान आमोिफाट रु.८५,०००।- निद यकभ प्राप्त ियेको य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोिफाट अनङ्टसन्धान प्रायम्ब बए ऩश्चात ्ङ्झनजराई प्राप्त हङ्टने फाॉकी यकभ ङ्जवश्वङ्जवद्यारम 
अनङ्टदान आमोिफाट योक्का ियी ङ्झनजराई बङ्जवष्मभा त्मस्तो वृङ्ञत्त प्राप्त िनण ङ्झनषेध िङ्चयएको ऩाइमो । 
ङ्झनज फासङ्टप्रसाद सङ्टवेदीरे ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी २०५९ (सॊर्शोधनसङ्जहत) को ङ्झनमभ १३३ (१) को 
देहाम (ज) फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी य व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको स्वीकृङ्झत ङ्झरएय भात्र 
ङ्जवद्यारम फाङ्जहय काभकाज िनङ्टणऩनेभा स्वीकृङ्झत नै नङ्झरई ङ्जवद्यारम फाङ्जहय काभकाज ियी 
ङ्झनमभङ्जवऩयीत कामण ियेको य दोहोयो सङ्टङ्जवधासभेत उऩबोि ियेको देङ्ञिॉदा प्रचङ्झरत ङ्ञर्शऺा ऐन तथा 
ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ िनण य सो को जानकायी आमोिभा ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७४/०२/१८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा ङ्जवबािराई रेिी ऩठाइएको ।  

१८.३६ ङ्झसयहा ङ्ञजल्रा, ङ्ञजवा िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. ३ भा सिाङ्झरत ङ्ञर्शव प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम ङ्झसयहाको ङ्झभङ्झत २०७१।०३।२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय फन्द िङ्चयएको उि 
ङ्जवद्यारम सिारन अवङ्झधभा सयकायी अनङ्टदानको यकभ ङ्जहनाङ्झभना दङ्टरुऩमोि बएको बङ्ङ 
सक्नेसम्भको आधाय प्रभाणहरूको अबाव यहेको, डङ्टभयी िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ- ३ का 
याभङ्जवरास मादवरे ङ्जवद्यारमराई उऩरब्ध ियाउन कफङ्टङ्झरमतनाभा ियेको ङ्झनजका नाभभा दताण 
यहेको १ कठ्ठा जग्िाभा ककण ट ऩातारे छाएको कच्ची टहयो फनाई ङ्जवद्यारम सिारन बएको, सो 
जग्िाभा आ.व. २०६९।०७० भा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरमफाट ङ्झनकासा बएको यकभफाट 
र्शौचारम ङ्झनभाणण बएकोरे उि ङ्जवद्यारमराई प्रदान िने बनी कफङ्टङ्झरमतनाभा ियेको १ कठ्ठा 
जग्िाको हारको स्वाङ्झभत्वको अवस्था मङ्जकन ियी उि जग्िा,  ङ्झनङ्झभणत कच्ची टहया य र्शौचारम 
सभेतको सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩन िनण आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०२/१८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा 
ङ्ञर्शऺा कामाणरम ङ्झसयहाराई रेिी ऩठाइएको । 

१८.३७ तत्कारीन उच्च भाध्मङ्झभक ङ्ञर्शऺा ऩङ्चयषद्, नेऩारिञ्ज कामाणरम (हारको याङ्जष्डम ऩयीऺा फोडण र्शािा 
कामाणरम, नेऩारिञ्ज) भा तल्रो तहभा कामणयत कामाणरमका कभणचायीहरूराई कामाणरम प्रभङ्टि 
फाहेक अन्म ऩदभा सभेत ङ्झनङ्झभत्त बई काभकाज िये फाऩत उऩल्रो ऩदको तरफ िचण रेख्न े
ऩङ्चयऩाटीको अन्त्म िनण तथा ङ्झनमभङ्जवऩयीत िाइयहेको फढी तरफ सम्फङ्ञन्धत कभणचायीहरूफाट 
असङ्टर उऩय िने कदभ उठाउन वाञ्छनीम देङ्ञिएको तथा मस्तो त्र ङ्टङ्जटऩूणण कामण प्रणारीराई 
सच्माउन आवश्मक कायफाहीका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०२/२२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा 
भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको ।  

१८.३८ ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामाणरम अघाणिाॉची अन्तिणत तत्कार ङ्ञजल्रा अस्ऩतार, अघाणिाॉचीभा भेङ्झडकर 
अङ्झधकृत ऩदभा कामणयत डा. श्रीयाभ ङ्ञघङ्झभयेरे सयरा सत्मनायामण मादव करेज, नयऩटिॊज, 

बायतफाट प्रथभ शे्रणीभा उत्तीणण ियेको आइण.एस्सी. को झङ्टठा, नक्करी रै्शङ्ञऺक मोग्मताको 
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प्रभाणऩत्रहरू ऩेस ियी एभ.फी.फी.एस. अध्ममन एवभ ् उऩाङ्झध प्राप्त ियी नेऩार भेङ्झडकर 
काउङ्ञन्सरफाट ङ्ञचङ्जकत्सक दताण प्रभाणऩत्र ङ्झरइण ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामाणरम, अघाणिाॉची अन्तिणत 
तत्कार ङ्ञजल्रा अस्ऩतार, अघाणिाॉचीभा भेङ्झडकर अङ्जपसयभा कयायभा ङ्झभङ्झत २०६३।११।०३ 
देङ्ञि ङ्झभङ्झत २०६५।११।०२ सम्भ याष्डसेवकको रूऩभा फहार यही सयकायी सेवा सङ्टङ्जवधा 
उऩबोि ियेको देङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्झनजरे आठ वषणअङ्ञघ ङ्ञजल्रा अस्ऩतार, अघाणिाॉचीभा भेङ्झडकर 
अङ्जपसयभा कयाय सेवाभा काभ ियेकोभा हार ङ्झनज याष्डसेवकको रूऩभा कामणयत यहेको नदेङ्ञिएको 
य ङ्झनजरे आइण.एस्सी. को नक्करी रै्शङ्ञऺक मोग्मताका प्रभाणऩत्रहरू ङ्झरइण नेऩार भेङ्झडकर 
काउङ्ञन्सरफाट ङ्ञचङ्जकत्सक दताण प्रभाणऩत्र प्राप्त ियी सो हैङ्झसमतरे राब एवभ ्सङ्टङ्जवधा सभेत ङ्झरएको 
देङ्ञिएको हङ्टॉदा भेङ्झडकर अङ्जपसय श्रीयाभ ङ्ञघङ्झभयेराइण आवश्मक कायफाही िनण आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७४/०२/२२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरराइण रेिी ऩठाइएको ।  

१९.  सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास अन्तिणत 

१९.१ ङ्ञजल्रा भहोत्तयी ङ्झसस्वाकटैमा िा.ङ्जव.स. को आ.व.२071/072 को रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवदेनरे 
औल्माएका ङ्जवङ्झबन् न फेरुजङ्ट ऩेश्कीहरूतपण  रु.24,34,725।46 भध्मे रु.16,09,603।46 
ऩेश्की पर्छ्यौट िङ्चयएको बन् ने व्महोयाको ङ्झसस्वाकटैमा िा.ङ्जव.स. को च.नॊ.10 ङ्झभङ्झत 
2073/04/04 ितेको ऩत्रफाट िङ्टल्न आएको अवस्था ङ्जवद्यभान हङ्टॉदा नेऩार सयकायको यकभ 
हाङ्झन नोक्सानी बएको अवस्था नदेङ्ञिएको य फाॉकी यहेको ऩेश्की यकभ ङ्झसस्वाकटैमा िा.ङ्जव.स. 
भहोत्तयीफाटै पर्छ्यौट िने ियाउने व्मवस्था िनण ियाउन ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, 

भहोत्तयीराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  
१९.२ बिऩङ्टय ङ्ञजल्रा साङ्झफक झौिेर िा.ङ्जव.स. भा फारङ्टवा तथा ऩानी ङ्झनकासी सेवा र्शङ्टल्क उठाउने ठेक्का 

ङ्झरनेहरूसॉि फाॉकी फक्मौता यकभ असङ्टर उऩय िनेतपण  कङ्ट नै कायफाही प्रङ्जिमा नअऩनाई ङ्झनजहरूकै 
रिानी य नेततृ्वभा ङ्झनजहरूको ऩङ्चयवायका सदस्मको पयक पयक नाभफाट ठेक्का ङ्छदने ङ्झरने कामण 
बएको ऩाइएकोरे सम्फङ्ञन्धत ठेकेदाय य तत्कारीन िा.ङ्जव.स. सङ्ञचवहरू सभेतको राऩयफाहीऩूणण 
कामण ङ्झथएन बङ्ङ सङ्जकने अवस्था य ङ्ञस्थङ्झत नयहेको हङ्टॉदा ठेकेदायहरूरे ङ्झतनङ्टण फङ्टझाउनङ्टऩने फाॉकी 
यहेको फक्मौता यकभहरू तत ् तत ् व्मङ्ञिहरूफाट कानूनफभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय िने ियाउनेतपण  
कदभ उठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम 
ङ्जवकास भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 
िा.ङ्जव.स.का तत्कारीन िा.ङ्जव.स. सङ्ञचवहरू धाताभङ्ञण ऩोख्ररे, अङ्ञम्फका ङ्झनयौरा य सङ्टयेर्शकङ्ट भाय 
काफ्रेरे साङ्झफक झौिेर िा.ङ्जव.स. फाट फारङ्टवा ङ्झनकासी ठेक्का य ऩानी ङ्झनकासी ठेक्का ङ्छदने िभभा 
ठेकेदायहरूरे िा.ङ्जव.स.भा ङ्झतनङ्टण फङ्टझाउनङ्टऩने ठेक्का यकभ फाॉकी फक्मौता यहे बएको अवस्थाभा उि 
फाॉकी फक्मौता यकभको पयपायक एवभ ्असङ्टर उऩय नियी ऩङ्टन् ङ्झनज ठेकेदायहरूकै ऩङ्चयवायका 
सदस्महरूका नाभभा ऩङ्टन् ठेक्का ङ्छदने कामण िये ियाएको हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिन िङ्टल्न 
आएको य िा.ङ्जव.स.रे प्राप्त िने यकभ वषौंसम्भ ठेक्का प्राप्त िने व्मङ्ञिहरूफाट ङ्झतनण फङ्टझाउनका 
राङ्झि तयताकेता एवभ ् असङ्टर उऩय िने ियाउने कामण िये ियाएको नदेङ्ञिॉदा ङ्झनजहरूको उि 
राऩयफाहीऩूणण कामणका सम्फन्धभा आवश्मक छानङ्झफन ियी ियाई कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक 
कायफाही िने ियाउनेतपण  कदभ उठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  
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१९.३ रङ्झरतऩङ्टय उऩ-भहानियऩाङ्झरका कामाणरम, ऩङ्टल्चोकफाट रङ्झरतऩङ्टय उऩ-भहानियऩाङ्झरका, वडा नॊ २ 
सानेऩाका सङ्जवनबि जोर्शीराई आवासीम बवन ङ्झनभाणण िनणका राङ्झि नक्साऩास स्वीकृत ङ्छदए 
ताऩङ्झन स्वीकृत नक्साफभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभाणण नियी रङ्झरतऩङ्टय उऩ-भहानियऩाङ्झरका कामाणरमका 
प्राङ्जवङ्झधक कभणचायीहरूको ङ्झभरेभतोभा हयेक तल्राभा २/२ ऩङ्चयवाय फस्न ङ्झभल्ने ियी साभूङ्जहक 
आवासको आकाय, ढाॉचा, रूऩ ऩङ्चयवतणन ियी बवन ङ्झनभाणण िने तथा स्वीकृत भाऩदण्डङ्जवऩयीत 
ङ्झनभाणण कामण िनण नङ्झभल्ने तथ्मित जानकायी हङ्टॉदाहङ्टॉदै स्थरित प्रङ्झतवदेन ऩेस िने कामण ियी िरत 
ङ्झनभाणण कामणराई उल्रेि नियी बवन ङ्झनभाणण आचायसॊङ्जहता ङ्जवऩयीत बौङ्झतक ऩूवाणधाय तथा 
साभाङ्ञजक वातावयणीम ऩऺभा सभेत असय ऩङ्टर् माउने ियी ङ्झनभाणण कामणको रूऩ ऩङ्चयवतणन ियाई 
ङ्झनभाणण भाऩदण्डङ्जवऩयीत कामण सम्ऩङ्ङ प्रभाण ऩत्र प्रदान िने कामणभा सॊरग्न यहेका रङ्झरतऩङ्टय उऩ-
भहानियऩाङ्झरका कामाणरम, ऩङ्टल्चोकका इङ्ञन्जङ्झनमयहरू उऩेन्र नामक य भहेन्र भहजणन, 

ङ्झस.इङ्ञन्जङ्झनमय रुरप्रसाद िौतभ य तत्कारीन कामणकायी अङ्झधकृत तायफहादङ्टय काकीको हकभा 
तहाॉफाट छानङ्झफन ियी ङ्झनजहरूराई कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो को जानकायी 
आमोिभा सभेत रेिी ऩठाउनका राङ्झि रङ्झरतऩङ्टय उऩ-भहानियऩाङ्झरका कामाणरमका तत्कारीन 
कामणकायी अङ्झधकृत (हार प्र.ङ्ञज.अ. ङ्झसन्धङ्टरी) तायाफहादङ्टय काकीका हकभा नेऩार सयकाय, िृह 
भन्त्रारम य अन्म याष्डसेवकहरूको हकभा सङ घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारमभा 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  
रङ्झरतऩङ्टय उऩ-भहानियऩाङ्झरका कामाणरम, ऩङ्टल्चोकको नक्सा र्शािाका िङ्चयदाय याजभान भहजणनरे 
आफ्नो ङ्ञजम्भेवायीभा यहेको सङ्जवनबि जोर्शीको आवासीम बवन ङ्झनभाणणका राङ्झि ऩास ियेको 
नक्सा रिामतको सक्कर से्रस्ता कािजातहरूको पाइर कामाणरमभा िोजी बएको फित पेरा ऩने 
ियी ठीक दङ्टरुस्त याख्नङ्टऩनेभा उि कािजातहरूको पाइर हयाएको िङ्टल्न आएकोरे ङ्झनजरे 
जानीजानी आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारना िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियेको 
अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिन आएकोरे ङ्झनजराई कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही ियी सो को जानकायी 
आमोिभा सभेत रेिी ऩठाउन प्रचङ्झरत नेऩारको सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ सङ घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम 
ङ्जवकास भन्त्रारमभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

१९.४  म्माग्दी ङ्ञजल्राको वेनी दयवाङ सडक िण्डको राम्ऩाटा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण कामणभा ङ्ञजल्रा ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको कामाणरम, म्माग्दीफाट अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङ सम्फन्धभा आ.व. 2०६९।०७० भा 
फेनी दयफाङ सडक िण्डको राम्ऩाटा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रणको कामणको ङ्झनभाणण कामण िदाण िोराको 
ङ्जकनायाभा फाॉधको RCC Foundation २÷३ ङ्झभटयसम्भको हङ्टनङ्टऩनेभा जम्भा ०.५ ङ्झभटयको र.ई. 
ियेको, टेवा ऩिाणरको उचाइ ७ ङ्झभटय बएकोरे त्मसको फेस प्राङ्जवङ्झधक नम्स अनङ्टसाय उचाइको 
आधा अथाणत ३.५ ङ्झभटय हङ्टनङ्टऩनेभा २.१० ङ्झभटय यािेको, िोराको धाय ऩङ्चयवतणन ियाउने प्रमास 
नियेको, Masonary wall भा ङ्झसभेन्ट याम्रोसॉि सेङ्जटङ बई Full Strength ङ्झरन नऩाउॉदै ढङ्टॊिा 
सङ्जहतको भाटो ङ्जपङ्झरङ बएको जस्ता कभी कभजोयीहरू ियेको देङ्ञिन िङ्टल्न आएको य सोही 
फभोङ्ञजभको ङ्झनभाणण कामण सम्ऩङ्ङ हङ्टने ङ्झफङ्ञत्तकै ङ्झभङ्झत २०७०।०३।०३ भा म्माग्दी िोराभा 
आएको फाढी तथा भाङ्झथफाट झयेको ऩङ्जहयोरे ङ्चयटेङ्झनङ वार रिामतका ङ्झनभाणण िङ्चयएका सॊयचना 
बङ्ञत्कन िएको बङे्ङसभेत हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिन आएकोरे मस प्रकृङ्झतको ङ्झनभाणण 
कामणका सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही ियी ियाई सो कायफाहीको जानकायी आमोिभा सभेत 
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रेिी ऩठाउन नेऩार सयकाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारमभा आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०९/२१ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१९.५  सराणही ङ्ञजल्रा, ङ्झससौठ िा.ङ्जव.स.का सङ्ञचवको घयको ब ङ्टइॉभा यहेको यकभ घूस/ङ्चयसवत फाऩत ङ्झनज 
िा.ङ्जव.स. सङ्ञचव अनङ्टऩप्रसाद श्रीवास्तव स्वम ॊरे ङ्झरएको यकभ नै हो बङे्ङ ङ्जवश्वासमोग्म आधाय 
नदेङ्ञिएको, साथै श्रव्मदृश्म य फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का सभेतफाट घयको ब ङ्टइॉभा त्मसै यहे ऩयेको अवस्थाभा 
फयाभद बएको देङ्ञिएको, िा.ङ्जव.स. सङ्ञचवरे यकभ ङ्झरई पारेको बङे्ङ श्रव्मदृश्म सभेतफाट 
नदेङ्ञिॉदा सराणही ङ्ञजल्रा, ङ्झससौठ िा.ङ्जव.स. का िा.ङ्जव.स. सङ्ञचव अनङ्टऩप्रसाद श्रीवास्तव य प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक याभाऻा फैठारे सोही िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ७ य ८ जोड्ने फाटोभा भाटो ऩङ्टने कामणका राङ्झि 
िा.ङ्जव.स. को कामाणरमफाट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट रु.१,००,०००।– यकभको ब ङ्टिानी ङ्झसपाङ्चयस िदाण 
रु.११,०००।– घूस ङ्चयसवत भाि ियेको बङे्ङ उजङ्टयीको व्महोया प्रभाङ्ञणत हङ्टन सक्नेसम्भको ठोस 
आधाय य प्रभाणको अबाव यहेको देङ्ञिॉदा िा.ङ्जव.स. सङ्ञचव अनङ्टऩप्रसाद श्रीवास्तव य प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक याभाऻा फैठाराई अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा आमोिफाट ङ्झनरम्फन िङ्चयएकोभा सो 
ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वाका राङ्झि ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, सराणहीभा आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/१०/०३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१९.६ रूऩन्देही ङ्ञजल्रा कम्हङ्चयमा िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा दङ्झरत विण उत्थान सभन्वम सङ्झभङ्झतका सङ्ञचव 
जग्िङ्ट धोफीरे िा.ङ्जव.स.भा यहेका ऩोियी ठेक्काफाऩत फङ्टङ्ञझङ्झरएको यकभ रु.२०,०००।- फाट 
ङ्झसॊचाइका राङ्झि स्मारो ट्यङ्टफवेर ङ्झनभाणण ियेको देङ्ञिएकोरे ङ्जहनाङ्झभना ियी भ्रष्टाचाय ियेको बङ्ङ 
सङ्जकने आधाय प्रभाण नदेङ्ञिए ताऩङ्झन िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा यहेका ऩोियीहरू ङ्झनमभानङ्टसाय 
ठेक्क्काभा रिाई प्राप्त हङ्टने यकभ िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कोषभा दाङ्ञिरा ियी िाउॉ ऩङ्चयषदको 
ङ्झनणणम अनङ्टसाय उि यकभ ङ्जवङ्झनमोजन ियी मोजनाहरू सॊचारन िनङ्टणऩने दाङ्जमत्व बएका तत्कारीन 
िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत सङ्ञचव छेदीप्रसाद चौधयीरे सो नियी आपैं रे अध्मऺता ियेको दङ्झरत विण 
उत्थान सभन्वम सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणम अनङ्टसाय बनी दङ्झरत फस्तीभा यहेको एउटा ऩोियी २०७० सार 
देङ्ञि २०७५ सारसम्भका राङ्झि रु.२०,०००।- भा ठेक्काभा रिाई उि यकभ िाउॉ ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत कोषभा दाङ्ञिरा नियी सो यकभफाट दङ्झरत फस्तीभा िानेऩानीका राङ्झि हेण्ड ऩाइऩ जडान 
िने बङ्झनएकोभा सो को सट्टा ङ्झसॊचाइका राङ्झि स्मारो ट्यङ्टफवेर जडान िदाणसभेत कङ्ट नै अनङ्टिभन, 

ङ्झनदेर्शन नियेको तथा भाछा ऩोियीका ठेकेदायराई ङ्छदएको ऩट्टा ऩत्र िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
चरानी ङ्जकताफभा चरानीसभेत ियेको नदेङ्ञिएकोरे िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत सङ्ञचव छेदीप्रसाद 
चौधयीराई अफ उऩयान्त आङ्झथणक ङ्जिमाकराऩहरू िदाण सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ य 
सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को अधीनभा यही िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७४/०१/२५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारमराई रेिी 
ऩठाइएको ।  

१९.७ साङ्झफक कयङ्जहमा िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 9 हार ङ्झतरोत्तभा नियऩाङ्झरका वडा नॊ. 12 ङ्जक.नॊ. 106 
को बिवती डङ्टम्रकेो नाभभा दताण यहेको ज.ङ्झफ. 0-11-11 तथा उि ङ्जकत्ताभा घय िोठसभेत तथा 
जग्िाको ऩूवणऩङ्जट्ट ऩक्की सडक यहेको जग्िा हक हस्तान्तयणको प्रङ्जिमाभा झङ्टठा व्महोयाको 
ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा बएको जग्िा हक हस्तान्तयण हङ्टन िएको कायण ऋणी धनीरे झङ्टठा 
ङ्जववयण ऩेस ियी ङ्झरित ऩाङ्चयत ियाई याजश्व छङ्टट हङ्टन िएको जम्भा रु.73980।- य जङ्चयवाना 
फाऩतको जम्भा रु.3000।- सभेत जम्भा रु.76980।- भारऩोत कामाणरम रूऩन्देहीरे 
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सम्फङ्ञन्धत जग्िा धनीहरूफाट असङ्टर उऩय िङ्चयसकेको देङ्ञिएको, िरत ङ्जववयण ऩेस ियी आभाफाट 
छोया फङ्टहायीराई ङ्झरित ऩाङ्चयत ियाउॉदा छङ्टट हङ्टन िएको याजश्व यकभ भारऩोत कामाणरम 
रूऩन्देहीफाट असङ्टर उऩय बइसकेका कायण सयकायराई कङ्ट नै हाङ्झन नोक्सानी बएको नदेङ्ञिए 
ताऩङ्झन मस कामणभा भारऩोत कामाणरमरे याजश्व असङ्टर िने आधाय स्थानीम ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस 
नै भङ्टतम रूऩभा यहेको देङ्ञिएकोरे भारऩोत कामाणरमका कभणचायीहरूफाट कङ्ट नै िैयकानूनी कामण 
ियेको देङ्ञिन आएन तय ङ्झतरोत्तभा नियऩाङ्झरका कामाणरमरे घय फाटो तथा चौङ्जकल्रा ङ्झसपाङ्चयस 
ङ्छदॊदा कङ्ट नै सावधानी नअऩनाई ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी ऩूया नियेको कायण याजस्व छरी हङ्टन िएको 
अवस्था देङ्ञिन आएकोरे तत्कारीन ङ्झतरोत्तभा नियऩाङ्झरका कामाणरम रूऩन्देहीका तत्कारीन 
र्शािा अङ्झधकृत फितफहादङ्टय िड्काराई आवश्मक कायफाही िनण आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७४/०२/१८ को ङ्झनणमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारम भापण त रेिी 
ऩठाइएको ।                                                        

२०.   िानेऩानी तथा सयसपाइ भन्त्रारम अन्तिणत 

२०.१  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाणरम, काभ्ररेे बकूम्ऩऩश्चात याहत ङ्जवतयणका राङ्झि सहयी 
ङ्जवकास भन्त्रारमफाट ङ्झनकासा बएको यकभफाट साभग्री िङ्चयद िनङ्टणऩूवण ङ्झनमभसॊित िानेऩानी 
आमोजनाभा ऩङ्टिेको ऺङ्झतको ङ्जववयण सॊकरन िने, Proper राित अनङ्टभान तमाय िने य ङ्जवतयण 
प्रणारीराई सभेत च ङ्टस्त, दङ्टरुस्त य ऩायदर्शॉ फनाउने कामण ियेको नऩाइएकोरे मस सम्फन्धभा 
कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिभा ऩठाउन िानेऩानी तथा 
सयसपाइ भन्त्रारमराई ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

२०.२ बकूम्ऩ प्रबाङ्जवत घय–ऩङ्चयवायराई उऩरब्ध ियाउन िानेऩानी तथा सयसपाइ सफ-ङ्झडङ्झबजन कामाणरम, 

यसङ्टवारे ऩाइऩ तथा सयसपाइसम्फन्धी ङ्जवङ्झबन् न साभानहरू िङ्चयद सम्फन्धभा भहारेिा ऩयीऺकको 
कामाणरमरे आ.व. २०७१/०७२ भा बएको िचणको रेिाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ ियी तमाय ियेको 
प्रङ्झतवेदनभा िानेऩानी तथा सयसपाइ सव-ङ्झडङ्झबजन कामाणरम, यसङ्टवारे ियेको उद्धाय साभग्री िङ्चयद 
य ङ्जवतयण प्रङ्जिमाका ङ्जवषमभा ङ्ञजल्रा दैवीप्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणणम ियाई िचण िनङ्टणऩने य 
िचण िङ्चयसकेऩङ्झछ ऩङ्झन सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टभोदन िनङ्टणऩनेभा सो ियेको नऩाइएको य ङ्ञजल्रा दैवीप्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतसॉि सभन्वम ियी िचण िनङ्टणऩने यकभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणम नियाई िचण बएको य मसयी 
बएको िचणराई अनङ्टभोदनसभेत नियाएकारे रु.५०,००,०००।- को िचण ङ्झनमभसम्भत नदेङ्ञिएको 
बनी उल्रेि ियेको तथ्मसभेतका आधायभा िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाणरम, यसङ्टवारे  
बकूम्ऩऩीङ्झडतराई याहत ङ्जवतयणका राङ्झि याहत साभग्री िङ्चयद िनङ्टणऩूवण ङ्झनमभसॊित ऺङ्झतको ङ्जववयण 
सॊकरन िने, मङ्जकन राित अनङ्टभानसभेत तमाय िने िङ्चयद कामणभा प्रङ्जिमाित त्र ङ्टङ्जट यहेको, 
भारसाभान िङ्चयद िदाण ङ्जवद्यभान सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ तथा सावणजङ्झनक िङ्चयद 
ङ्झनमभावरी, २०६४ को कानूनी व्मवस्थाहरू अनङ्टरूऩ नबएको य ङ्जवतयण साभग्रीको ङ्ञजल्रा 
दैवीप्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टभोदनसभेत ियाएको नऩाइएको देङ्ञिॊदा मस सम्फन्धभा आवश्मक 
कायफाही ियी सो को जानकायी सभेत रेिी ऩठाउन िानेऩानी तथा सयसपाइ भन्त्रारमराई 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

२१.  ऩर्शङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारम अन्तिणत 

२१.१  दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थान, काठभाडौंिाया सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत अङ्ञततमायको 
दङ्टरुऩमोिसभेत ियेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा आमोिको ङ्झभङ्झत 2073/02/27 को फैठकफाट दङ्टग्ध 
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ङ्जवकास सॊस्थानका तत्कारीन भहाप्रफन्धक ङ्झसमायाभप्रसाद ङ्झसॊह, तत्कारीन आमोजना प्रभङ्टि 
बैयवप्रसाद भानन्धय, आङ्झथणक प्रर्शासन प्रभङ्टि रै्शरेन्रकङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये य फजाय ङ्जवकास अङ्झधकृत सञ्जीव 
झाराई स्ऩष्टीकयण भाि िङ्चयएको, काठभाडौं दङ्टग्ध ङ्जवतयण आमोजना, फाराजङ्टराई जेनेयेटय बाडाभा 
ङ्झरने य सो को राग्ने यकभ ब ङ्टिानी िने ङ्झनणणम िदाण फाध्मात्भकरूऩरे अऩनाउनङ्टऩने सॊस्थानको 
आङ्झथणक प्रर्शासनसम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी¸ 2066¸ सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ 2063 य सावणजङ्झनक 
िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ 2064 फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा य कामणङ्जवङ्झधको ऩारन नियेको, आफ्नो ऩदीम 
कतणव्म ऩारन नियेको तथा दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानका तत्कारीन भहाप्रफन्धक ङ्झसमायाभप्रसाद ङ्झसॊह य 
दङ्टग्ध ङ्जवतयण आमोजना, फाराजङ्टका तत्कारीन आमोजना प्रभङ्टि बैयवप्रसाद भानन्धयरे ङ्छदएको 
स्ऩष्टीकयण जवापभा आपूरे ियेका कामणको कानूनी आधाय य औङ्ञचत्मसभेत िङ्टराउन नसकेको 
तथा स्ऩष्टीकयण जवाप ङ्ञचत्तफङ्टझ्दो य सन्तोषजनक सभेत नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा जानीजानी अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन¸ २०४८ को दपा ३ को देहाम (ि) य (छ) फभोङ्ञजभको कामण 
ियी सावणजङ्झनक सॊस्थानराई नोक्सानी ऩङ्टर् माएको तथ्म ऩङ्टङ्जष्ट बइयहेको हङ्टॉदा ङ्झनज ङ्झसमायाभप्रसाद ङ्झसॊह 
य बैयवप्रसाद भानन्धयराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन¸ २०४८ को दपा 12 क 
रे ङ्झनदेर्श ियेफभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ङ्झनमभावरी¸ 2059 को ङ्झनमभ 25 
को देहाम िण्ड (ि) फभोङ्ञजभ दङ्टई वषणसम्भ सावणजङ्झनक जवापदेहीको ऩदभा ङ्झनमङ्टि निने ियी 
कायफाही िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय प्रधानभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाणरम य ऩर्शङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको ।  

२१.२  ङ्ञजल्रा ऩर्शङ्ट सेवा कामाणरम, फङ्छदणमाका कामाणरम प्रभङ्टि कृष्णकान्त न्मौऩानेरे वडण फ्रू फाऩतको 
यकभ सङ्झबणरेन्स नियी ब ङ्टिानी ङ्झरएको, ङ्जवङ्झबङ्ङ कामाणरमहरूफाट दैङ्झनक भ्रभण बत्ता ब ङ्टिानी 
ङ्झरएको, ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजनाका राङ्झि कभ िङ्टणस्तयको साभान िङ्चयद ियेय फढी ब ङ्टिानी ङ्छदई कङ्झभसन 
िाएको, घाॉसवारीका फीउ, फेनाण, ऩर्शङ्टऩन्छी ङ्जवतयण, ताङ्झरभ, कृङ्झत्रभ िबाणधान आङ्छद काभ नियी 
यकभ अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ सभेतका ङ्जवषमसॉि सम्फङ्ञन्धत प्राप्त कािजातहरू अध्ममन िदाण 
अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ ऩङ्टष्ट्याईं हङ्टन सक्ने आधाय य प्रभाणहरू िङ्टल्न नआएको य उजङ्टयी 
ङ्झनवेदनभा कभ दय येटको हवाई ङ्जटकटभा मात्रा ियेय फढी दययेटको ङ्जटकट ऩेस ियी फढी यकभ 
ब ङ्टिानी ङ्झरएको बङे्ङ सम्फन्धभा ङ्झनज कृष्णकान्त न्मौऩानेरे हवाई मात्रा िदाण प्रमोि ियेको फङ्टद्ध 
एमय प्रा.ङ्झर.को हवाई ङ्जटकटभध्मे आ.व.०७०/०७१ भा कभ दय येटको हवाई ङ्जटकट थान २  
भा मात्रा ियी फढी दययेटको ङ्जटकट ऩेस ियी फढी यकभ ब ङ्टिानी ङ्झरएको यकभ रु.१५,०६०।- 
ङ्झभङ्झत २०७३।०४।३२ िते फेरुजङ्ट िाता नॊ.क११००१ भा जम्भा ियेको फैंक बौचय प्राप्त हङ्टन 
आए ताऩङ्झन ङ्झनज कृष्णकान्त न्मौऩानेरे ब ङ्टरवर्श उि यकभ ब ङ्टिानी ङ्झरएको बङे्ङ अनङ्टसन्धानको 
िभभा ियेको फमान व्महोया ङ्जवश्वासप्रद नदेङ्ञिॊदा वङ्चयष्ठ ऩर्शङ्ट ङ्जवकास अङ्झधकृत कृष्णकान्त 
न्मौऩानेरे आफ्नो ऩदको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩारन िनङ्टणऩने ऩदीम कतणव्म ऩारना नियी ब ङ्टिानी ङ्झरन 
नहङ्टने यकभसभेत ब ङ्टिानी ङ्झरने कामण ियेको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको य सो कामण भनाङ्झसव 
नदेङ्ञिएकोरे मस सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी सो को जानकायी ऩठाउन 
ऩर्शङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्त्रारमभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी 
ऩठाइएको ।  

२१.३ दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानभा पयक पयक ङ्जवऻाऩन बई पयक पयक ङ्झभङ्झतभा फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयस बएका 
३ जना उम्भेदवायराई एउटै ङ्झभङ्झतदेङ्ञि नै रािू हङ्टने ियी जेष्ठता कामभ िने य सोही ङ्झभङ्झतदेङ्ञि 
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तरफ बत्तासभेत प्राप्त िने ियी फढङ्टवा ऩत्र ङ्छदने बङे्ङसभेतको दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानको सिारक 
सङ्झभङ्झतको १२३३ औॊ फैठकफाट बएको ङ्झनणणम दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थान कभणचायी प्रर्शासन 
ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६३ सॉि य रोकसेवा आमोिको साभान्म ङ्झसद्धान्त अनङ्टरूऩ नदेङ्ञिएको, सयकायी 
स्वाङ्झभत्वको दङ्टग्ध ङ्जवकास सॊस्थानको कभणचायी प्रर्शासन ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६३ भा कभणचायीको 
फढङ्टवाका राङ्झि चाङ्जहने न्मूनतभ मोग्मता रोकसेवा आमोिरे तोकेको साभान्म ङ्झसद्धान्त अनङ्टरूऩ 
नयहेको सभेत देङ्ञिएको सम्फन्धभा, उि सॊस्थानको कभणचायी प्रर्शासन ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६३ तथा 
प्रचङ्झरत नेऩार कानूनभा बएको फढङ्टवासम्फन्धी साभान्म ङ्झसद्धान्तङ्जवऩयीत हङ्टने ियी दङ्टग्ध ङ्जवकास 
सॊस्थानभा दर्शौं तहका ३ जना कभणचायीहरूको पयक पयक ङ्झभङ्झतभा ङ्जवऻाऩन बई पयक पयक 
ङ्झभङ्झतभा बएको फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयस य सोही ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा एउटै ङ्झभङ्झत २०७१।३।२९ भा 
बएको ङ्झनमङ्टङ्ञिको सम्फन्धभा एवभ ्उि सॊस्थानको सिारक सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७१।३।२६ 
भा फसेको १२३३ औॊ फैठकसभेतफाट उङ्ञल्रङ्ञित ङ्झनणणम िने कामणभा सॊरग्न सिारक सङ्झभङ्झतका 
तत्कारीन ऩदाङ्झधकायीहरू अध्मऺ डा. केर्शवप्रसाद प्रेभी, सदस्महरू फाफङ्टकाजी ऩन्त य केदायप्रसाद 
ऩनेरु तथा सदस्म सङ्ञचव िॊिा ङ्झतङ्ञम्सनाउऩय प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ फभोङ्ञजभ कायफाही िनङ्टण बनी 
कृङ्जष ङ्जवकास भन्त्रारमभा य प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाणरमराई ङ्झभङ्झत 
२०७३/०८/१३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

२२  अन्म 

२२.१ याङ्जष्डम सतकण ता केन्रफाट प्रेङ्जषत आङ्झथणक वषण २०७२।७३ को सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण ऩेस निने 
सावणजङ्झनक ऩदधायण ियेका व्मङ्ञिहरूको ङ्जववयण सभावेर्श बएको “सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण अनङ्टिभन 
प्रङ्झतवेदन (आङ्झथणक वषण २०७२।७३)” अनङ्टसाय ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूका २०,११३ जना सावणजङ्झनक 
ऩदधायण ियेका ऩदाङ्झधकायी/कभणचायीहरूरे आ.व. २०७२।७३ को सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण नफङ्टझाएको 
सभेत देिाएकोरे सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण ऩेस निने ऩदाङ्झधकायी/कभणचायीहरूराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा ३१क. को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रु.५,०००।- 
जङ्चयवाना ियी सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण ऩेस िने/ियाउने व्मवस्था हङ्टन, साथै सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट 
ङ्जववयण/नाभनाभेसी प्राप्त नबएको बनी सतकण ता केन्रको प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि बएको सम्फन्धभा 
सभेत मङ्जकन ियी उऩमङ्टणि फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टन य सो को एकभङ्टष्ठ जानकायी आमोिभा ऩठाउन 
सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम/सङ्ञचवारम/आमोि/केन्रीम ङ्झनकामहरूभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०३/२७ 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको । 

 

 

 

 

 

५.७ ध्मानाकषणण 

१.  बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम अन्तिणत 

१.१ नवरऩयासी ङ्ञजल्रा, िैंडाकोट िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६क ङ्जक.नॊ. ३३ बङ्झनएको ५ि ङ्जक.नॊ. ३७ को  
२०३२।३३ सारदेङ्ञि नै ङ्जववाङ्छदत सावणजङ्झनक जग्िाभा सङ्टकम्फासी फसोफास ियी आएकोभा 
भ्रष्टाचाय ियी ङ्जवङ्झबङ्ङ भाङ्झनसहरूको नाभभा दताण ियाएकोरे कायफाही ियी ऩाऊॉ  बनी ङ्छदएको उजङ्टयी 
ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा उि वडा नॊ. ५ि ङ्जक.नॊ. ३७ को जग्िा भारऩोत कामाणरम, नवरऩयासीको 
ङ्झभङ्झत २०३९।०३।१८ को ङ्झनणणमफाट ङ्ञजल्रा नवरऩयासी, साङ्झफक िैंडाकोट िा.ङ्जव.स. वडा नॊ.- 
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५ स्थामी ठेिाना बएकी ङ्जवष्णङ्टकङ्ट भायी िड्काको नाभभा ५ ि ङ्जक.नॊ.-१२० भा ७५ योऩनी य ऐ 
ऐ स्थामी ठेिाना बएका कभणङ्झसॊह दयैको नाभभा ५ि ङ्जक.नॊ.-१२१ भा २७-१४-२-० योऩनी 
जग्िा दताण बएको, उि जग्िा ङ्झभङ्झत २०५०।१२।३० भा नेऩार सयकाय (साङ्झफक श्री ५ को 
सयकाय) को नाभभा रारऩङ्टजाणसभेत फनेको ऩाइएकोरे आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३।०२।१२ को 
ङ्झनणणमफाट उि जग्िा योक्का यािी छानङ्झफन हङ्टॉदा नवरऩयासी ङ्ञजल्रा साङ्झफक िैंडाकोट िा.ङ्जव.स. 
वडा नॊ.-८ फस्ने हङ्चयनायामण चाङ्झरसे ऩङ्टनयावदेक वादी य ऐ. ऐ. वडा नॊ. ५ फस्ने कभणङ्झसॊह दयै 
ङ्जवऩऺी प्रङ्झतवादी बएको सम्वत ्२०५२ सारको दे.ऩ ङ्ट.नॊ. -२८३१ को िैंडाकोट आदर्शण िा.ऩ. 
वडा नॊ. ५ि ङ्जक.नॊ. ३७ सभेतका जग्िाहरू सावणजङ्झनक नै ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ भङ्टद्दाभा ङ्जववाङ्छदत जग्िा 
सावणजङ्झनक हो बङे्ङसम्भ वादीको ङ्ञजङ्जकय बएको तय सो कङ्ट या प्रभाङ्ञणत हङ्टने साङ्झफक दताण शे्रस्ता 
रिामतका कङ्ट नै प्रभाण वादीरे ऩेस दाङ्ञिरा िनण सकेको अवस्थासभेत देङ्ञिन नआएफाट भारऩोत 
कामाणरमरे भारऩोत ऐन, २०३४ फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवादीका नाउॉभा ियेको दताण फदय ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ 
वादीको दाफी ऩङ्टग्न नसक्ने ठहयाएको ऩङ्टनयावेदन अदारत, फङ्टटवरको पैसरा ङ्झभरेको देङ्ञिॊदा सदय 
हङ्टने ठहणछ बनी २०५३ सार भॊङ्झसय ३ िते सवोच्च अदारतफाट पैसरा बएको देङ्ञिएकोरे 
साङ्झफक िैंडाकोट िा.ङ्जव.स. ५ि ङ्जक.नॊ. ३७ फाट ङ्जकत्ताकाट बई कामभ बएको ङ्जक.नॊ.-१२० 
ङ्जवष्णङ्टकङ्ट भायी िड्का य ङ्जक.नॊ.-१२१ कभणङ्झसॊह दयैको ङ्जकत्ताफाट ङ्जकत्ताकाट बएका सम्ऩूणण 
जग्िाहरू आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३।०२।१२ को ङ्झनणणमफाट योक्का याङ्ञिएको देङ्ञिॊदा उि 
जग्िाहरू पङ्ट कङ्ट वा िनण आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको साथै 
सावणजङ्झनक जग्िाहरूको सम्फन्धभा अदारतफाट अङ्ञन्तभ बएका पैसराहरूको अङ्झबरेि अद्यावङ्झधक 
याख्न ेव्मवस्था िनण ियाउनका राङ्झि बङू्झभसङ्टधाय व्मवस्था भन्त्रारमराइण ध्मानाकषणण हङ्टनसभेत रेिी 
ऩठाइएको । 

२.  स्वास्थ्म भन्त्रारम अन्तिणत 

२.१ नायामणी उऩ-ऺेत्रीम अस्ऩतार¸ ऩसाण̧  वीयिॊजभा ङ्जवकास सङ्झभङ्झततपण  कामणयत डा. ङ्झनयजकङ्ट भाय ङ्झसहॊरे 
ङ्झफदा स्वीकृत नियाई अध्ममन िनण िएको य तत्कारीन भेङ्झडकर सङ्टऩङ्चयटेण्डेन्टहरूरे ऩङ्झन अध्ममन 
ङ्झफदा स्वीकृतसम्फन्धी ङ्झनमभ ऩारना नियेको,  ङ्झनज डा. ङ्झनयजकङ्ट भाय ङ्झसॊहराई फिाणस्त िनङ्टणऩनेभा सो 
नियी ङ्झनजको ङ्झनवेदनराई ङ्जवचायाधीन यािेको य ङ्झनजरे Post Graduation को अध्ममन सभाप्त ियी 
पकी आए ऩश्चात अङ्झनमङ्झभत तङ्चयकारे ङ्झफदा स्वीकृत ियाई हारसम्भ कामणयत यङ्जहयहेको हङ्टॉदा 
आवश्मक छानङ्झफन ियी कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा डा.ङ्झनयजकङ्ट भाय ङ्झसॊहरे २०६०।०७।२० देङ्ञि ङ्झनयन्तय रूऩभा नायामणी उऩ-
ऺेत्रीम अस्ऩतारभा ङ्झभङ्झत २०६४।०५।१५ सम्भ अस्थामी य ङ्झभङ्झत २०६४।०५।१६ देङ्ञि 
स्थामी बई कामण िदै आएको, ङ्झभङ्झत २०६५।११।२९ ितेको ङ्झनवेदनभापण त २०६५।१२।०२ 
देङ्ञि ३ वषणको अध्ममन ङ्झफदा भाि ियेकोभा अस्ऩतार ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै ङ्झनणणम नियी वा 
ङ्झनजराई कङ्ट नै जानकायी नै नङ्छदएको अवस्थाभा ङ्झनज अध्ममन सभाप्त ियी पकी आएऩङ्झछ ङ्झभङ्झत 
२०६९।०७।०२ भा हाङ्ञजय हङ्टन ऩाऊॉ  बनी ङ्झनवेदन ङ्छदएको आधायभा तत्कार हाङ्ञजय ियाई 
ङ्झभङ्झत २०६९।११।०९ को अस्ऩतार ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको फैंठकरे फेतरफी अध्ममन ङ्झफदा 
स्वीकृत बएको देङ्ञिन्छ । नायामणी उऩ-ऺेत्रीम अस्ऩतार ङ्झनमभावरी, २०६३ भा 
फेतरफी/अध्ममन ङ्झफदा ङ्झरने कभणचायीको सेवा अवङ्झध ३ वषण ऩ ङ्टिेको बङे्ङ भात्र उल्रेि बएको 
उि कभणचायीको सेवा अस्थामी/स्थामी के हङ्टनङ्टऩने स्ऩष्ट व्मवस्था नबएको देङ्ञिॊदा आिाभी ङ्छदनभा 
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 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

कङ्ट नै ङ्ञचङ्जकत्सक वा कभणचायीको ङ्झफदा स्वीकृत िदाण सभमभा नै ङ्झनणणम ङ्झरने य नायामणी उऩ-ऺेत्रीम 
अस्ऩतार ङ्झनमभावरी, २०६३ भा बएको ङ्झफदासम्फन्धी व्मवस्थाराई सभेत ऩायदर्शॉ य स्ऩष्ट 
फनाउन य ङ्झफदा स्वीकृत िदाण नायामणी उऩ-ऺेत्रीम अस्ऩतार ङ्झनमभावरी, २०६३ को ङ्झनमभ 
७(१२) य ७(१३) भा ३ वषण सेवा अवङ्झध ऩङ्टिेको कभणचायीरे ३ वषणभा नफढाई फेतरफी ङ्झफदा 
ङ्झरन ऩाउने व्मवस्था यहेकोभा ३ वषण सेवा अवङ्झध स्थामी/अस्थामी कङ्ट न रािू हङ्टने हो सो 
सम्फन्धभा उि ङ्झनमभावरीभा स्ऩष्ट िनण/ियाउन य ङ्झनज डा. ङ्झनयजकङ्ट भाय ङ्झसॊहको फेतरफी 
अध्ममन ङ्झफदा अस्ऩतार ङ्जवकास सङ्झभङ्झतरे ३ वषण २ भङ्जहना १ ङ्छदन अथाणत २ भङ्जहना १ ङ्छदन 
फढी अध्ममन ङ्झफदा स्वीकृत ियेको देङ्ञिॊदा आिाभी ङ्छदनभा ङ्झनमभावरीभा बएको व्मवस्थाराई 
हङ्टफहङ्ट कामाणन्वमन िने ियाउनेतपण  सतकण ता अऩनाउन ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
नायामणी उऩ-ऺेत्रीम अस्ऩतार ङ्जवकास सङ्झभङ्झत¸ वीयिॊज, ऩसाणराई ध्मानाकषणण ियाई रेिी 
ऩठाइएको । 



 

 

             178 

  

ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

५.८ ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामभा ऩठाइएका सङ्टझाव 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा २८ भा आमोिरे आफ्नो काभ 
कायफाहीको ङ्झसरङ्झसराभा जानकायीभा आएका तथ्महरूका आधायभा सम्फङ्ञन्धत कामाणरम, ऩदाङ्झधकायी वा 
सावणजङ्झनक सॊस्थाराई सङ्टझाव ङ्छदन सक्ने कानूनी व्मवस्था बएअनङ्टरूऩ आङ्झथणक वषण २०७३/७४ भा 
आमोिफाट ङ्झनणणम बई ङ्छदइएका सङ्टझावहरू ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन ्:- 
१. प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाणरम अन्तिणत 

१.१  फाॉके ङ्ञजल्राभा आ.व. 2०६६/0६७ का राङ्झि रािू हङ्टने ियी ङ्ञजल्रा दययेट ङ्झनधाणयण िदाण प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी वीयेन्रफहादङ्टय फाङ्झनॉमा य ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइ आमोजनाको भूर नहय ङ्झनभाणण कामणको 
ठेकेदाय कम्ऩनीका आङ्झधकाङ्चयक प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्जविभ ऩाण्डेसभेतको ङ्झभरेभतोभा ज्माभी रिामत अन्म 
दैङ्झनक ज्माराको दय अस्वाबाङ्जवक रूऩभा वृङ्जद्ध िङ्चयएको कायणरे सो ङ्ञजल्राभा ङ्झनभाणणाधीन ङ्झसक्टा 
ङ्झसॊचाइ आमोजनाको भूर नहय कामणको राित अत्मङ्झधक फढ्न िएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा फाॉके ङ्ञजल्राभा आङ्झथणक वषण 2066/067 भा ङ्झनधाणयण िङ्चयएको ज्माभीको ज्मारादय 
रु.215।- सोही आङ्झथणक वषणभा ङ्झछभेकी ङ्ञजल्राहरू सङ्टिेत ङ्ञजल्राभा कामभ िङ्चयएको ज्मारादय 
रु.175।- को तङ्टरनाभा रु.40।-, दाङ ङ्ञजल्राभा कामभ िङ्चयएको ज्मारादय रु.170।- को 
तङ्टरनाभा रु.45।- य फङ्छदणमा ङ्ञजल्राभा कामभ िङ्चयएको ज्मारादय रु.1६५।- को तङ्टरनाभा 
रु.50।- रे फढी बएको, फाॉके ङ्ञजल्राका राङ्झि अन्म आङ्झथणक वषणहरूको ज्माभीको ज्मारादय 
ङ्झनधाणयण िदाण अऩनाइएको वृङ्जद्ध दयको अनङ्टऩात प्रङ्झतवषण सारािारा 10.०८ %  बन्दा ङ्झनकै उच्च 
दयरे 53.57 %  वृङ्जद्ध ियी ङ्झनधाणयण िङ्चयएकोरे सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ 
148 भा उल्रेङ्ञित दययेट ङ्झनधाणयण सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाणयण िने ङ्ञजल्रा दययेटको असय आमोजना 
ङ्झनभाणणको भूल्म सभामोजन रिामतका प्रावधानहरूभा ऩनण िई सभग्र ङ्जवकास आमोजनाको राितभा 
सभेत प्रत्मऺ प्रबाव ऩाने अवस्था देङ्ञिएको हङ्टॉदा अफ आइन्दा ङ्ञजल्रा दययेट ङ्झनधाणयण िदाण वास्तङ्जवक 
फजाय भूल्म, ङ्जवितका आङ्झथणक वषणहरूभा ङ्झनधाणयण िङ्चयएको ङ्ञजल्रा दययेट य ङ्झछभेकी ङ्ञजल्राहरूको 
ङ्जवित तीन वषणको ङ्ञजल्रा दययेट तथा नेऩार याष्ड फैंकको सम्फङ्ञन्धत भूल्म सूचीराई सभेत 
भध्मनजय ियी अस्वाबाङ्जवक नदेङ्ञिने ियी मथाथणऩयक ङ्ञजल्रा दययेट ङ्झनधाणयण ियी ङ्जवकास 
आमोजनाको राित अस्वाबाङ्जवक रूऩभा वृङ्जद्ध नहङ्टनेतपण  सतकण ता अऩनाउन वा आवश्मक कदभ 
उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामाणरमराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२६ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

१.२ िोयिा ङ्ञजल्रा, कङ्ट न्दङ्टयटाय ङ्झसॊचाइ मोजनाभा ङ्जवित फार वषणदेङ्ञि कयोडौं रुऩैमाॉ िचण ियेय ऩङ्झन 
ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा प्राप्त हङ्टन नसकेको, ङ्झसॊचाइ आमोजनाभा ङ्झफरम्फ य व्माऩक अङ्झनमङ्झभतता बएको 
बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा ऩथृ्वीनायामण नियऩाङ्झरकाभा अवङ्ञस्थत दयौंदी नदीको दामाॉ 
फामाॉ ङ्जकनायाभा यहेका ५०० हेक्टय जङ्झभनराई ङ्झसॊचाइ सेवा ऩङ्टर् माउने उदे्दश्मरे आन्तङ्चयक सङ्टयऺा 
तथा ङ्जवकास मोजना (ISDP) अन्तिणत आ.व. २०५८/०५९ भा िोयिा ङ्ञजल्राभा नभङ्टना मोजनाको 
रूऩभा कङ्ट न्दङ्टयटाय ङ्झसॊचाइ मोजनाको ङ्झनभाणण कामण सङ्टरु बई आ.व. २०७२/७३ सम्भ जम्भा 
रु.4,67,21,29१।- िचण बएको, ६ वटा प्माकेज फनाई ङ्झनभाणण कामण सङ्टरु िङ्चयएको मस 
मोजनाभा प्माकेज नॊ. KIP – III  य KIP – IV भा नहय ङ्झनभाणणका कङ्ट नै ऩङ्झन कामण नबएको य सो 
ऺेत्रभा छेऩेटाय फजाय ऺेत्र ऩने य जर उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे नहय िङे्ङ तथा स्ट्रक्चयहरू य नहयको 
कबय KIP – III को  ठेकेदायरे ङ्झनभाणण िने प्रावधान ठेक्का सम्झौताभा उल्रेि िङ्चयएको बए ताऩङ्झन 
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सो स्थानभा हारसम्भ ऩङ्झन नहय निङ्झनएको य नहयको Alignment भा ऩक्की घयहरू सभेत 
फङ्झनसकेको देङ्ञिएकोरे सो स्थान बन्दा Downstream भा फनेका ऩूवाणधायहरू प्रमोिभा नआउॉदा काभ 
नराग्ने अवस्थाभा यहेको, नहय ङ्झनभाणण अन्तिणत बए ियेका ङ्झनभाणण कामणहरू ८ देङ्ञि 10 वषणसम्भ 
ऩङ्टयानो बइसकेको, िङ्झनएको नहय प्रमोिभा नआउॉदा कङ्झतऩम स्थानभा नहय ऩङ्टङ्चयएको य नहयराई 
रूि तथा झाडीरे ढाकेको, केही स्ट्रक्चयहरू ङ्झफङ्झग्रएको अवस्थाभा यहेको सभेत देङ्ञिएकोरे िङ्चयद 
कायफाही सङ्टरु िनङ्टणबन्दा ऩङ्जहरे नै िनङ्टणऩने कानूनरे तोकेफभोङ्ञजभका कामणहरू सम्ऩङ्ङ नियी ङ्झनभाणण 
प्रङ्जिमा अिाङ्झड फढाइएको तथा ङ्झनभाणणको चयणभा सजृना बएको सभस्मा सभाधानका राङ्झि सभेत 
ऩमाणप्त ऩहर निङ्चयएको कायण नहय ङ्झनभाणण कामणभा अवयोध हङ्टॉदा ङ्झनभाणण कामण सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकी 
रु.4,67,21,29१।- रिानी बइसकेको नहय ङ्झनभाणण आमोजनाको हारसम्भको उऩरङ्ञब्ध रू्शन्म 
बएको देङ्ञिएकोरे कङ्ट न्दङ्टयटाय ङ्झसॊचाइ मोजनाको ङ्झनभाणण कामण अङ्झफरम्फ सम्ऩङ्ङ ियी ङ्झसॊचाइ नहय 
सॊचारनभा ल्माउन ऩहर िनण तथा अफ आइन्दा जङ्टनसङ्टकै ङ्झनभाणण कामणको िङ्चयद कायफाही िदाण 
िङ्चयद कायफाही सङ्टरु िनङ्टणबन्दा ऩङ्जहरे नै िनङ्टणऩने कानूनरे तोकेफभोङ्ञजभका सम्ऩूणण कामणहरू सम्ऩङ्ङ 
ियेऩङ्झछ भात्र िङ्चयद कायफाही सङ्टरु िनण तथा आमोजना ङ्झनभाणणको चयणभा सजृना हङ्टन आउने 
अवयोधहरूको मथोङ्ञचत सम्फोधन ियेय आमोजना ङ्झनभाणण कामण सभमभा नै सम्ऩङ्ङ ियी आमोजनाको 
उच्चतभ प्रङ्झतपर हाङ्झसर िनेतपण  सतकण ता अऩनाउन वा आवश्मक कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने 
सङ्टझाव भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामाणरमराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/०७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी 
ऩठाइएको ।  

२. अथण भन्त्रारम अन्तिणत 

२.१  ङ्झफभा सङ्झभङ्झतभा  भहाप्रफन्धक ङ्झनमङ्टङ्ञि िदाण मोग्मता नऩङ्टिेका व्मङ्ञिराई ङ्झनमङ्टङ्ञि ियेको, आकङ्ञस्भक 
ङ्झफभा कोषको यकभराई कभ ब्माज आउने कर िाताभा यािी हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको रिामतका 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा नेऩार इन्स्मोयेन्स कम्ऩनी ङ्झर. भा ङ्जव.सॊ. २०६६ सारभा भहाप्रफन्धक ऩदभा 
ङ्झनमङ्टङ्ञि बएका केर्शव दङ्टवाडीको फीभकको सॊस्थाित सङ्टर्शासनसम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञर्शका, २०६९ को 
अनङ्टसूची-२ को देहाम १(क) भा ङ्झफभा कम्ऩनीको कामणकायी प्रभङ्टि ङ्झनमङ्टि हङ्टन भान्मता प्राप्त ङ्ञर्शऺण 
सॊस्थाफाट कम्तीभा स्नातकोत्तय तह उत्तीणण ियी कानूनफभोङ्ञजभ िठन बएको सॊस्थाको व्मवस्थाऩक 
वा सो सयहको तहभा कम्तीभा १० वषण काभ ियेको अनङ्टबव हङ्टनङ्टऩने प्रावधान बएकोभा स्नातक तह 
भात्र उत्तीणण यहेका केर्शव दङ्टवाडीराई नेऩार इन्स्मोयेन्स कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड, सन्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 
२०७०।११।२३ ितेको ङ्झनणणमरे २०७०।११।२४ ितेदेङ्ञि रािू हङ्टने ियी कयाय बॊि ियी 
अवकार्श ङ्छदइएको, ङ्झफभा ऐन, २०४९ को दपा ३४ अनङ्टसाय स्थाङ्जऩत ङ्झफभा कोषभा यहेको ङ्झफभा 
सङ्झभङ्झतको यकभ कर िाताभा यािेको बङे्ङ सम्फन्धभा ङ्झफभा सङ्झभङ्झतको प्रमोिका राङ्झि जङ्टनसङ्टकै फेरा 
घय जग्िा ऩास िनण यकभ आवश्मक हङ्टन सक्ने हङ्टनारे सङ्झभङ्झतको सन्चारक सङ्झभङ्झतरे स्वीकृत ियेको 
वाङ्जषणक कामणिभ य ङ्जवङ्झनमोजन फजेट अनङ्टरूऩ ङ्जवङ्झबङ्ङ फैंकहरूको कर िाताभा यकभ याङ्ञिएकोभा 
नेऩार फैंक ङ्झरङ्झभटेड, प्रधान कामाणरमको नाभभा दताण शे्रस्ता कामभ यहेको रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा, 
रङ्झरतऩङ्टय उ.भ.न.ऩा वडा नॊ १ ङ्ञस्थत ङ्जकत्ता नॊ १२०,१२१,१२२ य १२३ को जम्भा ऺेत्रपर ९-
१३-०-० योऩनी जग्िा तथा उि जग्िाभा ङ्झनङ्झभणत बवन य सॊमङ्टि फाटोको रूऩभा प्रमोि बइयहेको 
उि फैंककै नाभभा यहेको ङ्जकत्ता नॊ ४७६ ऺेत्रपर ०-७-१-० योऩनीको जग्िासभेत नेऩार 
सयकायको ङ्झभङ्झत २०७१।०२।२३ को ङ्झनणणमअनङ्टसाय रु.४७,९९,१२,५२५।- भा िङ्चयद ियेको 
देङ्ञिएकोरे ङ्झफभा कोषको यकभराई ङ्झफभा सङ्झभङ्झतको अङ्झधकतभ ङ्जहत य यकभको सङ्टयऺण हङ्टने ियी 
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प्रङ्झतस्ऩधाण ियाएय ऩङ्चयचारन िनण ियाउन बनी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
ङ्झफभा सङ्झभङ्झतराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

२.२ कृङ्जष ङ्जवकास फैंक, उऩर्शािा कामाणरम, िढवा, दाङरे कजाण प्रवाह िदाण ङ्झधतो यािेको सम्ऩङ्ञत्तको 
अत्मन्त कभ भूल्मभा ङ्झरराभ ियेको बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा याजऩङ्टय -२, दङ्टरैमा, दाङका 
मादनाभ मादवरे बैंसीऩारन िनण बनी रु.६७,८७५।- भूल्माकॊ न बएको ९ कठ्ठा १ धङ्टय जग्िा ङ्झधतो 
प्रमोजनका राङ्झि यािी रु.४०,०००।- ङ्झभङ्झत २०६४।०६।०२ भा कृङ्जष ङ्जवकास फैंक, िढवा, 
दाङफाट ऋण ङ्झरएकोभा तोङ्जकएको सभमभा ङ्झनजरे ऋण ब ङ्टिानी नियेको कायणरे फैंकरे ऋण 
असङ्टरी िनण उि ९ कठ्ठा १ धङ्टय जग्िा फैंकको ङ्झरराभ प्रमोजनका राङ्झि ङ्झभङ्झत २०६९।०८।२१ 
भा रु.२,१९,४६३।- भूल्माॊकन िङ्चयएको, कृङ्जष ङ्जवकास फैंक, कजाण असङ्टरी कामणङ्जवङ्झध, २०६८ को 
२०(क) तथा कजाण असङ्टरी ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६८ को ङ्जवङ्झनमभ ७(क) फभोङ्ञजभ ङ्झधतो ङ्झरराभ वा 
ङ्झफिी वा अन्म कङ्ट नै व्मवस्था िदाण कजाण ग्राहकसॉि फैंकको असङ्टर उऩय हङ्टन फाॉकी यकभ अथाणत 
रेना यकभफाट डाॉक सङ्टरु िङ्चयनेछ य ङ्झफिी िने वा अन्म कङ्ट नै व्मवस्था िने न्मूनतभ भोर वा अॊक 
ऩङ्झन त्मही नै कामभ हङ्टनेछ बङे्ङ उल्रेि बए अनङ्टसाय उि जग्िाको डाॉक फढाफढ फैंकरे कृषकसॉि 
रेना यकभ साॉवा ब्माजसङ्जहतको यकभ रु.८०,१००।- फाट सङ्टरु बै ८०,५०१।- भा फैंकको ङ्झभङ्झत 
२०७०।०३।१६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय उऩयोि जग्िा ङ्झरराभी बएको बनी कृषक मादनाभ मादवरे 
ऩङ्टनयावेदन अदारत, दाङभा ङ्छदएको उत्प्रेषण सभेत (०७०-wo-००३१) को भङ्टद्दाभा उि 
अदारतफाट ''......फैंकरे आपूरे ङ्झतनङ्टणऩने साॉवा ब्माज ऋणीरे सभमभा नफङ्टझाएभा ऐन ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ यािेको ङ्झधतोफाट असङ्टर उऩय िनण सक्ने नै देङ्ञिएकोरे ङ्झभङ्झत २०७०।०३।१६ भा 
बएको ङ्झरराभ फढाफढसम्फन्धी कायफाही कानूनफभोङ्ञजभ नै बएको देङ्ञिन आएकोरे उत्प्रेषणको 
आदेर्शफाट फदय िनङ्टणऩने देङ्ञिएन" बङे्ङसभेतको पैसरा ङ्झभङ्झत २०७१।०२।२१ भा बएको 
देङ्ञिएकोरे कृङ्जष ङ्जवकास फैंक, कजाण असङ्टरी कामणङ्जवङ्झध, २०६८ को २०(क) तथा कजाण असङ्टरी 
ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६८ को ङ्जवङ्झनमभ ७(क) फभोङ्ञजभ ङ्झधतो ङ्झरराभ वा ङ्झफिी वा अन्म कङ्ट नै व्मवस्था 
िदाण कजाण ग्राहकसॉि फैंकको असङ्टर उऩय हङ्टन फाॉकी यकभ अथाणत रेना यकभफाट डाॉक सङ्टरु 
िङ्चयनेछ य ङ्झफिी िने वा अन्म कङ्ट नै व्मवस्था िने न्मूनतभ भोर वा अॊक ऩङ्झन त्मही नै कामभ हङ्टनेछ 
बङे्ङ प्रावधान ङ्झधतो याख्न ेऋणीराइण भकाण ऩने प्रकृङ्झतको यहे बएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा सो सम्फन्धभा 
आवश्मक सॊर्शोधन ऩङ्चयभाजणन िनण उऩमङ्टि हङ्टने देङ्ञिन्छ बनी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय कृङ्जष ङ्जवकास फैंक, भङ्टतम कामाणरम, काठभाडौंराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

२.३ ङ्जहभारमन फैंक ङ्झरङ्झभटेडभा कभणचायीफाटै ग्राहकको िाताफाट व्माऩक रूऩभा यकभ ङ्झनकाल्ने कामण 
बइयहेको, एक जना कभणचायीफाट कयोडौं रुऩैमाॉसम्भको अङ्झनमङ्झभतता हङ्टॉदासभेत फैंक व्मवस्थाऩनरे 
कङ्ट नै कायफाही नियेको बङे्ङ सभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा ङ्जहभारमन फैंक ङ्झरङ्झभटेडको काडण 
सेन्टयभा तत्कारीन सभमभा सहामक प्रफन्धकको रूऩभा कामणयत अङ्झनर्शबि सङ्टवाररे फैंकराई 
रु.5,74,38,106।39 हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएको, सो यकभ १० वषणङ्झबत्र आपैं रे च ङ्टिा िने य 
नियेभा ङ्झनजको आभाको सम्ऩङ्ञत्तफाट असङ्टर उऩय िनण भन्जङ्टय छङ्ट  बनी ङ्झनजको आभा, फङ्टवा य ऩत्नीराई 
साऺी यािी ङ्झभङ्झत २०६९।०६।०४ भा स्वीकायोङ्ञि ङ्झनवेदन ङ्छदई अङ्झनर्शबि सङ्टवारको नाभभा 
यहेको घयजग्िा ङ्जहभारमन फैंकरे भारऩोत कामाणरमफाट योक्का यािेकोरे आिाभी ङ्छदनभा सूचना 
प्रङ्जवङ्झधको िरत प्रमोि िनण नङ्छदनेतपण  उच्च सतकण ता अऩनाई सवणसाधायणको ङ्झनऺेऩको ऩमाणप्त 
सङ्टयऺाको व्मवस्था िनण य वाङ्ञणज्म फैंकहरूको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण य सन्तङ्टरन प्रणारीको प्रबावकायी 
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व्मवस्था ङ्झभराई बयऩदो अनङ्टिभन िनण ियाउन नेऩार याष्ड फैंक केन्रीम कामाणरम काठभाडौंराई 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०९/१२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

३.  बौङ्झतक ऩवूाणधाय तथा मातामात भन्त्रारम अन्तिणत 

३.१  बैयहवा रङ्टङ्ञम्फनी सडकभा यहेको फेथयी नङ्ञजकैको ऩङ्टर भभणतको डाइबसणन ङ्झनभाणण िने काभका राङ्झि 
सडक ङ्झडङ्झबजन कामाणरम, फङ्टटवरभा काजभा िएको आय.डी. ०६८-१०६ नॊ. को रोडय कामणऺ ेत्रभा 
निई नवरऩयासीको फदणघाट ङ्ञचसाऩानीङ्ञस्थत भनकाभना ईंटा उद्योिभा काभ िदै ियेको अवस्थाभा 
बेङ्जटएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी/ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा बैयहवा रङ्टङ्ञम्फनी सडक अन्तिणत रङ्टङ्ञम्फनी 
िेट अिाङ्झड कल्बटण ङ्झफङ्झग्रएको हङ्टॉदा सो स्थानभा डाइबसणन ङ्झनभाणण िनण Emergency Work अन्तिणत 
भौङ्ञिक रूऩभा रोडय ङ्ञझकाई प्रमोि बएको य डाइबसणन ङ्झनभाणणको िभभा ईंट्टाको टङ्टिा आवश्मक 
ऩयेको हङ्टॉदा ईंट्टा रोड िनणका राङ्झि रोडय कान्छीफजायङ्ञस्थत ईंट्टा बट्टाभा िएको य तोङ्जकएको कामण 
सम्ऩङ्ङ ियी भौङ्ञिक रूऩभा नै सम्फङ्ञन्धत कामाणरमभा ङ्जपताण िङ्चयएको ङ्झडङ्झबजन सडक कामाणरम, 

फङ्टटवरको च.नॊ. ९९१, ङ्झभङ्झत २०७२/०२/३१ को ऩत्र, सवायी साधनको अऩयेसन रिङ्झसट य 
सम्फङ्ञन्धत कभणचायी, रोडय अऩयेटय अङ्जपसयसभेतको फमान कािजहरूको व्महोयाफाट देङ्ञिएको य 
माङ्ञन्त्रक उऩकयणहरू बाडाभा ङ्छदने य ङ्जवबािीम कामणभा उऩरब्ध ियाउनेसम्फन्धी कामणङ्जवङ्झध, २०७१ 
को फङ्टॉदा नॊ. ४.१ भा बएको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ आकङ्ञस्भक कामणका राङ्झि ङ्झडङ्झबजन सडक कामाणरम, 

फङ्टटवररे हेबी इङ्ञक्वऩभेन्ट ङ्झडङ्झबजन, फङ्टटवरसॉि भौङ्ञिक अनङ्टयोधभा उऩकयणहरू भाि िनण सक्ने 
देङ्ञिएको, माङ्ञन्त्रक उऩकयण बाडाभा ङ्छदने य ङ्जवबािीम कामणभा उऩरब्ध ियाउनेसम्फन्धी कामणङ्जवङ्झध, 

२०७१ फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा अवरम्फन नबए ऩङ्झन उऩकयण बाडाभा सॊचारन बएफाऩत अङ्झग्रभ 
याङ्ञिएको धयौटी यकभ रु.१,१०,२५०।- भध्मेफाट सदयस्माहा बएको यकभ रु.१,०९,४००।- 
ङ्झभङ्झत २०७२/०३/२३ भा नेऩार सयकायको याजश्व िाता नॊ.१४१५१ भा दाङ्ञिरा बएको 
देङ्ञिएको य उऩकयणको दङ्टरुऩमोि ियी कसैरे व्मङ्ञिित राब ङ्झरएको वा सयकायी हाङ्झन नोक्सानी 
िये ियाएको बङे्ङसभेत व्महोया हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट िङ्टल्न आएको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन अफ 
उप्रान्त हेबी रोडयसङ्जहतका उऩकयणहरू बाडाभा सॊचारन िदाण माङ्ञन्त्रक उऩकयणहरू बाडाभा ङ्छदने 
य ङ्जवबािीम कामणभा उऩरब्ध ियाउनेसम्फन्धी कामणङ्जवङ्झध, २०७१ भा उल्रेङ्ञित व्मवस्थाहरूको ऩूणण 
रूऩभा ऩारना िनण/ियाउन य अनङ्झधकृत व्मङ्ञिहरूफाट हेबी रोडयसङ्जहतका उऩकयण प्रमोि 
नहङ्टनेतपण  सतकण ता अऩनाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०९/०४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार सयकाय, 
बौङ्झतक ऩूवाणधाय तथा मातामात भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

३.२ मातामात व्मवस्था कामाणरम, जनकऩङ्टयरे मातामात व्मवस्था ङ्जवबािको ङ्झभङ्झत २०६९।१०।१८ य 
२०७०।१।१३ को ङ्झनदेर्शनको साथै सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्रको प्रमोिात्भक ऩयीऺा व्मवङ्ञस्थत 
िने ङ्झनदेङ्ञर्शका, २०६९ को फेवास्ता ियी सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्र ङ्जवतयण कामणराई ङ्झनयन्तयता 
ङ्छदएको य ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा ३४६ जना जङ्झतराई अऩायदर्शॉ ढॊिरे कािज ऩत्र ङ्झभराई सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झत ऩत्र ङ्जवतयण ियेको फङ्टङ्ञझन आएकोरे आवश्मक अनङ्टसन्धान तथा कायफाही ियी ऩाऊॉ  बनी 
मातामात व्मवस्था ङ्जवबािका भहाङ्झनदेर्शकरे ङ्छदएको उजङ्टयीका सम्फन्धभा मातामात व्मवस्था 
कामाणरम, जनकऩङ्टयरे सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्र ङ्जवतयण िदाण ङ्झनमभानङ्टसाय सूचनाहरू सावणजङ्झनक 
रूऩभा प्रकाङ्ञर्शत ियी अन्म सम्ऩूणण कानूनी यीतहरू ऩूया ियी ऩयीऺा सन्चारन िङ्चयएको, राइसेन्स 
ऩयीऺा सन्चारनका ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीहरूको फमान व्महोयाहरू हेदाण ङ्झनजहरूरे मातामात व्मवस्था 
ङ्जवबािफाट जायी िङ्चयएको बङ्झनएको सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्रको प्रमोिात्भक ऩयीऺा व्मवङ्ञस्थत िने 
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ङ्झनदेङ्ञर्शका, २०६९ सभमभा नै प्राप्त नियेको एवॊ ऩयीऺाका कामणिभ सावणजङ्झनक बै प्रङ्जिमाभा 
िइसकेको कायण ऩयीऺा स्थङ्झित िनण नसकेको, उजङ्टयीभा रिाइएका आयोऩहरू झङ्टठा हङ्टन बनी 
इन्काय ियी फमान ियेको, मातामात व्मवस्था कामाणरम, जनकऩङ्टयफाट सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्र 
ङ्जवतयण िदाण भ्रष्टाचायजन्म कामण तथा सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको दङ्टरुऩमोि एवॊ हाङ्झन नोक्सानी बएको बङे्ङ 
कङ्ट या ऩङ्झन उजङ्टयी ङ्झनवेदनभा उल्रेि बएको नदेङ्ञिएको साथै ङ्झभङ्झसर सॊरग्न प्रभाण कािजातहरूफाट 
ऩङ्झन भ्रष्टाचायजन्म कामण बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सकेको ऩाइएन । तसथण उि सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्र 
ङ्जवतयण िदाण सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्रको प्रमोिात्भक ऩयीऺा व्मवङ्ञस्थत िने ङ्झनदेङ्ञर्शका, २०६९ 
को ऩारना नियेको य अऩायदर्शॉ ढॊिरे कािजऩत्र ङ्झभराई सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्र ङ्जवतयण 
ियेको बङे्ङ सन्दबणभा आवश्मक कायफाही ियी सो को जानकायी आमोिभा ऩठाउन ङ्झभङ्झत 
२०७३/११/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय मातामात व्मवस्था ङ्जवबाि, भीनबवन, काठभाडौंराई सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

३.३  ङ्ञज.ङ्जव.स. सोरङ्टिङ्टम्फङ्टको फजेटफाट उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापण त िङ्झनएको सडक िण्ड हकण ऩ ङ्टय ओिरढङ्टॊिा 
सडक आमोजनाफाट उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापण त दोहोयो नाऩजाॉच ियाई अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा दङ्टिणभ ऺेत्रभा कङ्चयफ ६ वषणअिाङ्झड िङ्झनएको मातामात सङ्टचारु बइयहेको 
सदयभङ्टकाभसम्भ ऩङ्टग्ने ग्राभीण सडक ङ्झनभाणण बएको य दङ्टईवटै ङ्झनकामरे एउटै सडकभा यकभ 
ङ्झनकासा ियेकोभा २ भध्मे एउटा ङ्झनकाम ङ्ञजल्रा फाङ्जहय ओिरढङ्टॊिा यहेकोरे एक अकोभा सभन्वम 
नबएको, आ.व. को अङ्ञन्तभ सभमभा काभ बएको य सभम सभमभा अनङ्टिभन हङ्टन नसकेकारे दोहोयो 
ब ङ्टिानी हङ्टन िएको देङ्ञिएको, दङ्टवै उऩबोिा सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूरे िल्ती आपैं  भहसङ्टस ियी 
सो िल्ती ङ्झनमतवर्श ियेको नबई ब ङ्टरवर्श बएकोरे मथाथण नाऩी अनङ्टसायको कामण फाहेक दङ्टईवटा 
सयकायी ङ्झनकामफीच सभन्वम नहङ्टॉदा बएको दोहोयो ब ङ्टिानी यकभ सयकायी िाताभा जम्भा 
बइसकेको देङ्ञिएकोरे दङ्टई वा सो बन्दा फढी सयकायी ङ्झनकामरे एउटै ठाउॉ, र्शीषणकभा फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन ियी ङ्जवकास ङ्झनभाणण कामण िदाण एक आऩसभा सभन्वम ियी दोहोयो ब ङ्टिानी नहङ्टने ियी 
काभ िने, सभान प्रकृङ्झतको काभको एउटै ठाउॉभा पयक पयक दययेट देङ्ञिएकोभा उऩमङ्टि नम्स 
प्रमोि ियी दययेट ङ्जवश्लेषण िने, उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापण त काभ ियाउॉदा स्थानीम र्शासन ङ्झनदेङ्ञर्शका 
तथा अन्म प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ जनसहबाङ्झिता हङ्टने ियी भात्र ङ्झनभाणण कामण िने बनी बौङ्झतक 
ऩूवाणधाय तथा मातामात भन्त्रारम य सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारम भापण त सडक 
ङ्जवबाि, हकण ऩ ङ्टय सडक आमोजना ओिरढङ्टङ्गा य ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत कामाणरम सोरङ्टिङ्टम्फङ्टराई 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०२/१८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव ङ्छदई ऩठाइएको ।  

४. सहयी ङ्जवकास भन्त्रारम अन्तिणत 

४.१  निय ङ्जवकास कोषभा अथण भन्त्रारमको सहभङ्झत नङ्झरई कभणचायीहरूको तरफ, बत्ता य सङ्टङ्जवधा थऩ 
ियेको, कयायभा कभणचायी याख्न े ियी कोषफाट ठूरो यकभ िचण रेिेको, अनावश्मक य उल्रेतम 
भात्राभा कयायभा कभणचायी ङ्झनमङ्टङ्ञि ियी कोषराई धयार्शामी फनाउन रािकेो रिामतका 
अङ्झनमङ्झभतताका उजङ्टयीहरू सम्फन्धभा निय ङ्जवकास कोषका कामणकायी ङ्झनदेर्शक तथा अन्म कयायका 
कभणचायीहरूको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा ङ्झनधाणयण िदाण निय ङ्जवकास कोषरे सॊचारक सङ्झभङ्झतभा अथण 
भन्त्रारमको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने हङ्टॉदा अथण भन्त्रारमको सहभङ्झत ङ्झरइयहनङ्ट नऩने बङे्ङ प्राप्त प्रङ्झतङ्जिमा  
ङ्जवङ्झधसम्भत यहेको नदेङ्ञिएको, निय ङ्जवकास कोषभा कभणचायी बनाण िनणका राङ्झि निय ङ्जवकास कोष, 

कभणचायी सेवा र्शतण ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६८ रािू िङ्चयएकोभा सो ङ्जवङ्झनमभावरी फनाउॉदा य सॊर्शोधन 
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िदाण कङ्ट नै ङ्जवरे्शष कभणचायीउऩय रङ्ञऺत ियेय फनाइएको जस्तो देङ्ञिएकोरे निय ङ्जवकास कोषराई 
देहाम अनङ्टसायको सतकण ता एवॊ कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने बनी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

क) निय ङ्जवकास कोषको कभणचायीको सेवा सङ्टङ्जवधा फढाउने रिामत अन्म कङ्ट नै ङ्जवत्तीम वा आङ्झथणक 
दाङ्जमत्व फढ्न जाने ङ्झनणणम कामाणन्वमन िनङ्टण ऩूवण नेऩार सयकाय, अथण भन्त्रारमको अङ्झनवामण 
स्वीकृङ्झत ङ्झरएय भात्र कामाणन्वमन िनङ्टण ियाउन, कङ्ट नै व्मङ्ञि ङ्जवरे्शषराई रङ्ञऺत हङ्टने ियी निय 
ङ्जवकास कोष, कभणचायी सेवा र्शतण ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६८ राई सॊर्शोधन िने ियाउने कामणराई 
ङ्झनरुत्साङ्जहत िनण ियाउन, 

ि) ऋण तथा अनङ्टदान स्वरूऩ रिानी िङ्चयएका प्रत्मेक आमोजनाको राित यकभको आधायभा 
बएको स्वीकृत रिानी यकभ,  हारसम्भ प्रवाह बएको यकभ, सो को साॉवा तथा ब्माजको 
फक्मौता यकभ, ऋणको असर,  र्शॊकास्ऩद,  कभसर,  ियाफ विॉकयण ियी सोहीफभोङ्ञजभको 
जोङ्ञिभ व्मवस्था यकभ रिामतका ङ्जवस्ततृ सूचना ङ्छदने ङ्जववयणहरू तमाय ियी ङ्जवत्तीम ङ्जववयण 
फनाई सोही अनङ्टसाय अनङ्टिभन य सङ्टऩयीवेऺ ण िनण ियाउन, 

ि)  ऋण रिानी फाऩतको ब्माज यकभराई आम्दानी जनाउॉदा साभान्म तङ्चयकारे (Accrual Basis) 

ब्माज फक्मौता यकभराई ऩङ्टॉजीकृत ियी आम्दानी रेिाॊकन िने ियेको साथै कजाण जोङ्ञिभ 
व्मवस्थाऩन र्शीषकण भा िचण रेिाॊकन िनङ्टणऩने यकभसभेत कभ रेिाॊकन बएकोरे कोषरे आफ्नो 
ङ्जवत्तीम ङ्जववयणभा देिाएको आम्दानी यकभ साभान्म फैँङ्जकङ प्रचरनअनङ्टसाय अङ्झधक बएको बङे्ङ 
व्महोया रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि बएकोरे मथाथण ङ्ञचत्रण हङ्टने ङ्जवत्तीम ङ्जववयण याख्न े
व्मवस्था िनण ियाउन,  

घ)  कोषको निद य ङ्जवङ्झबङ्ङ फैंकको चल्ती तथा भङ्टद्दती िाताभा ङ्झनङ्ञष्िम रूऩभा २८ प्रङ्झतर्शत 
फयाफय यकभ यहेको य सोफाट प्राप्त ब्माज आम्दानी कङ्ट र आम्दानीको ४० प्रङ्झतर्शत फयाफय 
यहेको तथ्मफाट कोषरे आवश्मक ऩङ्टॉजी तथा ऋण रिानी दङ्टवै वृङ्जद्ध िनण य ऩमाणप्त आम्दानी 
िनण नसकेको देङ्ञिॊदा कोषराई सङ्जिम रूऩभा सॊचारन िनण ियाउन,  

ङ)  नियको सभग्र ङ्जवकासका राङ्झि निय ङ्जवकाससॉि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूराई निय ङ्जवकास कोष 
ऐन, २०५३ को दपा ५ फभोङ्ञजभ आङ्झथणक रूऩभा भात्र नबई प्राङ्जवङ्झधक रूऩभा सभेत सहमोि 
िने उदे्दश्म अनङ्टरूऩको कामण सॊचारन िनण ियाउन । 

४.२  ङ्ञजल्रा काठभाडौं िड्का बरकारी वडा नॊ. ५ (क) य (ि) भा यहेको १४ योऩनी १२ आना ऩतॉ 
सावणजङ्झनक जग्िा ङ्जहनाङ्झभना ियी जग्िा प्रङ्जटङ िनण ऩयङ्झभट ङ्छदएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा ङ्झनभाणणसम्फन्धी भाऩदण्ड २०६४ रे सयकायी जग्िा एकीकयण ियी ङ्जकत्ता ङ्झभरान िने 
बङे्ङ व्मवस्था ियेको बए ऩङ्झन के कसयी सयकायी जग्िा बङ्जवष्मभा उऩमोि िनण सङ्जकने ियी सॊयऺण 
िने बनी र्शतण य आधायहरू नतोकेको हङ्टॉदा सयकायी जग्िा ङ्जवङ्झबङ्ङ ठाउॉभा टङ्टिाटािी कामभ ियी 
ङ्झभरान ियेको देङ्ञिएकोरे जग्िा प्रङ्जटङका राङ्झि मोजना अनङ्टभङ्झत ङ्छदॊदा भाऩदण्डरे तोङ्जकएको 
प्रङ्जिमा ऩारना िने व्मवस्था िनण य मोजना ऺेत्रङ्झबत्र सयकायी जग्िा ऩनण िएकोभा जग्िा एकीकयण 
िदाण के कसयी सयकायी जग्िा बङ्जवष्मभा उऩमोि िनण सङ्जकने ियी सॊयऺण िने बनी र्शतण य 
आधायहरू तोकी भाऩदण्ड ऩङ्चयभाजणन िनण व्मवस्था ङ्झभराउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०२/१६ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय सहयी ङ्जवकास भन्त्रारमराई सङ्टझाव ऩठाइएको ।   
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५. वाङ्ञणज्म भन्त्रारम अन्तिणत 

५.१  ङ्जवर्शारफजाय कम्ऩनी ङ्झर.भा यहेको नेसनर टे्रङ्झडङ कम्ऩनी ङ्झर.को ऩसर कवर नॊ. २९२ बाडा  
ङ्छदॊदा बएको ङ्झनणणमसङ्जहतको पाइरभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सो ऩसर कवर बाडाभा रिाउने 
सम्फन्धभा सावणजङ्झनक सूचना प्रकाङ्ञर्शत ियी कोटेसन आह्वान िने य प्राप्त बएका कोटेसनहरूभा 
सफैबन्दा फढी बाडा दययेट कफोर िने व्मङ्ञिराइण अवङ्झध य र्शतणहरू तोकी बाडाभा ङ्छदने ियेको 
हारसम्भको प्रचरनराइण व्मवङ्ञस्थत िनङ्टणऩने अवस्था देङ्ञिएकोरे उि ऩसर कवर यहेको स्थान य 
उऩरब्ध सङ्टङ्जवधाहरू सभेतराइण भध्मनजय ियी प्रङ्झतविण ङ्जपट वा अन्म प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभका 
भाऩदण्डहरूको ङ्झनधाणयण ियी सावणजङ्झनक सूचना प्रकाङ्ञर्शत ियी प्रङ्झतस्ऩधाण ियाइण बाडाभा रिाउन 
सक्ने ियी सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभावरीभा छङ्ट टै्ट व्मवस्था ियी रािू िङ्चयएभा उि कामण स्वच्छ एवॊ 
ऩायदर्शॉ हङ्टनङ्टका अङ्झतङ्चयि नेसनर टे्रङ्झडङ ङ्झर.राइण उि ऩसर कवरको बाडाफाट प्राप्त हङ्टने आमभा 
फढी राब प्राप्त हङ्टन सक्ने अवस्था यहे बएको देङ्ञिएको य ऩसर कवर फहारभा ङ्झरने ङ्छदने 
सम्फन्धभा स्ऩष्ट व्मवस्था फनाइण रािू बएभा कोही कसैको आर्शॊका य ियाफ ङ्झनमतको अवस्था 
सभेत नहङ्टने बएकारे नेसनर टे्रङ्झडङ ङ्झर.फाट ऩसर, कवर, कोठा वा घय वा स्थान बाडाभा ङ्झरने य 
ङ्छदने सम्फन्धभा हार बइयहेको काभ कायफाही त्र ङ्टङ्जटऩूणण यहेको देङ्ञिएकोरे उि काभ कायफाहीभा 
सङ्टधाय ल्माउन ऩसर, कवर, कोठा वा घय वा स्थान बाडाभा ङ्झरने य ङ्छदने सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा य भाऩदण्डहरू ङ्झनधाणयण ियी नेसनर टे्रङ्झडङ ङ्झर.को ङ्जवङ्झनमभावरीभा आवश्मक 
व्मवस्था ियी रािू िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/११ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेसनर टे्रङ्झडङ 
ङ्झरङ्झभटेडराइण सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

६.  वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारम अन्तिणत 

६.१  सराणही ङ्ञजल्राङ्ञस्थत साभङ्टदाङ्जमक वन ऺेत्रफाट ढङ्टङ्गा, ङ्झिट्टी, फारङ्टवा रिामतका साभग्रीहरू ङ्झफिी ियी 
तथा अवधै रूऩभा रूि कटान ियी वन अङ्झतिभण ियेको एवॊ याष्डऩङ्झत च ङ्टये सॊयऺणका राङ्झि 
आएको फजेट ङ्जहनाङ्झभना ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा याष्डऩङ्झत च ङ्टये सयॊऺण 
कामणिभ अन्तिणत आ.व. २०६९।०७० भा प्राप्त वाङ्जषणक फजेट एवॊ कामणिभभा ङ्झनमभानङ्टसाय यकभ 
िचण बई ङ्जहनाङ्झभना बएको नदेङ्ञिएको, रिनदेही, पङ्ट रजोय य काङ्झरन्जोय िोराको ढङ्टॊिा, ङ्झिट्टी, 
फारङ्टवा िैयकानूनी तवयफाट ङ्झफिी ियी वन जॊिर अङ्झतिभण ियेको बङे्ङ सम्फन्धभा वन ऺेत्रफाट 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको काठ तथा िोरा नदीफाट ढङ्टङ्गा,  ङ्झिट्टी, फारङ्टवा रिामतका साभग्रीहरू अवैध रूऩभा 
चोयी ङ्झनकासी नबएको बङे्ङ अनङ्टसन्धानको िभभा फङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरूको फमान कािज तथा ङ्ञजल्रा 
वन कामाणरम, यौतहटका ङ्ञजल्रा वन अङ्झधकृतको छानङ्झफन प्रङ्झतवेदनफाट देङ्ञिए ताऩङ्झन स्थरित 
ङ्झनयीऺण अनङ्टिभनको िभभा िङ्जटएको टोरीरे स्थरित ङ्झनयीऺण/अनङ्टिभन ियी ङ्छदएको प्रङ्झतवदेनभा 
वन जॊिर ऺेत्रभा ऩने िोराहरूफाट नङ्ञजकै यहेका आवादी ऺेत्रको बनी केही भात्राभा टे्रक्टयिाया 
ढङ्टॊिा, ङ्झिट्टी, फारङ्टवा ओसायऩसाय हङ्टॉदै आएको ऩाइएको/देङ्ञिएकोरे आवादी ऺेत्रको बनी वन जॊिर 
ऺेत्रभा ऩने िोराहरूफाट अवैध रूऩभा ढङ्टॊिा, ङ्झिट्टी, फारङ्टवा ओसायऩसाय बएको देङ्ञिॊदा िैयकानूनी 
रूऩभा हङ्टने चोयी ङ्झनकासी ङ्झनमन्त्रण िनण प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी तथा ङ्ञजल्रा वन अङ्झधकृतसभेत 
बएको अनङ्टिभन तथा सभन्वम सङ्झभङ्झतफाट कामणमोजना फनाई अनङ्टिभन, सङ्टऩयीवेऺ ण ियी कडाइका 
साथ िोराभा अवैध रूऩभा हङ्टने नदीजन्म ऩदाथण ढङ्टङ्गा, ङ्झिट्टी, फारङ्टवा रिामतका साभग्रीहरू उत्िनन,  
ङ्झफिी ङ्जवतयण, ओसायऩसाय िने कामणभा ऩूणणरूऩभा ङ्झनमन्त्रण ियी वन जॊिर ऺेत्रको सॊवद्धणन एवॊ 
सॊयऺणतपण  ङ्जवरे्शष ध्मान ङ्छदन  िृह-भन्त्रारमका साथै इराका वन कामाणरम य येन्जऩोष्टहरूरे 
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उत्ऩादन तथा ङ्जवतयण ियेको ङ्झफरुवाको सॊतमा, च ङ्टये सॊयऺण अन्तिणत कामणिभहरूको ङ्ञजल्रा वन 
कामाणरम, सो बन्दा भाङ्झथल्रो ङ्झनकामफाट अनङ्टिभन तथा सङ्टऩयीवेऺण बए ियेको नदेङ्ञिॊदा ङ्झनजी 
नसणयीफाट ङ्झफरुवा िङ्चयद िदाण, ङ्ञजल्रा वन कामाणरम भातहतका इराका कामाणरम, येन्जऩोष्टरे 
उत्ऩादन तथा ङ्जवतयण ियेको ङ्झफरुवाको स्ऩष्ट भाऩदण्ड फनाई, स्वीकृत कामणिभहरू सिारन िदाणको 
अवस्थाभा भाङ्झथल्रो ङ्झनकाम (केन्रीमस्तय) फाटै प्रबावकायी अनङ्टिभन िने व्मवस्था ङ्झभराउन हङ्टन 
सभेत आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०९/२१ को ङ्झनणणमानङ्टसाय वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारमराई रेिी 
ऩठाइएको। 

६.२  र्शङ्टक्रापाटा वन्मजन्तङ्ट आयऺ, किनऩङ्टयभा दताण बएको ङ्जकसान भध्मवतॉ साभङ्टदाङ्जमक वनभा रिाएको 
क्माभोङ्झभर जङ्झडफङ्टटी नष्ट ियी ब-ूभाङ्जपमाको ङ्झभरेभतोभा व्मङ्ञिको नाउॉभा उि साभङ्टदाङ्जमक वनको 
जग्िा दताण ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
बोिाङ्झधकायको जग्िा उऩबोि िनण बनी ऩङ्टनयावेदन अदारत, किनऩङ्टयफाट ङ्झनषेधाऻाको आदेर्श जायी 
बएको य उि ङ्झनषेधाऻाको आदेर्शउऩय ऩङ्टनयावदेन अदारत, किनऩङ्टयभा ङ्झरङ्ञित जवाप दताण ियी 
भङ्टद्दा दामय बएकोभा ऩङ्टनयावेदन अदारत, किनऩङ्टयको ङ्झभङ्झत 2073/09/24 को ङ्झनणणमरे उि भङ्टद्दा 
ताभेरीभा याङ्ञिङ्छदएको, भारऩोत कामाणरम, किनऩङ्टयको ङ्झभङ्झत 2066/10/27 को ङ्झनणणमरे जग्िा 
तत्कारीन श्री 5 को सयकायको नाउॉभा दताण ियी काङ्झरका प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, ङ्ञझरङ्ञझराको बोि 
जनाई शे्रस्ता अद्यावङ्झधक िङ्चयएकोभा सयकायी जग्िा दताण तथा ङ्झरजभा उऩरब्ध ियाउनेसम्फन्धी 
कामणनीङ्झत, 2071 रािू बै तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र काङ्झरका प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, ङ्ञझरङ्ञझरारे 
बोिाङ्झधकायको जग्िाराई ङ्झरजभा ऩङ्चयणत िनण भारऩोत कामाणरम, किनऩङ्टयभा ङ्झनवेदन नङ्छदएको हङ्टॉदा 
ङ्झनजको बोिाङ्झधकाय स्वत: सभाप्त बएको देङ्ञिएकोरे कानूनफभोङ्ञजभ िनण, ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७४/०१/२१ को ङ्झनणणमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको।  
साभङ्टदाङ्जमक वनको जग्िा व्मङ्ञिको नाभभा दताण बएको सम्फन्धभा ऩङ्टनयावेदन अदारत, किनऩङ्टयफाट 
ङ्जवऩऺी भारऩोत कामाणरम, किनऩङ्टयसभेत बएको ऩयभादेर्शको ङ्चयट ङ्झनवेदनभा साङ्झफक प्रभाण, शे्रस्ता 
ङ्झबडाई जग्िा दताण ियी प्रभाण ऩङ्टजाण ङ्छदनङ्ट बनी ङ्जवऩऺीका नाभभा ऩयभादेर्शको आदेर्श जायी हङ्टने ठहयी 
सो अदारतको सॊमङ्टि इजरासफाट आदेर्श बई श्री सवोच्च अदारतभा फङ्टॉझ्दा सो आदेर्श उऩय 
ऩङ्टनयावेदन नऩयेको बङे्ङ व्महोयाको ऩत्रका आधायभा अदारतको आदेर्शफभोङ्ञजभ हारसाङ्झफक ङ्झबडाई 
हारसाङ्झफक िङ्चयएको उि जग्िा ङ्झनज बिवान र्शभाण उऩाध्मामका नाभभा ङ्जव.स. 2044 सारअिाव ै
दताण बएको जग्िा यहेको अङ्झबरेि अनङ्टसाय उि जग्िा हार दताण बएको नदेङ्ञिएकोरे उि ङ्जवषमका 
सम्फन्धभा अदारतफाट न्माङ्जमक ङ्झनरूऩण बइसकेको देङ्ञिन आमो । त्मसैियी साभङ्टदाङ्जमक वनरे 
रिाएको क्माभोङ्झभर िेती भासेय िहङ्टॉ िेती िने 6 जना व्मङ्ञिहरूफाट उि जङ्झडफङ्टटी रिाउने 
कामणभा िचण बएको जम्भा रु.3,71,750।- फयाफयको ऺङ्झत असङ्टर उऩय ियाउने बनी 
सवणऩऺीम/सवणदरीम फैठकफाट ङ्झनणणम बई ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, किनऩङ्टयराई ऩत्राचाय सभेत 
बएको देङ्ञिएकोरे उि यकभ मथार्शीघ्र असङ्टर उऩय ियी याजश्व िाताभा जम्भा ियी आमोिराई 
जानकायी ियाउन र्शङ्टक्रापाॉटा वन्मजन्तङ्ट आयऺ कामाणरम, किनऩङ्टयराई रेिी ऩठाइएको । साथै  
कङ्ट नै ऩङ्झन आवादी जग्िासॉि नजोङ्झडएको ङ्जकसान भध्मवतॉ साभङ्टदाङ्जमक वनङ्झबत्रका जग्िाहरू अदारती 
पैसरा भापण त व्मङ्ञिको नाभभा जग्िा दताण बएको देङ्ञिएकोभा जग्िाको दताण प्रङ्जिमाका सम्फन्धभा 
र्शङ्टक्रापाटा वन्मजन्तङ्ट आयऺको कामाणरम, किनऩङ्टयसभेत सन्तङ्टष्ट नदेङ्ञिएको उि जग्िाधनीहरू 
स्वमॊरे सभेत सट्टा जग्िा बनाण ङ्झभराइङ्छदएको िण्डभा ङ्झनजहरू त्महाॉफाट स्थानान्तयण हङ्टने बनी 
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आयऺ कामाणरमराई अनङ्टयोध ियेको साथै वन्मजन्तङ्ट आयऺ ऺेत्रको फीचभा सानो फस्ती हङ्टनङ्ट 
व्मावहाङ्चयक नदेङ्ञिएकोरे सो सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७४/०१/२१ को ङ्झनणणमानङ्टसाय वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  

७.  कृङ्जष ङ्जवकास भन्त्रारम अन्तिणत 

७.१  कृङ्जष ङ्जवबाि, तयकायी ङ्जवकास ङ्झनदेर्शनारम, भसरा फारी ङ्जवकास केन्र, काभ्ररेे आ.व. ०७०।७१ भा 
आवश्मक ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनभाणण कामणभा अङ्झनमङ्झभतता ियी ङ्जवङ्झध प्रङ्जिमा ऩूया नियी चयभ भ्रष्टाचाय ियेको 
बङे्ङ सभेतका उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ भा 
व्मवस्था यहे बए अनङ्टसाय स्वीकृत वाङ्जषणक कामणिभभा उल्रेङ्ञित कामणिभहरू ङ्झनमभानङ्टसाय ियेको 
ऩाइएकोभा फोरऩत्र य ङ्झसरफन्दी दयबाउऩत्रभा प्रङ्झतस्ऩधाण बै फचत हङ्टन िएको यकभफाट थऩ काभ 
िनणका राङ्झि भाङ्झथल्रो ङ्झनकामसॉि सहभङ्झत ङ्झरएको देङ्ञिए ताऩङ्झन सोही अनङ्टसाय वाङ्जषणक कामणिभराई 
सॊर्शोधन ियी स्वीकृतसम्भ ियाएको नदेङ्ञिएकोरे फचत यकभफाट थऩ कामण िनङ्टण ियाउनङ्टऩने अवस्था 
बएभा वाङ्जषणक कामणिभराई अङ्झनवामण रूऩभा सॊर्शोधन ियी भाङ्झथल्रो ङ्झनकामफाट वाङ्जषणक कामणिभ 
स्वीकृत ियाई कामाणन्वमन िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय भसरा 
फारी ङ्जवकास केन्रराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

७.२ याङ्जष्डम फीउ ङ्झफजन कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडका तत्कारीन ङ्झनङ्झभत्त प्रवन्ध सिारक ननङ्ट झारे िङ्टणस्तयङ्जहन 
नक्करी फीउ ङ्झफजन ङ्झफिी ियी अङ्झनमङ्झभतता ियेको रिामतका ङ्जवषमभा ऩयेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
आ.व. २०६८।०६९ भा िहङ्टॉको फीउको ङ्झफिी कभी बई कम्ऩनीराई नोक्सानी ऩङ्टर् माएको 
सन्दबणभा अङ्ञघल्रा तथा ऩङ्झछल्रा आ.व. हरूको तङ्टरनाभा कङ्चयफ ८०० भे.टन िहङ्टॉको फीउको 
ङ्झफिीभा कभी बएको, ननङ्ट झारे अनङ्टसन्धानको िभभा बएको फमानभा िहङ्टॉ ङ्झफिीभा कभी आउनङ्टका 
केही आधायहरू प्रस्तङ्टत ियेको मसभा आङ्झथणक अङ्झनमङ्झभतता बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको य मही सन्दबण 
सभेतराई ङ्झरएय ननङ्ट झा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको ङ्झनणणमफाट ङ्झनरङ्ञम्फत बै कम्ऩनी सिारक सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणणमरे बङ्जवष्मभा सयकायी सेवाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म नठहङ्चयने ियी अवकार्शसभेत बएको य कृङ्जष 
ङ्जवकास भन्त्रारमको ङ्झनणणमानङ्टसाय अवकार्श त्र ङ्टङ्जटऩूणण यहेको ठहय बै ऩदभा ऩङ्टनस्थाणऩना बएको 
देङ्ञिएकोरे उि आयोऩका हदसम्भभा थऩ कायफाही िङ्चययहनङ्ट ऩने देङ्ञिएन।  
कृङ्जषजन्म साभग्रीहरूको ङ्झफिी ङ्जवतयणको भूल्म ङ्झनधाणयण िदाण सिारक सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणणम नियी 
व्मवस्थाऩकीमकै तहफाट ङ्झनणणम ियाएको सन्दबणभा छानङ्झफन अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा याङ्जष्डम फीउ ङ्झफजन 
कम्ऩनीको आङ्झथणक प्रर्शासन ङ्जवङ्झनमभावरी २०६२ भा बएको बाषाराई ङ्झरएय सिारक सङ्झभङ्झत य 
प्रफन्ध सिारकरे आ-आफ्नै ढङ्गरे व्मातमा िने ियेकारे ऩङ्झन भूल्म ङ्झनधाणयणभा सभस्मा सजृना 
बएको देङ्ञिएको बए ऩङ्झन कम्ऩनीको कृङ्जषजन्म साभग्रीहरूको भूल्म ङ्झनधाणयण िदाण ननङ्ट झाफाट 
आङ्झथणक ङ्जहनाङ्झभना बमो बङे्ङ आयोऩ ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सक्नेसम्भको अवस्था देङ्ञिएन ।  
अत् हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट भाङ्झथ उल्रेि बएफभोङ्ञजभको अवस्था य ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञिएको प्रस्तङ्टत 
ङ्जवषमका सम्फन्धभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/०७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय कृङ्जष ङ्जवकास भन्त्रारमराई 
देहामफभोङ्ञजभको सतकण ता अऩनाउन एवॊ कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने बनी सङ्टझाव ङ्छदइएको ।  

१. सफै फीउ ङ्झफजनहरूको िङ्चयद ङ्झफिीको स्ऩष्ट क्मारेण्डय फनाई कामाणन्वमनभा ल्माउने य 
क्मारेण्डय ऩारना निने कम्ऩनीका अङ्झधकायीहरूराई तत्कार कायफाही िने । 

२. कम्ऩनीको आङ्झथणक प्रर्शासन ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६२ को ङ्झनमभ ३६ भा बएको व्मवस्थाराई 
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सिारक सङ्झभङ्झतरे स्ऩष्ट व्मातमा ियी सोहीफभोङ्ञजभ कामाणन्वमन िने ियाउने व्मवस्था 
ङ्झभराउने । 

३. तोङ्जकएको सभमभा ङ्झफिी नबएका फीउ ङ्झफजनहरूको िङ्टणस्तय ङ्झफग्रन नङ्छदन अङ्झनवामण सङ्टयङ्ञऺत 
बण्डायण िने व्मवस्था ङ्झभराउने ।  

७.३ सङ्टतिा परपूर केन्र¸ सतफाज¸ फैतडीको आ.व. ०७०/०७१ भा ङ्झनभाणण बएका काॉडेताय¸ आकासे 
ट्याङ्की ङ्झनभाणण िदाण कोटेसनभा ठेक्का ङ्छदई यकभ िाएको तथा सयकायी जङ्झभनभा टावय फनाउन 
ङ्छदएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा सङ्टतिा परपूर केन्र¸ सतफाज¸ फैतडीको आ.व. 
०७०/०७१ भा काॉडेताय य आकासे ऩानी ट्याङ्की कामणका राङ्झि िभर्श:  रु.७०¸००¸०००।- य 
रु.३१¸५०¸०००।- ङ्झनकासा बएकोभा उि कामण िदाण ियाउॉदा सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ 
को दपा १० अनङ्टसाय फोरऩत्रदाता वा प्रस्ताववाराको मोग्मता ङ्झनधाणयण ियी एउटा प्माकेजभा ठेक्का 
ङ्झनकाल्नङ्टऩनेभा सो नियी प्माकेजहरू फनाई कोटेसनफाट कामण ियेको देङ्ञिमो, उि कामणहरू बए 
ियेको तथ्म प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकनफाट सभेत िङ्टल्न आई ७ वटा ङ्झनभाणण व्मवसामीहरूराई वास्तङ्जवक 
कामण ियेबन्दा फढी ब ङ्टिानी ङ्छदएको यकभ रु.१¸५१¸२०६।- यहेकोभा सो यकभ ङ्झनजहरूरे यािेको 
धयौटी यकभफाट असङ्टर उऩय िङ्चयसकेको कङ्ट या सङ्टतिा परपूर ङ्जवकास केन्रको च.नॊ. २६८ ङ्झभङ्झत 
२०७२।०३।२० को ऩत्रफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएकोरे उि कामण िदाण भ्रष्टचायजन्म कामण िने 
ङ्झनजहरूको फदङ्झनमत यहे बएको देङ्ञिने कङ्ट नै आधाय प्रभाणसभेत ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहेको नदेङ्ञिए 
ताऩङ्झन सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ को दपा १० अनङ्टसाय फोरऩत्रदाता वा प्रस्ताववाराको 
मोग्मता ङ्झनधाणयण ियी एउटा प्माकेजभा ङ्झनभाणण कामण ियाउनङ्टऩनेभा सो नियी फोरऩत्र प्रङ्जिमा छल्ने 
उदे्दश्मरे उि कामणराई टङ्टिा/टङ्टिा ियी िने ियाउने कामण ियेको देङ्ञिएकोरे त्मस्तो कामण िने 
ियाउने उऩय छानङ्झफन ियी आवश्मक कायफाही ियी ियाई सो को जानकायी आमोिभा ियाउन य 
अफ उप्रान्त त्मस्तो कामण िदाण ियाउॉदा सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ को दपा १२ फभोङ्ञजभको 
प्रङ्जिमा अवरम्फन िनण ियाउनका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/११/१२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय कृङ्जष 
ङ्जवकास भन्त्रारमभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

८  बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम अन्तिणत 

८.१  बोजऩङ्टय ङ्ञजल्रा, ओख्र ेिा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६ फस्ने काङ्झरफहादङ्टय याईरे ओख्र ेिा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६ को 
ङ्जकत्ता नम्फय ३८९ को ऺेत्रपर ५०-१५-०-३ िौचयन सावणजङ्झनक जग्िा तत्कारीन नाऩी टोरी 
प्रभङ्टि सभेतसॉि ङ्झभरी आफ्नो नाभभा दताण ियाएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा उि 
जग्िाको ङ्जपल्डफङ्टकको जग्िाधनी भहरभा कारीफहादङ्टय याईको नाभ उल्रेि बएको, प्रभाण सॊकेत 
भहरभा िङ्टरुङ आहार ङ्ञज. नयफहादङ्टय ङ्झतयो रु.१०।- य कैङ्जपमत भहरभा १ नॊ. नाऩी िोश्वायाको 
ङ्झभङ्झत २०३९।६।२८ को तोक आदेर्शानङ्टसाय य यानीवास येन्ज कामाणरमको ङ्झभङ्झत 
२०३८।११।२० को पङ्ट कङ्ट वा ऩत्रफभोङ्ञजभ कारीफहादङ्टय याईको नाभभा दताण बएको बङे्ङ व्महोया 
ङ्जपल्डफङ्टकफाट देङ्ञिन्छ । िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम  ओख्रकेो च.नॊ. १३७ ङ्झभङ्झत 
२०७१।१०।१४ को ऩत्रसाथ प्राप्त सयङ्ञजङ्झभनभा स्थानीम फाङ्झसन्दाको बनाइ अनङ्टसाय उि जग्िा 
िङ्टरुङ आहार नाभरे जानेको ऩङ्जहरेदेङ्ञि नै िाईफस्तङ्ट चयाउने हारसम्भ ऩङ्झन िौचयनकै रूऩभा प्रमोि 
बएको जग्िा हो य जग्िाधनी कारीफहादङ्टय याईको बनाइ अनङ्टसाय ङ्झनजका फाफङ्टफाजेको ङ्झफजन दताण 
ियी ०३६।०३७ सारभा नाऩी नक्सा ियी ङ्झनजको नाभभा दताण ियेको जग्िा हो बनी रेिी 
आएको देङ्ञिन्छ । ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, बोजऩङ्टयफाट उि जग्िा ङ्झभङ्झत २०३९।६।२८ बन्दा 
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अिाङ्झड िौचयनको रूऩभा यहेको य कारीफहादङ्टय याईका फाफङ्ट, फाजेरे येिदेि िने ियेको बङे्ङ फङ्टङ्ञझन 
आएको । हार उल्रेङ्ञित जग्िाभध्मे केही बािभा झाय, फङ्टट्यान यहेको, कङ्ट नै बाि िौचयनको रूऩभा 
यहेको य कङ्ट नै बाि ङ्जववाङ्छदत अवस्थाभा यहेको फङ्टङ्ञझन आएको बनी रेिी आएको य ङ्ञजल्रा वन 
कामाणरम, बोजऩङ्टयफाट उि जग्िा वन ऺेत्र बएको बङे्ङ व्महोयाको जवाप प्राप्त बएको देङ्ञिमो । 
मसयी भाङ्झथ उल्रेङ्ञित जग्िा सयकायी तथा सावणजङ्झनक यहेको बङे्ङ ङ्ञजल्रा वन कामाणरम एवॊ 
स्थानीम व्मङ्ञिहरूको बनाइ यहेको य उि जग्िा सयकायी, सावणजङ्झनक एवॊ व्मङ्ञि ङ्जवरे्शषभध्मे के  
हो ?  बङ्ङका राङ्झि स्थानीम स्तयभा नै छानङ्झफन ियी ङ्झनणमण ङ्झरॊदा उऩमङ्टि हङ्टने देङ्ञिएको य मसयी 
सयकायी सावणजङ्झनक जग्िा व्मङ्ञिको नाभभा दताण हङ्टन िएको अवस्थाभा भारऩोत ऐन, 2034 को 
दपा २४ को उऩदपा (२) भा सयकायी सावणजङ्झनक जग्िा व्मङ्ञि ङ्जवरे्शषको नाभभा दताण हङ्टन िएको 
देङ्ञिए त्मस्तो व्मङ्ञिको नाभभा यहेको रित्त कट्टा ियी नेऩार सयकायको नाभभा कामभ िनण सक्ने 
अङ्झधकाय सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामाणरमराई यहे बएको देङ्ञिएकोरे उल्रेङ्ञित ङ्जक.नॊ. 389 य सो 
फाट ङ्जकत्ताकाट बई कामभ बएको ङ्जकत्ता जग्िाको सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभको आवश्मक 
प्रङ्जिमा ऩूया ियी सम्फङ्ञन्धत दताणवारा व्मङ्ञि रिामतराई भारऩोत ऐन, 2034 को दपा 24 
उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ कायफाही िनङ्टणऩने हो वा होइन सो को मङ्जकन ियी ियाई ङ्झनणणम ियी सो को 
जानकायी आमोिभा ऩठाउनङ्ट बनी ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
भन्त्रारमभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

८.२ कास्की ङ्ञजल्रा, हेम्जा िा.ङ्जव.स.-1, सेती नदी ङ्जकनायको ङ्जकत्ता नॊ. 1510 को सयकायी सावणजङ्झनक 
जग्िा व्मङ्ञिका नाभभा दताण ियेकोरे छानङ्झफन ियी कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्जकत्ता नॊ. 1510 को सबे नाऩीभा फिय जङ्झनएको सयकायी, 
सावणजङ्झनक प्रकृङ्झतको जग्िा सोही स्थान ङ्झनवासी भनङ्ट थाऩारे छङ्टट जग्िा दताण य नाभसायी ियी ऩाऊॉ  
बनी ङ्झनवेदन ङ्छदएको य सॊरग्न कािज प्रभाणका आधायभा भारऩोत ऐन, 2034 तथा भारऩोत 
ङ्झनमभावरी, 2036 फभोङ्ञजभ भारऩोत कामाणरम, कास्कीको ङ्झभङ्झत 2067।08।29 को ङ्झनणणम 
अनङ्टसाय ङ्झनवेङ्छदका भनङ्ट थाऩाको नाभभा छङ्टट जग्िा दताण बएकोभा सो जग्िा दताण फदय िनण ङ्ञजल्रा 
प्रर्शासन कामाणरम, कास्की य भारऩोत कामाणरम, कास्कीराई अनङ्टयोध िने ियी ङ्ञजल्रा ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको कामाणरम, कास्कीको ङ्झभङ्झत 2068।03।28 को ङ्झनणणम िायेजीका राङ्झि ऩङ्टनयावेदन 
अदारत, ऩोियाभा ङ्झनज भनङ्ट थाऩारे ङ्छदएको उत्प्रेषण ङ्झभङ्ञश्रत ङ्झनषेधाऻा भङ्टद्दाभा ऩङ्टनयावेदन अदारत, 

ऩोियारे उि ङ्जकत्ता नॊ. 1510 को जग्िा ङ्झनवेङ्छदकाकै दताण शे्रस्ता, स्वाङ्झभत्वङ्झबत्रको जग्िा देङ्ञिमो 
बनी ङ्झभङ्झत 2068।09।20 भा पैसरा बएको य सो पैसरा सम्फन्धभा ऩङ्टनयावेदन ऩयेको सभेत 
देङ्ञिएन । भारऩोत ऐन, 2034, स्थानीम प्रर्शासन ऐन, 2028 य स्थानीम स्वामत्त र्शासन ऐन, 

2055 फभोङ्ञजभ सयकायी सावणजङ्झनक जग्िाहरूको अङ्झबरेि, सॊयऺण य सम्फद्बणनको ङ्ञजम्भेवायी 
तोङ्जकएका ङ्झनकामहरूफीच सो कामणभा सभन्वम ियी सभमभा नै त्मस्ता प्रकृङ्झतका जग्िाहरू नेऩार 
सयकायका नाभभा दताण ियी नेऩार सयकायको स्वाङ्झभत्व स्थाङ्जऩत िनेतपण  उदासीन यहॉदा त्मस्ता 
प्रकृङ्झतका सयकायी, सावणजङ्झनक, ऩतॉ, ऐरानी, जग्िाहरू व्मङ्ञिरे हकदैमाको प्रभाण ऩेस ियी छङ्टट 
जग्िा दताण ियी स्वाङ्झभत्व कामभ िने ियेको प्रवृङ्ञत्तराई ङ्झनमन्त्रण िनण सभमभै सम्फद्ध ङ्झनकामहरूरे 
ङ्जिमार्शीर बै कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् को कामाणरम, 

बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम, िृह भन्त्रारम य सङ घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास 
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भन्त्रारमराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
रेिी ऩठाइएको ।  

८.३ ङ्ञजल्रा यौतहट ऩङ्टयेनवा िा.ङ्जव.स. ङ्जवरास कृन्ज फस्ने ङ्झभश्री ऺेङ्झत्रनीका नाभभा सबे नाऩीभा नाऩनक्सा 
बई ङ्झनजको नाभभा जग्िाधनी दताण शे्रस्ता कामभ बएको िम्हङ्चयमा ङ्जवताण िा.ङ्जव.स. वडा नॊ.९ 
ङ्जक.नॊ.११, १३, १७८, १७९, १८४, १९० तथा ङ्जक.का. बएको ४५३ सभेतको जग्िा ज.ध. ङ्झभश्री 
ऺेङ्झत्रनीको हकदाय कोही नबएको य ङ्झनज जग्िाधनी पयाय बएकारे सो जग्िा अवैध तवयफाट 
कब्जाभा ङ्झरने उदे्दश्मरे भारऩोत कामाणरमको सभेत ङ्झभरेभतोभा ङ्जकते ङ्झरित ियी दूङ्जषत शे्रस्ता 
कामभ ियेकारे छानङ्झफन ियी कायफाही ियी ऩाउॉ बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा 
भारऩोत कामाणरम, यौतहटफाट उि य.नॊ.३४३२ ङ्झभङ्झत २०३४।२।११ को ङ्झरित भिाई हेदाण 
उि य.नॊ. य ङ्झभङ्झतभा ङ्ञज. यौतहट प्र. दोङ्ञस्तमा पङ्ट कङ्ट वा हषाणहा वडा नॊ.९ फस्ने श्माभरार चौधयी 
थारुकी श्रीभती वषण ५५ को सक वहेनॉ थरुनी ऋणी ऐ.ऐ. फस्ने वषण २५ को पेकङ्ट  चौधयी ऋणी 
बै ङ्जक.नॊ. ५ को ऺे.प.१–५–० जग्िा याजीनाभा ियेको देङ्ञिॊदा य.नॊ.३४३२ ङ्झभङ्झत २०३४।२।११ 
को ङ्छदने ङ्झभश्री ऺेङ्झत्रनी य ङ्झरने पूरवती देवी बएको बङ्झनएको ङ्झरित भारऩोत कामाणरमभा ऩाङ्चयत 
बएको नबई काल्ऩङ्झनक देङ्ञिन आमो । पूरवती देवीरे भारऩोत कामाणरमका कभणचायीहरूको 
ङ्झभरेभतोभा नक्करी ङ्जकते काभ ियेको देङ्ञिएको बए ऩङ्झन 2034 सारभा भारऩोत कामाणरम, 

यौतहटभा कामणयत िङ्चयदाय सूमणनायामण झाको भतृ्मङ्ट बइसकेको तथा उि सभमभा कामणयत भारऩोत 
अङ्झधकृतको सभेत शे्रस्ताभा बएको दस्तित भेर निाने बनी भारऩोत कामाणरम, यौतहटको च.न. 
8753 ङ्झभङ्झत 2073/03/14 भा प्राप्त ऩत्रसभेतफाट देङ्ञिएकोरे उि जग्िा सबे नाऩीका 
सभमभा ऩङ्टयेनवा िा.ङ्जव.स. ङ्जवरास कङ्ट न्ज फस्ने ङ्झभश्री ऺङे्झत्रनीका नाभभा नाऩनक्सा बई जग्िाधनी 
दताण शे्रस्तासभेत कामभ बएको जग्िा जग्िाधनी ङ्झभश्री ऺेङ्झत्रनीको हकदाय छोया, छोयी, रोग्ने वा 
अन्म नातेदाय नयहेको, ङ्झनजको जीवनकारभा ङ्झनजरे नै बोिचरन िदै आएको, हार ङ्झनज जग्िाधनी 
पयाय हङ्टन िएकोरे नेऩार सयकायको नाभभा दताण हङ्टनङ्टऩने जग्िा िरत ङ्झरितका आधायभा िरत 
व्मङ्ञि पूरवती देवीको नाभभा दताण बएय ङ्झनजका छोया फङ्टहायी इन्रकरा देवीरे ऩङ्झत सीतायाभ याम 
मादवङ्जवरुद्ध यौतहट ङ्ञजल्रा अदारतभा अॊर्श दताण भङ्टद्दाको ङ्जपयाद हारी तहाॉफाट श्रीभान श्रीभतीफीच 
ङ्झभराऩत्र ियी सो को आधायभा ङ्जक.नॊ.१३, १७८, १७९ य १८४ का जग्िा इन्रकरा देवीका 
नाभभा य ङ्जक.नॊ.१९० य ४५३ का जग्िा सीतायाभ याम मादवको नाभभा भारऩोत कामाणरम, 

यौतहटफाट ङ्झभङ्झत २०६९।०४।२2 भा दाङ्ञिर िायेजको ङ्झनणणम बएको य उि जग्िाहरू ङ्जवङ्झबङ्ङ 
व्मङ्ञिको नाभभा ङ्झफिी ङ्जवतयणसभेत बइसकेको देङ्ञिएकोरे नेऩार सयकायको नाभभा कामभ हङ्टनङ्टऩने 
जग्िा व्मङ्ञिको नाभभा हक स्थाङ्जऩत बएको बङे्ङ िङ्टल्न देङ्ञिन आएको हङ्टॉदा उि जग्िाहरू नेऩार 
सयकायको नाभभा कामभ ियाउन कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक प्रङ्जिमा ऩूया ियी आवश्मक सङ्टधाय िनण 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७/०५/०७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको ।  

८.४ रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा फाॉडेिाउ िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ७क ङ्जक.नॊ. ३८ ऺे.प. २–१०–०–० योऩनी य ङ्जक.नॊ. 
४५ को ३–१४–०–० योऩनीको रिन सदावतण ङ्झनजी िङ्टठीको जग्िा भारऩोत कामाणरम, 
रङ्झरतऩङ्टयका कभणचायीको ङ्झभरेभतोभा नक्करी जग्िाधनी िडा ियी यैकयभा दताण ियेको बङे्ङसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा तहङ्जककात हङ्टॉदा उि जग्िाको अनङ्टसूची–१ य अनङ्टसूची–२ 
पायाभको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, ङ्झभङ्झत २०६९।१०।१२ भा मसै ङ्जवषमभा ऩयेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
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आमोिफाट अनङ्टसन्धान बएको ङ्झभङ्झसर सॊरग्न कािजातहरू सभेत अध्ममन ियी हेदाण वडा नॊ. ७क 
ङ्जक.नॊ. ३८ ऺे.प. २–१०–०–० योऩनी य ङ्जक.नॊ. ४५ को ३–१४–०–० योऩनी जग्िा दताणको 
राङ्झि हङ्चयफहादङ्टय भानन्धयसभेतको ङ्झभङ्झत २०६६।०३।१८ भा भाि ङ्झनवेदन दताण बई भारऩोत 
कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टयको ङ्झभङ्झत २०६८।०६।१० को ङ्झनणणमरे ङ्झनजसभेतको नाभभा नाभसायी दताण 
बएको देङ्ञिन्छ । ङ्झभङ्झत २०६६।०३।१८ अिाव ै रिन सदावतण ङ्झनजी िङ्टठीका िङ्टठीमाय 
ङ्ञचत्रकङ्ट भायी थाऩासभेतरे जग्िा दताण भाि ियी ङ्छदएको ङ्झनवेदनभा ङ्झभ.नॊ. ३८/०४२/४३, ङ्झभ.नॊ. 
८८/०४६।४७ य ङ्झभ.नॊ. १९४/०५९।६० फाट कायफाही बै ङ्झभङ्झत २०५२।१०।१३ को 
िोयिाऩत्रभा हकदाफीसम्फन्धी सावणजङ्झनक सूचनासभेत प्रकाङ्ञर्शत ियेकोभा उि जग्िा दताणको ङ्झनणणम 
िदाण ऩङ्जहरे ऩयेका ङ्झनवेदन य ङ्झभङ्झत २०५२/१०/१३ को सावणजङ्झनक सूचनाका सम्फन्धभा कङ्ट नै 
कायफाही नियी हङ्चयफहादङ्टय भानन्धयसभेतको भाि ङ्झनवेदनको आधायभा भात्र ङ्झनणणम ियेको देङ्ञिन 
आमो । सो जग्िा दताणका राङ्झि ऩूवण ऩयेका ङ्झनवेदन य प्रकाङ्ञर्शत सावणजङ्झनक सूचनासभेतका 
आधायभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक ङ्झनणणम िनण य सो को जानकायी आमोिसभेतराई 
ियाउन ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय भारऩोत कामाणरम रङ्झरतऩङ्टयराई सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

८.५  भानफहादङ्टय थाऩाको नाभभा दताण यहेको का. ङ्ञज. चऩरी बरकारी िा.ङ्जव.स. वडा नॊ ९क ङ्जक.नॊ 
१००० को ऺे.प. ०-४-०-० को जग्िा वास्तङ्जवक जग्िाधनीराई थाहा जानकायी नै नङ्छदई नक्करी 
जग्िाधनीको रूऩभा भानफहादङ्टय थाऩा िडा ियी तत्कारीन भारऩोत कामाणरम, चाफङ्जहरका 
कभणचायीहरूको ङ्झभरेभतोभा हारसाङ्झफकको ङ्झनणणम ियी ियाई चन्रादेवी के.सी य श्वेता काकीराई 
हक हस्तान्तयण ियी ऩङ्टन् सोही जग्िा ऩूणणरक्ष्भी चिधयराई याजीनाभाको ङ्झरितफाट हक 
हस्तान्तण िङ्चयङ्छदएको बङे्ङ व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा भानफहादङ्टय थाऩाको नाभभा दताण यहेको 
जग्िा वास्तङ्जवक जग्िाधनीराई थाहा जानकायी नै नङ्छदई नक्करी नािङ्चयकता एवॊ सो अनङ्टसायको 
व्महोयाका आधायभा भारऩोत कामाणरम चाफङ्जहरका कभणचायीसभेतको ङ्झभरेभतोभा ठिी तथा 
ङ्जकतेजन्म कामण बएको बनी सङ्टजन बेटवाररिामत भारऩोत कामाणरम चाफङ्जहरका कभणचायी ब ङ्टवन 
थाऩासभेतका १३ जना व्मङ्ञिहरू उऩय प्रहयी अनङ्टसन्धान बई ङ्जकते, ठिी एवॊ नािङ्चयकता ऐन, 
२०६३ अनङ्टसाय नेऩार सयकायको तपण फाट काठभाडौं ङ्ञजल्रा अदारतसभऺ अङ्झबमोिऩत्र दामय 
िङ्चयएकोभा सम्ऩूणण प्रङ्झतवादीहरूराई अङ्झबमोि भाि दाफीफाट सपाइ ङ्छदने ियी ङ्झभङ्झत 
२०७२।०९।२९ भा पैसरा बइसकेको, नक्करी भानफहादङ्टय थाऩा फङे्ङ व्मङ्ञि को ङ्झथए बङे्ङ कङ्ट या 
उल्रेङ्ञित भङ्टद्दाभा बएको प्रहयी अनङ्टसन्धानफाट सभेत िङ्टल्न नसकेको, वास्तङ्जवक जग्िाधनीको नाभ, 

थय, वतन य तीनऩङ्टस्ते ङ्झभल्दो व्महोयाको नक्करी नािङ्चयकताको ङ्झरित तमाय ियी सोही व्महोयाफाट 
जग्िाको हारसाङ्झफक प्रङ्जिमादेङ्ञि हक हस्तान्तयणसम्भका सम्ऩूणण कामण बएको बङे्ङ स्ऩष्ट बए ताऩङ्झन 
उि कामणभा भारऩोत कामाणरम चाफङ्जहरका कभणचायी वा जग्िा िङ्चयद ङ्झफिीको प्रङ्जिमाभा सॊरग्न 
व्मङ्ञिहरूको ङ्झभरेभतो, सहबाङ्झिता वा सॊरग्नताफाट नक्करी भानफहादङ्टय थाऩाका नाभभा नािङ्चयकता 
फनाई वा सो अनङ्टसाय तमाय बएको नािङ्चयकताका आधायभा जानीजानी वा फदङ्झनमत ङ्ञचताई कङ्ट नै 
िैयकानूनी राब वा सङ्टङ्जवधा ङ्झरई वा िाई उल्रेङ्ञित जग्िाको हारसाङ्झफक तथा याजीनाभा ऩास 
ियाउने कामण ियेका हङ्टन ् बङे्ङसम्भको अवस्था हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नआएको य 
वास्तङ्जवक जग्िाधनी भानफहादङ्टय थाऩारे काठभाडौं ङ्ञजल्रा अदारतभा दामय ियेको भङ्टद्दाभा वादी 
प्रङ्झतवादीहरूका फीचभा वादी दाफी अनङ्टसाय वास्तङ्जवक जग्िाधनी भानफहादङ्टय थाऩाकै नाभभा जग्िा 
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दाङ्ञिर िायेज नाभसायी दताण हङ्टने ियी ङ्झभङ्झत २०७१।१२।१५ ङ्झभराऩत्र बई सो अनङ्टसाय भारऩोत 
कामाणरम चाफङ्जहरको ङ्झभङ्झत २०७१।१२।१८ को ङ्झनणणमरे दाङ्ञिर िायेज बई वास्तङ्जवक 
जग्िाधनी भानफहादङ्टय थाऩाकै नाभभा जग्िाधनी प्रभाण ऩङ्टजाण जायी बइसकेको अवस्था देङ्ञिनारे 
प्रस्तङ्टत उजङ्टयीका सम्फन्धभा अफ थऩ अनङ्टसन्धान िनङ्टणऩने अवस्था नदेङ्ञिएको । कामाणरमभा यहेको 
भोठ शे्रस्ताभा पोटो टाॉस नबएको कायण वास्तङ्जवक जग्िाधनी ऩङ्जहचान हङ्टन नसकेको बङे्ङ कङ्ट या 
अनङ्टसन्धानको योहभा िङ्टल्न आएको य मही कायणरे नै सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे िैयकानूनी कामण िये 
ियाएको बङे्ङ उल्रेि बएकोरे मस्तो अवस्थाभा कामाणरमभा आउने सेवाग्राही सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि हो 
वा होइन बङे्ङ कङ्ट या मङ्जकन िने सन्दबणभा सम्फङ्ञन्धत िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वा नियऩाङ्झरकाफाट पोटो 
टाॉससङ्जहतको ३ ऩङ्टस्ते ङ्जववयण य नािङ्चयकता नम्फय उल्रेि ियी िनङ्टणऩने काभको प्रमोजनसङ्जहतको 
ङ्झसपाङ्चयसका आधायभा वा वास्तङ्जवक व्मङ्ञिको ऩङ्जहचान िङ्टल्ने आवश्मक कािजात य सो को 
ङ्जवश्वसनीमता ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने प्रभाणका आधायभा भात्र काभ कायफाही िनण तथा आवश्मक ऩहर य सचेतना 
अऩनाउन उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमराई ङ्झभङ्झत २०७३/१०/०३ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।  

८.६  िङ्टठी सॊस्थान, र्शािा कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टयका कामाणरम प्रभङ्टि रुरनाथ अङ्झधकायीरे रङ्झरतऩङ्टय उऩ-
नियऩाङ्झरका वडा नॊ. 5(र्श) ङ्जक.नॊ. 76 ऺेत्रपर 1-9-0-0 भङ्झछन्रनाथ िान्िी िङ्टठीको तैनाथी 
जग्िाभा भोही कामभ ियी नाभसायी िदाण कयोडौं यकभ ङ्झरनङ्ट िानङ्ट ियी भ्रष्टाचाय ियेकारे छानङ्झफन 
ियी कायफाही ियी ऩाऊॉ  बन् नेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा जग्िाको ङ्जपल्डफङ्टकको 
जोताहाको नाभ, थय, वतन भहरभा ङ्ञजतरार भहजणन, जग्िाधनीको नाभ, थय, वतन भहर िारी, ङ्जवयह 
भहरभा धान, ङ्जकसानको व्महोया भहरभा मो जग्िा भङ्झछन्रनाथ ङ्ञर्शव ङ्जवताण िङ्टठी हो, भैरे उि 
िङ्टठीभा झाडङ्टफडारु ियी मो जग्िा जोती िाएको छङ्ट  बन् ने व्महोया उल्रेि बएको य कैङ्जपमत 
भहरभा मो जग्िा िङ्टठी सॊस्थान अधीनस्थ भङ्झछन्र सेवा िङ्टठीको यहेको व्महोया उल्रेि बएको 
जग्िाराई कानूनफभोङ्ञजभ फङ्टझ्नङ्टऩने प्रभाणहरू ङ्जपल्डफङ्टक, साङ्झफक रित, िान्िीदाय थभौती ङ्जकताफ, 

सम्फङ्ञन्धत ऩङ्टजायी अन्म िान्िीदाय तथा भङ्ञन्दयका िङ्टठीमाय वा व्मवस्थाऩकसभेत नफङ्टझी 2 नॊ. 
पाॉटवायी य साङ्झफकको शे्रस्ताराई भात्र आधाय ङ्झरई िङ्टठी सॊस्थान ऐन, 2033 को दपा 27(क) 
ङ्जवऩयीत िङ्टठी सॊस्थान, र्शािा कामाणरम, रङ्झरतऩङ्टयको ङ्झभङ्झत 2071।8।9 को ङ्झनणणमफाट अधीनस्थ 
जग्िाको रूऩभा दताण ियी भोही कामभ नाभसायी िने ियी ङ्झनणणम बएको देङ्ञिन आएकोरे प्रस्तङ्टत 
िङ्टठी जग्िाका सम्फन्धभा िङ्टठी सॊस्थान ऐन, 2033 तथा अन्म प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ फङ्टझ्नङ्टऩने 
अन्म प्रभाणहरू सभेत फङ्टझी िङ्टठी सॊस्थान ऐन, 2033 को दपा 39 फभोङ्ञजभ िङ्टठीको जग्िा रोऩ 
हङ्टन नऩाउने ियी आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराई सो को जानकायी आमोिसभेतराई ियाउन आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/१२/०३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय िङ्टठी सॊस्थान, केन्रीम कामाणरमराई रेिी ऩठाइएको ।  

8.7  िोऩीकृष्ण साह यौङ्झनमायको नाभभा दताण यहेको हदफन्दीभा ऩयेय योक्का यहेका जग्िाहरू ङ्जवऩऺी 
कङ्जऩरदेवप्रसाद यौङ्झनमायरे अनङ्टङ्ञचत यकभ बङू्झभसङ्टधाय अङ्झधकायीराई ङ्छदई सो जग्िाहरू पङ्ट कङ्ट वा 
ियेकोरे कायफाही ियी ऩङ्टन: योक्का ियी ऩाऊॉ  बङे्ङ उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा िोऩीकृष्ण यौङ्झनमायको 
नाभभा दताण यहेको ङ्ञजल्रा ऩसाण ङ्जवरुवािङ्टठी िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ ७ ङ्जक.नॊ. ५०, ५२ य 
१७२ का जग्िाहरू ङ्झफना आधाय कायण योक्का यहेकोरे नाभसायी ियाउन फाधा ऩयेको हङ्टॉदा पङ्ट कङ्ट वा 
ियी ऩाऊॉ  बनी कङ्जऩरदेवप्रसाद यौङ्झनमायरे ङ्ञजल्रा बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम, ऩसाणभा ङ्झनवेदन ऩेस ियेको, 
उि जग्िाहरू के कायणरे योक्का िङ्चयएको हो बङे्ङ सन्दबणभा कामाणरमभा हदफन्दी रिामत कङ्ट नै 
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ङ्जवषमका ङ्झभङ्झसर नबेङ्जटएको य योक्कासम्फन्धी ऩत्रसभेत नबेङ्जटएको कायणरे ङ्झफना आधाय व्मङ्ञिको 
जग्िा योक्का याङ्ञियहनङ्ट उङ्ञचत नहङ्टने हङ्टॉदा ऩङ्झछ योक्कासम्फन्धी कङ्ट नै कािजात पेरा ऩयेभा ऩङ्टन: भेया 
जग्िाहरू योक्का यािेभा भेयो भन्जङ्टयी छ बनी भङ्टरङ्टकी ऐन अ.फॊ. १३३ नॊ. फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदकरे 
कािज िङ्चयङ्छदएकोरे पङ्ट कङ्ट वा िङ्चयएको कङ्ट या बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम, ऩसाणको याम प्रङ्झतङ्जिमा य ऩेस बएका 
ङ्जटप्ऩणीसभेतका कािजातफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएको देङ्ञिन आमो । योक्का यहेका जग्िाहरू हदफन्दी 
छानङ्झफनभा ऩयी हदफन्दीबन्दा फढीका जग्िाहरू हङ्टन ्बङे्ङ कङ्ट या ऩङ्झन प्रभाण कािजातहरूफाट िङ्टल्न 
नसकेको, उि पङ्ट कङ्ट वा बएका जग्िाहरू हार ऩङ्टन: बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम, ऩसाणफाट योक्का यािेको 
ऩाइमो । उि योक्का यहेका जग्िाहरू पङ्ट कङ्ट वा िदाण भ्रष्टाचायजन्म कामण बएको एवॊ सयकायी 
सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी य दङ्टरुऩमोि बएको बङे्ङसभेत देङ्ञिन आएन । कङ्जऩरदेवप्रसाद यौङ्झनमायरे 
उि जग्िाहरू पङ्ट कङ्ट वा ियी नाभसायी ियी ङ्झफिी ियेको सन्दबणभा हेदाण जग्िावाराको हैङ्झसमतरे याख्न 
ऩाउने जग्िाको अङ्झधकतभ हदबन्दा फढी जग्िा यािेको वा त्मस्तो हदफन्दीबन्दा फढी बएको जग्िा 
हक छाडी ङ्छदएकोभा हक छाडी ङ्छदने जग्िावाराका साथभा कामभ यहेको भानी हदफन्दी कामभ 
िङ्चयने स्ऩष्ट कानूनी व्मवस्था बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ को दपा ७ भा यहे बएकोरे ङ्ञजल्रा ऩसाण 
ङ्जवरुवािङ्टठी िा.ङ्जव.स. वडा नॊ ७ ङ्जक.नॊ. ५०, ५२ य १७२ का जग्िाहरू िोऩीकृष्ण यौङ्झनमायको 
नाभभा दताण यही त्मस फित ङ्झनजको नाभभा हदफन्दीबन्दा फढी जग्िाहरू दताण यहे बएको 
देङ्ञिन्छ/देङ्ञिॊदैन प्रभाण कािजातहरू ङ्झबडाइ थऩ छानङ्झफन िनण, ियाउन य कानूनरे तोङ्जकएको 
हदबन्दा फढी जग्िा देङ्ञिएभा बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ फभोङ्ञजभ िनण ियाउन बङू्झभसङ्टधाय तथा 
व्मवस्था भन्त्रारम, ङ्झसॊहदयफायराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१२/१७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

८.८ ङ्ञजल्रा तनहङ्टॉ, साङ्झफक ढोयङ्जपदॊ िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत वडा नॊ. ७ को हार र्शङ्टक्रािण्डकी 
नियऩाङ्झरका वडा नॊ. १६ ङ्ञस्थत तारफेसी उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतरे कानूनङ्जवऩयीत सयकायी तथा सावणजङ्झनक जग्िा ङ्झफिी ङ्जवतयण ियेको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
जग्िा नाऩनक्सा हङ्टॉदा ङ्जपल्डफङ्टकको ङ्जकसानको भहरभा ऩतॉ, िौचयण, िोरा जङ्झनएको य उङ्ञल्रङ्ञित 
ङ्जकत्ताहरू नेऩार सयकायको नाभभा जग्िाधनी दताण शे्रस्ता कामभ यहेको जग्िा बङू्झभसङ्टधाय तथा 
व्मवस्था भन्त्रारमफाट तमाय ियेको सयकायी तथा सावणजङ्झनक जग्िाको ङ्जववयणभा सभेत उि ङ्जकत्ता 
जग्िा नेऩार सयकायको नाभभा दताण कामभ यहेको देङ्ञिमो । स्थानीम प्रर्शासन ऐन, २०२८ को 
दपा ९.(६क) भा सयकायी, सावणजङ्झनक जग्िाभा कसैरे घय फनाएभा बत्काई रैजान वा बत्काउन 
रिाई त्मस्तो जग्िाको सॊयऺण िने काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीराई यहेको, 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई सयकायी तथा सावणजङ्झनक जग्िा कङ्ट नै तवयरे ऩङ्झन कसैराई 
हकबोि िनण, ङ्झफिी ङ्जवतयण िनण सक्ने कानूनी व्मवस्था ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ य ङ्झनमभावरी २०५९, 

रे प्रदान ियेको देङ्ञिएन । नेऩार सयकायको नाभभा दताण बइयहेको वा हङ्टने प्रकृङ्झतको सयकायी 
तथा सावणजङ्झनक जग्िाभध्मेफाट तारफेसी उच्च भाध्माङ्झभक ङ्जवद्यारम, र्शङ्टक्रािण्डकी नियऩाङ्झरका 
वडा नॊ. १६, को ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्जवद्यारमको आङ्झथणक तथा बौङ्झतक श्रोत फढाउने 
उदे्दश्म देिाई ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा ङ्झनणणम ियी ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञिहरूराई नेऩार सयकायको नाभभा दताण 
बइयहेको सयकायी तथा सावणजङ्झनक जग्िा घयामसी प्रकृङ्झतको कािज फनाई ङ्झफिी िने काभ भङ्टरङ्टकी 
ऐन, यङ्ञजषे्डसनको १ नॊ. य अन्म प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ अङ्झभल्दो देङ्ञिएफभोङ्ञजभ सम्भाङ्झनत 
ऩङ्टनयावेदन अदारतफाट बइयहेको अङ्ञन्तभ पैसरा, नेऩार सयकायको नाभभा दताण कामभ यहेको 
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जग्िाधनी दताण शे्रस्ता य सयकायी तथा सावणजङ्झनक जग्िाको ऩङ्चयबाषाङ्झबत्र ऩने ङ्जवयहफभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सयकायी तथा सावणजङ्झनक जग्िा ङ्झफिी िनण, सो आधायफाट कसैरे जग्िाको 
स्वाङ्झभत्व प्राप्त िनण नसक्ने हङ्टॉदा तारफेसी उच्च भा.ङ्जव. र्शङ्टक्रािण्डकी नियऩाङ्झरका वडा नॊ. १६, को 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे कानूनङ्जवऩयीत ङ्झफिी ियेका य सो आधायभा सयकायी जग्िा 
अङ्झतिभण ियी फनेका घय, टहया प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ बत्काई, हटाई उि सयकायी तथा 
सावणजङ्झनक जग्िाको सॊयऺण ियी सयकायी तथा सावणजङ्झनक जग्िा नै कामभ िनण, ियाउन कानूनी 
ऺेत्राङ्झधकाय प्राप्त प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी, ङ्ञजल्रा प्रर्शासन कामाणरम, तनहङ्टॉ, प्रभङ्टि भारऩोत 
अङ्झधकृत, भारऩोत कामाणरम तनहङ्टॉ, नाऩी अङ्झधकृत, नाऩी कामाणरम तनहङ्टॉ य र्शङ्टक्रािण्डकी 
नियऩाङ्झरकका प्रभङ्टिराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०३/१५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

८.९ झाऩा ङ्ञजल्राभा सञ् चाङ्झरत न्मू ङ्झियी एण्ड सन्स ङ्जट स्टेट प्रा.ङ्झर. रे बङू्झभसम्फन्धी ऐन, 2021 
फभोङ्ञजभ ङ्ञचमा िेती ङ्जवकासका राङ्झि हदफन्दी छङ्टट ऩाएको जग्िा नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) को ङ्झभङ्झत 
2063/०8/24 को ङ्झनणणमफाट ङ्जट स्टेट प्रा.ङ्झर. को भूर फिान यहेको ऺेत्र र्शङ्झनश् चये िा.ङ्जव.स. 
वडा नॊ. 6 य 7 भा ऺे.प. 9-4-1-0 जग्िा प्रा.ङ्झर. का नाभभा िङ्चयद िनङ्टणऩने र्शतण यािी 5-3-4 
ङ्झफघा जग्िा ङ्झफिी िनण स्वीकृङ्झत ऩाएकोभा प्रा.ङ्झर.रे 5-3-4 ङ्झफघा जग्िा कयोडौं भूल्मभा ङ्झफिी 
ियेको तय िङ्चयद िनङ्टणऩने ऺे.प. 9-4-1-0 जग्िा हारसम् भ िङ्चयद नियेकारे आवश्मक छानङ्झफन 
ियी कायफाही ियी ऩाऊॉ  बन् नेसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा भूर फिान यहेको ऺेत्र 
र्शङ्झनश्चये िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६, ७ भा (साङ्झफक धाइजन वडा नॊ. ६/क) फढीभा ऺे.प. ९-४-१-0 
जग्िा िङ्चयद िनण स्वीकृङ्झत ङ्छदने ियी ङ्झनणणम बएऩश्चात ङ्जट स्टेट प्रा.ङ्झर. य बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम, 
झाऩाफीच जग्िा िङ्चयद-ङ्झफिी िने सम्फन्धभा बएको सम्झौताको र्शतण नॊ. ४ भा उद्योिरे नेऩार 
सयकायफाट िङ्चयद िनण तथा ङ्झफिी िनण स्वीकृङ्झत प्राप्त िये जङ्झत जग्िा ४ वषणङ्झबत्र िङ्चयद-ङ्झफिी ियी 
सक्नङ्टऩनेछ बङे्ङ व्महोया उल्रेङ्ञित यहेकोभा उि र्शतण ङ्जवऩयीत नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) फाट ङ्झफिी 
िनण स्वीकृङ्झत प्राप्त बएफभोङ्ञजभको झाऩा ङ्ञजल्रा, अनायभनी- ३ जम्भा 5-3-4 ङ्झफघा जग्िा 
तोङ्जकएको सभमङ्झबतै्र ङ्झफिी ियेको तय ङ्जट स्टेट प्रा.ङ्झर. को नाभभा िङ्चयद िनङ्टणऩने झाऩा ङ्ञजल्रा, 
र्शङ्झनश्चये िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ६, ७ भा फढीभा ऺे.प. ९-४-१-0 जग्िा हारसम्भ िङ्चयद नियी न्मू 
ङ्झियी एण्ड सन्स ङ्जट स्टेट प्रा.ङ्झर.फाट बङू्झभसङ्टधाय कामाणरम, झाऩासॉि ङ्झभङ्झत २०६३।०९।१३ भा 
बएको सम्झौताको ऩारना नियी बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ ङ्जवऩयीतको कामण ियेको देङ्ञिन आमो । 
अत: न्मू ङ्झियी एण्ड सन्स ङ्जट स्टेट प्रा.ङ्झर. रे नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) को ङ्झभङ्झत २०६३।०८।२९ 
को ङ्झनणणम ङ्जवऩयीत ङ्जट स्टेट प्रा.ङ्झर. को नाभभा भूर फिान ऺेत्र जग्िाका सम्फन्धभा बङू्झभसम्फन्धी 
ऐन, २०२१ तथा हदफन्दीबन्दा फढी जग्िा याख्न छङ्टट ङ्छदने सम्फन्धी आदेर्श, २०६८ फभोङ्ञजभ 
आवश्मक छानङ्झफन ियी ३ भङ्जहनाङ्झबत्र उङ्ञचत ङ्झनणणम ङ्झरई सो को जानकायी आमोिराई ियाउन य 
बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ को दपा १२ फभोङ्ञजभ हदफन्दीभा छङ्टट ऩाएको जग्िाका सम्फन्धभा 
जग्िा िङ्चयदसभेत िनङ्टणऩने ियी जग्िा सट्टा-ऩट्टा रिामतका कङ्ट नै ङ्झनणणम िदाण ऩङ्जहरे िङ्चयद िनङ्टणऩने 
बनी तोङ्जकएको जग्िा िङ्चयद ियेऩङ्झछ भात्र जग्िा ङ्झफिी िनण ऩाउने ियी आवश्मक नीङ्झतित व्मवस्था 
ङ्झभराउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०३/१९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था 
भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  
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८.१०नवरऩयासी ङ्ञजल्रा, साङ्झफक कावासोती िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ३ हार ङ्ञर्शवभङ्ञन्दय िा.ङ्जव.स. वडा नॊ. ९ 
क, ि, ि को कङ्चयफ २०० ङ्झफघा वन ऺेत्रको सयकायी जग्िा ब-ूभाङ्जपमा य भारऩोत कामाणरम, 

कावासोतीसभेतको ङ्झभरेभतोभा व्मङ्ञि ङ्जवरे्शषको नाभभा दताण ियेकारे छानङ्झफन ियी कायफाही ियी 
ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा सङ्टरु सबे नाऩीको सभम २०२६ सारभा 
नाऩ नक्सा नबएको य वन ऺेत्रसॉि जोङ्झडएको कङ्चयफ २०० ङ्झफघा जग्िाका सम्फन्धभा २०५४ 
सारभा तत्कारीन बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रीको ऩङ्टन: नाऩ नक्सा िने ियी बएको तोक 
आदेर्शफभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मङ्ञिको नाभभा ऩङ्टन: नाऩ नक्सा ियी छङ्टट जग्िा दताण सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 
२०५५।०९।२१ को छङ्टट जग्िा दताण िने ङ्झसपाङ्चयस ङ्झनणणमको आधायभा भारऩोत कामाणरम, 

कावासोतीको ङ्झभङ्झत २०५७।०१।१९ य २०५७।०२।१८ ितेको ङ्झनणणमानङ्टसाय उि जग्िा 
१६० जना व्मङ्ञिको दताण िने ङ्झनणणम बएको य उि छङ्टट जग्िा दताण िने सम्फन्धी ङ्झनणणम िदाण 
छङ्टट जग्िा दताण बएका जग्िाहरू वन ऺेत्रङ्झबत्र नऩने बनी स्ऩष्ट मङ्जकन सभेत नियी बएको ङ्झनणणम 
भारऩोत ऐन, २०३४ को दपा २४ को उऩदपा २ फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा अदारतभा दताण फदयको 
राङ्झि भङ्टद्दा ऩयेको ङ्जकत्ताफाहेक अरू व्मङ्ञि ङ्जवरे्शषका नाभभा कामभ ियेको दताण रित कट्टा िङ्चयङ्छदने 
बनी भारऩोत कामाणरम कावासोतीफाट ङ्झभङ्झत २०५८।०५।११ ऩङ्टन: ङ्झनणणम बएको देङ्ञिन आमो । 
नेऩारका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा सयकायी, सावणजङ्झनक जग्िा अङ्झतिभण ियी घय फनाई फस्ने, याज्मरे 
आफ्ना नािङ्चयकराई उऩरब्ध ियाउने ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध ियाउने य सयकायका तपण फाट 
सॊयचनाित ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण िदै जाने अवस्थासभेत ङ्जवद्यभान यहेको देङ्ञिमो । अत: प्रस्तङ्टत ङ्जवषम य 
मस्तै प्रकृङ्झतका अव्मवङ्ञस्थत फसोवासीहरूका हकभा सभेत याज्मरे आवश्मक नीङ्झत फनाई 
अव्मवङ्ञस्थत फसोवासीको सभेत सभस्मा दीघणकारका राङ्झि सम्फोधन िनण एवॊ सयकायी सावणजङ्झनक 
जग्िाको अङ्झतिभण हङ्टन नऩाउने आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७४/०३/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय बङू्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  

९  िहृ भन्त्रारम अन्तिणत 

९.१  कैरारी ङ्ञजल्रा फेरादेवीऩ ङ्टय िा.ङ्जव.स. वडा नॊ.3 याजीपाॉट फस्ने होण्डा बङे्ङ िोये ङ्जव.क.रे बायतफाट 
चोयी ियी ल्माएको बा.रु.नोटहरू प्रहयी चौकी, भारािेतीफाट िटी आएको प्रहयी टोरीरे होण्डाको 
घयफाट फयाभद ियी ल्माएको यकभको भङ्टच ङ्टल्का कङ्चयफ १ कयोडबन्दा फढी यकभ फयाभद बएकोभा  
बा.रु.500।- दयका नोट २९५ थान य बा.रु.१000।- दयको थान १ भात्र फयाभद बएको 
फताएको, रिामत मसभा सॊरग्न भाङ्झथ कायफाही िङ्चयमोस बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा 
ङ्झभङ्झत 2063/10/12 भा प्रहयी चौकी, भारािेती, कैरारीफाट िङ्जटएको प्रहयीरे होण्डा बङे्ङ िोये 
ङ्जव.क.को घयभा िानतरासी िदाण बायतफाट चोयेय ल्माएको बा.रु.1,48,500।- फयाभद ियेको 
बङे्ङसभेत व्महोया फयाभद भङ्टच ङ्टल्काफाट देङ्ञिमो । प्रहयी चौकी, भारािेती, कैरारीको च.नॊ.301, 

ङ्झभङ्झत 2063/10/12 को ऩत्रसाथ दाङ्ञिरा हङ्टन आएको बा.रु.1,48,000।- ड्राफ्ट फाऩत 
ने.रु.474 कटाई फाॉकी ने.रु.2,36,326।- यकभ हारसम्भ कोही कसैरे दाफी िनण नआएकोरे 
ऩङ्झछ स-प्रभाण दाफी िनण आएका फित ङ्जपताण िने ियी सङ्ट.ऩ.ऺेत्रीम प्रहयी कामाणरम, ङ्छदऩामरभा 
ऩठाएको बङे्ङसभेत व्महोयाको ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाणरम, कैरारीको ऩत्र, सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ ऺेत्रीम प्रहयी 
कामाणरमको ङ्झभङ्झत 2064/08/23 ऩत्रफाट सङ्ट.ऩ. ऺते्रीम प्रहयी आवासीम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, 
धनिढीभा सो यकभ फयाफयको अऺम कोष िडा ियी ब्माजफाट जेहेन्दाय ङ्जवद्याथॉहरूराई छात्रवृङ्ञत्त 
प्रदान िने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट बङे्ङसभेत व्महोयाको ऩत्राचाय ियेको य ऩङ्टन् सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ ऺेत्रीम प्रहयी 
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आवासीम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, धनिढीको ङ्झभङ्झत 2064/08/23 को ऩत्रसाथ ऩठाइएको यकभभा 
छङ्टट हङ्टन िएको रु.800।- ड्राफ्ट भापण त नै ऩठाई उि अऺम कोषभा रु.2,37,126।- कामभ 
ियी याख्नङ्ट बङे्ङसभेत व्महोया सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ ऺेत्रीम प्रहयी कामाणरमको ऩत्रफाट देङ्ञिमो । ङ्ञजल्रा प्रहयी 
कामाणरम, कैरारीका तत्कारीन प्रभङ्टि तथा प्रहयी उऩयीऺक ङ्जवजमकङ्ट भाय बट्टरे अनङ्टसन्धानको 
िभभा कङ्ट नै व्मङ्ञिको दाफी नऩयेको उि यकभको सङ्टयङ्ञऺत व्मवस्थाऩन िनण तारङ्टक 
कामाणरमहरूसॉि सभन्वम ियी ऩङ्झछ कसैको दाफी ऩयेभा ङ्जपताण ङ्छदने ियी हार ऺेत्रीम प्रहयी कल्माण 
कोषभा दाङ्ञिरा िङ्चयङ्छदने ङ्झनदेर्शन बए अनङ्टसाय उि यकभराई ऺेत्रीम प्रहयी कल्माण कोषको फैंक 
िाताभा जम्भा िने ियी फैंक भापण त ऩठाएको बङे्ङसभेत व्महोयाको फमान कािज ियेको देङ्ञिएकोरे 
उि फयाभदी भङ्टच ङ्टल्काफाट फयाभद बएको यकभ िाई भासेको बङ्ङ ङ्झभल्ने ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञिएन । 
कसङ्टयजन्म सम्ऩङ्ञत्त तथा साधन (योक्का, ङ्झनमन्त्रण य जपत) ऐन, 2070 को दपा 13 भा 
कसङ्टयजन्म सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन ङ्जवबािको स्थाऩना य दपा १४ भा ङ्जवबािको काभ, कतणव्म य 
अङ्झधकाय, दपा 40 भा ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय य दपा 41 ङ्झनदेङ्ञर्शका फनाउन सक्ने बङे्ङसभेतको 
प्रावधानसभेतराई भध्मनजय िदै नेऩार प्रहयीका ङ्जवङ्झबङ्ङ इकाई भापण त ङ्जवदेर्शफाट चोयेय ल्माएको 
धनभार नेऩार प्रहयीको इन्टयऩोर र्शािारे फैंक िाता तथा रकय ङ्झफना याख्न े ियेको य ङ्झभङ्झत 
2063/10/12 िते प्रहयी चौकी भारािेती, कैरारीरे सोही ङ्ञजल्राको फेरादेवीऩ ङ्टय िा.ङ्जव.स. वडा 
नॊ.3 याजीपाॉट फस्ने होण्डा बङे्ङ िोये ङ्जव.क.को घयफाट फयाभद ियेको यकभ सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ ऺेत्रीम 
प्रहयी आवासीम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, धनिढीभा अऺम कोष िडा ियी यािेको बङे्ङ िङ्टरेकोरे मसयी 
फयाभद वा ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरइएका निद एवॊ धनभार नेऩार प्रहयीको अऺमकोष/कल्माणकोष वा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ भहार्शािा/र्शािाभा त्मङ्ञत्तकै याख्नङ्ट उऩमङ्टि य न्मामसॊित नहङ्टने हङ्टॉदा मस प्रकायको निद य 
धनभारराई व्मवङ्ञस्थत, सङ्टयङ्ञऺत, ऩायदर्शॉ, अङ्झबरेिीकयण तथा कानूनसम्भत हङ्टने ियी मथार्शीघ्र 
सॊस्थाित तथा नीङ्झतित व्मवस्था िनण ियाउन प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामाणरम य िृह 
भन्त्रारमराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१०  ऩययाष्ड भन्त्रारम अन्तिणत 

१०.१ ऩययाष्ड भन्त्रारम ङ्झसॊहदयफायरे १८औॊ साकण  ङ्ञर्शिय सम्भेरनको राङ्झि स्टेसनयी य भेङ्झसनयी साभान 
िङ्चयद िनण ङ्झनकासा बएको यकभभध्मे केही फोरऩत्रफाट य केही कोटेसनको भाध्मभफाट 
ठेकेदायहरूसॉि ङ्झभरेभतो ियी फजाय भूल्मबन्दा धेयै राित भूल्म कामभ ियी देर्शको सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टर् माउनेराई कायफाही ियी ऩाऊॉ  बनी आमोिभा ऩनण आएको उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
सॊकङ्झरत प्रभाण कािजात एवॊ सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरूरे िङ्टराई ङ्छदएको फमान व्महोयासभेतराई 
अध्ममन िदाण ऩययाष्ड भन्त्रारम ङ्झसॊहदयफायरे १८औॊ साकण  ङ्ञर्शिय सम्भेरनको राङ्झि चारूिततपण  
रु.१२¸२०¸१५¸२४३।- य ऩङ्टॉजीिततपण  रु.१३¸६०¸९७¸६३७।- ियी जम्भा 
रु.२५¸८१¸१२¸८८०।- फजेट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत बएकोभा रु.२५¸१९¸६१¸०२०।७९ िचण बएको, 
सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ को दपा ८ को उऩदपा (२) रे मो ऐन य मस ऐन अन्तिणत 
फनेको ङ्झनमभफभोङ्ञजभ िङ्चयद िदाण प्रङ्झतस्ऩधाण सीङ्झभत हङ्टने ियी टङ्टिाटङ्टिा ऩायी िङ्चयद िनङ्टण हङ्टॉदैन बङे्ङ 
कानूनी व्मवस्था ियेको, भेङ्झसनयी य स्टेसनयी साभान िङ्चयद िदाण एउटै प्रकृङ्झतका साभानहरूभा केही 
फोरऩत्र¸ केही कोटेसन य केही सोझै िङ्चयद ियेको, सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ २०६४ को 
ङ्झनमभ ३१ फभोङ्ञजभ सावणजङ्झनक ङ्झनकामरे १० राि रुऩैमाॉबन्दा फढीको भारसाभान िङ्चयद िदाण 
फोरऩत्रको भाध्मभफाट िङ्चयद िङ्चयनङ्टऩने कानूनी व्मवस्था ियेकोभा कोटेसन तथा सोझै वाताणफाट 
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िङ्चयद ियेको, उऩहाय साभग्रीहरूभा के के, कस्तो य कङ्झत ऩङ्चयभाणभा आवश्मक ऩने बनी 
आवश्मकता ऩङ्जहचान ियी वषणबङ्चयभा के कङ्झत उऩहायसम्फन्धी साभग्रीहरू आवश्मक ऩछण मङ्जकन िने 
य स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन, ऩङ्चयभाण य राित अनङ्टभान तमाय ियी फोरऩत्र तथा कोटेसनिाया िङ्चयद िनण 
सङ्जकनेतपण  ध्मान ङ्छदएको देङ्ञिएन । वषौंदेङ्ञि उऩहाय साभग्रीहरू सप्राई िदै आएका य सोझै 
वाताणफाट साभान उऩरब्ध ियाउने ियेका फेिा िाफ््स य द ओयेङ्ञन्टमर उड काङ्झफणन इन्डङ्जष्डजका 
सॊचारकहरूरे अनङ्टसन्धानको िभभा िङ्टराइङ्छदएको फमान व्महोया हेदाण सयकायी स्वाङ्झभत्वभा यहेको 
भन्त्रारमको कोठा वा स्थान उऩरब्ध ियाएय ङ्झनजहरूफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा आवश्मक ऩने साभानहरू 
सोझै वाताणफाट िङ्चयद िने ियेको बङे्ङसभेत िङ्टल्न आएको देङ्ञिॊदा मसऩूवण आमोिको च.नॊ. २३९८ 
ङ्झभङ्झत २०७२।३।२८ को ऩत्ररे जानकायी ियाइएको व्महोयातपण  ध्मानाकषणण ियाउॉदै सावणजङ्झनक 
िङ्चयदसम्फन्धी कङ्ट नै ऩङ्झन काभकायफाहीहरू प्रचङ्झरत सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन¸ २०६३ य सावणजङ्झनक 
िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ २०६४ को ङ्जवऩयीत नहङ्टने ियी िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/२० 
को ङ्झनणणमानङ्टसाय ऩययाष्ड भन्त्रारमराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१०.२अभेङ्चयकाका राङ्झि नेऩारी याजदूत डा. अजङ्टणनफहादङ्टय काकीरे याजदूतावासको कभणचायीभा आफ्नो 
नाता ऩनेहरूराई ङ्झनमङ्टङ्ञि ियेको तथा कामणफोझ फढेको बन्दै नमाॉ दयफन्दी थऩ ियेय ङ्जवङ्झबङ्ङ 
व्मङ्ञिहरूराई िैयकानूनी रूऩभा अभेङ्चयका ल्माएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी/ ङ्झनवेदन सम्फन्धभा 
नेऩारी याजदूतावास अभेङ्चयकाभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा कामणफोझको आधायभा दयफन्दी ऩङ्टनयावरोकन हङ्टॉदै 
आएको य ऩङ्झछल्रो ऩटक याजदूतावासको स्थामी दयफन्दी ऩङ्टनयावरोकन सम्फन्धभा डा. अजङ्टणनफहादङ्टय 
काकीरे याजदूतको कामणबाय सम्हाल्नङ्ट १६ भङ्जहनाअङ्ञघ नै याजदूतावासफाट ऩययाष्ड भन्त्रारमभा 
ऩत्राचाय िङ्चयएको व्महोया ऩययाष्ड भन्त्रारमको ङ्झभङ्झत २०७२।०२।३२ को ऩत्रफाट िङ्टरी आएको 
देङ्ञिमो । साथै ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा ६.क भा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झनकामको तत्कार कामभ 
यहेको सॊिठन सॊयचना य दयफन्दीभा ऩङ्टनयावरोकन िदाण वा हेयपेय िदाण सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमरे 
सॊिठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण ियी अथण भन्त्रारमको सहभङ्झत ङ्झरई साभान्म प्रर्शासन भन्त्रारमभा 
ऩठाउनङ्टऩने य साभान्म प्रर्शासन भन्त्रारमरे सो को भूल्माकॊ न ियी तीस ङ्छदनङ्झबत्र स्वीकृङ्झतका राङ्झि 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद सभऺ ऩेस िनङ्टणऩने व्मवस्था यहेफाट सभेत अभेङ्चयकाङ्ञस्थत नेऩारी याजदूत 
डा. अजङ्टणनफहादङ्टय काकीरे आपू याजदूत ङ्झनमङ्टि बए रितै्त ऩययाष्ड भन्त्रारम भापण त नमाॉ दयफन्दी 
थऩ ियाएको बङे्ङ तथ्म ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सक्ने अवस्था देङ्ञिएन । नेऩारी ङ्झनमोिभा काभ िने स्थानीम 
कभणचायी व्मवस्थाऩनसम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञर्शका, २०७२ को फङ्टॉदा ११ फभोङ्ञजभ ऩययाष्ड भन्त्रारमफाट 
सहभङ्झत ङ्झरई स्थानीम कभणचायीको व्मवस्थाऩन िङ्चयएको देङ्ञिनङ्टका साथै उजङ्टयीभा ङ्झनज याजदूतरे 
आफ्नो भाभा तथा सारोराई स्थानीम कभणचायीभा ङ्झनमङ्टङ्ञि ियेको बङ्झनएकोभा ऩययाष्ड भन्त्रारमफाट 
ङ्झनज याजदूतको भाभा नाता ऩने साथै सारा-सारी नाता ऩने कोही नबएको बनी ङ्झभङ्झत 
२०७२।०२।३२ को ऩत्रफाट रेिी आएको, ङ्जवदेर्शङ्ञस्थत नेऩारी ङ्झनमोिभा काभ िने स्थानीम 
कभणचायी व्मवस्थाऩनसम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञर्शका, २०७२ को फङ्टॉदा ११ भा ङ्झनमोि प्रभङ्टिरे भन्त्रारमको 
ङ्झरङ्ञित सहभङ्झत प्राप्त ियी ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटको ऩङ्चयङ्झधङ्झबत्र यहेय थऩ व्मङ्ञिराई सेवा कयायभा ङ्झरन 
सक्नेछ बङे्ङ व्मवस्था यहे ताऩङ्झन ङ्झनमोिहरूरे थऩ कभणचायीको आवश्मकता ऩङ्जहचान िने ठोस 
आधाय य भाऩदण्ड उल्रेि बएको नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनमोिहरूरे थऩ स्थानीम कभणचायीको आवश्मकता 
ऩङ्जहचान िने आधाय, भाऩदण्ड य कभणचायीको अङ्झधकतभ सॊतमासभेत ङ्झनधाणयण ियी ङ्झनदेङ्ञर्शका ङ्झनभाणण 
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िनण उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०९/२८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ऩययाष्ड भन्त्रारमराई 
रेिी ऩठाइएको ।  

११ उद्योि भन्त्रारम अन्तिणत 

११.१उदमऩङ्टय ङ्झसभेन्ट उद्योि ङ्झरङ्झभटेड, उदमऩङ्टयरे Hasler Make Weighing Feeder का स्ऩेमय ऩाटणस िङ्चयद 
िदाण नक्करी बायतीम ऩाटणसहरू िङ्चयद ियी अङ्झनमङ्झभतता ियेको हङ्टॉदा कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा फोरऩत्र नॊ. ११-१/०६७/६८ भापण त Hasler Make Weighing 

Feeder  का ऩाटणस िङ्चयद िदाण नक्करी बायतीम ऩाटणसहरू िङ्चयद ियी अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ 
व्महोया ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय प्रभाण प्राप्त हङ्टन सकेको देङ्ञिएन य बन्साय ङ्जवबािफाट प्राप्त ङ्जववयणको 
आधायभा बन्साय नङ्झतयी याजस्व छरी ियेको बङे्ङ व्महोयासभेत सभङ्झथणत हङ्टन आएको देङ्ञिएन । 
फोरऩत्र नॊ. ३३-१/०६७/६८ फाट िङ्चयद िङ्चयएका  साभानहरू (Different type of Spare Parts 

for Hasler Make Weighing Feeder) भध्मे उऩरब्ध नबएका स्ऩेमय ऩाटण, जडानका राङ्झि राग्ने िचण 
य जङ्चयवानासभेत ियी रु ५,६४,९४७।- आऩूङ्झतणकताणफाट असङ्टर िनण प्रङ्जिमा सङ्टरु ियेको साथै प्राप्त 
साभानहरूको स्टोय दाङ्ञिरा ियी कङ्ट र भूल्म रु.३८,९९,४०८।- कामभ ियेको ऩाइमो । कङ्चयफ 
दङ्टई दर्शकअङ्ञघ जडान बएका भेङ्झसन उऩकयणहरूको कङ्झतऩम स्ऩेमय ऩाटणस सोही आकाय, स्वरूऩ 
तथा स्ऩेङ्झसङ्जपकेसनभा फजायभा उऩरब्ध हङ्टने/नहङ्टने सम्फन्धभा ऩमाणप्त अध्ममन नियी िङ्चयद प्रङ्जिमा 
अङ्ञघ फढाएको तथा साभान आऩूङ्झतण बएऩङ्झछ िङ्चयद सम्झौताफभोङ्ञजभको कायफाही नियी राभो 
सभमसम्भ िङ्चयद सम्झौता कामाणन्वमन निदाण उऩरब्ध साभानहरूको अथणऩूणण उऩमोि हङ्टन नसकेको 
अवस्थाराई दृङ्जष्टित ियी मस्तो ऩङ्चयऩाटी य प्रणारीभा सङ्टधाय ियी साभान िङ्चयद प्रङ्जिमा सङ्टरु िनङ्टणऩूवण 
नै ऩमाणप्त फजाय सवेऺण ियी ियाई उङ्ञचत स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन तमाय ियी च ङ्टस्त दङ्टरुस्त िङ्चयद कायफाही 
िनेतपण  सतकण ता अऩनाउन उऩमङ्टि हङ्टने हङ्टॉदा सो तपण  आवश्मक व्मवस्था िनण ियाउन आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय उद्योि भन्त्रारम भापण त उदमऩङ्टय ङ्झसभेन्ट उद्योि ङ्झरङ्झभटेड, 

उदमऩङ्टयराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

११.२उदमऩङ्टय ङ्झत्रमङ्टिा नियऩाङ्झरका ११ जरजरेङ्ञस्थत उदमऩङ्टय ङ्झसभेन्ट उद्योिरे कोइरा िङ्चयदसभेतभा 
अङ्झनमङ्झभतता एवॊ भ्रष्टाचाय ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा उदमऩङ्टय ङ्झसभेन्ट उद्योि ङ्झरङ्झभटेडरे उद्योिको काठभाडौं र्शािाभा दयफन्दीबन्दा फढी 
कभणचायी यािेको बङे्ङ उजङ्टयी सम्फन्धभा अनङ्टसन्धानकै िभभा काठभाडौंका सफै कभणचायी उद्योिको 
प्रधान कामाणरम उदमऩङ्टय जरजरेभा ङ्जपताण िङ्चयएको जानकायी प्राप्त हङ्टन आएको, उद्योिका राङ्झि 
आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथण िङ्चयद िदाण उद्योिको आफ्नै आङ्झथणक प्रर्शासन तथा िङ्चयदसम्फन्धी 
ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६५ अनङ्टसाय िने ियेकोभा आङ्झथणक वषण २०७०।०७१ भा कोइरा िङ्चयद िदाण 
Non Cooking coal िङ्चयद याङ्जष्डम दैङ्झनक य E-Tender फाट सभेत ङ्झसरफन्दी फोरऩत्र आह्वान 
ियी प्रङ्झतस्ऩधाण भापण त िङ्चयद ियेको देङ्ञिमो । मसयी िङ्चयद िङ्चयएको कोइराको Specification 

सम्झौताभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभ भाऩदण्ड हङ्टनङ्टऩनेभा उद्योिभा स्थरित ङ्झनयीऺण ियी ३ वटा 
sample ङ्झरई ऩयीऺणका राङ्झि नेऩार िङ्टणस्तय तथा नाऩतौर ङ्जवबाि भाछाऩोियी काठभाडौंभा 
ऩठाइएकोभा नेऩार िङ्टणस्तय तथा नाऩतौर ङ्जवबािको ऩत्रानङ्टसाय Specification अनङ्टसाय भाि 
िङ्चयएको य िङ्चयद िङ्चयएको कोइराको Specification भेर निाएको देङ्ञिएको, उद्योिरे िङ्चयद 
ियेको कोइरा कभ िङ्टणस्तयको देङ्ञिएको, फोरऩत्र आह्वान ियी सप्रामसणहरू भोनाङ्झरसा 
इन्टयनेसनर य ङ्चयङ्जद्धङ्झसद्धी इन्टयप्राइजेजरे प्रस्ताव ऩेस िदाण एकै भूल्मभा ऩेस ियेकोभा Price 
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Negotiation ियी नेऩारको कानूनङ्जवऩयीत कोइरा िङ्चयद ियेको देङ्ञिमो । साथै िङ्चयद िङ्चयएको 
कोइराको बण्डायण य अङ्झबरेि व्मवङ्ञस्थत रूऩभा नयाङ्ञिएको, ङ्जव.सॊ. २०४९ सारदेङ्ञि हारसम्भ 
उद्योिको कोइरा ङ्झभररे ङ्जऩस्न नसकी जम्भा ऩायी याङ्ञिएको रु.१,९४,४३,२४७।२० यकभ 
फयाफय Rejected कोइरा कङ्चयफ १४११.४८ टन उद्योिङ्झबत्र यहेको ऩाइमो । उि जम्भा बएको 
कोइरा ङ्जव.सॊ. २०४९ सारदेङ्ञि हारसम्भको बनी स्थरित ङ्झनयीऺणको िभभा भङ्टच ङ्टल्का ियी 
ङ्छदएको, अनङ्टसन्धानको िभभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीरे फमानको िभभा सभेत सोही 
ङ्जवषम उल्रेि ियेको देङ्ञिॉदा कङ्ट न आ.व.भा य को कसको राऩयफाहीफाट कङ्झत कङ्झत ऩङ्चयभाणको 
कोइरा Rejected बएको हो सो छङ्टट्याउन नसक्ने अवस्था ङ्जवद्यभान यहेको देङ्ञिमो । सो कोइरा 
ऩङ्टन् प्रमोि एवॊ ङ्झरराभ ङ्झफिीसभेतको सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩन िने सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ ियी 
आमोिराई जानकायी ियाउन ङ्झभङ्झत २०७३/१२/१० को ङ्झनणणमानङ्टसाय उद्योि भन्त्रारमभा सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको ।  

१२. श्रभ तथा योजिाय भन्त्रारम अन्तिणत 

१२.१वैदेङ्ञर्शक योजिाय प्रवद्धणन फोडणरे वैदेङ्ञर्शक योजिाय कल्माणकायी कोषको यकभ िाडी िङ्चयद, िाडी 
भभणत,  सवायी इन्धन, ङ्जवदेर्श भ्रभण य कयायभा कभणचायीहरू ङ्झनमङ्टङ्ञि जस्ता असम्फङ्ञन्धत कामणभा िचण 
ियी अङ्झनङ्जमभतता ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा कभणचायीहरूरे प्रचङ्झरत 
वैदेङ्ञर्शक योजिाय ऐन, २०६४ को दपा ३३ तथा वैदेङ्ञर्शक योजिाय ङ्झनमभावरी, २०६४ को ङ्झनमभ 
२६ को उदे्दश्मङ्जवऩयीत य वैदेङ्ञर्शक योजिाय प्रवद्धणन फोडणको कामण सॊचारन ङ्झनदेङ्ञर्शका, २०६८ को 
दपा २८ भा फोडणका अध्मऺ, सदस्म, ऩदाङ्झधकायी य कभणचायीभात्र ङ्जवदेर्श भ्रभण ऩठाउन सङ्जकने बङे्ङ 
व्मवस्था बएकोभा सो फाहेक अन्म ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायी तथा कभणचायीसभेतरे ङ्जवदेर्श भ्रभण ियेको, 
ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्जवदेर्श भ्रभणका राङ्झि फोडणरे ङ्झसपाङ्चयस िनङ्टणऩने व्मवस्था बएकोभा सो नियी 
फोडणका कामणकायी अङ्झधकृत तथा श्रभ तथा योजिाय भन्त्रारमरे आपूिङ्टसी ङ्जटप्ऩणी उठाई ङ्झनणणम िने 
ियेको, ङ्झनदेङ्ञर्शकाको दपा ५ भा कल्माणकायी कोषको यकभ िचण सम्फन्धभा स्ऩष्ट व्मवस्था ियेको 
हङ्टॉदाहङ्टॉदै सो ङ्जवषमराई उरॊघन ियी िचण बए ियेको, वैदेङ्ञर्शक योजिाय कल्माणकायी कोषको यकभ 
ङ्जवङ्झबङ्ङ र्शीषणकभा जथाबावी ढॊिरे सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ तथा सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, 
२०६४ को प्रङ्जिमा ङ्जवङ्झधङ्जवऩयीत िचण ियेको, फोडणको ऩदाङ्झधकायीहरूरे फोडणको ङ्झनणणम िने 
ङ्झसरङ्झसराभा फोडणका सदस्महरू फीचभा प्रत्मेक एजेण्डाभा ङ्जवस्ततृ रूऩभा छरपर ियी ङ्झनणणमभा 
ऩङ्टग्नङ्टऩनेभा सो अनङ्टरूऩ हङ्टने नियेको य फोडणका कङ्झतऩम ऩदाङ्झधकायीहरूरे अनङ्टसन्धानको िभभा 
ियेको फमानभा फोडणको ङ्झनणणमप्रङ्झत असहभङ्झत जनाउॉदै कङ्झतऩम ङ्झनणणमप्रङ्झत ङ्ञजम्भेवायी हङ्टनङ्टऩने कङ्ट नै 
कानूनी आधाय य कायण नबएको बनी उल्रेि ियेको, ङ्जवदेर्श भ्रभण िदाण सम्फद्ध ऐन, ङ्झनमभफभोङ्ञजभ 
आवश्मकताका आधायभा भात्र ङ्जवदेर्श भ्रभणभा जानङ्टऩनेभा ३४ जनासम्भ ऩदाङ्झधकायी तथा 
कभणचायीहरूरे वैदेङ्ञर्शक योजिाय प्रवद्धणनात्भक काभ िने बनी ङ्जवदेर्श भ्रभण ियी यकभ िचण ियेको, 
कयाय सेवाभा कभणचायीहरू ङ्झनमङ्टङ्ञि िदाण प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ भात्र ङ्झनमङ्टङ्ञि िनङ्टणऩनेभा सो नियी 
कल्माणकायी कोषको यकभ अत्मङ्झधक बाय ऩने ियी जथाबावी रूऩभा कभणचायीहरू ङ्झनमङ्टङ्ञि ियेको,  
ङ्जवदेर्शी दूतावासभा यहने ियी िङ्चयद िङ्चयएका सवायी साधनहरू वैदेङ्ञर्शक योजिायभा िएका  
श्रङ्झभकहरूको ङ्जहत हङ्टने ियी प्रमोि नबएको, कल्माणकायी कोषको यकभराई ऐन, ङ्झनमभङ्जवऩयीत हङ्टने 
ियी अन्म ङ्झनकामराई ङ्छदएको, अन्म ङ्झनकाम तथा दूतावासभा िएको यकभको ङ्झभतव्मङ्जमता, ऩायदङ्ञर्शणता 
कामभ िनण सभमभा रेिाऩयीऺण िने ियाउने य प्राप्त यकभहरू कल्माणकायी कोषको उदे्दश्म 
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अनङ्टरूऩ िचण िने कामणभा उदासीन यहेको य ठूरो यकभ ऩेश्कीको रूऩभा यहेको, वैदेङ्ञर्शक योजिाय 
प्रवद्धणन फोडणको कामाणरम श्रभग्राभभा साने ङ्झनणणम ियी यकभसभेत ब ङ्टिानी बइसकेकोरे सो अनङ्टसाय 
श्रभग्राभभा फोडणको कामाणरम बवन नसायी उि फोडणको कामाणरम हार ऩङ्झन प्रङ्झतभङ्जहना रु. 
१,७१,३००।- घय बाडा ङ्झतयी अन्मत्र नै फसेको य वैदेङ्ञर्शक योजिाय कल्माणकायी कोषको यकभ 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम तथा व्मङ्ञिहरूराई जथाबावी फाॉड्ने ियेको सभेत ऩाइएको हङ्टॉदा वैदेङ्ञर्शक योजिाय 
ऐन, ङ्झनमभ य कामण सॊचारन ङ्झनदेङ्ञर्शकासभेतको उदे्दश्म, बावना य भभण अनङ्टकूर कल्माणकायी कोषको 
यकभराई वैदेङ्ञर्शक योजिायभा जाने श्रङ्झभकको अङ्झधकतभ ङ्जहत हङ्टने ियी िचण िनण ियाउन एवॊ 
कोषको प्रर्शासङ्झनक िचणको सीभा ङ्झनधाणयणसभेतका राङ्झि ङ्झनङ्ञश्चत भाऩदण्ड फनाई सोही 
भाऩदण्डफभोङ्ञजभ अङ्झनवामण कामण सॊचारन िने ियाउने व्मवस्था िनण उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय श्रभ तथा योजिाय भन्त्रारम य वैदेङ्ञर्शक योजिाय प्रवद्धणन 
फोडणराई रेिी ऩठाइएको ।  

१३ ऊजाण भन्त्रारम अन्तिणत 

१३.१नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणफाट ङ्झनभाणणाधीन जरङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजनाहरूभा दयफन्दी अनङ्टसाय 
कभणचायीहरू ऩङ्चयचारन नबएको, चभेङ्झरमा जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाभा कभणचायी ऩङ्चयचारन य प्रोत्साहन 
बत्ताभा अङ्झनमङ्झभतता बएको हङ्टॉदा छानङ्झफन ियी कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीको 
सम्फन्धभा नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, केन्रीम कामाणरमफाट चभेङ्झरमा जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाको स्वीकृत 
कङ्ट र दयवफन्दी सॊतमाभा नफढाई केही ऩदहरूभा सोही ऩदको स्वीकृत दयफन्दीबन्दा फढी सॊतमाभा 
कभणचायीहरू िटाई काभकाज ियाएको साथै उि आमोजनाभा काभकाज ियेको आधायभा स्वीकृत 
दयफन्दीबन्दा फढी सॊतमाभा यहेका कभणचायीहरू सभेतराई उि आमोजनाफाट प्रोत्साहन बत्ता 
उऩरब्ध ियाइएको अवस्था िङ्टल्न आएको हङ्टॉदा मस्तो ऩङ्चयऩाटीभा सङ्टधाय ियी उङ्ञचत कायण य 
आधायभा आमोजनाको दयफन्दी स्वीकृत िनण, स्वीकृत दयफन्दीको अधीनभा यही कभणचायी ऩङ्चयचारन 
िनण, आवश्मकता अनङ्टसाय दयफन्दीराई आवङ्झधक रूऩभा ऩङ्टनयावरोकन िनण य स्वीकृत भाऩदण्ड तथा 
कामणसम्ऩादन सूचकको आधायभा भात्र प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, केन्रीम कामाणरमराई सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

१३.२काठभाडौं उऩत्मकाङ्झबत्र रोडसेङ्झडङ ताङ्झरकाफभोङ्ञजभ ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतण हङ्टनङ्टऩने सभमभा सभेत आऩूङ्झतणभा 
अवयोध बएको, व्माऩक भात्राभा ट्रान्सपभणयहरू जरेको य नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणको ठूरो धनयाङ्ञर्श 
नोक्सानी बएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणिाया ङ्झनभाणण 
बएका १७ वटा जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरूको जङ्झडत ऺभता ४६८.४६ भे.वा. य ङ्झनजीस्तयफाट ङ्झनङ्झभणत 
४७ वटा जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरूको जङ्झडत ऺभता ३०९.३१ भे.वा. बए ताऩङ्झन ङ्झभङ्झत 
२०७२।१२।११ ितेका ङ्छदन िभर्श:  २६३.२१ भे.वा.  य ७२.४० भे.वा. ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन 
बई ङ्जवदेर्शफाट २७५.१५ भे.वा. ङ्जवद्यङ्टत आमात ियी कङ्ट र ६१०.७६ भे.वा. ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतण बई 
७१० भे.वा. ङ्जवद्यङ्टत अऩङ्टि बएको देङ्ञिनङ्टका साथै उऩत्मकाङ्झबत्रका ङ्जवतयण प्रणारीभा प्राङ्झधकयणको 
स्वाङ्झभत्वभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺभताका कङ्ट र २६८९ थान ट्रान्सपभणयहरू जडान बएको, ट्रान्सपभणयको 
सङ्टयऺाका राङ्झि Lightening Arrester, Earthing, Drop out Fuse, MCCB आङ्छद जडान िनङ्टणऩने, 
ट्रान्सपभणयको सङ्टयऺाभा ट्रान्सपभणयको ऺभतासॉि भेर िाने Rating को MCCB को प्रबावकायी 
बङू्झभका यहने, ङ्झफना MCCB ट्रान्सपभणय जडान िनङ्टण सङ्टयङ्ञऺत नहङ्टने बए ताऩङ्झन कङ्ट र ११३१ थान 
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ट्रान्सपभणयहरूभा MCCB जडान बएको नदेङ्ञिएको य MCCB ङ्झफना ट्रान्सपभणय जडान ियी 
सॊचारन िङ्चयएका ङ्जवतयण केन्रहरूभा फढी भात्राभा ट्रान्सपभणयहरू जरेको देङ्ञिएको, आ.व. 
०७२।७३ भा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रीम कामाणरमहरूफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺभताका कङ्ट र ५६९२ थान MCCB भाि 
बएकोभा केन्रीम बण्डाय य आमोजनाभा भािफभोङ्ञजभ ऺभताका कङ्ट र ४५२४ थान MCCB नऩङ्टि 
बएको देङ्ञिएकोरे असहज ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा सभेत ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतणभा प्रङ्झतकूर असय नऩने ियी ङ्जवद्यङ्टत 
ङ्जवतयण प्रणारीराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त याख्नका राङ्झि नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणको ङ्जवङ्झनमभराई सावणजङ्झनक 
िङ्चयद ऐन, २०६३ य सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ अनङ्टकूर फनाउन, नोक्सानीको 
न्मूनीकयणका राङ्झि अत्मावश्मक साभग्री वा उऩकयणहरू सभमभा नै िङ्चयद ियी भौज्दात याख्न े
आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन, भभणत सम्बाय य त्मसको अनङ्टिभन प्रणारीराई प्रबावकायी य 
व्मवङ्ञस्थत िने एवॊ सभमभा नै आ-आफ्नो ङ्ञजम्भेवायीको ङ्झनवाणह निने कभणचायीराई छानङ्झफन ियी 
कायफाहीको दामयाभा ल्माउने कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०८/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, सॊचारक सङ्झभङ्झतराई रेिी 
ऩठाइएको। 

१३.३ओिरढङ्टङ्गा ङ्ञजल्राको कङ्ट न्तादेवी िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा सॊचाङ्झरत भोरङ्टङ िोरा (चौथो) रघङ्ट जर 
ङ्जवद्यङ्टत आमोजनाको टवाणइन जडान, अङ्झथणङ ताभाको प्रेट ङ्जवद्यङ्टतीम साभग्रीहरूभा अङ्झनमङ्झभतता बएको, 
सम्झौताफभोङ्ञजभ भेङ्झसन ४६ ङ्जकरोवाटको हङ्टनङ्टऩनेभा ४० ङ्जकरोवाटको बएको, ट्रान्सपभणय ५ वटा 
बनी ऩैसा उठाई ४ वटा भात्र ल्माएको, ट्रान्सपभणय पङ्ट टेको प्रमोिभा ल्माएको बङे्ङसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा आमोजना भङ्टतम ियेय सभङ्टदामफाट उठेको निद यकभ य वैकङ्ञल्ऩक 
ऊजाण प्रवणदन केन्रको अनङ्टदानका अङ्झतङ्चयि ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत य ङ्ञजल्रा 
ऊजाण तथा वातावयण र्शािाफाट सभेत अनङ्टदान रिानी बएको, तय कङ्ट न कङ्ट न ङ्झनकामरे कङ्झत कङ्झत 
रिानी िने हो बङे्ङ स्ऩष्ट सभझदायी बएको बङे्ङ कतै नदेङ्ञिएको, प्रत्मेक ङ्झनकामको िचण देङ्ञिने 
ियी िचणको पाॉटवायीसभेत नयािेको, आमोजनाको इरेक्ट्रोभेकाङ्झनकर साभान िङ्चयद िदाण एकै 
ङ्झभङ्झतभा सप्रामयसॉि सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ तथा सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ को 
फङ्ञिणराऩ दङ्टईवटा सम्झौता ियेको, ४० ङ्जकरोवाट ऺभताको Electronic Load Controller (ELC)  

फाट न्मून  भात्राभा  ङ्जवद्यङ्टतीम र्शङ्ञि उत्ऩादन बएको तय ऩङ्झछ सप्रामयका सॊचारक तथा 
ङ्झनदेर्शकरे सम्झौता य ङ्झडजाइन अनङ्टसायकै ४६ ङ्जकरोवाट ऺभताको ELC जडान ियी ङ्झभङ्झत 
२०७३/०५/०१ भा बएको Power Output Test ऩयीऺणफाट तोङ्जकएको ४६ ङ्जकरोवाट ऺभताको 
जरङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन बइसकेको उऩबोिा सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे ऩेस ियेको कािजातहरूफाट देङ्ञिएको, 
अङ्झथणङभा प्रमोि िने ऩाता ताभाको हङ्टनङ्टऩनेभा ताभाको जरऩ भात्र रिाएको ऩाइएकोरे सो सभेत 
पेङ्चय त्र ङ्टङ्जट सच्माइसकेको बङे्ङ अनङ्टसन्धानको िभभा सप्रामयका सॊचारक तथा ङ्झनदेर्शकरे ियेको 
फमान व्महोयाफाट देङ्ञिएको, उऩबोिा सङ्झभतफाट िचण िदाण सम्बव बएसम्भ आभ बेराको  
ङ्झनणणमफाट िचण िने/ियाउने ियेको तथा बए ियेको िचण सभथणन िने ियेको प्राप्त कािजातहरूफाट 
देङ्ञिमो अत् हारसम्भको अनङ्टसन्धानफाट सॊकङ्झरत कािज प्रभाणहरूको आधायभा प्रस्तङ्टत ङ्जवषमसॉि 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनमभनकायी ङ्झनकाम वकैङ्ञल्ऩक ऊजाण प्रफद्धणन केन्रफाट देहामफभोङ्ञजभको सतकण ता 
अऩनाउन वा कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने बनी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१०/१३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
सङ्टझावहरू रेिी ऩठाइएको । 
क. आमोजनाको राित सहबाङ्झिता ङ्झनङ्ञश्चत िदाण सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा कङ्ट न कङ्ट न 
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ङ्झनकामफाट के कङ्झत यकभ ङ्जवङ्झनमोजन हङ्टन सक्ने हो मङ्जकन िङ्चयसकेऩङ्झछ भात्र आमोजनाको 
सम्झौताको कामण िनण ियाउन । 

ि. आमोजनाको इरेक्ट्रोभेकाङ्झनकर साभान िङ्चयद िदाण सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ य सावणजङ्झनक 
िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ फभोङ्ञजभ िनण ियाउन । 

ि. आमोजनाको राित सहबाङ्झिताफभोङ्ञजभ कङ्ट न कङ्ट न ङ्झनकामफाट के कङ्झत यकभ िचण बमो वा 
िङ्चयमो बङे्ङ ङ्जवषमभा साइट दाङ्ञिरा ङ्चयऩोटण, नाऩी ङ्जकताफ एवॊ िचणको पाॉटवायी याख्न ेव्मवस्था 
िनण ियाउन । 

घ. स्थानीम उऩबोिाहरूरे राित फभोङ्ञजभको यकभ िचण िदाण याङ्ञिने कािजातराई प्रचङ्झरत नेऩार 
कानूनफभोङ्ञजभको रेिा व्मवङ्ञस्थत रूऩभा याख्न ेव्मवस्था ङ्झभराउन । 

ङ. मोजनास्थरसम्भ िैसकेको साभानको िङ्टणस्तयभा थऩ ङ्जवश्वसनीमता कामभ िनण ऊजाण तथा 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतणन र्शािाको प्राङ्जवङ्झधकफाट चेक जाॉच ियाई िङ्टणस्तय कामभ िने व्मवस्था 
ङ्झभराउन । 

१४. स्वास्थ्म भन्त्रारम अन्तिणत 

१४.१ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जवऻान याङ्जष्डम प्रङ्झतष्ठान, वीय अस्ऩतार, काठभाडौंको आ.व. २०६८।०६९ य 
२०६९।०७० को चारङ्ट, ऩङ्टॉजीित, आन्तङ्चयक स्रोत य ङ्जवऩङ्ङ विणका आङ्झथणक कायोफायभा अङ्झनमङ्झभतता 
बएको हङ्टन सक्ने बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जवऻान याङ्जष्डम प्रङ्झतष्ठान, वीय 
अस्ऩतारभा भारसाभान िङ्चयद कामणको टेण्डय प्रङ्जिमा प्रत्मेक आङ्झथणक वषणको श्रावणभा सङ्टरु बए 
ऩङ्झन सम्ऩूणण प्रङ्जिमा सम्ऩङ्ङ हङ्टन ऩौष भाघसम्भ राग्ने ियेको य त्मसफीचको अवङ्झधभा वीय 
अस्ऩतारराई आवश्मक ऩने औषधी, ङ्ञचङ्जकत्सकीम औजाय, स्टेसनयीसङ्जहतका अन्म ङ्ञजन्सी साभग्रीहरू 
ऩटक ऩटक टङ्टिा िङ्चयदफाट िङ्चयद हङ्टने ियेको, भारसाभान िङ्चयद कामण िदाणका फित सावणजङ्झनक 
िङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ८(२) भा बएको व्मवस्थाको ऩूणण ऩारना नबएको देङ्ञिएकोरे 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/०९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय देहामका ङ्जवषमहरूभा सतकण ता अऩनाउन वा 
कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जवऻान याङ्जष्डम प्रङ्झतष्ठान, वीय अस्ऩतारराई रेिी 
ऩठाइएको।  

क) वाङ्जषणक िङ्चयद मोजना आ.व. सङ्टरु हङ्टनङ्टऩूवण नै तमाय ियी सकेसम्भ छोटो सभमभा िङ्चयद प्रङ्जिमा 
सम्ऩङ्ङ िनण य फढीबन्दा फढी िङ्चयद कामण फोरऩत्रको भाध्मभिाया िने व्मवस्था ङ्झभराउने ।  

ि) फजेट र्शीषणकित रूऩभा तमाय ियी आिाभी आङ्झथणक वषणभा के कङ्ट न र्शीषणकभा के कङ्झत यकभ 
िचण िने बङे्ङ ङ्जवषम मङ्जकन ियी सोहीफभोङ्ञजभ िचण िनङ्टणऩने व्मवस्था ङ्झभराउने ।  

ि) आन्तङ्चयक स्रोतफाट ऩदाङ्झधकायी य कभणचायीहरूको सम्ऩूणण तरफ, बत्ता, अन्म बत्ता ङ्छदन सक्ने 
ियी आन्तङ्चयक स्रोतको वृङ्जद्ध िने कामणमोजना फनाई रािू िने व्मवस्था ङ्झभराउने य ङ्जवऩङ्ङ सेवा 
य ङ्झन:र्शङ्टल्क सेवातपण को िचण भात्र नेऩार सयकायफाट व्महोने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्टऩने ।  

घ) ित आङ्झथणक वषणहरूको ब ङ्टिानी फाॉकी यािी चारङ्ट आङ्झथणक वषणफाट िचण रेख्न े य ऩङ्टन् सोही 
वषणको ब ङ्टिानी फाॉकी यातदै जाने ऩद्धङ्झतको अन्त्म ियी जङ्टन आङ्झथणक वषणको िचण हो सोही वषण 
ङ्झबतै्र ब ङ्टिानी ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराउने ।  

१४.२स्वास्थ्म सेवा ङ्जवबाि अन्तिणतको एङ्झबमन इन्फ्रङ्टएन्जा ङ्झनमन्त्रण आमोजना, टेकङ्ट रे Procurement of 

Supply, Delivery and Installation of Intensive care Hospital Equipments contract No 

AICPHH/HOS/EQ/01/067/068 को आऩूङ्झतणका राङ्झि तमाय ियेको स्वीकृत Technical 
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Specification Phillip कम्ऩनीको Specification सॉि हङ्टफहङ्ट ङ्झभल्ने ियी फनाएको । अस्ऩतारका राङ्झि 
चाङ्जहने भेङ्झडकर उऩकयणहरूको आऩूङ्झतणका राङ्झि छनोट बएको चाभङ्टण्डा टे्रङ्झडङ हाउसरे स्वीकृत 
Technical Specification फभोङ्ञजभको साभान आऩूङ्झतण नियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीको 
सम्फन्धभा एङ्झबमन इन्फ्रङ्टएन्जा ङ्झनमन्त्रण आमोजनाफाट िङ्चयद िङ्चयएको ICU Ventilator  सम्फन्धी 
सम्ऩूणण िङ्चयद प्रङ्जिमाका कािजातहरू अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा ICU Ventilator को स्वीकृत 
Specification कङ्ट नै Single Manufacture वा Brand राई रङ्ञऺत ियी तमाय नबएको, आऩूङ्झतणकताण 
चाभङ्टण्डा टे्रङ्झडङ हाउसरे ICU Ventilator सम्फन्धभा ऩेस ियेको Catalogue य Document (HT70 

Plus) भा उल्रेङ्ञित Specification स्वीकृत Specification फाट Deviation बएको तय आऩूङ्झतणकताणरे 
Catalogue भा उल्रेि बएबन्दा Upgrade  Version HT70 plus को स्वीकृत Specification सॉि 
ङ्झभल्ने ICU Ventilator आऩूङ्झतण िने बनी प्रङ्झतफद्धता जाहेय ियेको य World Bank रे ऩङ्झन Upgrade  

Version को I.C.U Ventilator  राङ्झि स्वीकृङ्झत ङ्छदएको य Upgrade version  को HT70 Plus Model 

रे स्वीकृत Specification सॉि Almost all Comply हङ्टने उल्रेि बएको तथा एङ्झबमन इन्फ्रङ्टएन्जा 
ङ्झनमन्त्रण आमोजनारे िङ्चयद ियी िभर्श: बेयी अिर अस्ऩतार, फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान 
प्रङ्झतष्ठान, र्शङ्टियाज ट्रङ्जऩकर तथा सरुवा योि अस्ऩतार य बयतऩङ्टय अस्ऩतार, ङ्ञचतवनभा ऩठाइएका 
ICU Ventilator हरू HT70 Plus नै आऩूङ्झतण ियेको ऩाइएकोरे उजङ्टयीभा उल्रेि िङ्चयए झै फोरऩत्र 
स्वीकृत िदाण आङ्झथणक रेनदेन बएको, Phillip Company को Specification हङ्ट-फहङ्ट उताय िङ्चयएको 
तथा दङ्टईवटा भात्र फोरऩत्रदाता मोग्म बएको (६ वटा फोरऩत्रदाता मोग्म बएको) य Technical 

Specification नङ्झभरेको बङे्ङ व्महोया हारसम्भको अनङ्टसन्धानको िभभा प्राप्त प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतवेदन य 
सॊकङ्झरत कािजातहरूफाट देङ्ञिन िङ्टल्न नआएकोरे स्वीकृत राित अनङ्टभानबन्दा ३१%  घटी य 
सफबन्दा कभ यकभ फोरकफोर िने आऩूङ्झतणकताणफाट ICU Ventilator िङ्चयद बएको सभेत देङ्ञिॊदा 
उजङ्टयी व्महोया प्रभाङ्ञणत हङ्टन सक्नेसम्भको आधाय प्रभाण नदेङ्ञिए ताऩङ्झन उऩमङ्टणि अस्ऩतारहरूभा 
हस्तान्तयण बएका ICU Ventilator हरू हार प्रमोिभा नयहेको सम्फङ्ञन्धत अस्ऩतारहरूफाट प्राप्त 
कािजातहरूफाट देङ्ञिन िङ्टल्न आएकोरे उि उऩकयणहरू सम्फङ्ञन्धत अस्ऩतारहरूराई सॊचारन 
तथा प्रमोि िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/२० को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

१४.३ भेङ्झडकर सङ्टऩङ्चयटेण्डेण्ट डाक्टय तरुण ऩौडेररे धौराङ्झिङ्चय अिर अस्ऩतार, फािरङ्टङको बवन ङ्झनभाणण 
नहङ्टॉदै अस्ऩतारको नमाॉ बवन फङ्टझेको, साभान िङ्चयद िङ्चयएको २ वषणसम्भ ऩङ्झन साभान उऩमोि 
नबएको, ङ्झनमभङ्जवऩयीत हङ्टने ियी श्रीभती काजभा यािेको तथा अस्ऩतारभा काभकाज िने वातावयण 
नफनाइएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीको सम्फन्धभा धौराङ्झिङ्चय अिर अस्ऩतार, फािरङ्टङको A 

Block  बवन सहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभाणण ङ्जवबाि, ङ्झडङ्झबजन कामाणरम फािरङ्टङरे स्वीकृत नक्सा, 
राित अनङ्टभान य सम्झौता अनङ्टरूऩ ङ्झनभाणण कामण ०६८÷०६९ भा सम्ऩङ्ङ ियी अस्ऩतारराई ङ्झभङ्झत 
२०६९।३।७ भा हस्तान्तयण ियेको, श्रीभती ताया ऩौडेर भङ्टटङ्टसम्फन्धी िम्बीय योिफाट ग्रस्त 
यहेकोरे काठभाडौँभा नै फसी उऩचाय ियाउनङ्टऩने बएकोरे भाङ्झथल्रो ङ्झनकामको सहभङ्झतभा काजभा 
यािेको बनी स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्त्रारमको ङ्झभङ्झत २०७१/०६/१३ च.नॊ. ३५१ को ऩत्रभा 
उल्रेि बएको, ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩकयण िङ्चयद सम्फन्धभा िङ्चयद िङ्चयएका सम्ऩूणण उऩकयणहरू फोरऩत्र, 
ङ्झसरफन्दी दयबाउ ऩत्र य सोझै दयबाउ ऩत्र अनङ्टसाय िङ्चयद कामण िङ्चयएकोभा अङ्झधकाॊर्श साभग्रीहरू 
प्रमोिभा यहेको, ङ्झभङ्झत २०६८÷११÷२८ भा आह्वान ियेको ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास्थ्म उऩकयण िङ्चयदसम्फन्धी 
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सूचनाको सम्फन्धभा सो सूचनाको फङ्टॉदा नॊ. १३ राई अध्ममन ियी हेर्दाण फोरऩत्रदातारे एक वा 
एकबन्दा फढी आइटभहरूका राङ्झि फोरऩत्र ऩेस िनण सङ्जकने य भूल्माॊकन Item wise हङ्टने उल्रेि 
ियेको, मस अवस्थाभा प्रत्मेकको छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट फोरऩत्र ऩेस िनङ्टणऩने÷नऩने, फोरऩत्र जभानत एक 
आइटभका राङ्झि य फढी आइटभका राङ्झि फयाफय हो वा कभ बए ऩङ्टग्ने हो, प्रत्मेक आइटभको 
राङ्झि सायबतू प्रबावकायी हङ्टनङ्टऩने÷नऩने आङ्छद ङ्जवषमभा ङ्छिङ्जवधा सङ्जहत सूचना आह्वान बएको देङ्ञिएको 
य प्रङ्झतस्ऩधाणत्भक िङ्चयद ङ्जवङ्झध (ङ्झसरफन्दी फोरऩत्र, ङ्झसरफन्दी दयबाउऩत्र) फाट िङ्चयद िनण सङ्जकने 
अवस्थाभा सोझै िङ्चयद ङ्जवङ्झधफाट ऩटक ऩटक िङ्चयद निने य फोरऩत्र आह्वान िदाण सावणजङ्झनक िङ्चयद 
ऐन÷ङ्झनमभको ऩङ्चयङ्झधङ्झबत्र यही स्ऩष्ट ङ्जवङ्झध य भूल्माॊकनको तङ्चयकासभेत िङ्टल्ने ियी कािजात तमाय 
ियी तोङ्जकएको िङ्चयद कामणङ्जवङ्झधफभोङ्ञजभ िने बङे्ङ व्महोयाको यामसभेत सावणजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टिभन 
कामाणरमका िङ्चयद ङ्जवऻफाट प्राप्त बएको देङ्ञिॊदा सावणजङ्झनक िङ्चयदका कामणहरू िदाण ियाउॉदा िङ्चयद 
ङ्जवऻरे उल्रेि ियेका उऩयोि ङ्जवषमहरूराई सभेत ध्मानभा यािी िङ्चयद कामण िने ियाउने व्मवस्था 
िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०८/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय स्वास्थ्म सेवा ङ्जवबाि य धौराङ्झियी 
अिर अस्ऩतार, फािरङ्टङराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१४.४याङ्जष्डम जनस्वास्थ्म प्रमोिर्शारा, टेकङ्ट फाट ङ्झभङ्झत 2070।07।28 भा प्रकाङ्ञर्शत 30 ङ्छदने सूचनाभा 
सप्रामयरे एक वा एकबन्दा फढी आइटभभा ङ्झफड िनण ऩाइने ियी व्मवस्था िनङ्टण िोटऩूणण यहेको, 
48 वटा आइटभ सॊरग्न यहेको ग्र ङ्टऩ C भा आइटभ वाइज ङ्झफड िनण ऩाइने तय ङ्झफडफण्ड बने ग्र ङ्टऩको 
राङ्झि तोङ्जकएको ऩूयै यकभ रु.17 राि नै याख्नङ्टऩने र्शतण सूचनाभा यािी टेण्डय पायाभभा केही 
उल्रेि नियी साॉठिाॉठ बएकाराई भात्र छनौट िने ङ्झनमतवर्श टेण्डयराई अङ्ञन्तभ चयणभा 
ऩङ्टर् माइएको आॊङ्ञर्शक आइटभ कफङ्टर िदाण ऩङ्झन ऩूयै यकभ धयौटी याख्नने व्मवस्था हाम्रो सावणजङ्झनक 
िङ्चयद ऐनभा नबएको हङ्टॉदा तङ्टरुन्त अनङ्टसन्धान तहङ्जककात ियी िङ्चयद प्रङ्जिमा योकी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा याङ्जष्डम जनस्वास्थ्म प्रमोिर्शारा, टेकङ्ट रे आ.व. 
2070।071 का राङ्झि आवश्मक ऩने भारसाभानहरू िङ्चयद िनण फोरऩत्र भाि ियी प्रकाङ्ञर्शत 
सूचनासॉि सम्फङ्ञन्धत सक्कर कािजातहरूफाट िङ्चयद िने साभानहरूराई A,B,C य D सभूहभा 
विॉकयण ियी फोरऩत्र भाि िङ्चयएको, राित अनङ्टभानबन्दा फढी दय येटभा साभान िङ्चयद िङ्चयएको, 
सूचनाफभोङ्ञजभ ऩेस हङ्टन आएका कङ्झतऩम फोरऩत्र तोङ्जकएको िङ्टणस्तय (Specification) फभोङ्ञजभको 
नऩाइॉदा फोरऩत्र यद्द िङ्चयएको, फोरऩत्र अनङ्टसाय साभान िङ्चयद िदाण प्रत्मेक आइटभको िङ्चयद िनाणको 
तथा िङ्चयद यद्द िनाणको प्राङ्जवङ्झधक ऩङ्टष्ट्याइॉ सॊरग्न यहेको देङ्ञिमो । िङ्चयद प्रङ्जिमाका सम्फन्धभा 
आवश्मक छानङ्झफन ियी सावणजङ्झनक अनङ्टिभन कामाणरमफाट ऩेस हङ्टन आएको प्रङ्झतवेदनभा राित 
अनङ्टभानबन्दा फढी दय येटभा साभान िङ्चयद िङ्चयएको, साभान िङ्चयद िदाण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको फोरऩत्र 
पायाभको ढाॉचा अवरम्फन नियेको तथा एकै सभूहभा ऩङ्झन आइटभ वाइज साभान िङ्चयद िने 
व्मवस्था िङ्चयएको बङे्ङ व्महोया उल्रेि बएको देङ्ञिमो । अत् भाङ्झथ ङ्जववेङ्ञचत आधाय य 
कायणहरूफाट याङ्जष्डम जनस्वास्थ्म प्रमोिर्शारा, टेकङ्ट को ङ्झभङ्झत 2070।08।28 िते प्रकाङ्ञर्शत 30 
ङ्छदने फोरऩत्रसम्फन्धी सूचनाको आधायभा साभान िङ्चयद िदाण सयकायी यकभको हाङ्झन नोक्सानी 
बएको अवस्था िङ्टल्न आएको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन फोरऩत्र भापण त उि साभानहरू िङ्चयद िनणका राङ्झि 
तमाय िङ्चयएको राित अनङ्टभानको भूल्म य साभान िङ्चयद िङ्चयएको भूल्मफीचको अन्तय असभान 
देङ्ञिॊदा आिाभी ङ्छदनभा फोरऩत्र भापण त साभान िङ्चयद िदाण सावणजङ्झनक अनङ्टिभन कामाणरमफाट 
छानङ्झफनका िभभा औॊल्माएका ङ्जवषमहरूका अङ्झतङ्चयि सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, 2063 य सावणजङ्झनक 
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िङ्चयद ङ्झनमभावरी, 2064 भा बएका व्मवस्थाहरूराई ऩूणणरूऩभा ऩारना िनण तथा साभान िङ्चयद 
िदाण ङ्झनभाणण िङ्चयने राित अनङ्टभान तमाय िदाण दऺ प्रर्शासङ्झनक य प्राङ्जवङ्झधक कभणचायीहरूको सॊरग्नता 
ियाई वस्तङ्टङ्झनष्ठ य मथाथणऩयक राित अनङ्टभान तमाय िने आवश्मक व्मवस्था िनण ियाउनका राङ्झि 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०९/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय स्वास्थ्म सेवा ङ्जवबाि य याङ्जष्डम जनस्वास्थ्म 
प्रमोिर्शारा, टेकङ्ट राई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१४.५ फी.ऩी. कोइयारा भेभोङ्चयमर क्मान्सय अस्ऩतार, बयतऩङ्टयका ङ्झनदेर्शक, उऩ ङ्झनदेर्शक,  एवॊ प्माथोरोजी 
स्टापको ङ्झभरेभतोभा ङ्जवित तीन वषणदेङ्ञि म्माद िङ्टज्रकेा ङ्चयएजेन्ट प्रमोि बइयहेको, मस्ता म्माद 
िङ्टज्रकेा ङ्चयएजेन्ट ङ्जकट प्रमोि िनण भेङ्झसनको ङ्झभङ्झतसभेत ङ्झभराउने ियेको य म्माद नाघेका ङ्चयएजेन्ट 
ङ्जकटको प्रमोिरे क्मान्सयफाट ऩीङ्झडत ङ्झफयाभीको सही अवस्था ऩत्ता नराग्नारे ङ्झफयाभीको 
स्वास्थ्मभाङ्झथ नै िेरवाड बइयहेको, ठूरो यकभ भ्रष्टाचाय बएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका  
सम्फन्धभा ङ्झभङ्झत २०७२।०९।१२ िते तमाय ियेको भङ्टच ङ्टल्काका आधायभा सानो ठूरो ियी नौ 
काटङ्टणन केङ्झभकर य ङ्चयएजेन्ट ङ्जकट ङ्झसरफन्दी ियी वातानङ्टकूङ्झरत बण्डायभा यािेको, प्माथोरोजी 
ङ्जवबािभा म्माद नाघेको औषङ्झधको ङ्जववयण अनङ्टसूची-१ भा िङ्टराई स्टोय, िङ्टणस्तय उऩसङ्झभङ्झत तथा 
सम्फङ्ञन्धत मङ्टङ्झनटका प्रमोिकताणफीचको सभन्वम य र्शङ्ञि सन्तङ्टरनको अबाव यही प्रङ्जिमाित ऩद्धङ्झतभा 
कभी हङ्टन िई मो सभस्मा यहेको ङ्झनष्कषणसभेतको ङ्झभङ्झत २०७२ ऩौष 7 िते प्माथोरोजी ङ्जवबािभा 
यहेको ङ्चयएजेन्ट तथा ङ्जक्स सम्फन्धभा िङ्छठत छानङ्झफन उऩ सङ्झभङ्झतका सॊमोजकसभेतको ङ्झभङ्झत 
2072/09/17 को प्रङ्झतवेदन, अस्ऩतार स्थाऩना बएदेङ्ञि हारसम्भ ल्माफभा प्रमोि बई फाॉकी 
यहेका Reagent/kit हरू ल्माफभा ऩङ्टन् प्रमोि बएको नबएको सम्फन्धभा तथ्म अङ्झबरेि नदेङ्ञिएको, 
को–कसको सॊरग्नता यहेको य को दोषी यहेको बङे्ङ मङ्जकन रूऩभा प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि बएको 
नदेङ्ञिएकोरे उि अस्ऩतारभा याज्मकोषफाट व्ममबाय बएको कङ्चयफ रु.39,17,852।- को 
औषङ्झधको म्माद नाघी प्रमोि नियी सयकायी यकभको सदङ्टऩमोि हङ्टन नसकेको य हारसम्भ ऩङ्झन उि 
औषङ्झधहरू नौ वटा काटङ्टणनभा प्माक ियी नष्ट नियी यािेको य तत्कारीन सभमभा रट नॊ. य म्माद 
निङ्टराई स्टोयभा ङ्ञजन्सी िाताभा दाङ्ञिरा ियी अङ्झबरेि प्रस्ट नयाङ्ञिएको ऩाइएको बङे्ङसभेत याङ्जष्डम 
जनस्वास्थ्म प्रमोिर्शारा, टेकङ्ट का वङ्चयष्ठ कन्सल्टेन्ट प्माथोरोङ्ञजष्ट डा.भङ्टकङ्ट न्द र्शभाणको प्रङ्झतवेदनभा 
िङ्टल्न आएकोरे मस ङ्जवषमभा थऩ छानङ्झफन ियी सॊरग्न दोषी ऩदाङ्झधकायी/कभणचायीहरू/आऩूङ्झतणकताण 
सभेतराई कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही ियी अफ उप्रान्त् उि ङ्चयएजेन्ट/ङ्जक्सको 
प्रबावकायी ङ्झभतव्ममी रूऩभा सदङ्टऩमोि ियी िेय नजाने अवस्था ङ्झसजणना िनणसभेत य िङ्चयद प्रङ्जिमाभा 
सङ्टधाय तथा नष्ट िनङ्टणऩने  औषङ्झध/केङ्झभकर सभमभै उङ्ञचत तङ्चयकारे नष्ट िने/ियाउने रिामत 
आवश्मक प्रफन्ध ङ्झभराउन रिाई सो को जानकायी आमोिको अनङ्टिभन तथा ताभेरी भहार्शािाभा 
ियाउनङ्ट बनी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०३/१९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय स्वास्थ्म भन्त्रारमराई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको ।  

१५  ङ्ञर्शऺा भन्त्रारम अन्तिणत 

१५.१र्शायदा उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, ङ्झछन्च ङ्ट, सङ्टिेतका प्र.अ. जीवरार िौतभ य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको अध्मऺ भनवीय ङ्जवष्टरे ङ्जवद्यारमको आङ्झथणक ङ्जहनाङ्झभना, सम्ऩङ्ञत्त दङ्टरुऩमोि ियी ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्जकते ङ्झफर तथा बयऩाई फनाई भ्रष्टाचाय ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा प्र.अ. 
जीवरार िौतभरे ङ्जवद्यारमको कोषफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ कामणभा रु.१,८९,९९६।६४ िचण बएको तथ्म 
अनङ्टसन्धानको िभभा सॊकङ्झरत कािजातहरूफाट िङ्टल्न आएकोभा सो यकभ ङ्झनजरे ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 



 

 

             205 
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 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

कामाणरम, सङ्टिेतको याजश्व िाता नॊ. क-1-1-007 भा जम्भा ियी सो को फैंक बौचय प्राप्त बई 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न यहेको ऩाइएको, ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सङ्टिेतफाट र्शायदा उच्च भाध्मङ्झभक 
ङ्जवद्यारम, ङ्झछन्च ङ्टराई ङ्झनकासा बएको छात्रवृङ्ञत्त य ऩाठ्यऩङ्टस्तक र्शीषणकको यकभ सम्फङ्ञन्धत र्शीषणकभा 
िचण नबई फाॉकी यहेको अवस्थाभा सोही आङ्झथणक वषणभा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सङ्टिेतको िाताभा 
उि यकभ ङ्जपताण िनङ्टणऩनेभा ङ्जपताण नियी ङ्जवद्यारमको बवन ङ्झनभाणणभा िचण ियेको बनी 
अनङ्टसन्धानको िभभा ियेको फमानभा िङ्टराएको, स्थरित ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदनफाट उि ङ्जवद्यारम 
बवन ङ्झनभाणण कामणको राङ्झि ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सङ्टिेतफाट ङ्झनकासा बएको यकभबन्दा फढी 
यकभ िचण बई ङ्झनभाणण कामण बएको तथ्म अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनकासा बएको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना ियेको बङे्ङ उजङ्टयी वस्तङ्टङ्झनष्ठ आधाय प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नआए ताऩङ्झन ङ्जवद्यारमराई 
ङ्झनकासा प्राप्त हङ्टने यकभहरू जङ्टन र्शीषणकभा ङ्झनकासा बएको हो सोही र्शीषणकभा िचण िनङ्टणऩने य सो 
र्शीषणकभा िचण नबएको वा फाॉकी यहेको अवस्थाभा फाॉकी यकभ ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरमको 
िाताभा ङ्जपताण िनङ्टणऩनेभा सो ियेको नदेङ्ञिॊदा अफ आइन्दा ङ्जवद्यारमभा ङ्झनकासा प्राप्त यकभ जङ्टन 
र्शीषणकभा प्राप्त बएको छ सोही र्शीषणकभा िचण िनण ियाउन य िचण बएफाट फाॉकी यहेको यकभ 
सोही आ.व.को अन्त्म सम्भभा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरमको िाताभा ङ्जपताण िने ियाउने व्मवस्था 
ङ्झभराउन य उि ङ्जवद्यारमको िाता सॊचारन ङ्जवद्यारमका प्र.अ. य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺको सॊमङ्टि दस्तितफाट हङ्टने ियेको ऩाइएको हङ्टॉदा ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ 
१६९ (३) भा भा.ङ्जव., ङ्झन.भा.ङ्जव. कोषको सिारन ङ्जवद्यारमको प्रधानाध्माऩक य रेिाऩार वा 
रेिासम्फन्धी काभ िने ङ्ञर्शऺक वा कभणचायीको सॊमङ्टि दस्तितफाट हङ्टनेछ बङे्ङ स्ऩष्ट कानूनी 
व्मवस्था बएको हङ्टॉदा सो त्र ङ्टङ्जटऩूणण कामण सच् माई उि कानूनी व्मवस्थाफभोङ्ञजभ िाता सॊचारन िनण 
ियाउन बनी र्शायदा उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, ङ्झछन्च ङ्ट, सङ्टिेत य ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सङ्टिेतराई 
आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१५.२ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, यौतहटका तत्कारीन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायी फयिङ्टप्रसाद यजकरे ङ्झनदेङ्ञर्शका 
ङ्जवऩयीत काभ ियी ङ्जवद्यारमहरूको यकभ ङ्जहनाङ्झभना ियेको बनी ऩयेका उजङ्टयीका सम्फन्धभा ङ्ञजल्रा 
ङ्ञर्शऺा कामाणरम, यौतहटफाट P.C.F. यकभ ङ्जवतयण िदाण ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा सङ्झभङ्झतको फैठक फसी 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका प्रङ्झत ङ्जवद्याथॉ एकाइ राितको आधायभा अध्माऩन कामणभा सहमोि 
कामाणन्वमन ङ्झनदेङ्ञर्शका, २०६६ फभोङ्ञजभ अनङ्टदान ङ्जवतयण ियेको, बौङ्झतक ङ्झनभाणणतपण  ङ्ञजल्रा 
बौङ्झतक ङ्झनभाणण सङ्झभङ्झतको फैठक फसी ङ्जवद्यारम छनौट ियी ङ्ञर्शऺा ङ्जवबािको स्वीकृङ्झतसभेतको 
आधायभा ङ्जवद्यारमहरूको नाभभा यकभहरू ऩठाएको, ऩङ्टनयावेदन अदारत, हेटौंडाफाट ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
कामाणरम, यौतहटको ङ्झनणणम कानूनको दृङ्जष्टभा त्र ङ्टङ्जटऩूणण नदेङ्ञिएको बनी पैसरासभेत बएको 
ऩाइएकोरे ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, यौतहटका तत्कारीन ङ्ञज.ङ्ञर्श.अ. फयिङ्टप्रसाद यजकरे ङ्झनदेङ्ञर्शका 
ङ्जवऩयीत काभ ियी ङ्जवद्यारमहरूको यकभ ङ्जहनाङ्झभना ियेको बङे्ङ उजङ्टयीको व्महोया ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन सक्ने 
वस्तङ्टङ्झनष्ठ आधाय य कायण प्राप्त हङ्टन नसकेको देङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्ञर्शऺा ङ्जवबाि भापण त सम्फङ्ञन्धत 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरमहरूराई ङ्ञजल्राबङ्चयका सम्ऩूणण ङ्जवद्यारमहरूको अनङ्टिभनको कामण मोजना 
फनाई ङ्झनमङ्झभत रूऩभा अनङ्टिभन िने, ङ्जवद्यारमहरूरे िरत तथ्माॊक य ङ्जववयण ङ्छदई P.C.F. य 
बौङ्झतक ङ्झनभाणणका राङ्झि अनङ्टदान यकभ प्राप्त ियेको िण्डभा तत्कार प्रचङ्झरत नेऩार 
कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा 
ङ्जवबािराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  
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१५.३प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ ऩङ्चयषद् (सीटीईबीटी) अन्तिणतको ऩयीऺा ङ्झनमन्त्रण 
कामाणरम, सानोङ्छठभी, बिऩङ्टयरे रै्शङ्ञऺक सत्र २०६९/०७० का राङ्झि ङ्झभङ्झत २०६९/४/६ िते 
सॊचारन ियेको प्रभाणऩत्र तहको ऩयीऺाभा ऩयीऺा सॊचारन नहङ्टॉदै इटहयी फजाय एङ्चयमाभा प्रश्नऩत्र 
फाङ्जहङ्चयमो बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयीहरूको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उजङ्टयीकताणिमरे 
सीटीईबीटीका उऩाध्मऺराई सम्फोधन ियी ङ्छदएको उजङ्टयी तथ्ममङ्टि नदेङ्ञिएको, ङ्झनजहरूरे 
फदङ्झनमतऩूवणक उि झङ्टठा उजङ्टयी ङ्छदएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आएको साथै ङ्झनजहरूको िरत ङ्जिमाकराऩको 
कायणरे प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ ऩङ्चयषद्रे २०६९।०५।९ िते ऩङ्टन: ऩयीऺा 
सॊचारन िदाण ऩङ्चयषद्राई रु.६९,८६,११०।– थऩ व्ममबाय बएकोरे आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय उजङ्टयकताणिमरे उजङ्टयी ङ्छदने भनाङ्झसव कायण नबई हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टय ्माउने वा दङ्ट:ि ङ्छदने ङ्झनमतरे सीटीईबीटीका याष्डसेवकहरू उऩय झङ्टठा व्महोयाका 
उजङ्टयी आमोि सभऺ ङ्छदएको देङ्ञिॊदा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को 
दपा २४ि फभोङ्ञजभ उजङ्टयकताण ङ्झनयफहादङ्टय ङ्ञजयेर य याजङ्ट िड्काराई जनही ऩाॉच/ऩाॉच हजाय 
रुऩैमाॉ जङ्चयवाना िने तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा २८(१) 
को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ ऩङ्चयषद् (सीटीईबीटी) रे ङ्झरने 
सम्ऩूणण ऩयीऺाराई रोकसेवा आमोिको ऩयीऺा सॊचारन िने ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमा अनङ्टरूऩ सॊचारन िने 
ियाउने एवॊ प्रश्नऩत्र छाप्ने ङ्ञजम्भेवायी जनक ङ्ञर्शऺा साभग्री केन्रराई ङ्छदने ियी कदभ उठाउन एवॊ 
सतकण ता अऩनाउन प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ ऩङ्चयषद् (सीटीईबीटी) राई सङ्टझाव 
रेिी ऩठाइएको । 

१५.४भोयङ, ङ्ञजल्राङ्ञस्थत जनता उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम फङ्चयमातीका प्र.अ. रुरानन्द चौधयीरे 
रु.६५,०००।– घूस ङ्चयसवत भाि ियी ङ्झरएकोरे कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा प्राप्त सम्ऩूणण तथ्म, आधाय, कायण य प्रभाणको आधायभा ङ्जवश्लेषण िदाण जनता 
उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, आभाही, फङ्चयमाती, भोयङका प्र.अ. रुरानन्द चौधयीरे ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ियेको ङ्झनणणमफभोङ्ञजभ ऩयीऺा सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन िचणका राङ्झि उजङ्टयी 
ङ्झनवदेकसॉि यकभ भाि ियी फङ्टझेको, सो यकभ आफ्ना राङ्झि वा आपूरे ङ्झरन िानका राङ्झि घूस 
ङ्चयसवतको रूऩभा ङ्झरएको नदेङ्ञिई ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ऩयीऺा सॊचारनका राङ्झि 
रु.६५,०००।- ङ्झरने बङे्ङ ङ्झनणणम ियेको आधायफाट उि यकभ ङ्झरएको िङ्टल्न आएकोरे 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरूरे ङ्जवद्यारमभा ङ्चयि यहेको ङ्ञर्शऺक ऩदभा ऩदऩूङ्झतणका राङ्झि ङ्जवऻाऩन ियी 
ङ्ञर्शऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झि ऩयीऺा सॊचारन िदाण ऩयीऺाथॉ उम्भेदवायराई आङ्झथणक बाय ऩने ियी 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणमिाया यकभ ङ्झरई ऩयीऺा सॊचारन िचणका नाभभा ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
ङ्झरने तथा अन्म िचण िने ियेको तथ्म प्रस्तङ्टत अनङ्टसन्धानको िभभा िङ्टल्न आएको हङ्टॉदा मस्तो 
प्रकृङ्झतको कामणराई ङ्झनरुत्साङ्जहत िनण उऩमङ्टि हङ्टने य साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरूभा सॊचारन िङ्चयने 
ङ्ञर्शऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि प्रङ्जिमाराई भमाणङ्छदत, व्मवङ्ञस्थत फनाउन य ऩयीऺा सॊचारनको िचण य 
ऩाङ्चयश्रङ्झभकको औङ्ञचत्मताका सम्फन्धभा अध्ममन ियी छङ्ट टै्ट ठोस नीङ्झत ङ्झनभाणण ियी रािू िनण 
उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमराई 
रेिी ऩठाइएको ।  

१५.५ङ्जवजम स्भायक उच्च भा.ङ्जव., ङ्झडल्रीफजायभा रै्शङ्ञऺक मोग्मता नऩङ्टिकेो ङ्ञर्शऺकराई प्रधानाध्माऩक 
ङ्झनमङ्टि ियेको, ङ्जवद्यारमको बवन बाडाभा रिाउॉदा कभ भूल्मभा ङ्छदई प्रङ्झतस्ऩधाण नियाएको बङे्ङ 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

रिामतका ङ्जवषमहरूभा अङ्झनमङ्झभतता ियेको हङ्टॉदा कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय/अङ्झनमङ्झभतता ियेको नदेङ्ञिए 
ताऩङ्झन ङ्जवद्यारम य New Vision Multiple Campus सॉि बएको सम्झौता यद्द ियी ङ्जवद्यारमको 
दङ्टईवटा बवन अफ आइन्दा बाडाभा रिाउॉदा सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ तथा सावणजङ्झनक 
िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ भा बएका कानूनी प्रङ्जिमाहरू ऩूया ियेय भात्र बाडाभा रिाउने, 

ङ्जवद्यारमभा ङ्चयि हङ्टने ङ्ञर्शऺक य कभणचायी ङ्झनमङ्टङ्ञि िदाण िङ्टल्रा प्रङ्झतस्ऩधाणको आधायभा सूचना 
प्रकाङ्ञर्शत ियी ऩयीऺा ङ्झरई ङ्झनमङ्टङ्ञि िनण, कानूनरे तोकेबन्दा फाहेकको कङ्ट नै ऩङ्झन बत्ता कसैराई 
ऩङ्झन ब ङ्टिानी निनण, ङ्जवद्यारमभा य +2 भा दोहोयो काभ िये फाऩत ङ्ञर्शऺक य कभणचायीराई ब ङ्टिानी 
ङ्छदइने यकभका सम्फन्धभा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, काठभाडौंफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय भात्र ब ङ्टिानी िने 
व्मवस्था िनण, ङ्जवद्याथॉफाट कानून फभोङ्ञजभको फाहेक कङ्ट नै ऩङ्झन र्शङ्टल्क सहमोि नउठाउन, कानूनरे 
तोकेबन्दा फढीको सॊतमाभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठक नयाख्न य ङ्जवद्यारमभा बएका य 
हङ्टने ङ्झनणणमहरूभा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ऩमणवेऺक तथा प्रधानाध्माऩकको सङ्टऩयीवेऺकसभेतको 
हैङ्झसमतरे ङ्जवद्यारमको अङ्झधकतभ ङ्जहतभा ङ्झनणणम िनण सजि ियाउनङ्टऩने ऩदीम दाङ्जमत्व ङ्जवद्यारम 
ङ्झनयीऺकको यहेको देङ्ञिॊदा ङ्जवद्यारम ङ्झनयीऺकफाट उि बङू्झभका ङ्झनवाणहभा कभी कभजोयी हङ्टन 
नङ्छदनेतपण  सतकण ता अऩनाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/१७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
कामाणरम, काठभाडौं य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत ङ्जवजम स्भायक उच्च भा.ङ्जव. ङ्झडल्रीफजाय 
काठभाडौंराई रेिी ऩठाइएको ।  

१५.६काठभाडौं ङ्ञजल्रा ऺेत्रऩाटीङ्ञस्थत जङ्टद्धोदम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩक य ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीफाट कानूनङ्जवऩयीत ३० वषणसम्भका राङ्झि ङ्जवद्यारमको जग्िा य 
बवन ङ्झरज सम्झौता ियेको, यकभ ङ्जहनाङ्झभना ियेको, बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा उि ङ्जवद्यारमको जग्िाभध्मेफाट ६०% अथाणत ३१४५० 
विण ङ्जपट व्माऩाङ्चयक बवन ङ्झनभाणण ियी प्रमोि िनण ३३.५ वषणका राङ्झि ङ्झरजभा ङ्छदने बनी 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणणम बई ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभाणण िङ्चयङ्छदने य भाङ्झसक बाडा 
फाऩतको यकभ ङ्जवद्यारमराई उऩरब्ध ियाउने बनी प्राइबेट कम्ऩनीसॉि सम्झौता बएकोभा ङ्ञर्शऺा 
ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ १५९ (ि) फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारम सम्ऩङ्ञत्त सॊयऺण सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनदेर्शन 
ङ्झरएको नदेङ्ञिएकोरे बवन ङ्झनभाणणको आचायसॊङ्जहताको ऩङ्चयऩारना य ङ्जवद्यारम हाताङ्झबत्र िेरकङ्ट द 
िनण, साभूङ्जहक बेरा हङ्टन, बकूम्ऩरिामत प्राकृङ्झतक ङ्जवऩदफाट सङ्टयङ्ञऺत हङ्टने स्थानको ङ्झनङ्झभत्त याख्नङ्टऩने 
िङ्टल्रा जङ्झभनको ङ्झनङ्ञश्चत भाऩदण्ड तोक्न य ङ्जवद्यारमको सॊयऺणभा यहेको बवन, जग्िा रिामतका 
स्थामी सम्ऩङ्ञत्तराई ङ्झरज/बाडाभा ङ्छदने तथा ङ्जवद्यारमराई दूयिाभी असय ऩने ियी ङ्झरज/बाडाभा 
ङ्छदने सम्फन्धभा ङ्जवद्यारमको अङ्झधकतभ ङ्जहत हङ्टने ियी ङ्जवद्यारमको सदङ्टऩमोि िने ियाउने ियी 
आवश्मक नीङ्झत फनाई रािू िने ियाउनेतपण  कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०५/२६ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमभा रेिी ऩठाइएको । 

१५.७कैरऩार प्रा.ङ्जव., िक्राई, फैतडीभा स्थामी ङ्ञर्शऺक दयफन्दी बई ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, फैतडीफाट 
६ भङ्जहनाको ङ्झफदा ङ्झरई ङ्जऩऩरकोट उ.भा.ङ्जव., रोजनीभा याहत कोटाभा ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरई प्र.अ. 
यभेर्शदत्त ओझारे अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनज यभेर्शदत्त 
ओझारे आङ्झथणक अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङ हारसम्भको कािज प्रभाणफाट ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नआए ताऩङ्झन 
ङ्जवद्यारमका ङ्ञर्शऺकहरूराइण के कङ्झत अवङ्झधसम्भ दयफन्दी यहेको ङ्जवद्यारम फाहेकको अन्म 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

ङ्जवद्यारमभा काजभा िटाउन सङ्जकने बङे्ङ सम्फन्धभा ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ तथा ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, 
२०५९ भा व्मवस्था बएको नदेङ्ञिएकोरे दयफन्दी यहेको रै्शङ्ञऺक सॊस्थाको अध्ममन अध्माऩनराइण 
प्रबाङ्जवत हङ्टने वा िने ियी ङ्ञर्शऺकराइण काज सरुवा िने ियाउने प्रवृङ्ञत्तराइण ङ्झनरुत्साङ्जहत िने 
ियाउने सम्फन्धभा आवश्मक कदभ उठाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०५/२९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 
सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१५.८सराणही ङ्ञजल्राका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा रै्शङ्ञऺक सत्र, २०६४ ऩङ्झछ िङ्टरेका केही ङ्जवद्यारमहरू ङ्ञर्शऺा ऐन, 
तथा ङ्झनमभावरीरे तोकेका भाऩदण्ड ऩूया नबएका, नक्साॊकन फेिय िङ्टरेका तथा झङ्टठा रै्शङ्ञऺक 
तथ्माॊकरिामतका कािजातहरू ऩेस ियी यकभ ङ्झनकासा रिी दङ्टरुऩमोि ियेको बङे्ङ ङ्जवषमभा 
आमोिफाट िङ्जटएको टोरीफाट स्थरित ङ्झनयीऺण िदाण बयेको ङ्जवद्यारम ङ्जववयण पायभ, २०७० 
रिामत प्राप्त कािजातका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात ियी हेदाण सावणजङ्झनक ङ्जवद्यारम 
सॊचारन िने अनङ्टभङ्झत ङ्छदॊदा प्रचङ्झरत ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ को दपा ३(२) फभोङ्ञजभ आवश्मक 
जाॉचफङ्टझ नियी, ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, २०५९(सॊर्शोधनसङ्जहत) को अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभका आवश्मक 
ऩूवाणधाय रिामतका भाऩदण्ड ऩूया नियेको याभकङ्ट भायी साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम फिदह-५, रे ङ्ञजल्रा 
ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सराणहीफाट अनङ्टभङ्झत प्राप्त ियेको देङ्ञिएको, ङ्जवद्यारमको स्वाङ्झभत्वभा ०-२-१९ 
(दङ्टई कठ्ठा उङ्ङाइस धङ्टय) जग्िा यहेको, ङ्जवद्यारम सॊचारन यहॉदाको अवङ्झधभा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
कामाणरम, सराणहीफाट  प्राप्त बएको सयकायी यकभ हाङ्झन नोक्सानी बएको अवस्था नदेङ्ञिएको, 
ङ्ञर्शऺा ऐन तथा ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरीभा उल्रेङ्ञित ऩूवाणधायरिामतका भाऩदण्ड ऩूया नबएको उि 
ङ्जवद्यारम हार सॊचारन नबई ऩूणणरूऩभा फन्द िङ्चयएको सॊरग्न कािजातफाट देङ्ञिॊदा उि 
ङ्जवद्यारमको स्वाङ्झभत्व य  हकबोिभा यहेको ०-२-१९ (दङ्टई कठ्ठा उङ्ङाइस धङ्टय) जग्िा ङ्ञर्शऺा ऐन, 
२०२८ को दपा १६ फभोङ्ञजभ उङ्ञचत व्मवस्थाऩन िनणका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०७/२३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, सराणहीराई सङ्टझाव रेिी  
ऩठाइएको ।  

१५.९फाया ङ्ञजल्राका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा रै्शङ्ञऺक सत्र, २०६४ ऩङ्झछ िङ्टरेका केही ङ्जवद्यारमहरू ङ्ञर्शऺा ऐन, 
तथा ङ्झनमभावरीरे तोकेको भाऩदण्ड ऩूया नबएका, नक्साॊकन फेिय िङ्टरेका तथा झङ्टठा रै्शङ्ञऺक 
तथ्माॊकरिामतका कािजातहरू ऩेस ियी यकभ ङ्झनकासा रिी दङ्टरुऩमोि ियेको बङे्ङ उजङ्टयीका 
सम्फन्धभा आमोिफाट िङ्जटएको टोरीफाट स्थरित ङ्झनयीऺण िदाण बयेको स्थरित ङ्झनयीऺण 
ङ्जवद्यारम ङ्जववयण पायाभ, २०७० रिामत प्राप्त कािजातका आधायभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा 
ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ को दपा ३(२) फभोङ्ञजभ आवश्मक जाॉचफङ्टझ नियी ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी 
२०५९(सॊर्शोधनसङ्जहत) को अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभका आवश्मक ऩूवाणधाय रिामतका भाऩदण्ड ऩूया 
नियेको दङ्झरत प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम, ङ्जऩप्राङ्जवताण-४ कफहीिोठरे, ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, फायाफाट 
अनङ्टभङ्झत प्राप्त ियेको, ङ्जवद्यारमको स्वाङ्झभत्वभा ०-२-० (दङ्टई कठ्ठा) जग्िा यहेको देङ्ञिन्छ । 
ङ्जवद्यारम सॊचारनभा यहॉदाको अवङ्झधभा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, फायाफाट ङ्झनकासा प्राप्त बएको 
सयकायी यकभ हाङ्झन नोक्सानी बएको अवस्था नदेङ्ञिएको, ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ तथा ङ्ञर्शऺा 
ङ्झनमभावरी, २०५९ भा उल्रेङ्ञित ऩूवाणधायरिामतका भाऩदण्ड ऩूया नबएको उि दङ्झरत प्राथङ्झभक 
ङ्जवद्यारम हार सॊचारन नबई ऩूणणरूऩभा फन्द िङ्चयएको सॊरग्न कािजातफाट देङ्ञिॊदा उि 
ङ्जवद्यारमको स्वाङ्झभत्व य हकबोिभा यहेको ०-२-० (दङ्टई कठ्ठा) जग्िा ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ को 



 

 

             209 

  

ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

दपा १६ फभोङ्ञजभ उङ्ञचत व्मवस्थाऩनका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०७/२३ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, फायाराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१५.१०उत्तयिॊिा उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, फङ्टङ्झतणवाङ, फािरङ्टङभा यकभ अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा प्र.अ. ङ्जववादका सम्फन्धभा सम्भाङ्झनत 
सवोच्च अदारतभा ऩयेको भङ्टद्दाको हार पैसरा बइसकेको तथा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम¸ 
फािरङ्टङरे ऩङ्झन प्र.अ. धनफहादङ्टय कङ्टॉ वयसभेतको नाभभा िाता सिारन िङ्चयङ्छदएकारे प्र.अ. ङ्जववाद 
टङ्टॊिो राङ्झिसकेको अवस्था यहेकोरे उि ङ्जवद्यारमभा आ.व. २०६६।०६७ देङ्ञि नै ङ्जवद्यारमको 
प्रर्शासङ्झनक काभ काज¸ ऩठन ऩाठन रिामतभा प्रबाव ऩयेको बङे्ङ िङ्टल्न आएको देङ्ञिॊदा त्मसको 
सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩन िनण ियाउन तथा ङ्जवद्यारमको आम-व्ममको से्रस्ता य कायोफाय ङ्ञर्शऺा 
ङ्झनमभावरी, 2059 को ङ्झनमभ 170 फभोङ्ञजभ च ङ्टस्त दङ्टरुस्त रूऩभा यािी आम-व्ममको Public 

Audit (सावणजङ्झनक ऩयीऺण) िने ियाउने व्मवस्था िनण ियाउन आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०७/२९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम¸ फाग्रङ्टङराई सङ्टझाव रेिी  
ऩठाइएको ।  

१५.११ङ्झत्रब ङ्टवन उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, कोहरऩङ्टय, फाॉकेभा ठिीको भङ्टद्दा रािेका य न्मूनतभ मोग्मता 
ऩङ्झन नबएका झरकदेव ङ्झियीराई याजनैङ्झतक सॊयऺणको आधायभा CTEVT  िाया सिाङ्झरत IT 

PROGRAMME अन्तिणत सहामक प्रङ्ञर्शऺक ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि िङ्चयएको बङे्ङसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा झरकदेव ङ्झियीरे ठिी भङ्टद्दाभा ऩङ्टनयावदेन 
अदारतफाट सपाइ ऩाइसकेको य ङ्झभङ्झत 2072।०5।०2 भा ङ्झनजरे सहामक प्रङ्ञर्शऺक ऩदफाट 
ङ्छदएको याजीनाभा स्वीकृत बई हार ङ्झनज झरकदेव ङ्झियी ऩदभङ्टि बइसकेको देङ्ञिएकोरे आिाभी 
ङ्छदनभा ङ्जवद्यारमभा ङ्चयि हङ्टने ऩदभा िङ्चयने ऩदऩूङ्झतणभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभको आवश्मक प्रङ्जिमा 
ऩूया ियेय भात्र ऩदऩूङ्झतण िने व्मवस्था िनङ्टण ियाउनङ्ट बनी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/०९/१२ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञर्शऺा ङ्जवबाि सानोङ्छठभी, बिऩङ्टयराई रेिी ऩठाइएको ।  

१५.१२काठभाडौं ङ्ञजल्रा, फौद्ध जोयऩाटी ङ्ञस्थत फङ्टद्ध एकेडेभी आवासीम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमको रै्शङ्ञऺक 
िङ्झतङ्जवङ्झध, यकभ ङ्जहनाङ्झभनाका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा उि ङ्जवद्यारमको सॊयऺणको राङ्झि 
आवश्मक व्मवस्थाऩन िनण ियाउन नेऩार सयकाय, ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमराई अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि 
अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, २०४८ को दपा २८ (१) को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ देहामफभोङ्ञजभको 
सङ्टझाव आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१०/०३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय रेिी ऩठाइएको ।   

(क) फङ्टद्ध एकेडेभी आवासीम भा.ङ्जव., जोयऩाटी, काठभाडौं ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ तथा ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, 
२०५९ रे व्मवस्था ियेफभोङ्ञजभ सावणजङ्झनक रै्शङ्ञऺक िङ्टठीको रूऩभा दताण बई सॊचारन बएको 
सॊस्थाित ङ्जवद्यारम देङ्ञिएको, उि ङ्जवद्यारमरे ङ्जवदेर्शी व्मङ्ञि एवॊ सघॊ सॊस्थाफाट निद (चर) 
सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त ियी ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण, ङ्ञर्शऺक-कभणचायीको व्मवस्थाऩन ियी 
ङ्झनर्शङ्टल्क रूऩभा ङ्जवद्याथॉहरूराई फस्ने िानेसङ्जहतको व्मवस्था ियाई ङ्जवद्यारम सॊचारनसभेत 
बएको देङ्ञिॊदा ङ्जवद्यारमरे आजणन ियेको ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ को दपा 
१६ को उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत फेिय फेचङ्झफिनसभेत िनण नऩाइने 
देङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा िनङ्टणऩने दाङ्जमत्व नेऩार सयकायको देङ्ञिन आमो। 

अत: फङ्टद्ध एकेडेभी आवासीम भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम सू-सॊचारन िनण य ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्तको 
सॊयऺण िनणका राङ्झि ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ को दपा १२ को उऩदपा (५क) फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारम 
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व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत िठन ियी असहाम, दीनदङ्ट:िी, िङ्चयफ एवॊ ङ्जऩछङ्झडएका विणका 
फारफाङ्झरकाहरूको ऩठन ऩाठनराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराउन । 

(ि) ङ्जवद्यारमभा कामणयत ङ्ञर्शऺक कभणचायीहरूरे ङ्जवद्यारम ङ्जवङ्झनमभ अनङ्टसाय आपूरे ऩाउने सेवा 
सङ्टङ्जवधा ङ्जवद्यारमफाट प्राप्त िङ्चयसकेऩङ्झछ ऩङ्झन कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञि बई काभ िङ्चययहेको देङ्ञिएको, 
ङ्जवद्यारमको आवश्मकताफभोङ्ञजभको रै्शङ्ञऺक मोग्मता, ताङ्झरभ तथा अध्माऩन अनङ्टभङ्झत ऩत्रहरू यहे 
बएको नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्ञर्शऺक कभणचायीहरूको व्मवस्थाऩन ङ्जवङ्झधसम्भत िनण ियाउन। 

(ि) फङ्टद्ध एकेडेभी आवासीम भा.ङ्जव., जोयऩाटी, काठभाडौंरे प्राप्त ियेको यकभ ङ्जवदेर्शी दाताहरूफाट 
रै्शङ्ञऺक ङ्जिमाकराऩ सॊचारनका राङ्झि उऩरब्ध बएको देङ्ञिएको य उि यकभफाट भात ृ
सॊस्थाको रूऩभा यहेको अङ्ञिर नेऩार ङ्जहभारी फौद्ध सॊघका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩदाङ्झधकायीहरूरे, सवायी 
साधन, इन्धन, फैठक बत्ता, चन्दा, उऩहाय, उऩचाय िचण, धङ्टम्रऩान, भङ्छदया सेवन, ङ्जवऻाऩन, बोज 
बतेय आङ्छदभा िचण ियेको ऩाइएकोरे मस्ता अङ्झनमङ्झभत िचणहरू हङ्टनफाट योक्ने व्मवस्था 
ङ्झभराउन। 

(घ) फङ्टद्ध एकेडेभी आवासीम भा.ङ्जव., जोयऩाटी, काठभाडौंभा २०७३ असाय य श्रावण भङ्जहनाभा 
ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्याथॉ बनाण ियेको ऩाइएको य उि ङ्जवद्यारमरे सावणजङ्झनक रै्शङ्ञऺक िङ्टठीको 
ङ्जवद्यारम सिारन कामणङ्जवङ्झध ङ्जवङ्झनमभ, २०६९ को ङ्जवङ्झनमभ ५.८ भा बनाण छनौट सङ्झभङ्झतरे 
आवश्मक प्रङ्जिमा ऩङ्टर् माई व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस ियेऩङ्झछ व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
स्वीकृङ्झतभा बनाण िनण सङ्जकने व्मवस्थाको अवरम्फन नियेको य ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ को 
ङ्झनमभ ८४ भा बएको व्मवस्थाराई फेवास्ता ियी ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺफाट 
ङ्जवद्याथॉ बनाण ियेको देङ्ञिएकोरे मस्ता ङ्जकङ्झसभका ङ्झनमभावरीङ्जवऩयीतका िैयकानूनी 
ङ्जिमाकराऩहरूराई योक्ने प्रफन्ध ङ्झभराई िैयकानूनी ङ्जिमाकराऩ िने ियाउने उऩयसभेत 
आवश्मक कायफाही िने ियाउने य िङ्चयफ, अनाथ तथा ङ्जऩछङ्झडएका विणका फारफाङ्झरकाहरूको 
बनाण छनौटका राङ्झि वस्तङ्टऩयक भाऩदण्ड फनाई उऩमङ्टि ङ्जवद्याथॉ छनौट ियी ङ्जवद्यारमभा बनाणको 
व्मवस्था ङ्झभराउन ।  

(ङ) फङ्टद्ध एकेडेभी आवासीम भा.ङ्जव., जोयऩाटी, काठभाडौंको भात ृसॊस्था अङ्ञिर नेऩार ङ्जहभारी फौद्ध 
सॊघ य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीफीच भनभङ्टटाव य झै झिडा बई केही सभम 
ङ्जवद्यारमको ऩठन ऩाठन ठप्ऩ बएको, आवासीम रूऩभा यहेका ङ्जवद्याथॉहरूको िाने फस्ने 
सङ्टङ्जवधाभा असय ऩङ्टिेको, फङ्ञत्त, टेङ्झरपोन जस्ता आधायबतू सेवाहरूको कटौती बएको, ङ्ञर्शऺक 
कभणचायीहरूरे ऩाङ्चयश्रङ्झभक रिामतको सेवा सङ्टङ्जवधा नऩाएको य ङ्जवद्यारमको ऺेत्रभा र्शाङ्ञन्त य 
सङ्टयऺाको मथोङ्ञचत प्रफन्ध नबई ङ्जवद्याथॉहरूभा डय त्रासको वातावयण ङ्झसजणना बएको एवॊ 
दाताहरूसभेतरे सहमोिी हातहरू ङ्ञझक्ने सूचना प्रवाह ियेको सभेत िङ्टल्न आएको हङ्टॉदा अफ 
उप्रान्त उि ङ्ञस्थङ्झतहरू आउन नङ्छदन आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन । 

(च) ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, काठभाडौंफाट फङ्टद्ध एकेडेभी आवासीम भा.ङ्जव., जोयऩाटी, काठभाडौंको 
िाता सॊचारन िदाण ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ १६९ फभोङ्ञजभ िाता सॊचारन 
नियेको, ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको िठन िदाण आवश्मक मोग्मता ऩङ्टिेका 
ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि ियेको नऩाइएको, साङ्झफक ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीहरू यहॉदा यहॉदै आवश्मक प्रङ्जिमा ऩूया ियी सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन नियी ऩङ्टन: नमाॉ 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ तोकेको, आङ्झथणक अङ्झनमङ्झभतताको ङ्जवषमभा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

कामाणरमभा ऩटक ऩटक उजङ्टयी ऩदाणसभेत उजङ्टयीको सम्फोधन नियाइएको कायणरे ङ्जवद्यारमको 
ऩठन ऩाठनभा असय ऩङ्टिेको देङ्ञिएको य ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, काठभाडौंका तत्कारीन 
ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा अङ्झधकायीहरूरे आपूरे ऩूया िनङ्टणऩने ङ्ञजम्भेवायी ऩूया नियी ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी ऩारना 
ियेको नदेङ्ञिएकोरे ङ्झनजहरूका हकभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ आवश्मक कायफाही िनण 
ियाउन। 

(छ) सावणजङ्झनक रै्शङ्ञऺक िङ्टठीको रूऩभा सॊचाङ्झरत फङ्टद्ध एकेडेभी आवासीम भा.ङ्जव.य भात ृ सॊस्थाको 
रूऩभा यहेको बङ्झनएको अङ्ञिर नेऩार ङ्जहभारी फौद्ध सॊघफीचको सम्फन्ध ङ्जवद्यारमको ङ्जहतको 
राङ्झि भात्र हङ्टनङ्टऩनेभा अङ्ञिर नेऩार ङ्जहभारी फौद्ध सॊघ य सो का ऩदाङ्झधकायीहरूरे ङ्जवद्यारमराई 
कङ्ट नै ऩङ्झन सहमोि वा रिानी नियेको अवस्थाभा सभेत आफ्नो स्वाथण अनङ्टकूर ङ्जवद्यारमभा 
हस्तऺेऩ ियी आङ्झथणक अङ्झनमङ्झभतता ियेको ऩाइएकोरे अङ्ञिर नेऩार ङ्जहभारी फौद्ध सॊघ य उि 
सॊघका ऩदाङ्झधकायीहरूराई ङ्जवद्यारमको सॊयऺण, अनङ्टिभन, ङ्झनयीऺण य ङ्जवद्यारम सू-सॊचारनभा 
येिदेि िनेसम्भका कामण िनण ङ्ञजम्भेवाय फनाउनङ्टऩने य ङ्जवद्यारम सॊचारनका राङ्झि तटस्थ रूऩभा 
यही काभ िने ियी ङ्ञर्शऺा ऐन, २०२८ को दपा १२ को उऩदपा (५क) फभोङ्ञजभ छङ्ट टै्ट 
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको िठन िने सम्फन्धभा प्रफन्ध ङ्झभराउन । 

१५.१३ फझाङ ङ्ञजल्रा र्शाङ्ञन्त उ.भा.ङ्जव. चौधानऩाटाको ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ियेको ङ्ञर्शऺक 
छनौट कामण िैयकानूनी बएकारे ङ्झनमङ्टङ्ञि फदय ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी/ङ्झनवेदनका 
सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरमर फझाङरे ङ्ञर्शऺा ङ्झनमाभावरी, 
२०५९ ङ्झनमभ १६(म१) भा व्मवस्था बए अनङ्टसाय सभमभा नमाॉ ङ्जव.व्म.स. िठन 
नियेको/नियाएको य भाङ्झथल्रो ङ्झनकामफाट बएको थऩ ङ्झनदेर्शन ऩङ्चयऩत्रफाये सभमभा जानकायी 
ङ्झरने य सो अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमराई सभमभै जानकायी नियाएको कायण म्माद सभाप्त 
बएको ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य मोग्मता नै नऩङ्टिेको ङ्जवषमङ्जवऻ सदस्म यहेको छनौट 
सङ्झभङ्झतफाट ङ्ञर्शऺक छनौट हङ्टन ऩङ्टिेको देङ्ञिएको य ङ्जवद्यारमका प्र.अ.रे ङ्ञर्शऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ 
को ङ्झनमभ २३ य २६(क) भा व्मवस्था बए अनङ्टसाय म्माद सभाप्त बएऩङ्झछ नमाॉ ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको छनौट िनण ऩहर िनङ्टणऩनेभा म्माद सभाप्त बएको ऩङ्टयानै ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीफाट छनौट सङ्झभङ्झत िठन ियी ियाई उच्च भाध्मङ्झभक तह 
ङ्ञर्शऺक व्मवस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञर्शका, 2071 को ऩङ्चयच्छेद ३ फङ्टॉदा नॊ.३.२ य मस ङ्झनदेङ्ञर्शकाराई थऩ 
व्मातमा िने ङ्झसरङ्झसराभा ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमफाट ङ्झभङ्झत 2072/०6/०6 को ङ्झनणणमरे जायी बएको 
ङ्ञर्शऺा ङ्जवबाि साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन र्शािाको च.नॊ.२५ ङ्झभङ्झत २०७२।०६।०७ को 
थऩ ङ्झनदेर्शनको फङ्टॉदा नॊ.१० भा बएको व्मवस्थाङ्जवऩयीत हङ्टने ियी मोग्मता नऩङ्टिेको ङ्जवषमङ्जवऻ 
छनौट ियी ङ्ञर्शऺक छनौटसम्फन्धी काभकायफाही बए ियेको देङ्ञिॊदा अफ उप्रान्त मस्ता प्रकायका 
प्रङ्जिमाित त्र ङ्टङ्जट हङ्टन नङ्छदई ङ्ञर्शऺा ऐन, ङ्झनमभावरी तथा ङ्झनदेङ्ञर्शकाको सभमभै ऩूणण ऩारना िनण 
ियाउन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/११/१२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय 

ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  
१५.१४ ङ्झत्रब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारमको कामाणरमभा कामणयत सहामक प्रर्शासक यत् नफहादङ्टय भहजणनराई उभेयको 

हद नाङ्ञघसकेऩङ्झछ ङ्झनमभङ्जवऩयीत स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञि ियेको बङे्ङ उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्झनज यत्नफहादङ्टय भहजणन ऩङ्जहरो ऩटक कयाय सेवाभा ४७ वषणको उभेयभा ङ्झत्र.ङ्जव. 
कामणकायी ऩङ्चयषद् को ङ्झनणणमफभोङ्ञजभ ङ्झनजी सहामक ऩदभा ङ्झफना प्रङ्झतस्ऩधाण ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्छदई ङ्झनयन्तय 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

रूऩभा कयाय सेवाभा कामण िङ्चययहेको, कयाय सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झि के कस्तो मोग्मता य कङ्झत 
उभेयको व्मङ्ञिराई कङ्ट न प्रङ्जिमािाया ङ्झनमङ्टङ्ञि िने बनी कङ्ट नै कामणङ्जवङ्झधसभेत नबएको बङे्ङ 
जानकायी प्राप्त बएको, ङ्झत्र.ङ्जव. ङ्ञर्शऺक, कभणचायी ङ्झनमभ, २०५० को ७क को (ि)(२) भा बएको 
व्मवस्था अनङ्टसाय ङ्झत्र.ङ्जव. सेवाका स्थामी कभणचायीहरूका राङ्झि उभेयको हद नराग्ने बङे्ङ व्मवस्था 
कामभ यहेकोभा ङ्झभङ्झत २०६९।०६।२९ को ङ्झत्र.ङ्जव. सबाको फैठकफाट सो ङ्झनमभभा सॊर्शोधन 
ियी अस्थामी वा कयाय सेवाका फहारवारा ङ्ञर्शऺक कभणचायीको हकभा सभेत उभेयको हद राग्ने 
छैन बनी व्मवस्था ियेको, त्मही सॊर्शोङ्झधत व्मवस्थाको आधायभा ङ्झनज यत्नफहादङ्टय भहजणनराई 
स्थामी सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झि उभेयको हद नराग्ने भानी ङ्झत्र.ङ्जव. सेवा आमोिफाट स्थामी 
सहामक प्रर्शासक ऩदको प्रङ्झतस्ऩधाणभा सहबािी ियाई ङ्झभङ्झत २०७३।०२।२८ देङ्ञि रािू हङ्टने 
ियी स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञि ियेको देङ्ञिएकोरे उभेयको हद नाघी कयाय सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञि बई कामणयत 
यहेका व्मङ्ञिराई स्थामी सेवाभा प्रङ्झतस्ऩधाण िनण ऩाउने ियी ङ्झभङ्झत 2069/06/29 भा ङ्झनमभ 
सॊर्शोधन ियाई स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञि िङ्चयएको कामणराई मङ्टङ्ञिसॊित बनी औॊल्माउन सक्ने अवस्था यहे 
बएको नऩाइॉदा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ सभस्माको ङ्झनयाकयण िनण/ियाउनका राङ्झि ङ्झभङ्झत 
२०७३/११/१२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय प्रधानभन्त्री तथा भन्त्रऩङ्चयषदको कामाणरमभा सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

१५.१५ आमोिभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा दताण बएका ङ्झत्रब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सेवा आमोिको ङ्जवऻाऩन नॊ. 
७/२०७२/०७३ य ङ्जवऻाऩन नॊ. ८/२०७२/०७३ अन्तिणत ङ्जवङ्झबङ्ङ १९ ङ्जवषमका उऩ-
प्राध्माऩक ऩदको स्थामी ऩदऩूङ्झतणका राङ्झि बएको ङ्जवऻाऩनभा दयिास्त आह्वानदेङ्ञि 
अन्तवाणताणसम्भका ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङसभेत व्महोयाका उजङ्टयी ङ्झनवेदनहरू 
उऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्जवऻाऩन नॊ. ७/२०७२/०७३ य ङ्जवऻाऩन नॊ. 
८/२०७२/०७३ अन्तिणत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका उऩ-प्राध्माऩक ऩदका स्थामी ऩदऩूङ्झतणका राङ्झि 
बएको ङ्जवऻाऩनभा छानङ्झफन िङ्चयएका िङ्ञणत (भानङ्जवकी) य िङ्ञणत (ङ्जवऻान) फाहेकका अन्म 
ङ्जवषमहरूभा ऩयीऺा नङ्झतजाभा नै असय ऩाने तहको कभजोयीहरू य फदङ्झनमत बए ियेको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन 
नआएको, तथाङ्जऩ ङ्झत्रब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सेवा आमोिफाट अऩनाइएको ऩयीऺा कामणप्रणारीराई 
अझ व्मवङ्ञस्थत य ऩायदर्शॉ फनाई बङ्जवष्मभा हार देङ्ञिएका सभस्माहरूको ऩङ्टनयावृङ्ञत्त हङ्टन नऩाउने 
ियी आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन तऩङ्झसरफभोङ्ञजभका सङ्टझावहरू कामाणन्वमनको प्रिङ्झत सम्फन्धभा 
आमोिराई जानकायी ियाउने ियी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१२/०३ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झत्रब ङ्टवन 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सेवा आमोिराई रेिी ऩठाइएको । 

क) नङ्झतजा प्रकार्शन िने काभ अत्मन्तै सॊवेदनर्शीर यहेकारे सो िदाण प्राप्ताॊक, भेङ्चयट, सभूह 
आङ्छद २/३ ऩटक रुजङ्ट ियी िल्ती नबएको मङ्जकन ियेय भात्र प्रकार्शन िने व्मवस्था 
ङ्झभराउने। 

ि)  ङ्जवरे्शष आन्तङ्चयक ऩयीऺातपण  ऩ ङ्टनमोिको व्मवस्था िङ्चयएको तय िङ्टरातपण  सो िनण ऩाउने 
व्मवस्था नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा दङ्टफै ङ्जकङ्झसभका ङ्जवऻाऩनतपण  सभान व्मवस्था िने । 

ि) सम्ऩयीऺण िदाण सफै ङ्जवषमको उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तकाहरू अङ्झनवामण रूऩभा सम्ऩयीऺण िनङ्टणऩने 
व्मवस्था नबई कामणङ्जवङ्झधभा “आमोिरे आवश्मक देिेभा सम्ऩयीऺण वा ऩङ्टन: ऩयीऺण 
ियाउन सक्नेछ”  बङे्ङ उल्रेि बएकारे सफै ङ्जवषमभा सभान व्मवहाय नबएको देङ्ञिॊदा 
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सफै ङ्जवषमको उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तकाहरू अङ्झनवामण रूऩभा सम्ऩयीऺण िने ियाउने व्मवस्था 
ङ्झभराउने। 

घ)  प्रश्नऩत्र ङ्झनभाणण, भोडयेसन, उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण एवभ ् सम्ऩयीऺण रिामत ऩयीऺाको 
काभभा सॊरग्न हङ्टने ङ्जवऻ/कभणचायीहरूराई  कामणङ्जववयण फनाई स्ऩष्ट ङ्झनदेर्शन ङ्छदने य सो 
ऩारना बएको नऩाइएभा ङ्झनजराई हङ्टने कायफाहीको सभेत स्ऩष्ट व्मवस्था िने । 

ङ)  हयेक ऩयीऺाअिाङ्झड ङ्जवऻ योष्टयराई अद्यावङ्झधक िने व्मवस्था ङ्झभराउने य योष्टयभा मोग्म य 
सकेसम्भ फढी ङ्जवऻहरू सूचीकृत हङ्टनसक्ने व्मवस्था िने । 

च) ङ्जवरे्शष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा फाहेक एउटै व्मङ्ञिराई प्रश्नऩत्र ङ्झनभाणण, प्रश्नऩत्र भोडयेसन य उत्तय 
ऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺणभा दोहोयाएय ङ्ञजम्भेवायी नङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराउने । 

छ) अर्शि ऩयीऺाथॉरे ऩयीऺाभा सहमोिी याख्न े तथा सहमोिीको रै्शङ्ञऺक स्तय सम्फन्धभा 
कामणङ्जवङ्झधभै स्ऩष्ट व्मवस्था िने । 

ज) ङ्झत्रब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सेवा आमोिफाट ऩदऩूङ्झतणका राङ्झि ङ्जवऻाऩन बइसकेऩङ्झछ त्मसभा 
थऩघट िने, िङ्टरा य सभावेर्शीतपण को ङ्झसट ङ्जवबाजन िने एवॊ ङ्झरङ्ञित तथा अन्तवाणताणको 
नङ्झतजा प्रकार्शन िने रिामतका काभ िदाण रोकसेवा आमोिको भाऩदण्ड अनङ्टसाय िने 
ियाउने व्मवस्था ङ्झभराउने ।  

१५.१६ भध्मऩङ्ञश्चभािर ङ्जवश्वङ्जवद्यारमभा िाङ्झबइसकेको साङ्झफक ऩङ्ञब्रक साइन्स क्माम्ऩसका प्रभङ्टि 
तायणीप्रसाद मादव य क्माम्ऩस व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺको ऩदावङ्झध सभाप्त बइसकेको 
अवस्थाभा सभेत आपूिङ्टसी आङ्झथणक तथा प्रर्शासङ्झनक काभकाज ियेको तथा क्माम्ऩस 
हस्तान्तयणभा कङ्ट नै चासो नङ्छदएको¸ क्माम्ऩसको यकभ दङ्टरुऩमोि ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा तायणीप्रसाद मादवराई भध्मऩङ्ञश्चभािर 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारमको ङ्झभङ्झत २०६९।१२।०१ को ऩत्रफाट सभामोजन ियी उऩ-प्राध्माऩक ऩदभा 
स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्छदई सोही ङ्झभङ्झतदेङ्ञि क्माम्ऩस प्रभङ्टिको ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदई काभकाज ियेको, 
ऩङ्ञब्रक साइन्स क्माम्ऩसको रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवदेनका अनङ्टसाय क्माम्ऩस सिारक सङ्झभङ्झत वा 
क्माम्ऩसका कङ्ट नै कभणचायीहरूरे कानून उल्रॊघन ियेको वा क्माम्ऩसराई हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टय ् माउने कामण ियेको नदेङ्ञिएको, साङ्झफक ऩङ्ञब्रक साइन्स क्माम्ऩस¸ सङ्टिेतभा ङ्छदवा सभमभा 
तत्कारीन सहामक प्रर्शासक ऩदभा कामणयत िोऩीरार ढकाररे फमानको िभभा क्माम्ऩस 
स्थाऩना कारदेङ्ञि २०६९ सार असोज भसान्तसम्भ क्माम्ऩसरे िङ्चयद ियेका ङ्ञजन्सी शे्रस्ताभा 
दाङ्ञिरा बएका सम्ऩूणण िप्ने साभग्री य क्माम्ऩसको अङ्झबरेि क्माम्ऩस व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणणम¸ दताण̧  चरानी य २०६९ काङ्झतणकऩङ्झछको रेिा शे्रस्ता फाहेक सफै भेयो ङ्ञजम्भाभा हारसम्भ 
ऩङ्झन छ बनी स्वीकायसभेत ियेको य हारसम्भ उि कािजात तथा साभग्री भध्मऩङ्ञश्चभािर 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारमराई हस्तान्तयण ियेको सभेत सॊरग्न कािजातफाट नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा सावणजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण¸ येिदेि एवॊ ङ्ञजम्भाको व्मवस्था ङ्झभराउन आवश्मक देङ्ञिएकोरे आमोिको 
ङ्झभङ्झत २०७३/१२/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय भध्मऩङ्ञश्चभािर ङ्जवश्वङ्जवद्यारम¸ सङ्टिेतभा सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

१५.१७ ङ्झत्रब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सेवा आमोिको ङ्जवऻाऩन नॊ. ७/२०७२/०७३ य ङ्जवऻाऩन नॊ. 
८/२०७२/०७३ अन्तिणत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका उऩ-प्राध्माऩक ऩदको स्थामी ऩदऩूङ्झतणका राङ्झि 
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बएको ङ्जवऻाऩनभा दयिास्त आह्वानदेङ्ञि अन्तवाणताणसम्भका ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा अङ्झनमङ्झभतता बएको 
बङे्ङसभेत व्महोयाका उजङ्टयी ङ्झनवेदनहरूका सम्फन्धभा आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१२/०३ को 
फैठकफाट ङ्झनणणम बए अनङ्टसाय िङ्ञणत (ङ्जवऻान) य िङ्ञणत (भानङ्जवकी) ङ्जवषमका हकभा थऩ 
अनङ्टसन्धान िदाण ङ्झत्रब ङ्टवन ङ्जवश्वङ्जवद्यारम सेवा आमोिरे िङ्ञणत (भानङ्जवकी) य िङ्ञणत (ङ्जवऻान) 
ङ्जवषमभा प्रश्नऩत्र ङ्झनभाणणदेङ्ञि उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण ियाउॉदासम्भ कङ्ट नै ङ्झरङ्ञित ङ्झनदेर्शन नङ्छदई 
भौङ्ञिक ङ्झनदेर्शनको बयभा काभ ियाएको य ऩयीऺाको भमाणदा कामभ ियाउन नसकेको देङ्ञिॊदा 
ङ्झत्र.ङ्जव. सेवा आमोिका तत्कारीन अध्मऺ प्रा.डा. ईश्वयचन्र दत्त य सदस्म प्रा.डा. केदायनाथ 
ङ्ञघङ्झभयेरे ऩदीम भमाणदा अनङ्टरूऩ आपूराई तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायी ऩूया ियेको नऩाइएकोरे 
ङ्झनजहरूराई बङ्जवष्मभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदनङ्टऩूवण िम्बीयताऩूवणक भूल्माॊकन िनण एवभ ्
कानूनफभोङ्ञजभ ियी आमोिराई जानकायी ियाउन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोि अनङ्टसन्धान आमोि ऐन, 
२०४८ को दपा २८ को उऩदपा (१) को देहाम (ि) फभोङ्ञजभ ङ्झत्र.ङ्जव. कङ्ट रऩङ्झतको 
कामाणरमराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/१४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको साथै 
िङ्ञणत (भानङ्जवकी) य िङ्ञणत (ङ्जवऻान) ङ्जवषमको ऩयीऺाका अन्म ऩयीऺाथॉहरूको सम्फन्धभा 
तही ॊफाट ङ्झनमभानङ्टसाय िनण उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका, भाकण रेजय रिामतका कािजातहरू ङ्झत्र.ङ्जव. सेवा 
आमोिभा ङ्जपताण ऩठाइएको ।  

१५.१८ अङ्ञञ् चत उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, वतया फायाका प्राचामण काङ्झरकानन्द ठाकङ्ट यरे ङ्ञर्शऺकहरूको 
सॊचमकोष य नािङ्चयक रिानी कोषको यकभ ङ्जहनाङ्झभना ियेको एवॊ सोही ङ्जवद्यारमका ऩूवण 
प्रधानाध्माऩक अर्शोककङ्ट भाय साहसभेतरे ङ्जवद्यारमको यकभ ङ्जहनाङ्झभना ियेको बन् ने 
व्महोयासभेतको उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा अङ्झनमङ्झभतता बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नआए 
ताऩङ्झन छात्रवृङ्ञत्त ङ्जवतयणरिामत ङ्ञर्शऺकहरूको सॊचमकोष दाङ्ञिरा, नािङ्चयक रिानी कोष 
दाङ्ञिरा तथा ङ्जवद्यारमका ऩोियीहरूको आम्दानी य िचणको ङ्जववयण, रेिा कानूनरे ङ्झनङ्छदणष्ट 
ियेको ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमाअनङ्टसाय नयािी सभमङ्झबत्र दाङ्ञिरा िनङ्टणऩने, ङ्झनमङ्झभत िनङ्टणऩने रिामतका 
ङ्जवषमभा मथेष्ट ध्मान नङ्छदएको बन् ने अवस्था देङ्ञिन आएकोरे मस्ता ङ्जवषमभा अफ आइन्दा कङ्ट नै 
अङ्झनमङ्झभतता हङ्टन नङ्छदन य कानूनरे ङ्झनङ्छदणष्ट ियेको ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमा अनङ्टसायको कामण िनङ्टण ियाउनङ्ट 
बनी अङ्ञञ् चत उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, वतया फायाभा ङ्झनदेर्शन हङ्टन ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, 

फायाराई आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०१/२५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१५.१९ जनजािृङ्झत उच्च भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, रम्की च ङ्टहा-४ कैरारीका प्र.अ. तथा रेिाऩारको 
ङ्झभरेभतोभा ङ्ञर्शऺकहरूराई पयक पयक ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्छदएको, सेवाङ्झनवृत्त स्थामी ङ्ञर्शऺकराई ऩङ्टन: 
ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्छदएको, दोहोयो सङ्टङ्जवधा ङ्झरएको रिामत व्महोयाका उजङ्टयी ङ्झनवेदनउऩय अनङ्टसन्धान 

तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, कैरारीका स्रोतव्मङ्ञि करभफहादङ्टय िडकारे दोहोयो 
सङ्टङ्जवधा ङ्झरई रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा फेरुजङ्ट देिाइएको सफै यकभ ङ्जवद्यारमको िाताभा 
अनङ्टसन्धानको िभभा जम्भा िङ्चयसकेको ऩाइमो, आ.व.२०६७/०६८ य ०६८/०६९ को 
रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा आॊङ्ञर्शक ङ्ञर्शऺक फरीप्रसाद रम्सार (ऩेन्सनवारा ङ्ञर्शऺक) राई दर्शैं 
िचण ङ्छदएको देङ्ञिएको फेरुजङ्ट यकभ हारसम्भ ऩङ्झन पर्छ्यौट बएको नदेङ्ञिएकोरे रेिा ऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनभा उल्रेङ्ञित व्महोयाका सम्फन्धभा तत्कार आवश्मक कायफाही/प्रङ्जिमा अिाङ्झड 
फढाउन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०२/२२ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्ञर्शऺा कामाणरम, 

कैरारीराई रेिी ऩठाइएको ।  
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१५.२०  नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरको ङ्झभरोभतोभा भेङ्झडकर करेजहरूरे अङ्झनमङ्झभतता तथा ङ्जकते काभ 
ियी भ्रष्टाचाय ियेको, नक्करी ङ्ञर्शऺक िडा ियेको तथा नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सरको ङ्झभरोभतोभा 
ऩूवाणधाय फेिय सम्फन्धन ङ्छदने ियेको बङे्ङसभेतको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात 
िदाण फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठानका सन्दबणभा उजङ्टयीभा उल्रेङ्ञित कङ्ट याहरू ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टन नआए ताऩङ्झन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०३/०५ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्झनम्नानङ्टसायका सङ्टझावहरू 
ङ्ञर्शऺा भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको । 

1. फी.ऩी.कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठानभा बौङ्झतक ङ्झनभाणणहरू तथा बवनहरूको ङ्झडजाइन 
सम्फङ्ञन्धत नियऩाङ्झरकाफाट नक्सा ऩास नियी ङ्झनभाणण ियेको ऩाइएकोरे बवन तथा अन्म 
बौङ्झतक ऩूवाणधायहरूको नक्सा सम्फङ्ञन्धत नियऩाङ्झरकाफाट ऩास ियी अद्यावङ्झधक िने । 

2. फी.ऩी.कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठानभा सावणजङ्झनक िङ्चयद ऐन २०६३ तथा 
सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी २०६४ (सॊर्शोधन सभेत) अनङ्टसाय िङ्चयद मोजना तमाय ियी 
िङ्चयदको व्मवस्था ङ्झभराउने । 

3. फी.ऩी.कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान हाताङ्झबत्र सिारन बएका पाभेसीहरू ठेक्काभा 
सॊचारन िनण नङ्छदई प्रङ्झतष्ठान आपैं रे सॊचारन ियी सवणसङ्टरब तथा सस्तोभा सेवाग्राहीराई 
 औषङ्झध ङ्झफिी ङ्जवतयणको व्मवस्था तङ्टरुन्त ङ्झभराउने । 

4. ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवश्वङ्जवद्यारम य रै्शङ्ञऺक प्रङ्झतष्ठानका ऩदाङ्झधकायीहरू, ङ्जवबािीम प्रभङ्टिहरू तथा अन्म 
प्राध्माऩकहरू य कभणचायीहरूका राङ्झि नमाॉ आचायसॊङ्जहता फनाई रािू िने । 

१५.२१ कणाणरी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺारम, जङ्टम्राफाट ङ्झनभाणण बएका Isc. Ag. य  Diploma  बवनको स्थरित 
ङ्झनयीऺण िदाण सन्तोषजनक काभ नबएको य Isc. Ag. बवनको िारो ४ इन्चसम्भ घण्टीभा 
नयहेको, दङ्टवै बवनभा प्रमोि बएका काठका थाभ ङ्झनदार य दङ्झरनहरू Drawing बन्दा पयक 
ियी अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा स्वीकृत रित इङ्ञस्टभेट बएको Diploma  बवनको ङ्झनभाणण सभझौता याका 
कन्सट्रक्सन ङ्झनभाणण सेवा जङ्टम्रासॉि ियी ऩटक ऩटक ङ्झनभाणण कामणको म्माद थऩ बएको य 
प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ ऩङ्चयषदको ऩत्रानङ्टसाय ठेक्का तोडी ऺङ्झतऩूङ्झतण असङ्टरउऩय 
ियी फाॉकी काभ सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी अनङ्टसाय अभानतफाट ङ्झनभाणण िनणका राङ्झि 
कणाणरी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺारमराई ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदएको य ठेकेदाय कम्ऩनी याका कन्सट्रक्सन 
ङ्झनभाणण सेवाराई कारोसूचीभा याख्न कणाणरी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺारम, जङ्टम्राको ङ्झनभाणण व्मवसामी सॊघ 
जङ्टम्राराई ऩत्राचाय ियेको देङ्ञिमो, स्वीकृत रित इङ्ञस्टभेट अनङ्टसाय Isc. Ag बवनको ङ्झनभाणण 
आयती ङ्झनभाणण सेवारे ङ्ञर्शऺारमभा कऺा सॊचारन नबएको सभमभा ङ्झनभाणण कामण सच्माउन 
आयती ङ्झनभाणण सेवा प्रङ्झतफद्ध बएको बनी कणाणरी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺारम, जङ्टम्राका इङ्ञन्जङ्झनमय 
उत्तभ योकामरे िङ्चयङ्छदएको फमान यहेकोरे जे जङ्झत ङ्झनभाणण बएको छ सोही अनङ्टसाय नै ब ङ्टिानी 
बएको य हारसम्भ सम्झौता अनङ्टसायको सफै यकभ ब ङ्टिानी नबएको देङ्ञिॊदा अझै सच्माउन 
ङ्झभल्ने कामण सच्माउन रिाएय भात्र सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट ब ङ्टिानी ङ्छदन उऩमङ्टि देिी आमोिको 
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ङ्झभङ्झत २०७४/०३/२६ को ऩत्रानङ्टसाय कणाणरी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञर्शऺारम, जङ्टम्राराई सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको ।  

१६ सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास अन्तिणत 

१६.१  काठभाडौं भहानियऩाङ्झरका, भध्मऩङ्टयङ्छठभी नियऩाङ्झरका य बिऩङ्टय नियऩाङ्झरकारे सॊमङ्टि रूऩभा 
सम्झौता ियी ङ्झत्रऩङ्टयेश्वयदेङ्ञि बिऩङ्टय सूमण ङ्जवनामकसम्भ ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधन ट्ररीफस सेवा 
ऩङ्टन् सॊचारन िङ्चयएकोभा अयङ्झनको याजभािणको फाटो ङ्जवस्तायका िभभा उठाइएका ङ्जवद्यङ्टत ऩोर 
य ताय तथा त्महाॉ बएका साभानको ङ्जहनाङ्झभना, चोयी तथा ङ्झफिी हङ्टने ियेको बङे्ङसभेतको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ट्ररीफसको सम्ऩङ्ञत्तभध्मे के कङ्ट न सम्ऩङ्ञत्त 
आयोऩीहरूरे के कसयी ङ्जहनाङ्झभना ियेका हङ्टन ्बनी हेदाण भङ्टतम आयोऩी तत्कारीन का.भ.न.ऩा.का 
कामणकायी अङ्झधकृत तथा ऩूवण सङ्ञचव आनन्दयाज ऩोियेरराई सभेत मस सम्फन्धभा स्ऩष्टीकयण 
सोध्नङ्टऩनेभा ङ्झनजको ङ्झभङ्झत २०७०/०४/३० भा भृत्मङ्ट बइसकेको, ट्ररीफस सेवा सिारन िदाण 
प्रमोि बएका ङ्जटकट काउन्टयहरू सभेत अनङ्झधकृत रूऩभा प्रमोि बएको तथा आ-आफ्नो ऺेत्रभा 
यहेका ट्ररीफसका बौङ्झतक सम्ऩङ्ञत्त एवॊ साभानहरू सभेतको उङ्ञचत प्रमोि बएको नदेङ्ञिएकोरे 
ट्ररीफस कामाणरमका बौङ्झतक सम्ऩङ्ञत्तहरूको तथा ङ्जटकट काउन्टयहरूको मथोङ्ञचत 
व्मवस्थाऩनका राङ्झि कदभ उठाउन फाञ्छनीम हङ्टने बनी बिऩङ्टय नियऩाङ्झरका, भध्मऩङ्टय ङ्छठभी 
नियऩाङ्झरका, सूमणङ्जवनामक नियऩाङ्झरका य काठभाडौं भहानियऩाङ्झरकाराई सभेत आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०४/२७ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१६.२  नवरऩयासी ङ्ञजल्रा, प्रताऩऩङ्टय िा.ङ्जव.स.भा यकभ ङ्जहनाङ्झभना बएको सम्फन्धभा प्राप्त उजङ्टयीउऩय 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय ियेको नदेङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्झडवनी—फैङ्चयमा कृङ्जष 
सडक भभणत तथा ग्राबेर कामणका राङ्झि ऩङ्टॉङ्ञजित र्शीषणकभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत रु.१,८१,४२५।–

भध्मेफाट प्रर्शासङ्झनक प्रकृङ्झतको चारङ्ट िचण ङ्जवद्यङ्टत फक्मौता भहसङ्टर फाऩत रु.६२,८५३।४३  
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, ऩयासी र्शािाराई ब ङ्टिानी बए, िङ्चयएफाट स्थानीम स्वामत्त र्शासन ऐन, 

ङ्झनमभ य स्थानीम ङ्झनकाम कामणङ्जवङ्झध, २०६९ को दपा १३ को उऩदपा (१) को िण्ड (घ) य 
(झ) फभोङ्ञजभ फाध्मात्भक रूऩभा ऩारना िनङ्टणऩने कानूनी तथा कामणङ्जवङ्झधित व्मवस्थाहरूको 
ऩारना बए ियेको देङ्ञिएन । तसथण, ऩङ्टॉजीित िचणको यकभ चारङ्ट एवभ ्प्रर्शासङ्झनक िचणभा रिेय 
िचण िनण नऩाइने फाध्मात्भक रूऩभा ऩारना िनङ्टणऩने कानूनी तथा कामणङ्जवङ्झधित व्मवस्थाहरूको 
ऩारना ियेको नदेङ्ञिॊदा आिाभी ङ्छदनभा ङ्जवत्तीम अनङ्टर्शासन य जवापदेङ्जहता कामभ हङ्टने ियी िचण 
िने, ियाउने य ऩङ्टॉजीित िचणराइण चारङ्ट एवभ ् प्रर्शासङ्झनक िचणभा िचण िने, ियाउने कामणतपण  
सतकण ता अऩनाउन ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, नवरऩयासीराई आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७३/०५/२९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१६.३  ऩोिया उऩभहानियऩाङ्झरकाको कामाणरमरे रै्शङ्ञऺक मोग्मता नऩङ्टिकेो व्मङ्ञि वसन्त ऩौडेरराई 
याजनैङ्झतक प्रबाव य आङ्झथणक प्ररोबनभा ऩयी भेकाङ्झनक्स सङ्टऩयबाइजय सहामकस्तय चौथो/िङ्चयदाय 
ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि ियी राभो सभमदेङ्ञि जाङ्झियभा रिाएको ङ्जवषमभा छानङ्झफन ियी सॊरग्न सफैभा 
हदैसम्भको कायफाही िङ्चयङ्छदनङ्टहङ्टन बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदनका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात हङ्टॉदा स्थानीम स्वामत्त र्शासन ङ्झनमभावरी, 2056 को ङ्झनमभ 213 को उऩ-ङ्झनमभ 
(2) अनङ्टसाय स्थानीम ङ्झनकामभा ङ्चयि ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टनका राङ्झि आवश्मक ऩने न्मूनतभ 
मोग्मता, ऩदऩूङ्झतणको ङ्झनङ्झभत्त हङ्टने ङ्जवऻाऩनको तङ्चयका, ऩयीऺा सॊचारन तथा छनौट ङ्जवङ्झध सम्फङ्ञन्धत 
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भन्त्रारमरे रोकसेवा आमोिसॉि ऩयाभर्शण ियी ङ्झनधाणयण ियेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ बङे्ङ प्रावधान यहेकोभा 
ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्छदने िभभा रोकसेवा आमोिसॉि ऩयाभर्शण नै नियी ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाङ्झफना नै अन्म 
उम्भेदवायहरूफीच प्रङ्झतस्ऩधाण नियाई ङ्झरएको प्रमोिात्भक ऩयीऺासभेत ऩायदर्शॉ नबएको, ऩोिया 
उऩ-भहानियऩाङ्झरका फोडण फैठकको ङ्झनणणमभा ऩदऩूङ्झतणका राङ्झि ङ्जवऻाऩन िने बङ्झनएको तय 
ङ्झनमङ्टङ्ञि सम्फन्धभा ऩेस बएका कािजातहरूफाट ङ्जवऻाऩनसभेत प्रकाङ्ञर्शत नियेको अवस्था ऩोिया 
उऩ-भहानियऩाङ्झरका कामाणरमफाट प्राप्त ङ्झभङ्झसर सॊरग्न कािजातफाट देङ्ञिन आएकोरे सॊकङ्झरत 
सफङ्टत प्रभाण तथा ङ्झभङ्झसर सॊरग्न कािजातहरूफाट उजङ्टयीभा दाफी िङ्चयए अनङ्टसाय ङ्झनमङ्टङ्ञि 
कामणभा आङ्झथणक प्ररोबन तथा अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङ आयोऩ ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय नदेङ्ञिए ताऩङ्झन 

उि ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झि न्मूनतभ मोग्मता ङ्झभङ्झत 2061/09/26 को स्थानीम स्वामत्त 
र्शासन ङ्झनमभावरी, 2061 िाया ङ्झनमभ 225 (क) को देहाम (ि) थऩ ियी सहामकस्तय चौथो 
तहको कभणचायीको सेवा प्रवेर्शको आवश्मक न्मूनतभ रै्शङ्ञऺक मोग्मता प्रवेङ्ञर्शका वा सो सयह 
उत्तीणण ियेको तोङ्जकएको सन्दबणभा रै्शङ्ञऺक मोग्मता टेष्ट ऩास बएका वसन्त ऩौडेरराई ऩोिया 
उऩ-भहानियऩाङ्झरकाको फोडण फैठकको ङ्झभङ्झत 2061/09/01 ितेको ङ्झनणणमरे िङ्चयएको सङ्टरु 
कयाय ङ्झनमङ्टङ्ञि ऩश्चात 12 वषणको अवङ्झधसम्भ ऩटक ऩटक कयाय सम्झौताको ङ्झनयन्तयताराई 
हेदाण फसन्त ऩौडेरको रै्शङ्ञऺक मोग्मता नऩङ्टिेको ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञिॊदा प्रचङ्झरत कानूनी व्मवस्था अनङ्टकूर 
हङ्टने ियी आवश्मक कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/११/०२ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारमराई रेिी ऩठाइएको ।  

१६.४  ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, सराणहीफाट आ.व. २०६५/०६६ भा िङ्चयनङ्टऩने ङ्जवकास 
ङ्झनभाणणसम्फन्धी कामणभा ङ्झनभाणण कामण नै नियी स्थानीम याजनीङ्झतक ऩाटॊका नेताहरू य स्थानीम 
ङ्जवकास अङ्झधकायीको ङ्झभरेभतोभा नक्करी कािजातहरू तमाय ियी फजेट िचण रेिी व्माऩक 
ङ्जहनाङ्झभना य भ्रष्टाचाय ियेको बङे्ङसभेत ङ्जवषमको उजङ्टयी सम्फन्धभा ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
कामाणरम, सराणहीफाट आ.व. २०६५/०६६ भा िङ्चयनङ्टऩने ङ्जवकास ङ्झनभाणणसम्फन्धी काभभा काभ 
नै नियी फजेट िचण रेिी ङ्जहनाङ्झभना य भ्रष्टाचाय ियेको बङे्ङ व्महोया मङ्जकन िनण सक्ने स्ऩष्ट 
आधाय प्रभाणहरू बेङ्जटएन । आमोिफाट िङ्जटएको स्थरित ङ्झनयीऺण टोरीरे सरेभऩङ्टय-ङ्जहयाऩ ङ्टय 
सडक, अचरिड-भनङ्टस्भाया सडक, सॊग्राभऩङ्टयको बेन्ट कजवे स्राफ, रिनदेही नदी ङ्झनमन्त्रण य 
रौकठ प्रा.ङ्जव. बवनको काभभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बनी उल्रेि ियेको बए ताऩङ्झन 
अङ्झनमङ्झभतता बएको बङ्झनएका ङ्झनभाणण कामणहरूभा कङ्ट न ङ्झनभाणणभा के कङ्झत ऩङ्चयभाणभा के कङ्झत 
यकभको अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङ व्महोया मङ्जकन रूऩभा िङ्टराइएको ऩाइएन स्थानीम ङ्झनकाम 
आङ्झथणक प्रर्शासन ङ्झनमभावरी, २०६४ भा उल्रेङ्ञित स्ऩष्ट प्रावधानहरू ङ्जवऩयीत आ.व. 
२०६५/०६६ भा उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापण त कामाणन्वमन बएका मोजनाहरूभा ऩेश्की यकभ िचण 
िने तथा ऩेश्की यकभको पछमौट/असङ्टरीभा कङ्ट नै कायफाही निने ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको 
कामाणरम, सराणहीका ऩदाङ्झधकायीहरू य ङ्झनभाणण सम्झौताफभोङ्ञजभ ङ्झनभाणण कामणको पयपायक 
निने उऩबोिा सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको कामण त्र ङ्टङ्जटऩूणण बए ियेको देङ्ञिॊदा ङ्ञजल्रा ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको कामाणरम, सराणही य सम्फङ्ञन्धत उऩबोिा सङ्झभङ्झतफीच बएको ङ्झनभाणण सम्झौताफभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको सम्झौता अवङ्झधभा तोङ्जकएको सम्ऩूणण ऩङ्चयभाणको ङ्झनभाणण कामण सम्ऩङ्ङ नबई ङ्झनभाणण 
कामण सम्ऩङ्ङ नबएको अॊर्शको यकभ ऩेश्कीभा यहेकोभा उि ऩेश्की यकभ असङ्टरउऩय िनङ्टणऩने 
अवस्था देङ्ञिएकारे स्थानीम ङ्झनकाम आङ्झथणक प्रर्शासन ङ्झनमभावरी, २०६४ को ऩारना िने 
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ियाउने ियी सङ्टधाय हङ्टन आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/११/३० को ङ्झनणणमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा 
तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारमभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  

१६.५  ङ्ञजल्रा ऩवणत, ङ्ञर्शवारम िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतङ्ञस्थत झाप्र े फियको झोरङ्टॊिे ऩ ङ्टर भभणतका राङ्झि 
रु.छ रािबन्दा फढी यकभ ङ्झनकासा ियाई रु.एक/डेढ रािको भात्र काभ ियी रु. चाय 
रािबन्दा फढी यकभ ङ्झभङ्झरजङ्टरी भ्रष्टाचाय ियेकोरे सो भभणत कामणको सम्ऩूणण कािजऩत्र ङ्ञझकाई 
अनङ्टसन्धान ियी आवश्मक कायफाही ियी ऩाऊॉ  बङे्ङसभेत व्महोयाको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फन्धभा 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, ऩवणतरे ङ्झसरफन्दी दयबाउऩत्र 
आह्वानको सूचना ियी ठेक्का सम्झौता ियेको, सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी दोस्रो सॊर्शोधन 
सभेतरे कम्तीभा के कङ्झत वटा दयबाउऩत्र दताण हङ्टनङ्टऩछण बन् ने कानूनी व्मवस्था नियेको देङ्ञिॊदा 
एउटा भात्र दताण हङ्टन आएको ङ्झसरफन्दी दयबाउऩत्र स्वीकृत ियेको उल्रेङ्ञित कामण 
कानूनङ्जवऩयीत बङ्ङ ङ्झभल्ने अवस्था नयहेको, सॊकङ्झरत प्रभाण, कािजातहरूराई अध्ममन ङ्जवश्लेषण 
िदाण ठेक्का सम्झौता एवॊ तोङ्जकएको र्शतणफभोङ्ञजभको झोरङ्टॊि े ऩ ङ्टर भभणत कामण बए ियेको 
देङ्ञिएकोरे भ्रष्टाचाय बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने आधाय नदेङ्ञिएको, तत्कारीन ङ्ञज.ङ्जव.स. ऩवणतरे सावणजङ्झनक 
िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ (दोस्रो सॊर्शोधन) अनङ्टसाय भूल्माॊकन ियी भभणत कामण ियेको देङ्ञिन 
आएको तय भूल्माॊकन सङ्झभङ्झतका सदस्महरूरे सावणजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टिभन कामाणरमरे ङ्छदएको 
याम ऩयाभर्शणको ऩङ्चयऩत्र कामाणरमको कभजोय अङ्झबरेि व्मवस्थाऩनको कायण पेरा नऩायेको 
बनी सावणजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४ (दोस्रो सॊर्शोधन) राई भातै्र आधाय भानी सङ्टवेदी 
ङ्झनभाणण ऩवणतराई ठेक्का ङ्छदएको बन् ने देङ्ञिन आएकोरे अफ उप्रान्त सो ङ्जकङ्झसभको त्र ङ्टङ्जट 
नदोहोर् माउन ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम, ऩवणतराई कामाणरम व्मवस्थाऩन य 
अङ्झबरेिीकयणभा सङ्टधाय ल्माउन य झाप्रे फिय झोरङ्टॊि े ऩ ङ्टर भभणत ियेको काभको binding 

wire रे wire mesh netting फाॉधेको ठाउॉभा plain wire रे फाॉध्नङ्टऩने य 6mm steel rod 
को hook फनाई यािेको ठाउॉभा nut bolt, wadher रे कस्नङ्टऩनेभा सो ियेको नदेङ्ञिॊदा सो 
सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था िनणका राङ्झि आमोिको ङ्झभङ्झत २०७३/१२/१७ को 
ङ्झनणणमानङ्टसाय सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारम, काठभाडौं भापण त ङ्ञजल्रा ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको कामाणरम, ऩवणतराई सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको । 

१६.६  सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट ङ्ञजल्राको ङ्झतङरा सल्मान कृङ्जष सडकभा ङ्ञज.ङ्जव.स.सोरङ्टिङ्टम्फङ्टको भापण त उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत िठन बई सडक िङे्ङ कामण बएकोभा सोही सडकभा डोजयराई तेर हाल्ने बनी सल्मान 
िा.ङ्जव.स.फाट सभेत रु.१२,००,००0।- िचण ियेको देङ्ञिएकोरे सो िचणराई ङ्झनमङ्झभत भाङ्ङ 
नसङ्जकने बङे्ङ उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा कङ्चयफ ६ वषणअिाङ्झड ङ्झनभाणण  
सम्ऩङ्ङ बएय मातामात सङ्टचारु बइयहेको दङ्टिणभ ऺेत्रभा िङ्झनएको  सडकभा हकण ऩ ङ्टय–ओिरढङ्टॊिा 
सडक आमोजनारे ब ङ्टिानी ियेको नाऩी ङ्जकताफ अनङ्टसायको ऩङ्चयभाणभा सोही सडकको अन्म 
िण्डभा ङ्ञज.ङ्जव.स. सोरङ्टिङ्टम्फङ्टरे प्रमोि ियेको दययेट यािेय भूल्माॊकन िदाण ब ङ्टिानी बएको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना बएको बङ्ङ सक्ने अवस्था नयहेकोरे दङ्टई वा सो बन्दा फढी सयकायी ङ्झनकामरे एउटै 
ठाउॉ, र्शीषणकभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन ियी ङ्जवकास ङ्झनभाणण कामण िदाण एक आऩसभा सभन्वमन ियी 
दोहोयो ब ङ्टिानी नहङ्टने ियी काभ िने, सभान प्रकृङ्झतको काभको एउटै ठाउॉभा पयक पयक 
दययेट देङ्ञिएकोभा उऩमङ्टि नम्स प्रमोि ियी दययेट ङ्जवश्लेषण िने, कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवकास ङ्झनभाणण 
कामणको फजेट िचण िदाण ङ्झडजाइन, र.ई. स्वीकत ियाएय सोही अनङ्टसाय सम्झौता ियी भात्र 
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ऩङ्चयच्छेद-५, कायफाहीका राङ्झि ऩठाइएका ङ्झनणणमहरू 

  
 वाङ्जषणक प्रङ्झतवदेन,२०७३/७४ 

ङ्झनभाणण कामण िने बनी आमोिको ङ्झभङ्झत २०७४/०२/१८ को ङ्झनणणमानङ्टसाय बौङ्झतक ऩूवाणधाय 
तथा मातामात भन्त्रारम य सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारम भापण त सडक 
ङ्जवबाि, हकण ऩ ङ्टय सडक आमोजना ओिरढङ्टॊिा, ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत कामाणरम सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट य 

िा.ङ्जव.स. कामाणरम सल्मानराई सङ्टझाव ङ्छदई रेिी ऩठाइएको ।  
१६.७  ङ्जकसान भा.ङ्जव. झडेवा, ऩाल्ऩाको स्वणण भहोत्सव भनाउने ङ्झसरङ्झसराभा तथा झङ्टम्सा िोरा रघङ्ट 

जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, ऩाल्ऩाको ङ्झनभाणण िदाण अङ्झनमङ्झभतता तथा भ्रष्टाचाय बएको बङे्ङसभेत 
व्महोयाको उजङ्टयीका सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान तहङ्जककात हङ्टॉदा ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्था तथा 
व्मङ्ञिहरूफाट प्राप्त चन्दा, ङ्जवऻाऩन फाऩत प्राप्त आम्दानी य अन्म ङ्जवङ्जवध आम्दानीसभेतफाट िचण 
कटाई फाॉकी हङ्टन आएको यकभ जनङ्जहत स्वावरम्फन ङ्जवकास फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था, 
झडेवा, ऩाल्ऩाभा भौज्दात यहेको तथ्म रेिाऩयीऺण प्रङ्झतवदेन तथा सॊरग्न अन्म कािजातहरूफाट 
देङ्ञिएको हङ्टनारे ङ्जकसान भा.ङ्जव. झडेवा, ऩाल्ऩाको स्वणण भहोत्सव भनाउने ङ्झसरङ्झसराभा 
अङ्झनमङ्झभतता बएको बङे्ङ ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टनसक्ने अवस्था नदेङ्ञिए ताऩङ्झन झङ्टम्सा िोरा रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत 
आमोजना (दोस्रो) ङ्झनभाणणको िभभा झङ्टम्सा िोरा रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना (दोस्रो) उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनभाणण साभग्री, ढङ्टवानी तथा ज्मारा फाऩत ब ङ्टिानी िङ्चयएको यकभफाट आमकय ऐन, 
2058 फभोङ्ञजभ कट्टी िनङ्टणऩने अङ्झग्रभ आमकय, बाडा कय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कय फाऩतको 
यकभ सम्फङ्ञन्धत ऩऺफाट असङ्टर ियी नेऩार सयकायको सम्फङ्ञन्धत याजस्व िाताभा दाङ्ञिरा 
ियाउन ऩहर िनण तथा अफ आइन्दा ङ्जवकास ङ्झनभाणणका कामणहरू िदाण/ियाउॉदा सो सम्फन्धभा 
सतकण ता अऩनाउन वा आवश्मक कदभ उठाउन उऩमङ्टि हङ्टने सङ्टझाव आमोिको ङ्झभङ्झत 
२०७४/०३/१९ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामाणरम, ऩाल्ऩाराई रेिी 
ऩठाइएको ।  

१७.  ऩर्शङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्त्रारम अन्तिणत 

१७.१  ङ्झभल्क ङ्ञचङ्झरङ भ्माट िङ्चयद िने बनी ऩणेना िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम¸ ऩणेना¸ 
अघाणिाॉचीफाट रु.५०¸०००।- ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम¸ अघाणिाॉचीफाट  

रु.२¸७५¸०००।- य ङ्ञजल्रा ऩर्शङ्ट सेवा कामाणरम¸ अघाणिाॉचीफाट रु.१¸२५¸०००।- यकभ 
ङ्झनकासा ियी ङ्झभल्क ङ्ञचङ्झरङ भ्माट िङ्चयद नियी यकभ अङ्झनमङ्झभतता ियेको बङे्ङसभेत व्महोयाको 
उजङ्टयीका सम्फन्धभा ऩाङ्ञणनी िाईऩारक कृषक सभूह¸ ऩणेनाको तपण फाट ङ्ञजल्रा ऩर्शङ्ट सेवा 
कामाणरम¸ अघाणिाॉचीको याजश्व िाताभा रु.१¸२५¸०००।- य िाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामाणरम¸ 

ऩणेनाको याजश्व िाताभा रु.३१¸०००।- जम्भा ियेको देङ्ञिएको, उजङ्टयीभा उल्रेि बए 
अनङ्टसायको भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय ियेको नऩाइएको, ङ्ञजल्रा ऩर्शङ्ट सेवा कामाणरम¸ अघाणिाॉचीका 
तत्कारीन कामाणरम प्रभङ्टि वङ्चयष्ठ ऩर्शङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक अभतृकङ्ट भाय भास्केरे ऩाङ्ञणनी िाईऩारक 
कृषक सभूह ऩणेनारे ङ्झभल्क ङ्ञचङ्झरङ भ्माट िङ्चयद िनण बनी ङ्झरई िएको रु.१¸२५¸०००।- को 
ङ्झभल्क ङ्ञचङ्झरङ भ्माट िङ्चयद िये/नियेको अनङ्टिभन नै नियी ङ्झभङ्झत २०७०।०२।२६ भा फेरुजङ्ट 
यकभ सम्ऩयीऺण ियाएको देङ्ञिॉदा सो सम्फन्धभा छानङ्झफन ियी कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही ियी 
ियाई सो को जानकायी आमोिभा ियाउन ङ्झभङ्झत २०७३/१२/२४ को ङ्झनणणमानङ्टसाय ऩर्शङ्टऩॊऺी 
ङ्जवकास भन्त्रारमभा सङ्टझाव रेिी ऩठाइएको ।  
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6.१ ताभेरी 

आमोगभा ऩयेका उजयुीका सम्फन्धभा अनसुन्धान तहर्ककात गदै जाॉदा सॊकतरत प्रभाणका आधायभा आयोऩ 
प्रभाणणत हनु नसक्ने बएभा आमोगरे तत्सम्फन्धी उजयुी ताभेरीभा याख्न सक्ने व्मवस्था अणततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा १९ को उऩदपा (१२) भा यहेको छ । आतथिक 
वषि २०७3/७4 भा आमोगभा ऩनि आएका उजयुीहरूभध्मे देहामका उजयुीहरू  ऐनको उणल्रणित व्मवस्था 
एवभ ् अणततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी, २०५९ को तनमभ १० फभोणजभ ताभेरीभा 
याणिएको छ :-  

क्र.सॊ. उजयुीको व्महोया ताभेरी तनणिम 
तभतत 

1.  

भकवानऩयु फहभुिुी क्माम्ऩस, हेटौँडारे र्वश्वर्वद्यारम अनदुान यकभको 
दरुुऩमोग गयेको, कभिचायी बनाि, शैणऺक भ्रभण, ऩयीऺा सञ्चारन तथा अततरयक्त 
बत्ताको यकभ र्हनातभना बएको, प्राध्माऩकहरूरे अन्म सॊस्थाभा ऩतन अध्माऩन 
गने गयेको । 

2073/04/20 

2.  

णजल्रा नवरऩयासी, फतुरङटाय गा.र्व.स.भा यहेको प्राथतभक स्वास््म केन्रको 
ऩक्की बवन तनभािण सम्ऩन्न बएको दईु वषि नतफत्दै जीणि फनकेो, छतको ढरान 
चरु्हने बएको, बइुॉको ढरान उप्केय काभ नराग्ने अवस्थाभा ऩगेुको । 

2073/04/20 

3.  

िानेऩानी तथा सयसपाइ सव तडतबजन कामािरम, ताप्रेजङुभा कामियत 
तत्कारीन  सव तडतबजन प्रभिु भोतीउय यहभानरे आ.व. २०७०/०७१ भा 
तनमभर्वऩयीत १५ टुक्रा ऩायी एच.तड.र्ऩ. ऩाइऩ िरयद गयेको, तफना प्रततस्ऩधाि 
भन रागेको सप्रामसिफाट िरयद गयी रािौं रुऩैमाॉ हातन नोक्सानी ऩरु् माएको, 
ई-र्वतडङका रातग ऺेत्रीम कामािरमरे भाग गयेको आवश्मक साभानको 
र्ववयण नऩठाई आतथिक राब तरन िोजेको, रािौं रुऩैमाॉ ऩाइऩ सप्रामसिफाट 
राब तरएको, र्वतबन्न तसतबर तनभािणको तनभािण नै नगयी नाऩी र्कताफभा 
चढाई ठेकेदाय य उऩबोक्तासॉग तभरी रािौं रुऩैमाॉ तरएको । 

2073/04/20 

4.  

णजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, नवरऩयासीरे णजल्रा अन्तगितका र्वतबन् न 

िोराहरूफाट तगट्टी, फारवुा, योडा, ढुङ्गा रगामतका नदीजन्म ऩदाथिहरू टेण् डय 
आह्वान गयी ठेक् काभा अतनमतभतता गयेको । 

2073/04/27 

5.  

मातामात व्मवस्था कामािरम, धौरातगयी अञ्चर, फाग्रङुफाट आ.व. 
२०७०/०७१ भा तनभािण बएको सवायी चारक अनभुततऩत्र प्रमोगात्भक 
ऩयीऺास्थर  य प्रतीऺारम टहयाको  तनभािण कामि सम्ऩन्न नबई बकु्तानी 
ददएको । 

2073/04/27 

6.  सरािही णजल्रा गोडैता स्रोत केन्र अन्तगित यहेको सभाज र्वकास साभदुार्मक 
प्राथतभक र्वद्यारम, फागदह-२ को अनदुान यकभ अतनमतभतता गयेको । 2073/04/27 

7.  तसर्िकभरा देवी भा.र्व. चौताया, तसन्धऩुाल्ञ्चोकका प्र.अ. गोर्वन्दप्रसाद ढकार 2073/04/27 

ऩरयच्छेद– ६ 
ताभेरी तथा भलु्तफी  
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सभेतरे र्वद्यारमको 4 कोठे बवन तनभािण गनि तनकासा बएको यकभ 
र्हनातभना गयेको । 

8.  
णजल्रा वन ऩैदावाय आऩूतति सतभतत, तसन्धरुीरे सस्तो भूल्मभा स्थानीमराई 
काठ फेच्नऩुनभेा सो नगयेय वन कामािरमका कभिचायी य आऩूतति सतभततको 
तभरेभतोभा फढी भूल्म तरई स्तभर (काठ तभर) राई फेच्ने गयेको । 

2073/04/27 

9.  
फैतडीभा एतसमारी र्वकास फैंकको सहमोगभा सॊचातरत र्वकेणन्रत ग्राभीण 
ऩूवािधाय तथा जीर्वकोऩाजिन सधुाय कामिक्रभ ऩरयमोजना अन्तगित सॊचातरत 
सडक तनभािणको फोरऩत्र भूल्माॊकन प्रर्क्रमाभा अतनमतभतता बएको । 

2073/04/27 

10.  
नेऩार प्रहयी, प्रहयी प्रधान कामािरम अन्तगितका प्रहयी नामफ तनयीऺक नागेन्र 
ठाकुयरे बायतको र्वतबन्न करेजफाट नक्करी सर्टिर्पकेट ल्माई प्रहयी नामफ 
तनयीऺकसम्भको ऩदभा यही जातगय िाएको । 

2073/04/27 

11.  

फाया णजल्रा र्ऩऩया तसभया गा.र्व.स.वडा नॊ.३ फस्ने सभुनकुभाय बट्टयाईरे एकै 
सभम तफहानी ६ फजेदेणि १०.३० फजेसम्भ सञ्चारन हनेु तसभया करेज य 
नेऩार यार्िम उच्च भाध्मतभक र्वद्यारमभा र्वगत ५ वषिदेणि दवैु तनकामभा 
हाणजय गयी पुरटाइभको भातसक तरफ २५/२५ हजायका दयरे तरएको । 

2073/04/27 

12.  
णजल्रा सरािही, बाॉडसय गा.र्व.स.को कामािरमफाट भर्हरा सशक्तीकयण 
कामिक्रभका रातग तभनादेवी साहरे रु.८१,०००।– ऩेश्की तरएकोभा 
कामिक्रभ नै नगयी यकभ अतनमतभतता गयेको । 

2073/04/27 

13.  

णचतवन यार्िम तनकुाका प्रभिु सॊयऺण अतधकृत कभरजॊग कुॉ वयरे ठूरै 
यकभ तनकासा गयाई कानूनर्वऩयीत िचि गयेको तथा णचतवन यार्िम तनकुाभा 
चोयी तसकायी प्रततयोध एकाइ¸ र्वश्व वन्मजन्त ु कोष य तयाई ब-ूऩरयतध 
कामिक्रभको नाभभा प्राप्त यकभ नेऩार सयकायफाट कुनै नम्सि नै स्वीकृत 
नगयाई अनावश्मक कभिचायी (ना.स.ु स्तय) ३० जना कयायभा यािी भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

2073/04/27 

14.  
णजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, काभ्रऩेराञ्चोकफाट फनेऩा, ऩनौती हुॉदै 
नभोफदु्ब, र् मारे, बतूभडाॉडा, काभीडाॉडा जान े सडकहरूभा सवायी कय रगाउन 
नऩाउनेभा सो कय रगाई गैयकानूनी कामि गयेको । 

2073/04/27 

15.  
यौतहट णजल्राका र्वद्यारमहरू तनयीऺण गनि िटी गएको टोरीका प्र.तन. 
वीयेन्र गोदायरे रु.३५,००,०००।- घूस तरई झोरे र्वद्यारमराई कायफाही 
नगयी भाऩदण्ड ऩगेुको बनी चोतमाएको । 

2073/04/27 

16.  

आ.व.067/068 देणि आ.व. 070/071 सम्भ यौतहट णजल्राणस्थत 
णजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, यौतहट, गौय नगयऩातरका, सन्तऩयु (दो.) 
गा.र्व.स. रगामतका गा.र्व.स. हरूभा सभेत सयकायी, अधिसयकायी अनदुान 
यकभ, साभाणजक सयुऺा बत्ता तथा स्थानीम ऩूवािधाय र्वकास तनभािणको यकभ 
दरुुऩमोग बई भ्रष् टाचाय य अतनमतभतता गयेको । 

2073/04/27 

17.  

2072 सार वैशाि 12 गते गएको र्वनाशकायी बकूम्ऩऩश्चात िानेऩानी 
तथा सयसपाइ तडतबजन कामािरम, गोयिा तथा गोयिा नगयऩातरकाको 
कामािरमभा बकूम्ऩऩीतडतहरूका रातग याहतस्वरूऩ िानेऩानी ऩाइऩ, र्पर्टङ्गस, 

तत्रऩार रगामतका साभग्रीहरू िरयद र्वतयणभा अतनमतभतता गयेको । 

2073/04/27 

18.  नेऩार वाम ु सेवा तनगभ, नेऩारगॊज एमयऩोटिभा कामियत तत्कारीन वरय् 
सहामक शॊकयफहादयु के.सी. य कयायका जतुनमय रोडय सन्तोष 2073/04/27 
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आउजीसभेतरे अतनमतभतता एवॊ भ्रष्टाचाय गयेको । 

19.  

आ.व.067/068 देणि आ.व.070/071 सम्भ यौतहट णजल्राणस्थत 
णजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, यौतहट, गौय नगयऩातरका, याजऩयु तरुसी 
गा.र्व.स. रगामतका गा.र्व.स.हरूभा सभेत सयकायी, अधिसयकायी अनदुान 
यकभ, साभाणजक सयुऺा बत्ता रगामतको यकभ दरुुऩमोग बई भ्रष् टाचाय य 
अतनमतभतता गयेको । 

2073/04/27 

20.  

आ.व.067/068 देणि आ.व.070/071 सम्भ यौतहट णजल्राणस्थत 
णजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, गौय नगयऩातरकारगामतका 
गा.र्व.स.हरूभा सयकायी, अधिसयकायी अनदुान यकभ, स्थानीम ऩूवािधाय र्वकास 
तनभािणको यकभ दरुुऩमोग बई भ्रष्टाचाय य अतनमतभतता गयेको । 

2073/04/27 

21.  णजल्रा डडेल्धयुा, नवदगुाि गा.र्व.स.भा आ.व.067/068 भा सॊचातरत 
वेरताडा तसॊचाइ आमोजनाभा रािौंको भ्रष्टाचाय बएको । 2073/04/27 

22.  

नवरऩयासी णजल्रा, देउयारी गा.र्व.स-४ तनवासी र्ऩताम्फय ऩाण्डेरे 
जारसाजीऩूविक तनम्न भाध्मतभक तहको स्थामी अध्माऩन अनभुततऩत्र तरई 
सोही णजल्राणस्थत नेऩार शाणन्त भाध्मतभक र्वद्यारमभा तनम्न भाध्मतभक 
तहको याहत दयफन्दीभा कामियत यही अतनमतभतता गयेको । 

2073/04/27 

23.  

ऩशऩुॊऺी र्वकास भन्त्रारम, ऩशसेुवा र्वबाग अन्तगित ऩशऩुॊऺीको िोऩ उत्ऩादन 
गने उदे्दश्मका रातग स्थाऩना बएको केन्रीम जैर्वकी उत्ऩादन प्रमोगशारा, 
तत्रऩयेुश्वयका तनतभत्त प्रभिु डा. सदुशिन गौतभरे भ्माणक्सनहरूको रगत सही 
रूऩभा नयािेको,  णजन्सी र्हसाफ तनमभ अनसुाय नयािेको, याजस्व र्हनातभना 
रगामतका अतनमतभतता गयेको । 

2073/04/27 

24.  
गठुी सॊस्थान, प्रधान कामािरमरे र्वतबन्न २४ ऩदभा कयाय सेवाको कभिचायी 
ऩदऩूतति गदाि सॊचारक सतभततका ऩदातधकायीहरूरे आफ्नो नातागोताका 
व्मणक्तहरूराई तनमणुक्त गयेको । 

2073/04/27 

25.  

अघाििाॉची णजल्रा, ठाडा गा.र्व.स.का साभाणजक ऩरयचारक हेभनाथ बसूाररे 
आफ्नो ऩदीम णजम्भेवायीर्वऩयीत र्वतबन्न सॊघसॊस्थाभा प्रतततनतधत्व गयेको, 
नागरयक सचेतना केन्रराई भनोभानी ढॊगरे ऩरयचारन गयेको, सचेतना 
केन्रको यकभ तनकासा गयी हारसम्भ कुनै काभ नगयेको । 

2073/04/27 

26.  

नेऩार कृर्ष अनसुन्धान ऩरयषद अन्तगित यार्िम ऩश ु र्वऻान प्रतत्ानभा 
सञ्चातरत १६ भर्हनाको १९ कयोडको Zoonosis Control Program भा नेऩार 
कृर्ष अनसुन्धान ऩरयषदका कामिकायी तनदेशक ददरफहादयु गरुुङ, उक्त 
आमोजनाका को-अतडिनेटय बोजयाज जोशी तथा सफ-कोअतडिनेटय डा. याभ 
ऩकुाय ठाकुय य सम्ऩणत्त व्मवस्थाऩन प्रभिु साम काफ्रेसभेतरे पेब्रअुयी २० 
सम्भभा आमोजनाको यकभ िचि गयी सक्नऩुने फहानाभा तफना उदे्दश्मका 
साभान िरयद गयेको य पजॉ तफर फनाएको तथा तफना आधाय भाऩदण्ड 
नऩगेुका कभिचायीहरूराई दोहोर् माई दोहोर् माई वैदेणशक भ्रभणभा ऩठाएको । 

2073/04/27 

27.  फाजयुा णजल्राको णजल्रा र्वकास सतभतत, नगयऩातरका य गाउॉ र्वकास 
सतभततहरूभा सयकायी फजेट ऩरयचारनभा अतनमतभतता बएको । 2073/04/30 

28.  सडक र्वबाग अन्तगित भध्म-ऩहाडी ऩणश्चभ (ऩषु्ऩरार) रोकभागि आमोजना, 
तलु्सीऩयुफाट तभतत 2069/12/16 भा फाग्रङु णजल्राको हर्टमा-फतुतिवाङ 2073/04/30 
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(43 र्क.तभ.) य अछाभ णजल्राको गैयीटाड-भॊगरसेन सडक िण्डको (25 
र्क.तभ.) कारोऩते्र स्तयभा स्तयोन्नतत गनि ऩयाभशि कामिका रातग आशम ऩत्र 
भाग गयेकोभा आमोजनाका भ्रष्ट आमोजना प्रभिु य इणन्जतनमयको तभरेभतोभा 
व्माऩक भ्रष्टाचाय गने तनमतरे आपूराई अनकूुर पभिसॉग तभल्ने प्रार्वतधक य 
आतथिक प्रस्ताव भाग गयेको । 

29.  
धाददङ णजल्रा जौवायी गा.र्व.स. वडा नॊ.2ज र्क.नॊ.87 को जग्गाभा 
रेिनदास य नाऩी कामािरमको तभरेभतोभा साविजतनक जग्गा घसुाई ट्रामर 
चेक बनी ऺेत्रपर फढ कामभ गयेको । 

2073/04/30 

30.  रभजङु णजल्रा, फेसीसहय वडा नॊ.3 णस्थत गाउॉसहय कातरकाभाईको नाभको 
गठुी जग्गा यैकयभा दताि गयेको । 2073/04/30 

31.  

नेऩार तधतोऩत्र फोडि अन्तगितको सीडीएस एण्ड णक्रमरयङ तर.का प्रभिु 
कामिकायी अतधकृत सवुोध शभाि तसग्देररे अनावश्मक रूऩभा र्वदेश भ्रभण 
गयेको, अध्मऺकी छोयी सरुोचना तधतारराइि कानून अतधकृतभा तनमणुक्त 
गयेको य आफ्नो ऩारयश्रतभकभा वृर्ि गयी सॊस्थाराइि हातन ऩरु् माएको । 

2073/05/06 

32.  

काठभाडौं णजल्रा, कीततिऩयु नगयऩातरकाका याभकृष्ण भहजिनसभेतको नाभफाट 
ऩयेको उजयुीभा काठभाडौं णजल्रा सातफक कीततिऩयु ऩाॉगा फारकुभायी गा.र्व.स. 
वडा नॊ. ८/क, र्कत्ता नॊ. ९५, ऺेत्रपर ३–४–०–० योऩनी जग्गा सातफक 
नाऩीका सभमभा र्ववाद ऩयी सबे नाऩीरे र्पल्डफकुभै झगडा जनाई 
अदारतफाट हक कामभ गयी ल्माउन तनदेशन बएको य काठभाडौं णजल्रा 
अदारतफाट साविजतनक/ऩतॉ बनी पैसरा बएकोभा ब–ूभार्पमाहरूरे उक्त 
जग्गा व्मणक्तगत नाभभा दताि गनिको रातग प्रर्क्रमा आयम्ब गयेको । 

2073/05/06 

33.  
तडतबजन सडक कामािरम, धनषुारे आतथिक वषि ०६७/०६८ को अन्त्मभा 
कामिक्रभ सॊशोधन गयी र्वतबन्न सडक आमोजनाहरूभा अतनमतभत रूऩभा यकभ 
िचि गयेको । 

2073/05/06 

34.  नाउरी ऩातर साभदुार्मक वन उऩबोक्ता सतभतत, नाडा, अछाभका 
ऩदातधकायीहरूरे काठ तस्कयी तथा आतथिक र्हनातभना गयेको । 2073/05/06 

35.  
यौतहट णजल्राणस्थत श्री बगवती प्राथतभक र्वद्यारम, ऩचरुिी-८, यौतहटका 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकसभेतरे र्वद्यारमभा 
अतनमतभतता गयेको । 

2073/05/06 

36.  
णजल्रा भहोत्तयी, धभौया गा.र्व.स. अन्तगित यहेको यौजा भजाय शरयप र्वकास 
सतभततका अध्मऺ सतभरुर शेिरे र्वतबन्न तनकामफाट प्राप्त गयेको यकभ 
र्हनातभना गयेको । 

2073/05/06 

37.  

स्वास््म भन्त्रारम, स्वास््म सेवा र्वबाग, इर्ऩतडतभमोरोजी तथा योग तनमन्त्रण 
भहाशािाराई दात ृ तनकामफाट प्राप्त सहमोग यकभ भहाशािाका कामिक्रभ 
व्मवस्थाऩन इकाइका र्वत्त प्रफन्धक दीऩक आचामिरगामतरे छरपर 
कामिक्रभभा उऩणस्थत नै नबई भ्रभण बत्ता तथा भ्रभण िचि तरएको साथै डा. 
फाफयुाभ भयातसनीसर्हतरे इर्ऩतडतभमोरोजी तथा योग तनमन्त्रण भहाशािाको 
यकभभा अतनमतभतता गयेको । 

2073/05/06 

38.  
याभेछाऩ णजल्रा, गेर ुगाउॉ ऩरयषद्रे 2070 सारभा र्वतनमोजन गयेको यकभ                         
रु.12,00,000।- को कुनै काभ नगयेको, अतडटयरे तनकारेको फेरुज ु
असरुी नगयेको साभाणजक सयुऺा बत्ता र्वतयण गदाि 25-40 वटा काडिफाट 

2073/05/06 
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एक जनारे यकभ फझेुको णजल्रा र्वकास सतभतत, याभेछाऩफाट ताभाकोशी 
बण्डाये तरफ्ट िानेऩानी आमोजनाको रातग रु.1,00,000।- र्वतनमोजन 
गयेकोभा उक्त यकभको हारसम्भ िचिको जानकायी नददएको । 

39.  णजल्रा धाददङ, फेतनघाट गा.र्व.स. सणचव याभहरय कॉ डेररे साभाणजक सयुऺा 
बत्ता य र्वकास फजेट र्हनातभना गयेको । 2073/05/06 

40.  ऩञ्चकन्मा भा.र्व., स्मचुाटाय-8, काठभाडौंका प्रधानाध्माऩक र्वजमकुभाय 
उप्रतेीरे र्वद्यारमको यकभ र्हनातभना गयेको । 2073/05/06 

41.  सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम र्वकास भन्त्रारम अन्तगित डोतरडाय र्वबागका 
भहातनदेशक बऩेुन्रफहादयु फस्नेतरे ऩयाभशि िरयदभा कतभसन िाएको । 2073/05/06 

42.  
णजल्रा सप्तयी, याजर्वयाज नगयऩातरका वडा नॊ. ४ णस्थत णजल्रा सहकायी 
सॊघरे आफ्नो नाभभा यहेको जग्गा तफक्री तथा कृर्ष र्वकास फैंकभा ततनुि 
फझुाउनऩुने ऋणको बकु्तानीभा र्हनातभना गयेको । 

2073/05/06 

43.  

रुऩन्देही णजल्राणस्थत तराउॉ कृर्ष सहकायी सॊस्थाराई केयवानी गा.र्व.स को 
जग्गा उऩरब्ध गयाउने तत्कारीन गा.र्व.स सणचव टेकयाज बट्टयाई, सोही 
तसपारयसको आधायभा फगुॊयऩारन गनि बनी अनदुान ददने णजल्रा ऩश ु
कामािरमका प्रभिु रक्ष्भणफहादयु ढकार, तराउॉ सहकायी सॊस्थाकी अध्मऺ 
तनभिरादेवी थारुको तभरोभतोभा फॊगयुऩारन गने बनी आतथिक र्हनातभना 
बएको । 

2073/05/07 

44.  

आ.व. २०६७/०६८ को णजल्रास्तयीम मोजना अन्तगितको यौतहट 
णजल्राणस्थत सकुदेव चौकदेणि गॊगा र्ऩप्रा जाने सडक कारोऩते्र गने कामिका 
सडक उऩबोक्ता सतभततका अध्मऺ ऩतनरार साहसभेतरे उक्त सडक 
आमोजनाभा जनसहबातगता सभेत गयी रु.४¸५०¸०००।- को भात्र मोजना 
यहेको बनी सोहीफभोणजभको यकभभा कामि सम्ऩन्न गयेको जानकायी 
जनताराई ददएको तय णजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम यौतहटभा गई 
फझु्दा तनजहरूरे उक्त सडक आमोजनाफाऩत रु.१३¸५०¸०००।- को तफर 
बऩािई फझुाई तफरफभोणजभको यकभ बकु्तानी तरई सयकायी यकभ अतनमतभतता 
गयेको । 

2073/05/07 

45.  

धाददङ णजल्राको धाददङफेंसी-साॊकोस-ततणप्रङ सडक तनभािण गदाि सडक 
र्वबागका भहातनदेशक, णजल्रा र्वकास सतभतत, धाददङ य ठेकेदायहरू सभेतको 
तभरेभतोभा सम्झौताफभोणजभको कामि सम्ऩन्न नबई यकभ बकु्तानी गने, सडक 
र्वबाग य णजल्रा र्वकास सतभततफाट एकै स्थानभा काभ गयी पयक स्थानभा 
काभ गयेको देिाई यकभ बकु्तानीसभेत गयी ठूरो यकभ भ्रष्टाचाय गयेको । 

2073/05/07 

46.  

डोटी णजल्रा, गौयीशॊकय भा.र्व.को छात्रावास बवन तनभािणका रातग नाइप 
नेऩार य रुडकु डडेल्धयुाफाट प्राप् त सहमोग र्वद्यारमका प्र.अ. तडल्रीयाज बट्ट,  

तनभािण सतभततका अध्मऺ गम्बीय तसॊ फोहया, बाष्कय बट्टरगामतरे भ्रष्टाचाय 
गयी गणुस्तयहीन बवन तनभािण गयेको, आ.व. ०५७।०५८ भा गा.र्व.स.फाट 
तसॊचाइ कुरो तनभािणका रातग र्वतनमोणजत यकभ उऩबोक्ता सतभततका अध्मऺ 
बाष्कय बट्टरे आफ्नो घय िचिभा रगाएको, घण्टेश् वय गा.र्व.स. वडा नॊ.२ य 
३ को यानीवन साभदुार्मक वन उऩबोक्ता सतभततका अध्मऺ बाष्कय 
बट्टसभेतरे साभदुार्मक बवन फनाउने नाभभा १० औॊ राि िचि गदाि ऩतन 
बवन अधयुो यहेको य १0 औॊ हजाय क्म.ुर्पट काठ अवैध रूऩभा कटान 

2073/05/07 
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गयी तफक्री गयेको । 

47.  कृर्ष तथा सहकायी भन्त्रारमभा छुट्याएको फजेट य नाकि को फजेटको सभेत 
८०% फजेट काभै नगयी भ्रष्टाचाय गयेको । 2073/05/07 

48.  

सिेुत णजल्रा, गऩिन गा.र्व.स.वडा नॊ. 1 णस्थत आदशि उच्च भाध्मतभक 
र्वद्यारम, गऩिन सिेुतका प्रधानाध्माऩकरे आ.व. 2069/070 को 
रेिाऩयीऺण सम्ऩन् न गयेको तय साभाणजक ऩयीऺणभा यक्सी य चयुोटका 
तफरहरू याणिएको साथै अनावश्मक भ्रभण बत्ता िाने गयेको । 

2073/05/07 

49.  तङु तोराकोट प्रा.र्व., िड्गकोट, गलु्भीका णशऺक कर्वयाज ढकाररे 
र्वद्यारमभा आतथिक अतनमतभतता गयेको । 2073/05/07 

50.  

बक्तऩयु णजल्रा,  भध्मऩयु दठभी नगयऩातरका वडा नॊ. १७ णस्थत भहेन्र 
तनम्नभाध्मतभक र्वद्यारमका नाभभा यहेको २० आना जग्गाभध्मे ८ आना 
जग्गा भात्र फाॉकी यहेको य अरू जग्गा तत्कारीन प्रधानाध्माऩक याभकृष्ण 
हेकासभेतरे स्थानीम व्मणक्तसॉग तभरेभतो गयी ऩैसा तरई तनजहरूराई प्रमोग 
गनि ददएको । 

2073/05/07 

51.  
णजल्रा णशऺा कामािरम, जाजयकोट अन्तगित श्री र्हभारम तन.भा.र्व. का 
णशऺक भोतीफहादयु र्व.क. रे णशऺक ऩदभा तनमणुक्त ऩाउने उदे्दश्मरे झठुा 
शैणऺक मोग्मताको प्रभाण ऩत्र ऩेस गयेको । 

2073/05/07 

52.  
कातरकोट णजल्रा,  णिन गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ य ८ भा सन्चातरत घटुघटेु 
िानेऩानी आमोजनाका उऩबोक्ता सतभततका अध्मऺसभेतको तभरेभतोभा 
अतनमतभतता बएको । 

2073/05/14 

53.  
टीकाऩयु नगयऩातरका कामािरम, कैरारीका इणन्जतनमय याभ तफरास साहरे 
र्वश्वसनीमता नबएको शैणऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र ऩेस गयी साविजतनक 
सेवाको ऩदभा फहार यहेको । 

2073/05/14 

54.  

गोयिकारी यफय उद्योगका का.भ.ु भहाप्रफन्धक ददनेशकुभाय फतौरा य ऩूवि 
अध्मऺ एवॊ सॊचारक रक्ष्भी दास भानन्धयसभेतरे साविजतनक िरयद ऐन य 
तनमभावरीफभोणजभ टेण्डय आह्वान नगयी तफना प्रततस्ऩधाि कच्चा ऩदाथिहरू 
िरयद गयी रािौं कतभसन असरुी गयेको । 

2073/05/14 

55.  

नेऩार िाद्य सॊस्थानफाट अवकाश प्राप्त कभिचायी ऩूणिशॊकय फसीको नाभभा 
यहेको फज्रमोतगनी एक्सऩोटि/इम्ऩोटि कम्ऩनी, सकेुधायारे िाद्य सॊस्थानरे 
चाभर सप्राइका रातग िोरेको टेण्डय पायाभ साथ ऩेस गयेको स्ट्याण्डडि 
चाटिडि फैंकको Bid Bond र्कते गयी साविजतनक िरयद अनगुभन कामािरमरे 
कारो सूचीभा यािेको अवस्थाभा भणन्त्रऩरयषदरे तनज ऩूणिशॊकय फसीराई 
नेसनर टे्रतडङ तरतभटेडको भहाप्रफन्धकभा तनमकु्त गयेको । 

2073/05/14 

56.  
सरािही णजल्रा भदनऩयु स्रोतकेन्र अन्तगित जनता प्राथतभक र्वद्यारम, 

जभतुनमा-७, सरािहीका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य 
प्रधानाध्माऩकसभेतरे र्वद्यारमभा अतनमतभतता गयेको । 

2073/05/14 

57.  
टीकाऩयु कबडि हर तनभािणका रातग यार्िम िेरकुद ऩरयषदफाट तत्रवेणी 
असर शासन क्रफ नेऩार, टीकाऩयु, कैरारीको नाभभा तनकासा बएको यकभ 
र्हनातभना गयेको । 

2073/05/14 

58.  तेह्रथभु णजल्रा, वसन्तऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ.३ णस्थत साविजतनक जग्गा 
तभणचएको। 2073/05/14 



226 ऩरयच्छेऩरयच्छेदद--6, 6, ताभेरी तथा भलु्तफी 
  

वार्षिकवार्षिक  प्रततवदेन,प्रततवदेन,२०७३२०७३//७४७४  

59.  

रुऩन्देही णजल्रा, आभा गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ भौजा अजभा अवणस्थत 
याभजानकी प्राथतभक र्वद्यारमभा उभेयको कुनै वास्ता नगयी बोरा रोधराई 
णशऺक तनमणुक्त गयेको, र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक र्वऩतप्रसाद रोधरे 
बोरानाथ रोधको र्कते दस्तित गयी कल्माणकायी कोषभा यहेको यकभ 
भासी िाएको । 

2073/05/14 

60.  ऩाॉचथय णजल्रा थऩुि गा.र्व.स. णस्थत णशवािोरा साना जरर्वद्यतु आमोजनाको 
यकभ आमोजनाका ऩदातधकायी नायामण कोइयारासभेतरे र्हनातभना गयेको । 2073/05/14 

61.  

तसन्धऩुाल्चोक, स्माउरे गा.र्व.स. णस्थत सेतीदेवी उच्च भाध्मतभक र्वद्यारमका 
प्रधानाध्माऩकसभेतको तभरेभतोभा अनऩुणस्थत र्वऻान णशऺक छत्रनायामण 
झाको नाभभा तरफ तनकासा गयी िचि रेणिएको य तनज आफ्नै णजल्राभा 
कामियत यही त्महाॉ ऩतन िचि रेिी दोहोयो तरफ सरु्वधा तरएको । 

2073/05/26 

62.  
णजल्रा फाॉके गा.र्व.स. िासकायकादो वडा नॊ. ७ र्क.नॊ. १९८, २०३ य 
२०६ को साविजतनक जग्गा अतनमतभत तवयफाट व्मणक्त र्वशेषको नाभभा 
दताि गने गयेको । 

2073/05/26 

63.  

फझाङ णजल्रा, बाभचौय गा.र्व.स. वडा नॊ. ६ फस्ने फीयफहादयु गधुािभीरे 
गा.र्व.स. सणचव ऩूणियाज उऩाध्मामराई धम्क्माई रु. ३ राि साभाणजक 
सयुऺा बत्ता यकभ रगेको य उक्त यकभ भतृक वृि-वृिाहरूको हस्ताऺयको 
नक्करी दस्तित गयी भ्रष्टाचाय गयेको, फीयफहादयु गधुािभी केदाय तन.भा.र्व., 
थाऩागाउॉ, बाभचौयका प्र.अ. सभेत बएको य अनतधकृत व्मणक्तरे गैयकानूनी 
कामिसभेत गयेको । 

2073/05/26 

64.  

णजल्रा रतरतऩयु सातफक रेरे गाउॉ र्वकास सतभततरे प्राकृततक स्रोतहरूको 
कय सॊकरन गनि अणघल्रो वषिबन्दा कभ दययेटभा ठेक्का ददएको तथा क्रसय 
उद्योगको याजश्व गाउॉ र्वकास सतभततको कामािरमको कोषभा दाणिरा  
नगयेको । 

2073/05/26 

65.  
सयस्वती प्रा.र्व. गेनाफथनाह-9, भहोत्तयी र्व.सॊ. 2065 सारभा स्थाऩना 
बएऩश्चात सयकायी अनदुानको रूऩभा तनकासा बएको यकभ र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकरे र्हनातभना गयेको । 

2073/05/26 

66.  

फाॉके णजल्रा, कचनाऩयु गा.र्व.स.फाट र्वतनमोजन गरयएको रु.५,००,०००।- 
ऐ.कचनाऩयु गा.र्व.स., वडा नॊ.७ णस्थत झयनािोराभा कल्बटि तनभािण कामि 
गनिका रातग गदठत उऩबोक्ता सतभततरे कामि सम्ऩन्न नहुॉदै आतथिक वषि सभाप्त 
बएको य त्मसै सभमभा िोराभा ऩानीको फहाव फढी तनभािण कामि सम्ऩन्न 
नबई कल्बटि िोरारे बत्काइददएको बनी भचुलु्का तथा कामि सम्ऩादन 
प्रततवेदन रगामतका झठुा र्ववयण ऩेस गयी मोजनाभा सॊरग्न प्रार्वतधक य 
उऩबोक्ता सतभततका ऩदातधकायीहरूरे फाॉकी काभको यकभ य तनभािण 
साभग्रीहरू र्हनातभना गयेको । 

2073/05/26 

67.  
णजल्रा तसयाहा चन्ररारऩयु स्रोतकेन्र अन्तगित यार्िम प्रा.र्व. देर्वऩयु-१, 

तसयाहाका प्रधानाध्माऩक य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको अध्मऺसभेतरे 
र्वद्यारमभा अतनमतभतता गयेको । 

2073/05/26 

68.  
णजल्रा तसयाहा सणुिऩयु स्रोतकेन्र अन्तगित जनता प्रा.र्व. फेतौना-५, रॊगरुुवा, 
तसयाहाको र्वद्यारमभा ऩठन ऩाठन सॊचारन नगयी सयकायी यकभ तनकासा 
गयाई यकभ र्हनातभना गयेको । 

2073/05/26 
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69.  
उदमऩयु णजल्रा, तत्रमगुा न.ऩा.-२ ऩयुानो गाईघाटणस्थत जनप्रभेी तनम्न 
भाध्मतभक र्वद्यारमका ऩूवि प्रधानाध्माऩक सन्तकुभाय चौधयीरे र्वद्यारमभा 
छात्रवृणत्त र्वतयण रगामतभा अतनमतभतता गयेको । 

2073/05/26 

70.  
तत्रबवुन र्वश्वर्वद्यारमरे एभ.र्व.र्व.एस. बनािका रातग तरएको प्रवेश ऩयीऺाभा 
अतनमतभतता बएको य उक्त ऩयीऺाभा तत्कारीन स्वास््मभन्त्रीसभेतको 
सॊरग्नताभा प्रश्नऩत्रहरूको गोऩनीमता बॊग गयेको । 

2073/05/26 

71.  

काठभाडौं णजल्रा, सातफक झोय गा.र्व.स. बवन तनभािण गनि उऩबोक्ता 
सतभततका अध्मऺ य गा.र्व.स. सणचवरगामत प्रार्वतधक कभिचायीहरू तभरी 
नक्करी तफर फनाई र्हसाफ पछमौट गयेको, उऩबोक्ता सतभततको फैठक न ै
नयािी फढी रागत भूल्माॊकन गयाई अतनमतभतता गयेको । 

2073/05/26 

72.  

णजल्रा रतरतऩयु गा.र्व.स. इभाडोर वडा नॊ. ९ग र्क.नॊ. २७३ ऺेत्रपर २–

८–२–० साविजतनक जग्गा सॉतधमायसॉगको तभरोभतोभा साविजतनक जग्गाको 
ऺेत्रपर घटाएय सॉतधमायफाट राब तरएको य उक्त जग्गाभा बवन तनभािण 
गदाि अतनमतभतता गयेको । 

2073/05/26 

73.  घयेर ु तथा साना उद्योग कामािरम, तत्रऩयेुश् वयका कामािरम सहामक अॊगयुा 
यणन्जतकायरे सेवाग्राहीसॉग घूस/रयसवत भाग गयी दु् ि, हैयानी ददएको । 2073/05/26 

74.  
णशऺक भहेन्र न्मौऩानेरे र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभतत य णज.णश.अ.को 
स्वीकृतत नतरई तनभिर उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम, दभौरी करेज य इन्रेणी 
स्काई स्कुरभा सभेत काभ गयी र्वद्याथॉको बर्वष्मभातथ िेरवाड गयेको ।  

2073/05/26 

75.  

सडकभतुन यहेको िानेऩानीको ऩाइऩ व्मवणस्थत नगयी जफजिस्ती तथचेय ऩानी 
ऩयेको फेराभा ऩतन यातायात र्ऩच गयेऩतछ ऩाइऩ पुट्न गई ऩानी तनणस्कएय 
सडकभा ठूरो िाल्डो ऩयेको तथा ठेकेदाय य हेटौंडा उऩभहानगयऩातरकाका 
प्रार्वतधक कभिचायीको तभरेभतो बएको कायणरे ऩूविऩणश्चभ याजभागि जोड्ने 
णजल्रा प्रहयी कामािरम, भकवानऩयु अगातडदेणि हेटौंडा-१० बटुनदेवी 
भणन्दययोड य सीभाचोकदेणि टी.सी.एन. गेटसम्भको तनभािणाधीन वैकणल्ऩक 
सडक तनभािण सम्ऩन्न हनुअुगावै उणप्कन थारेको । 

2073/05/26 

76.  

काठभाडौं णजल्रा छैभरे गा.र्व.स. वडा नॊ. ९ ङ  र्क.नॊ. १२८ को 
ऺेत्रपर ०-८-०-० य ऐ ऐ र्क.नॊ. १२९ को ऺेत्रपर १-०-०-० सभेतको 
जग्गा कुनै र्कतसभरे फेचतफिन हक हस्तान्तयण गनि नऩाउने गयी योक्का यहेकै 
अवस्थाभा घूस िाएय तह तह हक हस्तान्तयण बएको । 

2073/05/26 

77.  

बीभेश्वय तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम, सार-ु7 याभेछाऩका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततका ऩूवि अध्मऺहरू चेतफहादयु शे्र् य रुरफहादयु शे्र्, बवन तनभािण 
सतभततका अध्मऺ याजकुभाय शे्र्, णशऺक अतबबावक सॊघका ऩूवि अध्मऺ 
गभुफहादयु ित्री, र्वद्यारमका बतूऩूवि प्रधानाध्माऩक जगतफहादयु ताभाङ, 

हारका प्रधानाध्माऩक तीथिफहादयु थाऩा भगयको सॊरग्नताभा र्वद्यारमको 
बवन य शौचारम तनभािण गदाि आतथिक अतनमतभतता गयेको, र्वद्यारमको अन्म 
यकभ र्हनातभना गयेको । 

2073/05/26 

78.  

णशऺकहरूको याहत तथा PCF कोटा र्वतयणभा अतनमतभतता गयेको, झोरे 
(नक् करी) र्वद्यारमराई यकभ तनकासा ददएको, गैयकानूनी काज य तनतभत्त 
प्रधानाध्माऩकको तनणिम यद्द गयी ददन ेय बौततक तनभािण चाय कोठे, दईु कोठे 
बवन, भभित य फाह् म वातावयण यकभ र्वतयणसभेतभा णजल्रा णशऺा कामािरम, 

2073/05/26 
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यौतहटका तत्कारीन णजल्रा णशऺा अतधकायी अब्दरु यऊप िाॉसभेतरे 
अतनमतभतता गयेको । 

79.  

फाया णजल्रा यौवाही गा.र्व.स.का तत्कारीन गा.र्व.स. सणचव याजेन्रप्रसाद 
साहरे साविजतनक सूचना प्रकाशन नगयी आपूसॉग तभल्ने व्मणक्तहरूराई भात्र 
यािी सविदरीम फैठक गयेको य सो फैठकका तनणिमहरू प्रकाशभा नल्माएको, 
साभाणजक सयुऺा अनदुान, िेरकुद र्वकासको यकभ, साविजतनक ऩोियीको 
ठेक्का यकभ आदद र्हनातभना गयेको, िेतीमोग्म जतभनको कय उठाई यकभ 
दरुुऩमोग गयेको, प्रार्वतधक सहामक फतरयाभ भण्डरको तनमणुक्त वैधातनक 
नबएको । 

2073/05/26 

80.  

ऩवित णजल्रा ऩकुवा गा.र्व.स. वडा नॊ. 8 णस्थत बगवती प्राथतभक र्वद्यारमभा 
कामियत गोर्वन्दप्रसाद रयभाररे सोही गा.र्व.स.का सणचव दगुाि सवेुदीराई 
प्ररोबनभा ऩायी आफ्नी कान्छी श्रीभती दगुाि रयभारराई बौचयभा औॊठाछाऩ 
रगाउन रगाई णचतवन णजल्रा बयतऩयु नगयऩातरकाभा फसाईं सयी गएका 
आफ्ना फाफ ु िेभयाज रयभारको वृि बत्ता फझुी तरएका य तनजका फाफ ु
िेभयाज रयभाररे सभेत बयतऩयु नगयऩातरकाको कामािरम, णचतवनफाट दोहोयो 
वृि बत्ता िाइयहेको । 

2073/05/26 

81.  

सनुसयी णजल्रा, सोनाऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. २ णस्थत र्वष्ण ुउच्च भाध्मतभक 
र्वद्यारमका प्राचामिरगामत र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका ऩदातधकायीहरूको 
तभरेभतोभा उक्त र्वद्यारमको ऩयुानो ऩाविती छात्राफास बवन बत्काई साभान 
भासेको य तनभािणाधीन बवनभा अतनमतभतता बएको । 

2073/05/29 

82.  

आमवेुद र्वबागका तत्कारीन भहातनदेशक डा. देवकरा बण्डायीरे आफ्नो 
नागरयकताको प्रभाणऩत्रभा बएको उभेय आपैं रे सच्माएको, शैणऺक 
प्रभाणऩत्रभा बएको जन्भ तभतत २०१२।०९।१३ गतेराई आपैं रे 
२०१३।०९।१३ फनाई अनतैतक एवॊ भमािदार्वऩयीतको कामि गयेको, 
कतभसनको चक्कयरे औषतध नै िरयद नगयेकारे तफयाभीरे औषतध उऩबोग गनि 
नऩाएको । 

2073/07/11 

83.  
णजल्रा स्वास््म कामािरम, अछाभका डा. याभफहादयु के.सी य स्टोयर्कऩय 
गोर्वन्द याज जोशीरे अस्ऩतारको इभजेन्सी औषतध तथा साभान िरयदभा 
अतनमतभतता गयेको । 

2073/07/11 

84.  

णजल्रा णशऺा कामािरम, डडेरधयुारे आ.व. ०६९/०७० भा र्वद्यारम बौततक 
सरु्वधा र्वस्ताय कामिक्रभका रातग यकभ तनकासा गयेको तय कामि सम्ऩन्न 
नबएका र्वद्यारमहरूको सम्फन्धभा र्वद्यारमरे तोकेफभोणजभ कामि सम्ऩन्न 
गयी कामि सम्ऩन्न प्रततवेदन य तफर बयऩाई ऩेस नगयेको । 

2073/07/23 

85.  
रक्ष्भण धातभिक प्राथतभक र्वद्यारम, भहोत्तयीभा सयकायी अनदुानको रूऩभा 
तनकासा बएको यकभ र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य 
प्रधानाध्माऩकसभेतरे र्हनातभना गयेको । 

2073/07/23 

86.  
सरािही णजल्राणस्थत यजा प्रा.र्व, िटुौना-८, सरािहीका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकसभेतरे र्वद्यारमभा तनकासा यकभभा 
अतनमतभतता गयेको । 

2073/07/23 

87.  सरािही णजल्राणस्थत कृष्ण प्रा.र्व पूरऩयासी-१, सरािहीका र्वद्यारम 2073/07/23 
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व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकसभेतरे र्वद्यारमभा तनकासा 
यकभभा अतनमतभतता गयेको । 

88.  कभरा तसॊचाइ व्मवस्थाऩन नॊ.३ ऩोतािहा, धनषुारे ज्माभी ज्मारादायीको 
नाभ यािी यकभ र्हनातभना गयेको । 2073/07/23 

89.  

नमाॉ नेऩार प्रा.र्व. टीकाऩयु¸ कैरारीका प्र.अ. र्हक्भतफहादयु र्वष्ट य सयस्वती 
उच्च भा.र्व.¸ दगुौरी¸ कैरारीका याहत णशऺक गणेशप्रसाद  ओझासभेतरे 
टीकाऩयु¸ कैरारीभा यहेको साभदुार्मक स्वास््म इणन्ष्टच्मटुका अध्मऺ य 
सल्राहकाय बई दोहोयो सरु्वधा तरई सॊस्थाको र्हतर्वऩयीत तनणिम गने, उक्त 
तातरभ केन्रभा कामियत कभिचायीहरूको तरफ घटाउने, सॊस्थाको 
ऩरयसयतबत्रका रूि कटान गयी व्मणक्तगत प्रमोग गने गयेको य तफिि 
यावरराई कानूनी सल्राहकाय फनाई भातसक रु.१५,०००।- िवुाउने 
गयेको । 

2073/07/23 

90.  

भेघौरी-८ णचतवन घय बई हार काठभाडौं कीततिऩयु फस्ने सयस्वती आचामि य 
श्वेता बतनने इन्रकरा बसूारसॉग तभरोभतो गयी भहानगयीम प्रहयी वृत्त, 
नमाॉफानेश्वयका प्रहयी नामफ उऩयीऺक वीयफहादयु वरी य वैदेणशक योजगाय 
र्वबागका अनसुन्धान अतधकृत हरयतसॊह धाभीसभेतरे बायत स्थामी घय ठेगाना 
बएका हार काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. ३४ फस्ने फारान 
जोसेपराई गैयकानूनी रूऩभा दु् ि ददई रु. १,५५,०००।- सभेत फझुाउन 
रगाएको । 

2073/07/26 

91.  

नेऩार स्वास््म व्मवसामी ऩरयषद्का तत्कारीन यणजिाय धनप्रसाद ऩौडेररे 
उजयुीभा उल्रेि बए जस्तो ऩरयषद्को फैठकको तनणिम एवॊ तनदेशनतफना 
स्वास््म व्मवसामी उत्ऩादन गने शैणऺक सॊस्थाको स्वीकृतत वा िायेजी गन,े 
प्रततकरेज रु. १० राि तरई १० वटा करेजराई कामिक्रभ सञ्चारन 
स्वीकृतत ददन,े प्रततकरेज रु. ३ राि तरई ऩरयषद्रे भान्मता िायेज गयेका 
९ वटा करेजफाट उत्ऩाददत प्रार्वतधकहरूको नाभ ऩरयषद् भा दताि गयाउने य 
अनणुचत यकभ तरई ऩरयषद् दतािका रातग अमोग्म प्रार्वतधकहरूराई 
कायफाहीको सट्टा स्वास््म सेवाभा नै यहन ददन ेकामि गयेको । 

2073/07/26 

92.  

नेऩार स्वास््म व्मवसामी ऩरयषद्का अध्मऺ श्रवणकुभाय तभश्ररे नेऩार 
स्वास््म व्मवसामी ऩरयषद् य र्वशेषऻहरूको याम य तनणिमतफना रु. २५ राि 
तरई नोफेर करेज, तसनाभॊगरराई Bachelor in Public Health भा १० तसट 
य B.Sc. MLT र्वषमभा ५ तसट थऩ गनि सहभतत ददई ऩत्राचाय गयेको, 
तोर्कएबन्दा फढी इन्धन सरु्वधा तरएको, एकै सभमभा दईुवटा तडग्री हातसर 
गयेको । 

2073/07/26 

93.  

इणजप्टको कामयोणस्थत Red Sea Logistics नाभक कम्ऩनीरे नेऩारणस्थत 
Achieve International Pvt. Ltd का रातग २०० जनाको सेक्मरुयटी गाडिको 
तडभाण्ड ऩेऩय कामयोणस्थत नेऩारी याजदूतावासको कामािरमभा Attested 

गनिका रातग ऩेस गयेकोभा सो दूतावासका का.फा.याजदूत कौशर र्कशोय 
यामरे सञ्चारकसॉग तसधा सम्ऩकि  गयी अनतधकृत रूऩभा प्रततव्मणक्त US 

$600 का दयरे हनु आउने यकभ अतग्रभ भागकेो य आफ्नो ऩदीम 
आचयणर्वऩयीत अनणुचत कामि गयेको । 

2073/07/26 
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94.  

जनता उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम¸ यागेचौय¸ भभि̧  सल्मानको आ.व. 
२०६६/०६७, २०६७/०६८ य २०६८/०६९ भा प्रधानाध्माऩक 
हेभन्तफहादयु फढुाथोकी य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ हरयप्रकाश 
फढुाथोकीरे णजल्रा णशऺा कामािरम¸ सल्मानफाट प्राप्त अनदुान यकभ य 
र्वद्याथॉहरूरे फझुाएको र्वतबन्न शलु्क तथा छात्रवृणत्तको यकभ र्हनातभना 
गयेको, शैणऺक सत्र २०६६/०६७ य २०६७/०६८ भा नमाॉ णशऺक 
तनमणुक्त गदाि ऐनर्वऩयीत अतनमतभत तनमणुक्त गयेको । 

2073/07/26 

95.  

सदूुयऩणश्चभाञ् चर ऺेत्रीम स्वास््म तनदेशनारम¸ ददऩामर, डोटीरे तभतत 
२०७१।०४।३१ गते ऩरयवाय तनमोजन सऩुयबाइजय ऩदका रातग प्रततस्ऩधाि 
गयाई ऩयीऺाभा छनौट गयी णजल्रा स्वास््म कामािरम¸ फैतडीभा तसपायससाथ 
ऩठाउॉदा णजल्रा स्वास््म कामािरम¸ फैतडीका प्रभिु डा. गणुयाज अवस्थीरे 
कयाय तनमणुक्त नददई र्पताि ऩठाएको । 

2073/07/26 

96.  णजल्रा प्रार्वतधक कामािरम, इराभका प्रभिु इणन्जतनमय भहेश्वय णघतभयेरे 
णजल्राभा सॊचातरत मोजनाहरूभा व्माऩक भ्रष्टाचाय गयेको । 2073/07/26 

97.  

काठभाडौं णजल्रा सातफक फाराज ु ५(क) र्क.नॊ.208 ऺे.प.7-8-0-0 
हारको का.भ.न.ऩा. वडा नॊ.16 तसट नॊ.102-0983-22 को र्क.नॊ.63 
ऺे.प. 6-13-0-1 योऩनी तनजी गठुीको जग्गा भारऩोत कामािरम, 
तडल्रीफजायका प्रभिु भारऩोत अतधकृत ऩरुुषोत्तभ सवेुदीरे एक कयोडबन्दा 
फढी यकभ घूस/रयसवत तरई सबुरा फोहयाको नाभभा कानूनर्वऩयीत दताि 
गयेको । 

2073/07/26 

98.  
नेऩार यार्िम प्राथतभक र्वद्यारम, कौवाफन, कटैमा, ऩसािका तत्कारीन  
प्रधानाध्माऩक र्वभराकुभायी ऩाण्डे य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ 
िेभयाज भहतोरे र्वद्यारमको सयकायी यकभ र्हनातभना गयेको । 

2073/07/26 

99.  

षोडशा देवी उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम, भॊगरसेन, अछाभभा २०६५ सारभा 
व्मवस्थाऩन सतभतत गठन बई उक्त र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ 
बक्तफहादयु फोगटी य प्र.अ. भदनफहादयु कुॉ वयको तभरेभतोभा सो र्वद्यारमको 
तनभािण कामि गणुस्तयहीन फनाई यकभ भ्रष्टाचाय गयेको । 

2073/07/26 

100.  

जनता उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम, गदरयमा-४, कैरारीका प्रधानाध्माऩक हरयप्रसाद 
मादव तथा र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका ऩदातधकायीहरूफाट याज्म कोषफाट ऩाएको 
यकभ आफ्नो अनकूुर िचि गन े र्वतबन्न ऩदातधकायीहरूराई ऩेश्की ददई राभो 
सभमसम्भ ऩेश्की पर्छ्यौट नगन,े र्वद्यारम बवन तनभािणभा गणुस्तयहीन इॉटा तथा छड 
प्रमोग गयी ब्रह्मरटु गयेको, ४० वषि नाणघसकेका तडल्रीयाज तभश्र य घनश्माभ 
बट्टयाईराई भा.र्व. याहत दयफन्दीभा तनमणुक्त गयेको, ऩिािर य ऩयुानो बवन तोडेय 
त्मसैको इॉटा प्रमोग गदािसभेत नमाॉ इॉटा िरयद गयी आतथिक र्हनातभना गयेको । 

2073/07/26 

101.  

णजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, धनषुाका तत्कारीन  स्थानीम र्वकास अतधकायी 
सूमिकान्त झारे जनकऩयु न.ऩा.को र्वकास तनभािणको काभभा फोडिको तनणिम तफना 60 
रािको ग्राबेर 60 र्ट्रऩ ऩतन निसाई य गोदाय गा.र्व.स.भा यहेको क्रसय तभरभा यहेको 
25 राि CFT पोरुवा तगट्टीको 5 राि रुऩैमाॉ भात्र योमल्टी तरई याजश्व अऩचरन 
गयेको । 

2073/07/26 
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102.  

टाऩबुञ्ज्माङ यार्िम तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम, स्वयेक, स्माङ्जाका 
प्रधानाध्माऩक य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺको तभरेभतोभा 
र्वद्यारमका रातग बौततक तनभािण तथा अन्म शीषिकभा तनकासा बएको यकभ 
र्हनातभना गयेको । 

2073/07/29 

103.  तत्रबवुन अन्तयािर्िम र्वभानस्थर धावनभागिको ओबयरे तनभािण गदाि कयोडौंको 
अतनमतभतता य भ्रष्टाचाय बएको । 2073/07/29 

104.  

णजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम, अछाभफाट सञ्चातरत सोकट गा.र्व.स. 
अन्तगितको धनवीये अणल्झसाॉणा िानेऩानी मोजना तनभािणका रातग रागत 
इणस्टभेट अनसुाय रु.२५,००,०००।– फयाफयको सम्झौता बएकोभा 
मोजनाका अध्मऺ बीभफहादयु साउद, सणचव णशवफहादयु रहुाय य णज.र्व.स. 
का प्रार्वतधक रुरफहादयु फोगटीको तभरेभतोभा काभै नगयी 
रु.१०,७५,०००।–  र्हनातभना गयेको । 

2073/07/29 

105.  

देशका ३७ जना मवुाहरूराई दणऺण कोरयमाणस्थत ऩानीजहाजभा काभ 
रगाइददने बनी United Consultancy रे प्रतत व्मणक्त रु. आठ रािका दयरे 
उठाई सम्फणन्धत कामािरमका कभिचायीहरूको तभरेभतोभा गयेको ठगी 
प्रकयणभा श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम अन्तगितका कामािरमहरूका 
कभिचायीहरूको सॊरग्नता यहेको । 

2073/08/02 

106.  जनता प्राथतभक र्वद्यारम, रारसर्हमा, सणुिऩयु ५, तसयहाका प्रधानाध्माऩक 
श्रीदेव मादवरे र्वद्यारमको र्वतबन्न शीषिकको यकभ र्हनातभना गयेको । 2073/08/02 

107.  

नेऩार यार्िम भाध्मतभक र्वद्यारम, नगवा, वीयगा १९, ऩसािका तत्कारीन  
प्रधानाध्माऩक नागेन्र ठाकुय य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ 
श्माभफाव ु प्रसाद चौयातसमारे र्वद्यारमभा गएको र्वतबन्न यकभ अतनमतभतता  
गयेको । 

2073/08/02 

108.  
सरािही णजल्रा गोडैता स्रोत केन्र अन्तगित यहेको फार कल्माण 
प्रा.र्व.,भर्हनाथऩयु-५ का रातग उऩरब्ध सयकायी अनदुान यकभ अतनमतभतता 
गयेको । 

2073/08/02 

109.  काठभाडौं णजल्रा, पुटुङ गा.र्व.स. णस्थत पुटुङ उच्च भाध्मतभक र्वद्यारमभा 
बौततक ऩूवािधाय तनभािणभा अतनमतभतता गयेको । 2073/08/02 

110.  
सरािही णजल्राणस्थत गणेश साभदुार्मक प्राथतभक र्वद्यारम, स.ुच.ु र्हयाऩयु-६, 

सरािहीका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकसभेतरे 
र्वद्यारमभा अतनमतभतता गयेको । 

2073/08/06 

111.  
सरािही णजल्राणस्थत फजयॊग प्राथतभक र्वद्यारम, सक्रौर-६, सरािहीका र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩक सभेतरे र्वद्यारमभा 
अतनमतभतता गयेको । 

2073/08/06 

112.  

डोटी णजल्रा फगरेक गा.र्व.स.वडा नॊ. ५ को िानेऩानी मोजना भभित 
कोषको यकभ र्हनातभना गयेको, आतसकानेदेणि फगरेक गा.र्व.स. 
बवनसम्भको सडक तनभािणका रातग तनकासा बएको यकभ र्हनातभना गयेको, 
भडेुतोरा तसॊचाइ मोजनाको भभित कोषको यकभ एकर तनणिम गयी र्हनातभना 
गयेको, फगरेक गा.र्व.स.को नेऩार येडक्रस उऩशािाको आतथिक तथा बौततक 
साभानका रातग तनकासा बएको रु.६०,०००।– गा.र्व.स. सणचव बीभफहादयु 
धाभीसभेतको तभरेभतोभा र्हनातभना गयेको य फगरेक गा.र्व.स.भा यहेको 

2073/08/06 
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रारीगयुाॉस सहकायी सॊस्थाको रु.१,००,०००।– नवर तसॊह तफ.क. य 
धनफहादयु ओरीसभेतरे र्हनातभना गयेको । 

113.  

बतूभयाज दोगडा प्राथतभक र्वद्यारम¸ न्वारी-७ र्वटकभ¸ फैतडीराई 
आ.व.२०६६/०६७ भा प्राप्त प्राथतभक तहको याहत णशऺक कोटाभा 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य प्रधानाध्माऩकको तभरेभतोभा 
अवैधातनक ढॊगफाट ऐन तनमभ तभची तफना र्वऻाऩन पजॉ कागज तमाय गयी 
अध्माऩन अनभुतत ऩत्र नबएका कल्माण तसॊह ऐयीराई तनमणुक्त गरयएको । 

2073/08/06 

114.  
बक्तऩयु णजल्रा, सातफक फारकोट गा.र्व.स. हार अनन्ततरङेश्वय 
नगयऩातरकाका इणन्जतनमय तथा कभिचायीरे आपू अनकूुरको ठाउॉफाट 
फनाएय ल्माएको घयको नक्सा भात्र ऩास गने गयेको । 

2073/08/06 

115.  
ऩसाि णजल्रा, सफैठवा गा.र्व.स.का तत्कारीन गार्वस सणचव जमयाभप्रसाद 
कानसुभेतरे गा.र्व.स. को आ.व. ०६७/०६८ तथा ०६८/०६९ को 
साभाणजक सयुऺा बत्ता तथा गा.र्व.स.को यकभ र्हनातभना गयेको । 

2073/08/06 

116.  
ऩययाि भन्त्रारम अन्तगितको याहदानी र्वबागका कभिचायीहरूसभेतको 
तभरेभतोभा २ जना ततब्फती नागरयकहरू रोव्साङ जभाङ य केल्साङ 
रयाेनराई नेऩारी याहदानी ददएको । 

2073/08/06 

117.  

णजल्रा स्वास््म कामािरम, तनहुॉभा कामियत ऩरयवाय तनमोजन सऩुयबाइजय 
अजमकुभाय श्रीवास्तवरे सेवा प्रवेशको रातग ऩेस गयेको आई.एस्सी. को 
शैणऺक प्रभाणऩत्र र्वहायभा सॊचातरत र्वद्यारमको फनाई आपूरे उक्त 
र्वद्यारमभा अध्ममन नै नगयी नाभ र्हन्दीभा वणािनकु्रभ य अन्म अॊग्रजेी 
वणािनकु्रभभा फनाई सेवा प्रवेश गयेको । 

2073/08/09 

118.  
उदमऩयु णजल्रा, तऩेश्वयी तगङ्गेयीिोरा हेडवकि  कामिको ठेक्काभा गौया कन्ट्रक्सन 
प्रा.तर. काठभाडौंफाट २० राि य १५ राि तरई िाई सफैबन्दा फढी अॊक 
यहेको कम्ऩनीराई छनौट गयी याजश्व यकभ दरुुऩमोग गयेको । 

2073/08/09 

119.  

फूढानीरकण्ठ स्कुरभा कभिचायी ऩदऩूतति, फढुवा य अवसय प्रदानभा बएको 
अतनमतभतता, णशऺक श्रीभती र्प्रमा गौतभराई गैयकानूनी तरयकारे तीन तह 
घटुवा गयेको, कऺा ५ को र्वद्याथॉ बनाि प्रर्क्रमाभा अतनमतभतता गयेको, 
र्वद्यारमका र्प्रणन्सऩर नायामणप्रसाद शभािरे झठुा र्ववयण ऩेस गयी ऩेन्सन 
िाएको, स्कुरको क्माणन्टनभा अिाद्य ऩदाथि बेर्टएको, नेऩारी र्वबागको रयक्त 
प्रभिु ऩदभा गैयकानूनी तरयकारे कतन् णशऺकराई तनमणुक्त गरयएको । 

2073/08/09 

120.  

काठभाडौं णजल्रा, सातफक फाराज ुगा.र्व.स. वडा नॊ. ९(क) र्क.नॊ. १५७ य 
र्क.नॊ. १६० ऺेत्रपर क्रभश् १–१०–२ य ०–१५–० योऩनी जग्गा यै.नॊ. 
१३८२ दतािवारा यत्नभान, तीथियाज, णजतफहादयु, प्राणभामा य णचत्रफहादयुको 
रगत अन्तगितको तनजी गठुी जग्गा हो । उक्त यैकयभा ऩरयणत बएको तनजी 
गठुी जग्गा भोही कारी ताभाङ्नीरे आफ्नो नाभभा यैकयभा ऩरयणत गयी दताि 
गनि तभल्ने होइन । नाऩी कामािरम, तडल्रीफजायरे रक्ष्भीबक्त भानन्धयको 
छोया याज ु भानन्धयको तभरेभतोभा तनज भोहीको नाभभा यैकय ऩरयणत गयी 
कयोडौं यकभको चरिेरभा दताि गयेको । 

2073/08/09 

121.  
काठभाडौं णजल्रा, सातफक तसनाभङ्गर गा.र्व.स. वडा नॊ. ९(क) र्क.नॊ. २६३ 
ऺेत्रपर  ५–०–० योऩनी बगवती ऩडुासैनी य र्वकास ऩडुासैनीफाट याजीनाभा 
तरित गयी तरएको हकबोग स्वातभत्वको हाभीहरूको जग्गा जानकायी तथा 

2073/08/09 
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प्रततवादको भौकासभेत नददई सवोच्च अदारतको पैसराफभोणजभ बनी ब–ू
भार्पमासॉग तभरेभतो गयी भारऩोत कामािरम, चाफर्हरका कभिचायीहरूरे 
दाणिर िायेज गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

122.  

फाग्रङु णजल्रा, तछस्ती गा.र्व.स.णस्थत तछस्ती िानेऩानी तथा सयसपाइ 
आमोजना, तछस्ती, फाग्रङुका अध्मऺ ददरफहादयु श्रीसरे आमोजनाको 
तनभािण कामिभा कभ गणुस्तयको साभान प्रमोग गयी आतथिक अतनमतभतता 
गयेको । 

2073/08/13 

123.  

णशवशणक्त प्रोडक्ट्स नेऩार प्रा.तर.रे उत्ऩादन गरययहेको ऩयाग  टे्रडभाकि को 
अणघऩतछ र्प्रम, याधे, सऩुय जस्ता शब्दहरू जोडी याधाकृष्ण प्रोडक्ट्सरे आभ 
उऩबोक्ता झणुक् कने गयी र्प्रम ऩयाग, प्रभे ऩयाग, सऩुय ऩयाग उत्ऩादन गरययहेको 
हुॉदा फदतनमतऩूविक टे्रडभाकि  नक्कर गनि ददएको य नक्कर गयेको । 

2073/08/13 

124.  

णजल्रा स्वास््म कामािरम, काभ्र े अन्तगित चौवास स्वास््म चौकीको बवन 
२०६८ आषाढ भसान्ततबतै्र तनभािण कामि सम्ऩन्न गनि तनभािण कम्ऩनीरे 
णजम्भा तरएकोभा हारसम्भ ऩतन बवनको तड.र्ऩ.तस. य केही ऩिािर भात्र 
रगाएको अवस्थाभा यहेको । 

2073/08/13 

125.  

कम्ऩनी यणजिायको कामािरमभा दताि नॊ. ५६९०२/०६५/०६६ भा दताि 
यहेको फे्रन्डसीऩ प्रोऩटॊ तडरसिरे तभतत २०६६/१०/०३ गते भारऩोत 
कामािरम, चाफर्हरका कभिचायीराई आतथिक प्ररोबनभा ऩायी हदफन्दीबन्दा 
फढी जग्गा तफक्री गयेको य जग्गाको भूल्माॊकन कभ गयी याजश्वसभेत 
र्हनातभना गयेको । 

2073/08/13 

126.  

कर्ऩरवस्त ु णजल्रा ततततिॉ गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. 4 णस्थत नेऩार 
यार्िम प्राथतभक र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक दमानाथ चौवेरे र्वद्यारमको बवन 
तथा शौचारम तनभािण, ऩाठ्यऩसु्तक तथा छात्रवृणत्त र्वतयण गदाि अतनमतभतता 
गयेको, सॊचमकोषको यकभ र्हनातभना गयेको, भाछा ऩोियीको ठेक्का ददॉदा 
तभरेभतो गयेको । 

2073/08/20 

127.  

तसन्धऩुाल्चोक णजल्रा इचोक गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ णस्थत ऩाततङ 
तनम्नभाध्मतभक र्वद्यारमभा बवन तनभािण तथा अस्थामी तसकाइ केन्र तनभािण 
गदाि प्र.अ. फरुाकी शाह य र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ ङेभा 
राभासभेतरे णजल्रा णशऺा कामािरम तथा अन्म सॊस्थाको अनदुान र्हनातभना 
गयेको । 

2073/08/20 

128.  
श्री जनता यार्िम प्राथतभक र्वद्यारम, रुदौरी (ऩछवायीटोर) धनषुाका णशऺक 
प्रदीऩकुभाय भण्डर य तनभिरादेवी भण्डरराई नक्करी अध्माऩन अनभुतत ऩत्रको 
आधायभा तनमणुक्त गयी अतनमतभतता गयेको । 

2073/08/20 

129.  

श्री इतहादरु प्रा. र्व. तसरोवाि ऩछवायी -४, तसयाहाका तत्कारीन  
प्रधानाध्माऩक याजनायामण मादवरे २०६८ वैशािदेणि चैत्रसम्भ हाणजय 
नगयी तरफ िाएको, PCF दयफन्दीको णशऺक तनमणुक्त नगयी यकभ तनकासा 
गयी िाएको, णजल्रा णशऺा कामािरम य गाउॉ र्वकास सतभततफाट प्राप्त 
अनदुानफाट २ कोठे बवनको तनभािण सम्ऩन्न नगयी अधयुो छोडेको तथा 
२०६६ देणि २०६८ सम्भको छात्रवृणत्त, ददवािाजा, ऩाठ्यऩसु्तक तथा 
कऩडा शीषिकको यकभ र्हनातभना गयेको । 

2073/08/30 

130.  धनषुा णजल्राको तभतथरेश्वय, भौवाही -१ णस्थत तभतथरेश्वय भाध्मतभक र्वद्यारम 2073/08/30 
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तभतथरेश्वय भौवाहीका प्रधानाध्माऩक रक्ष्भेश्वय भण्डररे सभदुामका केही 
व्मणक्त तथा स्रोतव्मणक्तको तभरेभतोभा अतनमतभतता गयेको । 

131.  साझा ऩसर सेवा सहकायी तरतभटेड, केन्रीम कामािरम, फल्िकुा अध्मऺ 
रगामत सॊचारकहरूरे कीततिऩयुको जग्गा फेची यकभ र्हनातभना गयेको । 2073/08/30 

132.  

उच्च भाध्मतभक णशऺा ऩरयषद् वाया सञ्चातरत तभतत २०७०।०१।१७ गतेको 
ऩयीऺाभा फाॉके णजल्राणस्थत फागेश्वयी एकेडेभी, कोहरऩयु ऩयीऺा केन्रभा 
तनमतभततपि को अॊग्रजेी र्वषमको सट्टा सोही र्वषमको आॊणशकतपि को प्रश्नऩत्र 
र्वतयण गयी ऩयीऺाको गोऩनीमता तथा र्वश्वसनीमता बॊग गयेको । 

2073/08/30 

133.  
भेरम्ची िानेऩानी मोजनाको सञ्चारक सतभतत तथा सोही मोजनाको कामिकायी 
तनदेशक हरयप्रसाद शभािसभेतरे तनमभर्वऩयीत सोभनाथ ऩौडेरराई अध्मऺभा 
तसपारयस गयेको । 

2073/09/01 

134.  

भकवानऩयु णजल्रा, िैयाङ गाउॉ र्वकास सतभतत, वडा नॊ. ९ गजयुाङ सोराय 
ऩम्ऩ िानेऩानी आमोजनाको उऩबोक्ता सतभततका अध्मऺ नयेन्रफहादयु तथङ 
तथा सणचव ओभयाज तथङरे आ.व. २०६३/०६४ देणि ऩटक ऩटक गयी 
हारसम्भ णजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम,  भकवानऩयुफाट र्वतनमोणजत 
रु.१२ राि तथा गाउॉ र्वकास सतभततको कामािरम, िैयाङफाट रु. ७ राि 
गयी जम्भा रु. १९ राि फझुी तरई हारसम्भ आभ जनताभाझ साविजतनक 
सनुवुाइ गनि नभानेको य सोराय इरेणक्ट्रक कम्ऩनी तर. काठभाडौंभा भेतसन 
िरयद गयेको यकभ रु. ६ राि ततनि फाॉकी बएकोरे ऩटक ऩटक ताकेता 
आइयहेको तथा एक भर्हना िानेऩानी सॊचारन बई हारसम्भ िानेऩानी 
अवरुि यहेको । 

2073/09/12 

135.  

श्री जनता यार्िम प्राथतभक र्वद्यारम, भौवाहा ६, सप्तयीका प्र.अ. जानकीकुभायी 
साह य णजल्रा णशऺा कामािरम, सप्तयीका रेिाऩार काभेश्वय साहको 
तभरेभतोभा उक्त र्वद्यारमको बवन तनभािणका रातग तनकासा बएको 
रु.५,५०,०००।–  यकभ अतनमतभतता बएको, तनज प्र.अ. जानकीकुभायी 
साहरे सरुु तनमणुक्त तरॉदा ऩेस गनुिबएको अध्माऩन अनभुतत ऩत्र, शैणऺक 
प्रभाणऩत्रहरू नक्करी यहेको, आ.व. ०६६।0६७ भा तरफ शीषिकभा दोहोयो 
यकभ तनकासा बएको, P.C.F.कोटाको तरफ तनजी स्रोतका णशऺकराई 
िवुाइएको । 

2073/09/12 

136.  

सडक र्वबाग अन्तगितको तडतबजन सडक कामािरम, कास्की, ऩोियाफाट 
तनभािणाधीन ऩवित णजल्रा नाङरीवाङ गा.र्व.स. वडा नॊ. 1 को तसभानाभा ऩन े
दभवुा िोराको ऩक्की ऩरु तनभािण कामिभा ठेके्कदाय कम्ऩनी सूमि एराइट 
कम्ऩनी एण्ड कन्सट्रक्सनरे ऩरु तनभािण गदाि सम्झौताफभोणजभको कामि 
नगयेको, 5000 घनतभटय भेतसनयी वार कारीगण्डकीको ढुङ्गाफाट तनमभ 
अनसुायको तसभेन्ट फारवुाफाट जडान गनुिऩनेभा हार प्रत्मऺ देणिने गयी सोही 
दभवुा िोराको भाटो ढुङ्गा प्रमोग गयी प्रार्वतधक रूऩरे अनऩुमकु्त हनेु ढुङ्गा 
प्रमोग गयेको । 

2073/09/14 

137.  णजल्रा जनस्वास््म कामािरम, कास्कीभा औषतध रगामत र्वतबन्न साभान िरयद 
गदाि सोझै िरयद गयी अतनमतभतता गयेको । 2073/09/14 

138.  नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण टीकाऩयु र्वतयण केन्रका प्रभिु नायामणप्रसाद 
कणिसभेतका कभिचायीहरूरे ४०% कतभसन िाई भन ऩयेको ठेकेदायराई 2073/09/14 
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वार्षिकवार्षिक  प्रततवदेन,प्रततवदेन,२०७३२०७३//७४७४  

कोटेसन ददन,े प्रातधकयणका भारसाभान भनोभानी ढॊगरे तफक्री गने, ७ जना 
ज्मारादायी कभिचायीहरूराई तनमकु्त गयी २० जना देिाई यकभ असरु गने, 

अतनमतभत तरयकाफाट तभटय र्वतयण गने गयेको, तभटय र्वतयण गदाि तभटय 
स्टक यािी कयोडौं यकभ घाटाभा ऩायी कतभसन िाएको, कामािरम बवन 
ऩेणन्टङ, गाडी भभित देिाई यकभ अतनमतभतता गने गयेको, र्वद्यतुको 
ट्रान्सपभिय ताय ऩोर ग्राभीण ऺेत्रभा तफक्री र्वतयण गने गयेको साथै नेऩार 
र्वद्यतु प्रातधकयण ऺेत्रीम कामािरम अत्तरयमका कामािरम प्रभिु, रेिाऩार य 
स्टोय र्कऩयसभेतको सॊरग्नताभा कतभसन तरई ताय ऩोर िरयद, ट्रान्सपयभय 
भभित टेन्डयभा अतनमतभतता गयेको। 

139.  

फढुीगण्डकी जरर्वद्यतु आमोजनाको र्वस्ततृ अध्ममनका रातग प्रस्ताव ऩेस 
गयेका २४ वटा ठेकेदाय कम्ऩनीभध्मे भूल्माॊकन सतभततरे तसपारयस गयेका ६ 
वटा कम्ऩनीहरूभध्मे ऊजाि भन्त्रारम तथा नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयणका 
ऩदातधकायी/कभिचायीको र्वद्यतु प्रातधकयणको सतभततरे ऩनुयावरोकन उऩ-
सतभतत गठन गयी आधाय य कायण नदेिाई स्वेच्छाचायी तवयरे ३ वटा 
कम्ऩनीराई अमोग्म घोर्षत गयी फढुीगण्डकी जर र्वद्यतु आमोजनाको र्वस्ततृ 
अध्ममनको ठेकेदाय छनौट प्रर्क्रमाभा प्रततस्ऩधॉ हनु वणञ्चत गयेको । 

2073/09/14 

140.  

यसवुा णजल्रा, हाकु गा.र्व.स. वडा नॊ. 3 य 7 णस्थत ऩयुानो स्वमम्ब ूघ्माङ 
गठुीको नाभभा कामभ यहेको र्वतबन्न र्कत्ता जग्गाहरूभा गैयकानूनी रूऩभा 
र्वतबन्न व्मणक्तहरूराई भोही कामभ गयी भारऩोत कामािरम, यसवुाका प्रभिु 
भोहनजॊग थाऩारे रािौं रुऩैमाॉ भ्रष्टाचाय गयेको य उक्त भोही कामभ बएको 
जग्गा हदफन्दीबन्दा फढी ऺेत्रपर 305-5-0-2 योऩनी जग्गा नेऩार वाटय 
एण्ड इनजॉ डेबरऩभेन्ट कम्ऩनी प्रा.तर.रे िरयद गयेको । 

2073/09/14 

141.  
यार्िम ब-ूउऩमोग आमोजनाभा आ.व. 2067।068 को रातग Satellite 

image य Integrated डाटा िरयद कामिभा आमोजनाका तनदेशक वाभदेव दीऩ 
अतधकायीसभेत 3 जनारे आतथिक अतनमतभतता गयेको । 

2073/09/18 

142.  
नेऩार र्वद्यतु प्रातधकयण अन्तगित १३२ के.बी. सोर ुकोरयडोय प्रसायण राइन 
आमोजना अन्तगितको ठेक्का नॊ. ICB-TL/SC/071/72-1 अन्तगित ठेक्काका 
शतिहरू ऩरयवतिन गयी अतनमतभतता गयेको । 

2073/09/18 

143.  

र्कसाननगय गाउॉ र्वकास सतभततको कामािरम, भहोत्तयीभा कामियत गा.र्व.स. 
सणचव बानबुक्त ढुॊगाना, कामािरम सहामक ऩयशयुाभ थाऩा य केही 
व्मणक्तहरूको उऩणस्थततभा भनोभानीरूऩभा फजेट र्वतनमोजन गयी आ.व. 
२०६८।०६९ भा गा.र्व.स. र्कसाननगयको र्वतनमोणजत फजेट यकभ 
र्हनातभना गयेको य साभाणजक सयुऺाको यकभसभेत दरुुऩमोग गयेको । 

2073/09/18 

144.  
यािऩतत चयेु सॊयऺण कामिक्रभ अन्तगित सप्तयी णजल्रा य यौतहट णजल्राभा 
सभेत नसियी तनभािण, तफरुवा उत्ऩादन य वन सॊयऺण रगामतका काभभा 
अतनमतभतता बएको । 

2073/09/18 

145.  
णजल्रा प्रार्वतधक कामािरम, सनुसयी अन्तगित RRRSDP का प्रार्वतधकहरूरे 
पजॉ तफर फनाई यकभ अतनमतभतता गयेको तथा ऩकरी-चतया ग्राभीण सडक 
फाटो तनभािण कामि सम्ऩन्न नहुॉदै कारोऩते्र बणत्कएको । 

2073/09/18 

146.  नेऩार दूयसञ्चाय प्रातधकयणरे तभतत २०६९/०२/०१ को नऩेार याजऩत्रभा 2073/09/19 
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प्रकाणशत सूचनार्वऩयीत दूय सञ्चाय सेवाको इजाजत ददन रागेको, २० 
णजल्राभा भात्र सेवा चराएय याजश्व नततयेको UTL कम्ऩनीराइि सेवा सञ्चारन 
गनि ददएको, २५ णजल्राभा भात्र तनयीऺण गयेय UTL/SMART/STM/NEPAL 

Satellite राइि इजाजत ददने तमायी गयेको । 

147.  

णजल्रा फाया, सातफक गा.र्व.स सऩही वडा नॊ. 6 जअुवाकट्टीभा यहेको नेऩार 
यार्िम प्राथतभक र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक याभप्रसाद चौधयीरे र्वद्यारम बवन 
तनभािण य शौचारम तनभािणभा तनकासा बएको यकभफाट कभसर कामि गयी 
अतनमतभतता गयेको । 

2073/09/21 

148.  
गोल्छा अगिनाइजेसनकी सदस्म तथा ने.क.ऩा. एभारेका साॊसद याज्मरक्ष्भी 
गोल्छारे ऩाटॊ तथा ऩाटॊका नेता कामिकतािहरूराई दोस्रो सॊर्वधानसबा 
तनवािचनअणघ य सबासद बइसकेऩतछ रु. ७ कयोडबन्दा फढी िचि गयेको । 

2073/10/03 

149.  
प्रकाश उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम णशवगढी¸ कर्ऩरवस्तभुा कामियत णशऺक 
जीवरार बसूारको भाध्मतभक तहको स्थामी अध्माऩन अनभुतत ऩत्र नक्करी 
बएको। 

2073/10/06 

150.  
नेसनर टे्रतडङ तरतभटेडका उच्च ऩदातधकायीहरूरे कतभसनको रोबभा 35 
वषे ऩयुानो जहाजसॉग सम्झौता गयी तडटेसन फाऩत कयोडौं रुऩैमाॉ ऺततऩूतति 
व्महोनुि ऩयेको य कयभकु्त भददयाहरू िलु्रा फजायभा तफक्री गयेको । 

2073/10/13 

151.  

नेऩार सयकायराई र्वतबन्न अन्तयािर्िम सॊस्था तथा र्वदेशी सयकायका तपि फाट 
उच्च अध्ममनका रातग प्राप्त छात्रवृणत्तभा छनौट बई सयकायी तनकाम, 

र्वश्वर्वद्यारमहरूफाट अध्ममनभा जाने व्मणक्तहरू अध्ममन ऩश्च्मात त्मस्ता धेयै 
व्मणक्तहरू र्वदेशभै स्थामी तबसा य नागरयकता तरई उतै फसी देशभा जनशणक्त 
उत्ऩादनका रातग प्राप्त हनेु छात्रवृणत्तको दरुुऩमोग बएको हुॉदा ऩययाि 
भन्त्रारम भापि त छात्रवृणत्तभा जाने व्मणक्तहरूको रगत भाग गयी छात्रवृणत्त 
ऩाउनेहरू र्वदेशभा नै फस्ने कामि नेऩारको र्हत य कानूनर्वरुि यहेको । 

2073/10/20 

152.  

कारसैनी साभदुार्मक वन उऩबोक्ता सभहू, तभुाििाद -६ अछाभका अध्मऺ य 
कामि सभूहका ऩदातधकायीहरू सभेतरे गॊगा योणजन एण्ड टऩेण्टाइन कम्ऩनी, 
गनाऩयु फाॉकेसॉग र्वगत ८/९ वषिदेणि िोटो सॊकरन सम्झौता गयी योमल्टी 
फाऩत रु. ७ देणि ८ रािका दयरे प्राप्त हुॉदै आएको यकभ सभूहका 
अध्मऺ, सणचव तथा ऩदातधकायीहरूको तभरोभतोभा र्हनातभना बएको । 

2073/10/20 

153.  

नवरऩयासी णजल्रा फदिघाट नगयऩातरकाको कामािरमका तत्कारीन  
कामिकायी अतधकृत य रेिाऩाररे कामािरम प्रमोजनका रातग बवन बाडाभा 
तरई व्मणक्तगत रूऩभा प्रमोग गयेको तथा नमाॉ बवन तनभािण कामिभा सभेत 
अतनमतभतता गयेको । 

2073/11/02 

154.  

णजल्रा कृर्ष र्वकास कामािरम, कैरारीफाट आ.व.२०७०/०७१ को 
यानीजभया कुररयमा तसॊचाइ आमोजनातपि को स्वीकृत कामिक्रभ अन्तगित 
िरयद बएको यासामतनक भर िरयद भात्रा बन्दा ज्मादै न्मून भात्राभा र्वतयण 
गयी नक्करी तफर बयऩाई फनाई अतनमतभतता गयेको, िरयद बएको यासामतनक 
भर फजाय भूल्मबन्दा फढी यकभभा िरयद गरयएको य उक्त भर बायतफाट 
अवैध रूऩभा आमात बएको साथै गणुस्तयहीन यहेको । 

2073/11/09 

155.  नवरऩयासी णजल्रा, दमु्कीफास गा.र्व.स. का तत्कारीन  गा.र्व.स. सणचव 2073/11/09 
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कृष्णप्रसाद अमािररे तन:शलु्क सऩुानेट झरु र्वतयण गदाि िाजा िचि बनी 
प्रततव्मणक्त रु.२५।- उठाएको य िर्टएका कभिचायीहरूको होटरफास, िाना 
य िाजा िचि बनी र्कते तफर फनाई अतनमतभतता गयेको । 

156.  
र्वतबन्न तनजी अस्ऩतारहरूरे तनमभर्वऩयीत स्वास््म य वातावयणभा 
प्रत्मऺरूऩभा असय ऩान ेऩयुानो भेतडकर उऩकयणहरू तनवािध आमात गयेको, 
एउटै उऩकयणभा सयकायराई 1 कयोडबन्दा फढी याजश्व घाटा बएको । 

2073/11/09 

157.  
नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण हनुऩुने र्हभार हाइड्रोभा यहेको मनुाइटेड 
तभसन टु नेऩारको शेमय तथा अचर सम्ऩणत्त र्वदेशी व्माऩायीहरूरे रैजान 
रागेको । 

2073/11/09 

158.  

णजल्रा स्वास््म केन्र जरेश् वय आमवेुद औषधारम भहोत्तयी अन्तगितको भटीहानी 
आमवेुद औषधारमको तनभािणसम्फन्धी कामिका रातग ठेक् का तरएको ठेकेदाय जम 
गोर्वन्द तनभािण सेवा जरेश् वय-२ का प्रोऩाइटय, तनजको  छोया णजतेन्र साह य याभ 
शॊकय साहसभेतरे गैयकानूनी रूऩभा आपै तफर फनाई रगत इणस्टभेट अनसुायको 
काभ नगयी धाकधम्की देिाई आ.व. २०६७/०६८ भा णजल्रा स्वास््मकेन्र 
जरेश् वय आमवेुद औषधारम भहोत्तयीफाट रु.२,३८,००८।३२ ऩैसा फयाफयको चेक 
यकभ फझेुको । 

2073/11/09 

159.  

णजल्रा णशऺा कामािरम, फायाका रेिा अतधकृत र्वश्वनाथप्रसाद जैसवायरे 
णजल्रा णशऺा कामािरमफाट तनकासा हनेु यकभभा ३० प्रततशत यकभ तरएय 
भात्र तनकासा गने¸ यकभ नददएभा िाता नम्फय पयक ऩान,े तनकासा ददन 
र्ढरा गने रगामतका कामि गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

2073/11/09 

160.  जनता तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम सरेभऩयु¸ सरािहीका वतिभान प्रधानाध्माऩक 
धभिदेव यामरे उक्त र्वद्यारमको सम्ऩणत्त र्हनातभना गयेको । 2073/11/09 

161.  

णजल्रा डोटी, ददऩामर तसरगढी नगयऩातरका वडा नॊ 9 काराऩातार बने्न 
स्थानभा िानेऩानी आमोजना सॊचारन गदाि उऩबोक्ता सतभततका अध्मऺ 
शॊकयफहादयु फोहया य कामािरम सहमोगी धनफहादयु फोहयासभेतरे ऺेत्रीम 
िानेऩानी कामािरम, याजऩयुफाट २ कयोडबन्दा फढी यकभ र्वतनमोजन गयाई 
िानेऩानीबन्दा ऩतन तसॊचाइ प्रमोजनका रातग एकर व्मणक्तको स्वाथिका रातग 
प्रमोग गयी यकभ दरुुऩमोग गयेको । 

2073/11/09 

162.  
भारऩोत कामािरम, सरािहीका कामािरम प्रभिु दीघिनायामण ऩौडेररे सोही 
कामािरमका ना.स.ु भकेुश तसॊहसॉग तभरी णजल्रा प्रशासन कामािरमफाट 
योक् का यात न रेिी ऩठाइएको जग्गा याजीनाभा ऩास गयी ददएको । 

2073/11/12 

163.  

ऩसाि णजल्रा र्वश्राभऩयु गा.र्व.स. सणचव ऩदभा कामियत हुॉदा जमनायामण 
प्रसाद चौयातसमारे ऩुॉजीगत रगामत कामािरम सॊचारन िचिसभेत तफना मोजना 
येकडि नयािी गा.र्व.स. का प्रतततनतधहरूसॉग छरपर नै नगयी काल्ऩतनक 
नाभसभेत यािी गा.र्व.स.को यकभ र्हनातभना गयेको । 

2073/11/12 

164.  

यौतहट णजल्रा अन्तगित र्वतबन्न ठाउॉको वन जॊगरभा रूि काटी पडानी 
बएको सन्दबिभा णजल्रा वन कामािरम, यौतहटफाट बएको चेकजाॉचको क्रभभा 
अनतधकृत रूऩभा रूि काटी पडानी गयेको य सो एरयमाभा िर्टएका 
कभिचायीराई कुनै कायफाही नगयी पुकुवा गयेको । 

2073/11/12 

165.  काभ्र े णजल्रा अन्तगित तसऩारी णचराउने, िाऩािचोक य कटुन्जेफेंसी 2073/11/20 
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गा.र्व.स.को रातग सञ्चातरत सेती णशकायी िानेऩानी आमोजना उऩबोक्ता 
सतभततभा एउटै दाजबुाइ, काका बततज सभूह तभरी फजेटराई मोजना ऩूया 
गनिबन्दा दहुनुो गाईको रूऩभा प्रमोग गयेको, तससािानी गा.र्व.स.भा 
िानेऩानीको सभस्मा उत्ऩन्न गयेको, ऩूवि स्वीकृत भहुानबन्दा १५ र्क.तभ. 
नणजक भहुान कामभ गयी सातफककै इणस्टभेटराई कामभ गयी णजल्रा 
िानेऩानी तथा सयसपाइ तडतबजन कामािरम य उऩबोक्ता सतभततको 
तभरोभतोभा कयोडौं रुऩैमाॉ भ्रष्टाचाय गने अतबप्रामरे याजनीततक ऩाटॊका 
प्रतततनतध य सभाजसेवीहरूराई सभेत कुनै जानकायी नगयाएको । 

166.  
तत्कारीन सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान आमोग झाऩाका ऩदातधकायीहरू य 
कभिचायीसभेत सॊरग्न बई नाऩी तनयीऺक भानकुभाय प्रधानराई जग्गा 
उऩरब्ध गयाएको । 

2073/11/20 

167.  

णजल्रा कर्ऩरवस्त ु बगवानऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. ५ नयैनाऩयु अवणस्थत 
अचयजनाथ प्रा.र्व. नयैनाऩयुभा प्रा.र्व. (दवतीम) तहको णशऺक र्ऩॊगरप्रसाद गडरयमा 
(ऩार) रे नक्करी प्रभाण ऩत्र ऩेस गयी प्रा.र्व. प्रथभ ऩदभा सेवा प्रवेश गयी दवतीम 
ऩदभा  फढुवासभेत बएको । 

2073/11/20 

168.  

इराभ णजल्राको भहभाई गाउॉ र्वकास सतभततभा भहभाई िानऩेानी आमोजना 
तनभािणको क्रभभा िानेऩानी तथा सयसपाइ तडतबजन कामािरम इराभका 
कभिचायीहरू य भहभाई िानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सतभततका अध्मऺ 
शन्तयाभ मोङहाङको तभरेभतोभा भ्रष्टाचाय बएको । 

2073/11/20 

169.  वादी नेऩार सयकाय, प्रततवादी मोगेन्र भण्डरसभेत बएको ठगी भदु्दा 
सम्फन्धभा । 2073/11/30 

170.  

तडतबजन सडक कामािरम ऩाटन फैतडीको दाच ुिरा नॊ.3 फैतडी सडक अन्तगित 
Contract No. RSDP AF-WUP-ICB-GD-2A, ऐरयछेनादेणि भेरिेतसम्भको 
सडक तनभािण गनि तनभािण व्मवसामी राभा ताभाङ तफरुवा जे. बी. सॉग 
रु.१४,८३,७६,४१२।८० (भ्माटसर्हत) भा सम्झौता बएको, तनभािण 
व्मवसामीरे सडकको ऩानी फतगयहेको स्थानभा रु.८६,८६,१२५।८७ यकभ 
फयाफयको ओटातसरको सम्झौताफभोणजभको काभ गनि फाॉकी यहेको अवस्थाभा 
तडतबजन सडक कामािरम नॊ. ३ ऩाटन फैतडीरे ठेकेदायराई बकु्तानी ददएको, 
आमोजना प्रभिु, कन्सल्टेन्ट य तनभािण व्मवसामीको कभजोयीका कायणरे 
Contract No. RSDP AF-WUP-ICB-GD-2A को Defect Liability Period 

(DLP) को सभमावतध सभाप्त नहुॉदै रु.८६,८६,१२५।८७ यकभभा तसर्िन े
तनभािण कामिभा सडकको उक्त चेनजेको अन्म काभ थऩी अको ठेक्का MD. 
को सूचना तनकारी रु.18,58,75,948।95 भा सम्झौता गयी याज्मराई 
थऩ व्ममबाय ऩायेको । 

2073/11/30 

171.  
र्हभारमन फैंक तरतभटेडका सॊचारक यहेका र्वजमफहादयु शे्र्को सॊरग्नता 
यहेको/र्वत्तीम स्वाथि जोतडएको कम्ऩनीभा उक्त फैंकफाट प्रदान गरयएको कजाि 
सरु्वधाको कायोफायभा कानूनर्वऩयीतका कामि बएको । 

2073/11/30 

172.  
गोयिा तनवासी सतुभत्रा कुॉ वयको ऩासऩोटि नॊ. 05455755 प्रमोग गयी 
सणुस्भता र्वश्वकभािरे व्मणक्तगत श्रभ स्वीकृतत तरई र्वदेश गई सतुभत्रा कुॉ वयराई 
कतायभा सभस्मा ऩयेको । 

2073/12/03 

173.  र्व.र्व.ऩी. प्रा. सोनाऩयु, सनुसयीकी णशणऺका बगवतीकुभायी र्वश्वासरे शैणऺक 2073/12/03 
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मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩत्र ऩेस गयी तनमभर्वऩयीत कामि गयेको । 

174.  
भहोत्तयी, हरिोयी गाउॉ जङ्गा नदीभा RAIDP (Rural Access Improvement 

and Decentralization Project) फाट फनेको ऩरुभा ओबयतसमय भाधभेन्र 
चौधयीरे गणुस्तयीम तनभािण कामि नगयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

2073/12/03 

175.  फैतडी णजल्रा उदमदेव गा.र्व.स. कामािरमका प्रार्वतधक सहामक रक्ष्भण तसॊह 
भहतारे साभाणजक सयुऺा बत्ताभा अतनमतभतता गयेको । 2073/12/03 

176.  

यार्िम प्राथतभक र्वद्यारम, र्वसनुऩयु गा.र्व.स. वडा नॊ. ४ फायाका तनवतिभान 
प्रधानाध्माऩक याभर्वरास प्रसाद मादवरे र्वद्यारमभा प्राप्त बएको सयकायी 
यकभ आफ्नो अनकूुर एकात्भक रूऩभा िचि गने गयेको ददवािाजा, 
छात्रावृणत्त, ऩाठ्यऩसु्तक, शौचारम रगामत आमस्रोत र्हनातभना गयेको । 

2073/12/10 

177.  

भहोत्तयी णजल्रा, भाइस्थान गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ णस्थत टुटेश्वयनाथ साझेदायी 
वन अन्तगित ऩने साझेदायी वनभा यहेको काॉचो ठाडो सिवुाको रूि काटी 
४२८ थान गोतरमा णजल्रा वन अतधकृत र्वद्यानाथ झाको प्रत्मऺ तनगयानी य 
तनदेशनभा काटी, कटाई वन पडानी गयी व्मणक्तगत रूऩभा गैयकानूनी पाइदा 
तरएको य यािऩतत चयेु सयॊऺण कामिक्रभ अन्तगितको तफरुवा उत्ऩादन गने 
कामिभा णजल्रा वन अतधकृत र्वद्यानाथ झारगामतरे तफरुवा उत्ऩादनभा 
अतनमतभतता गयेको । 

2073/12/10 

178.  

सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण र्वबाग अन्तगितको नमाॉ सहय आमोजनाफाट 
र्पददभ, िकुोट य चौयजहायीभा एकीकृत जग्गा र्वकासको Detail Project 

Report (DPR) तमाय तथा कामािन्वमन रगामतको काभका रातग ऩयाभशिदाता 
छनौट गदाि सहयी र्वकास तथा बवन तनभािण र्वबागका भहातनदेशक तथा 
कभिचायीहरूको तभरेभतोभा कयोडौंको आतथिक चरिेर गयेको । 

2073/12/10 

179.  
णजल्रा सिेुत, वीयेन्रनगय नगयऩातरका वडा नॊ. ६ णस्थत घण्टाघय चोकदेणि 
हर्टमा चोकसम्भको सडक िण्ड वीयेन्रनगय नगयऩातरकावाया हारै कारोऩते्र 
गरयएको सडक गणुस्तयहीन तनभािण कामि गयी भ्रष्टाचाय बएको । 

2073/12/10 

180.  

मशोदा उच्च भाध्मतभक र्वद्यारमको बवन तथा ऩिािर तनभािणभा अतनमतभतता 
गयेको, छात्रवृणत्त र्वतयण नगयेको, र्कते दस्तित गयी णशऺकको तरफ 
तनकारी भ्रष्टाचाय गयेको, र्वद्यारमको रु.४ राि तनकारी णजल्रा णशऺा 
कामािरमका कभिचायीहरूराई ददई यकभ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको बनी 
प्रधानाध्माऩक णशवनन्दन भेहताउऩय तथा स्रोतव्मणक्त फारायाभ येग्भी, बतूऩूवि 
प्रधानाध्माऩक नेत्रफहादयु साउद, र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ 
िड्क तसॊह योकामा सभेतरे जारसाजी तरयकारे भराई प्रधानाध्माऩक ऩदफाट 
हटाई र्वद्यारमको तफर बयऩाई सभेत तरभातथ गयी णशऺा तनमभावरीर्वऩयीत 
भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको । 

2073/12/10 

181.  
तछयेश्वय उच्च भाध्मतभक र्वद्यारम सिवुा भहेन्रनगय धनषुाका प्रधानाध्माऩक 
फरयाभप्रसाद मादव य सोही र्वद्यारमका व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ 
भोहनकुभाय भाथेभा सभेतरे र्वद्यारमको यकभ र्हनातभना गयेको । 

2073/12/10 

182.  का.भ.न.ऩा.वडा नॊ. 35 तीनकुने सरु्वधानगयणस्थत सातफकको ऩतॉ जग्गाराई 
आफ्नो तनजी जग्गा दताि कामभ गयेको । 2073/12/17 

183.  यार्िम फीउ फीजन कम्ऩनी तरतभटेड, भतुम शािा कामािरम, इटहयी सनुसयीरे 
आ.व.2070/071 भा कृषकहरूराई प्रशोतधत गहुॉको फीउ तफक्री गदाि 2073/12/17 
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अतनमतभतता गयेको । 

184.  
णजल्रा सप्तयी, सायस्वय गाउॉ र्वकास सतभततको कामािरमका तत्कारीन सणचव 
सीतायाभ चौधयी य प्रार्वतधक सहामक भहेन्रप्रसाद मादवसभेतरे स्वीकृत 
मोजना अनसुायको कुनै ऩतन कामि ऩूया नगयी र्हनातभना गयेको । 

2073/12/17 

185.  णजल्रा स्वास््म कामािरम, सनुसयीका प्रभिु भहेशप्रसाद िनार य ना.स.ुश्माभ 
ऩोख्ररेसभेतरे सतु्केयी बत्ता र्वतयण सभेतभा अतनमतभतता गयेको । 2073/12/17 

186.  
न्मयुो अस्ऩतार, फाॉसफायीरे नेऩार भेतडकर काउणन्सरफाट स्वीकृतत नतरई 
ऩूवािधाय तथा फ्माकल्टीसभेत नऩगेुको अवस्थाभा MCH Neurosurgery 

कामिक्रभ सॊचारन गयेको । 
2073/12/17 

187.  

फाया णजल्रा अन्तगितका टेढाकट्टी य कचोवाि गाउॉ र्वकास सतभततका सणचव 
भहेन्रप्रसाद कुभॉ य टेढाकट्टी, गाउॉ र्वकास सतभततका प्रार्वतधक सहामक 
याजेशप्रसाद मादवरे साभाणजक सयुऺाको यकभ, र्वद्यतुीकयण य भाछाऩोियीभा 
बएको ठेक्काऩट्टाभा अतनमतभतता गयेको । 

2073/12/24 

188.  

नेऩार आमर तनगभरे इन्धन िरयद, बण्डायण य र्वतयण गदाि अतनमतभतता 
गयेको, कारोफजायी य ठगीका घटना फढेको, उऩबोक्ताहरूरे सहजरूऩभा 
ऩेट्रोतरमभ ऩदाथि य ग्मास प्राप्त गनि नसकेको, र्वयाट ऩेट्रोतरमभ प्रा.तर. फाट 
जरयवाना यकभ गभेुको, भेट्रोतरम्माक्सफाट हवाई इन्धन ल्माउदा अतनमतभतता 
गयेको । 

2073/12/24 

189.  साझा मातामात ऩलु्चोकभा र्वतबन्न अतनमतभतता बएको । 2073/12/24 

190.  
थाऩाथारीणस्थत ऩयोऩकाय प्रसूतत गहृ अस्ऩतारको प्राङ्गणभा यहेको 
दणऺणऩर्ट्टको बवन बत्काउने क्रभभा तनणस्कएका काठ, पराभ, तफजरुीका 
साभान तथा अन्म साभग्रीको दरुुऩमोग एवॊ फेचतफिन गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

2073/12/24 

191.  

गरयफी तनवायण कोषफाट भानव सॊसाधन केन्र फाजयुा भापि त साप्ऩाटा, गोत्री, 
जकुोट य जगन्नाथभा सॊचातरत गा.र्व.स बवन, तसॊचाइका आमोजनाभा 
उऩबोक्ता सतभतत स्वमॊरे तनभािण साभग्री िरयद गनुिऩनेभा गरयफी तनवायण 
कामिक्रभका कामिक्रभ सॊमोजक रक्ष्भण जोशीरे यकभ आपैं  तरएय 
गणुस्तयहीन तनभािण साभग्री िरयद गयी फढी भूल्म देिाई भ्रष्टाचाय गयेको । 

2073/12/24 

192.  

तत्कारीन फसर्वट्टी गाउॉ ऩञ्चामतका बतूऩूवि प्रधानऩञ्च चन्रहरय दास वैष्णव य 
बतूऩूवि उऩ-प्रधानऩञ्च रणिचन ऩणण्डतसभेतरे आतथिक वषि २०३९।४० य 
२०४०।४१ भा णजल्रा ऩञ्चामत सणचवारम धनषुाफाट गाउॉ ऩञ्चामत बवन 
तनभािण गनि जम्भा रु. ८,०००।– फझुी तरई कुनै काभ नगयी भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

2073/12/24 

193.  

णजल्रा फाया कफहीगोठ अन्तगित नेऩार यार्िम प्राथतभक र्वद्यारम जभतुनमा-९ 
का र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ भहेन्रप्रसाद मादव तथा 
प्रधानाध्माऩक यॊ णजतप्रसाद मादवसभेतरे र्वद्यारमराई प्राप्त बएको सयकायी 
यकभ अतनमतभतता गयेको । 

2073/12/28 

194.  

प्रवििक टाइम्स इनजॉ प्रा.तर. का नाभभा जायी बएको २५४ भे.वा. जतडत 
ऺभताको गोयिा णजल्राभा ऩर्हचान बएको फढुीगण्डकी जरर्वद्यतु 
आमोजनाको र्वद्यतु उत्ऩादनको सवेऺण अनभुतत ऩत्रको सभम मथेष्ट फाॉकी 
हुॉदाहुॉदै एक्कासी तफना जानकायी सो प्रा.तर. को अनभुतत ऩत्र िोसी सातफकको 
कम्ऩनीको ऩनुयावेदन गने म्मादको सभेत अवहेरना गयी गोप्मरूऩभा 

2073/12/28 
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अतनमतभतताऩूविक नौसेनी हाइड्रो नाभको कम्ऩनीराई सो सवेऺण अनभुतत ऩत्र 
जायी गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि गयेको । 

195.  

नेऩार रतरतकरा प्रऻा-प्रतत्ानका प्राऻ-ऩरयषदका सदस्म सणचव नवयाज 
बट्टरे ऩरयषद सदस्म तनभा घ्माम्छो राभा य रेिा शािाभा कामियत नामफ 
सबु्फा सतुधय ढुङ्गेर रगामतसॉग तभरेभतो गयी आतथिक अतनमतभतता गयेको, 
फैंक िाताफाट असान्दतबिक य अतनमतभत यकभ तनकारी आपूिसुी िचि गयी 
राभो सभमऩश्चात फैंक दाणिरा गन े गयेको, कुरऩततराई थाहा नददई 
ठेक्काऩट्टाको सम्झौता गयेको, अयतनको शातरक तनभािणको यकभ आपूिसुी 
प्रमोग गयी होल्ड गयी यािेको, फाभनप्रसाद गौतभराई ऐन तनमभर्वऩयीत 
प्रशासतनक र्वऻको ऩदभा सदस्म-सणचवरे तनमणुक्त ददएको । 

2073/12/28 

196.  
णजल्रा प्रशासन कामािरम काठभाडौ सभेतका कामािरमभा कामियत 
कभिचायीहरूको तभरेभतोभा बायतीम नागरयक चङु तेङ तमागरे याजन भगयको 
नाभभा ०६४३९७५२ नॊ. को नेऩारी याहदानी, एभ.आय.ऩी.तरएको । 

2074/01/07 

197.  

डोटी णजल्रा ततिातय गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ३ णस्थत इन्र उच्च 
भाध्मतभक र्वद्यारमको बवन तनभािणका रातग जाऩानी याजदूतावासरे म.ुएस. 
डरय ९४,५५६।- अनदुान सहमोग प्राप्त बएको, काभ सम्ऩन्न गनि २३ 
सेप्टम्फय २०१३ सम्भको अवतध तोर्कएकोभा तनददिष्ट सभमतबत्र काभ 
नबएको, बवनको तडजाइन इणस्टभेटफभोणजभ काभ नबएको, नेऩार सयकायको 
अनभुतत तफना सहमोग यकभ प्राप्त बएको, ऩृ् वी शाहीको अध्मऺताभा 
गैयकानूनी ढङ्गरे सतभतत गठन गयी आतथिक ऐन तनमभ ऩारना नगयी िचि 
गयेको । र्वद्यारम बवन तनभािण सतभततका अध्मऺ ऩृ् वी शाही य 
प्रधानाध्माऩक तभनफहादयु शाही दवैुको तभरेभतोभा िचि बकु्तानीको नक्करी 
तफर फनाई जाऩानी याजदूतावासभा ऩेस गयेको । 

2074/01/07 

198.  

णजल्रा डोटी, गाउॉ र्वकास सतभतत गगडुा अन्तगितको जनकल्माण साभदुार्मक 
वन ऺेत्रभा ऩन ेसतुििार बने्न ठाउॉभा  वन अततक्रभण गयी व् माऩाय व्मवसाम 
गदै आएका सोही गा.र्व.स. तनवासी धभि तसहॊ फभराई जानकायी गयाई सो 
ऺेत्र छोड्न ३ हपे्त सूचना गरयएकोभा तनजरे उक्त वन ऺेत्र छाड्न ुसट्टा अरू 
व्मणक्तहरूराई सभेत फस्न रगाई घय फनाएको, उऩ स्वास््म चौकीभा 
अतसस्टेन्ट हेल्थ वकि य (अ.हे.व.) ऩदभा कामियत बए ऩतन र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभतत अध्मऺ बई र्वद्यारम य स्वास््म चौकीको बवन तनभािणभा 
आतथिक अतनमतभतता गयेको ।  

2074/01/07 

199.  

णजल्रा णशऺा कामािरम, सप् तयीका रेिाऩार काभेश् वय साहरे र्वद्यारमफाट 
५० प्रततशत कतभसन तरई दोहोयो तनकासा ददएको य सातफक ऩणब्रक यार्िम 
प्राथतभक र्वद्यारम हार तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम कञ् चनऩयु-४ सप् तयीका 
प्रधानाध्माऩक याभकृष्ण सेठरे १२ भर्हनाको तरफ तनकासा तरनऩुनेभा १६ 
भर्हनाको तरफ तनकासा तरएको । 

2074/01/11 

200.  

कृर्ष साभग्री कम्ऩनी तरतभटेडरे ४२ हजाय तरटय झोर भर कतभसन िाई 
िरयद गयी जम्भा ८ हजाय तफक्री गयी फाॉकी भरको तफक्री गने सभमावतध 
सभेत सभाप्त बइसकेकोरे करयफ २ कयोड नोक्सानी गयेको, कभ कफोर गने 
भ्मारेन्सी इन्टयनसेरको फोरऩत्र अस्वीकृत गयी फढी कफोर गने साभसङु 
कम्ऩनीको फोरऩत्र स्वीकाय गयेको, १६ हजाय भे.टन बतभिक कम्ऩोष्ट भर 

2074/01/11 
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भाटो तभसाइ तफक्री गदाि र्कसानरे थाहा ऩाई िरयद नगदाि करयफ २ कयोड  
नोक्सानी गयेको, कम्ऩनीको र्वतनमभ नै र्कते फनाई १५० जनाबन्दा फढी 
आफ्ना नातेदायराई य यकभ तरई अन्म कभिचायी बनाि गयेको । 

201.  

काठभाडौं णजल्रा कऩन गाउॉ र्वकास सतभतत वडा नॊ. ५ 'ग' को र्कत्ता नॊ. 
११२ ऺेत्रपर ०-१४-२-०, र्कत्ता नॊ. १४४ ऺेत्रपर २-४-०-० बई 
आनन्द फज्राचामि य उत्तभकुभाय शे्र्को सॊमकु्त नाभभा जग्गाधनी प्रभाण ऩजुाि 
कामभ यहेको य र्कत्ता नॊ. १११ ऺे.प. ०-२-२-० बई आनन्द फज्राचामिको 
नाभभा  जग्गाधनी प्रभाण ऩजुाि कामभ बएका जग्गाहरू ६ नॊ. नाऩी टोरीफाट 
नमाॉ नाऩी बई हारसातफक गयी सोहीफभोणजभको जग्गाधनी प्रभाण ऩजुाि कामभ 
गयी आपूहरूरे प्राप्त गयेको य सो जग्गाको भारऩोत कामािरम चाफर्हरफाट 
हारसातफक अद्यावतधक गयाउन भात्र फाॉकी यहेको हुॉदा सोही कामिका रातग 
तभतत २०७१/१/२४ भा भारऩोत कामािरम चाफर्हरभा जाॉदा भोठ तबडाउने 
क्रभभा आपूहरूरे नाऩी टोरीफाट हारसातफक गयी तभतत २०६3/१०/०५ 
भा नै ऩजुाि तरएको जग्गा र्कत्ता नॊ. १११, ११२, १४४ सभेतको तभतत 
२०६५/०७/०८ को तनणिमरे दताि फदय बएको बनी जतनएको भेयो दताि 
शे्रस्ता नै फदय बएको ऩाइएको हुॉदा यीतऩूविक एकऩटक दताि बइसकेको 
जग्गा सॉतधमायहरू बीभसेन िड्का य प्रतीक प्रधानको तनवेदनका आधायभा 
प्रततवाद गने भौकासभेत नददई तभतसरसभेत गामफ गयी आपैं रे गयेको तनणिम 
आपैं रे फदय गयी कानूनर्वऩयीत कामि गयेको । 

2074/01/11 

202.  

णजल्रा ऩसाि भहादेवऩट्टी गाउॉ र्वकास सतभततका सणचव उभे प्रसाद याउत 
मादवरे आतथिक वषि २०६७/०६८ भा भहादेवऩट्टी गाउॉ र्वकास सतभततराई 
तनकासा बएको र्वकास फजेट, साभाणजक सयुऺा बत्ता य फार सॊयऺण अनदुान 
यकभ र्वतयणभा अतनमतभतता गयेको । 

2074/01/11 

203.  

णजल्रा सोरिुमु्फ,ु सल्रेयी गा.र्व.स. वडा नॊ. ८ फस्ने र्ङभा नोवुि शेऩािरे 
भारऩोत कामािरम, तडल्रीफजायको यणजिेसन नम्फय ८४१५ तभतत 
२०४८/१२/१८ फाट यणजिेसन तरित ऩारयत गयी तरएको जोयऩाटी 
गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ (ि) र्कत्ता नम्फय २५३ ऺेत्रपर ०–८–२–० योऩनी 
जग्गा अन्म व्मणक्तरे र्कते गयी भारऩोत कामािरम, चाफर्हरफाट यणजिेसन 
नम्फय १६९ (ग) तभतत २०६७/०४/१४ रे यभा रम्सारराई तफक्री  
गयेको । 

2074/01/14 

204.  

यसवुा णजल्राको कातरकास्थानभा अवणस्थत कातरका क्माम्ऩसभा व्मवस्थाऩन 
सतभततका अध्मऺ प्रभेफहादयु ताभाङरे बवन तनभािणका रातग णजल्रा र्वकास 
सतभतत,  तनवािचन ऺेत्र र्वकास कामिक्रभ,  शाणन्त भन्त्रारम य अन्म र्वतबन्न 
तनकामफाट एउटै शीषिकभा फजेट र्वतनमोजन गयाई केही फजेट यकभरे काभ 
गयी फाॉकी यकभ र्हनातभना गयेको । 

2074/01/14 

205.  

यार्िम आवास कम्ऩनी तरतभटेड, मोजना कामािरम नवरऩयासी अन्तगित 
गौतभफिु आवास ऺेत्रभा र्कस्ताफन्दीभा घडेयी िरयद मोजना अन्तगितका 
र्कस्ता फझु्ने फझुाउने रगामत जग्गा उऩरब्ध गयाउने कामिभा बेदबाव गयी 
मोजनाको साविजतनक जग्गा फेची भ्रष्टाचाय गयेको । 

2074/01/14 

206.  नेऩार भेतडकर काउणन्सररे प्राइबेट भेतडकर करेजसगॉ तभरोभतो गयी 
अतनमतभत तरयकारे करेज सञ्चारन गनि भाऩदण्डर्वऩयीत स्वीकृतत ददई 2074/01/14 
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भ्रष्टाचाय गयेको तथा नेऩार भेतडकर काउणन्सरको तभरोभतोभा ऩूवािधाय फेगय 
सम्फन्धन ददने गयेको । 

207.  
णजल्रा स्वास््म कामािरम जमु्रारे औषतध िरयद गदाि प्रचतरत कानूनको 
ऩारना नगयेको, औषतध स्टोय भौज्दात हुॉदाहुॉदै िरयद गयेको य कम्प्मटुय 
िरयद गदाि वास्तर्वक भूल्मबन्दा अत्मतधक फढी भूल्मभा िरयद गयेको । 

2074/01/14 

208.  

येरवे र्वबागरे भेची भहाकारी येरवे ऩरयमोजना अन्तगित भेची भहाकारी 
येरवेको फटुवर-रभही िण्डको र्वस्ततृ इणन्जतनमरयङ सवे तडजाइन गने 
कामिको ऩयाभशिदाता तनमणुक्त गने क्रभभा उक्त कामि सूचीकृतका रातग ३ 
वषिअगातड सूचना तनकारेको य सूचीकृत हनेु तफणत्तकै Request for proposal 

(RFP) भाग गनुिऩनेभा नभागी ३ वषि योकेय कोरयमनसभेत काभ गरययहेको 
ऩयाभशिदाताको ऩयुानो ठेक्काको अवतध सर्कने फेरासम्भ उसैराई ठेक्का ऩान े
भनसामरे सभम तभराई RFP जायी गरयएको । 

2074/01/14 

209.  कारयदह प्राथतभक र्वद्यारम रुऩन्देहीकी णशणऺका येिा मादवरे प्राथतभक 
र्वद्यारम तहको अध्माऩन अनभुतत ऩत्र नक्करी ऩेस गयी अध्माऩन गयेको । 2074/01/21 

210.  

णचतवन णजल्राणस्थत बयतऩयुभा यहेको करेज अप भेतडकर साइन्सरे 
सयकायी स्वातभत्वभा यहेको बयतऩयु अस्ऩतारको जग्गा अनतधकृत रूऩभा 
णजल्रा भारऩोत कामािरमभा योक्का यािी नेऩार इन्बेस्टभेन्ट फैंकफाट यकभ 
तनकारेकारे भेतडकर करेजका सॊचारक, भारऩोत कामािरम य फैंकका 
कभिचायीहरूको तभरेभतोभा गैयकानूनी कामि बएको । 

2074/01/21 

211.  

भारऩोत कामािरम झाऩाका ना.स.ु िगेन्र काककीलरे तभतत 2069/02/06 
गते कृर्ष र्वकास फैंक तर. शािा कामािरम र्वतािभोडफाट णजल्रा झाऩा, 
सरुुङ्गा तनवासी ज्मोततकुभाय उप्रतेीराई तनजकै नाभभा दताि कामभ यहेको 
झाऩा णजल्रा, तत्कारीन  सरुुङ्गा गा.र्व.स. वडा नॊ. 9 को र्कता नॊ. 3386 
ऺेत्रपर 3184.4 को जग्गा तधतो यािी होटर, तभर व्मवसाम सॊचारन 
गनि ऋण तरने प्रमोजनका रातग सम्फणन्धत भारऩोत कामािरमफाट 
दृर्ष्टफन्धकको तरित ऩारयत गदाि तनज ऋणीरे सॊचारन गयेका होटर 
भानसयोवय एण्ड रज रगामत अन्म व्मवसाम तथा पभिसभेत यहेकोभा 
ततनको कय चकु्ता गयेको प्रभाण ऩेस गनि रगाउनऩुनेभा सो नगयी 
र्वचौतरमाभापि त एक हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ घूस तरई फेयीतसॉग तरित 
ऩारयत गयेको य याज्मरे प्राप्त गनुिऩने कयसभेत छरी गयेको । 

2074/01/25 

212.  

सयस्वती तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम, कल्रेयी, धाददङका प्रधानाध्माऩक जगन्नाथ 
नेऩाररे र्वद्यारमभा स्थामी रूऩभा कामियत णशऺकहरू फरयाभ िततवडा, 
ऩूणिप्रसाद िततवडा, णशव िततवडा, बवनी िततवडा, गोभा िततवडा य ततरक 
िततवडाको र्व.सॊ. २०५४ सारको कभिचायी सॊचम कोषभा जम्भा गनुिऩने 
सॊणचत यकभ दाणिर नगयी भनऩयी तरयकारे िचि गयेको । 

2074/02/16 

213.  
धाददङ णजल्रा थाके्र गा.र्व.स., वाड नॊ. १ णस्थत भहाङ्कारेश्वयी उच्च 
भाध्मतभक र्वद्यारमका प्रधानाध्माऩक याजेन्र आचामिरे बवन तनभािण य 
णशऺक तनमणुक्तभा आतथिक अतनमतभतता गयेको । 

2074/02/18 

214.  
णजल्रा कॊ चनऩयु शकु्रापाॉटा वन्मजन्त ु आयऺणफाट र्वस्थार्ऩतराई जग्गा 
र्वतयण गदाि गैयर्वस्थार्ऩत ऩदभ तसॊह धाभीसभेत छ जनाराई णजल्रा कॊ चनऩयु 
गा.र्व.स. याभऩयु र्वरासीऩयु ढक्का फल्क र्क.नॊ. 73 देणि 78 सम्भको जग्गा 

2074/02/18 
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र्वतयण गने क्रभभा अतनमतभत तरयकारे झठुा र्ववयणको आधायभा जग्गा 
उऩरब्ध गयाउने शेयतसॊह ठगनु् नासभेतराई कानूनी कायफाही गयी ऩाऊॉ  । 

215.  
णजल्रा तसयहा फरही गाउॉ र्वकास सतभततको वडा १-९ भा र्वद्यतुीकयण गनि 
गदठत उऩबोक्ता सतभततका अध्मऺ णशवनाथ मादवरे र्वद्यतुीकयणका साभान 
िरयद गदाि र्वतबन्न अतनमतभतता गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

2074/02/22 

216.  तत्रमगुा नगयऩातरकाभा गैयकानूनी रूऩभा कभिचायी तनमणुक्त तथा फढुवा  
गयेको । 2074/02/22 

217.  

वीयेन्र भाध्मतभक र्वद्यारम, दमानगय रुऩन्देहीभा णशऺक तथा र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततको तभरेभतोभा र्वद्याथॉहरूफाट टु्यसन बनी रु.६,०००।- 
शलु्क तरएको, र्वद्याथॉफाट उठाइएको यकभ दाभासाहीरे फाॉडी 
रु.१५,०००।- सम्भ थऩ सरु्वधा तरएको, णशऺकहरूरे अन्म सॊस्थाभा सभेत 
काभकाज गयी दोहोयो सरु्वधा तरएको, णशऺकहरूभध्मे कततऩमरे तनजी 
र्वद्यारम िोरेको । 

2074/02/29 

218.  

यार्िम भाध्मतभक र्वद्यारम वीयेन्र फजाय- ०४ धनषुाका णशऺक र्वशेश्वय 
शभािरे २०६४।०२।२३ भा तनमणुक्त बई हारसम्भ णशऺा तनमभावरीराई  
तभची तनमणुक्त तभततबन्दा धेयै ऩतछ नक्करी अध्माऩन अनभुततऩत्र ऩेस गयी 
णजल्राका केही स्रोत व्मणक्तहरूराई आतथिक प्रबावभा ऩायी नेऩार सयकायको 
यकभ तरफ बत्ता िाएको । 

2074/02/29 

219.  

इराभ णजल्राको साङरुम्फा गाउॉ र्वकास सतभततको १, ३, ४ य ६ भा ऩन े
सटके नाभको ऩर्हयो योकथाभका रातग र्वतबन्न तनकाम भापि त २०६७ 
सारभा ४ राि, २०६८ सारभा रु. ३५ राि, २०६९ सारभा १० राि 
य २०७० सारभा १९ राि गयी हारसम्भ जम्भा ६८ राि तनकासा 
बएकोभा साङरुम्फा गैयी गाउॉ सटके ऩर्हयो तनमन्त्रण तथा वातावयण सॊयऺण 
उऩबोक्ता सतभतत अध्मऺ एवॊ यत्नरक्ष्भी तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारमका णशऺक 
भहेन्र याई, सो उऩबोक्ता सतभततका सणचव छत्रफहादयु तरङ्दभ, कोषाध्मक्ष्म 
सोभभामा याई, सदस्म धम्फ ुजफेग ु तथा सम्फणन्धत तड. ई. को सॊरग्नताभा 
उऩबोक्ता सतभततराई तनकासा गरयएको यकभफाट काभै नगयी भ्रस्टाचाय 
गयेको । 

2074/02/29 

220.  भहोत्तयी णजल्रा र्टकुतरमा फजायदेणि फनौटा यौजा सडक िण्डको भभित 
सधुाय एवॊ तनभािण काभको रातग छुट्याइएको यकभ अतनमतभतता बएको । 2074/03/05 

221.  शाणन्त आदशि क्माम्ऩ सव्मासी ४ फझाङको बवन तनभािण कामि सम्ऩन्न गदाि 
र्वश्वर्वद्यारम अनदुान आमोगफाट तनकासा बएको यकभ र्हनातभना गयेको । 2074/03/05 

222.  

नेऩारका भेतडकर करेजहरू आवश्मक ऩूवािधायतफना नै सॊचारन बएको,  

गणुस्तय एकदभै न्मून यहेको, अध्माऩक तथा र्वद्याथॉहरूसभेत बायतीमभूरका 
नक्करी हनेु गयेको रगामत भेतडकर काउणन्सरको तभरोभतोभा भेतडकर 
करेजहरूरे अतनमतभतता गयेको । 

2074/03/05 

223.  

नेऩार भेतडकर काउणन्सररे प्राइबेट भेतडकर करेजसगॉ तभरोभतो गयी 
अतनमतभत तरयकारे करेज सञ्चारन गनि भाऩदण्डर्वऩयीत स्वीकृतत ददई 
भ्रष्टाचाय गयेको, नेऩारका भेतडकर करेजहरू आवश्मक ऩूवािधायतफना नै 
सॊचारन बएको, गणुस्तय एकदभै न्मून यहेको, अध्माऩक तथा र्वद्याथॉहरूसभेत 
बायतीमभूरका नक्करी हनेु गयेको रगामत भेतडकर काउणन्सरको तभरोभतोभा 

2074/03/05 
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भेतडकर करेजहरूरे अतनमतभतता गयेको । 

224.  

2072 सार वैशाि 12 गते गएको भहाबकूम्ऩ य त्मसका ऩयाकम्ऩनका 
कायण हनु गएको धनजनको ऺतत ऩश्चात ् उिाय य याहतका रातग यार्िम 
तथा अन्तयािर्िम सॊघसॊस्था, तभत्र याष्टहरू, दात ृतनकाम एवॊ व्मणक्तगत तवयफाट 
प्राप्त याहत यकभ एवॊ साभग्री र्वतयणभा व्माऩक दरुुऩमोग य अतनमतभतता 
बएको । 

2074/03/08 

225.  
फाॉके णजल्राको याप्तीऩारयका ९ गा.र्व.स. भा र्वद्यतुीकयण गने काभको ठेक्का 
तरन े ठेकेदाय याजेन्र तभश्ररे सभमभा काभ नगरयददॉदा नेऩार र्वद्यतु 
प्रातधकयणको कयोडौंको मोजना अरऩत्र बएको । 

2074/03/15 

226.  

नेऩारका भेतडकर करेजहरू आवश्मक ऩूवािधाय तफना नै सॊचारन नबएको,  

गणुस्तय एकदभै न्मून यहेको, अध्माऩक तथा र्वद्याथॉहरूसभेत बायतीमभूरका 
र्वद्याथॉ नक्करी हनेु गयेको रगामत भेतडकर काउणन्सरको तभरोभतोभा 
भेतडकर करेजहरूरे अतनमतभतता गयेको । 

2074/03/15 

227.  

तभतत 2072।04।21 गते प्रहयी गस्ती टोरीरे तनमतभत रूऩभा चेकजाॉच 
गने क्रभभा हेटौंडातपि फाट वीयगॊज जान रागेको फा47ऩ 6568 नॊ. को सवायी 
साधनभा ऩसाि णजल्रा फीयगॊज उऩभहानगयऩातरका वडा नॊ. 2 घय बई ऩसाि 
वन्मजन्त ु आयऺणभा सहामक सॊयऺण अतधकृतको रूऩभा कामियत भन्जयु 
अहभदरे आफ्नो साथभा फोकी ल्माएको रु.16,00,000।– पेरा ऩायी 
सोधऩछु गदाि अस्वाबार्वक व्मवहाय देिाउॉदै उक्त यकभको स्रोतसभेत 
नफताएकोरे सो सम्फन्धभा थऩ आवश्मक अनसुन्धानका रातग आमोगभा 
इराका प्रहयी कामािरम, तसभया फायारे ऩठाएको प्रहयी प्रततवेदन । 

2074/03/15 

228.  

जनता जन्दरतरता भा.र्व. रगामतका र्वद्यारमहरूभा बौततक तनभािणका 
कामिक्रभहरूभा बएको यकभ फेरुज ु देणिएको, र्वद्यारमहरूराई तनभािण कामि 
गनि ताकेता गदाि यकभ र्वद्यारमको िाताभा नऩगेुको बनी र्वद्यारमहरूफाट 
रेिी आएको । 

2074/03/15 

229.  

फाॉके णजल्राणस्थत सयस्वती भाध्मतभक र्वद्यारम, ऩनेरयमा, पते्तऩयुका र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ याजकुभाय फढुा, तनतभत्त प्र.अ. उषाकुभायी 
थाऩासभेतरे र्वद्यारम छातडसकेकी णशणऺका बीभकुभायी घतॉ भगयको र्कते 
बयऩाई गयी तरफ बत्ता तनकासा गयेको, र्वऻान ऩसु्तकारमको यकभसभेतभा 
अतनमतभतता गयेको । 

2074/03/19 

230.  
बानबुक्त प्राथतभक र्वद्यारम, हार तनम्न भाध्मतभक र्वद्यारम रारी, गोप्का, 
हमु्राका प्रधानाध्माऩक देवधन ऐडीरे र्वतबन्न तनकामहरूफाट र्वद्यारमभा 
प्राप् त यकभ दरुुऩमोग गयेको । 

2074/03/19 

231.  
नेऩार भेतडकर काउणन्सरको तभरोभतोभा नेसनर भेतडकर करेज, वीयगॊज, 

ऩसाि, नेऩारगॊज भेतडकर करेज, कोहरऩयु, फाॉके य णचर्कत्सा र्वऻान यार्िम 
प्रतत्ान, काठभाडौंभा अतनमतभतता गयेको । 

2074/03/26 

232.  

हेबी इक्मऩुभेन्ट तडतबजन कामािरम, फटुवर, रुऩन्देहीका भेकातनकर 
इणन्जतनमयहरूरे प्रार्वतधक स्ऩेतसर्पकेसन फनाउॉदा नगयऩातरकाको अनयुोधभा 
तनशलु्क फनाउनऩुनेभा भेकातनकर इणन्जतनमय दण्डऩाणण शभािरे र्वतबन्न 
नगयऩातरकाहरूफाट रु.३५,०००।- का दयरे गैयकानूनी रूऩभा यकभ तरई 
प्रार्वतधक स्ऩेतसर्पकेसन फनाएको । 

2074/03/26 



246 ऩरयच्छेऩरयच्छेदद--6, 6, ताभेरी तथा भलु्तफी 
  

वार्षिकवार्षिक  प्रततवदेन,प्रततवदेन,२०७३२०७३//७४७४  

233.  

औषतध व्मवस्था र्वबागरे “Velpanat” नाभक औषतधको ऩटके आमात 
तसपारयस गदाि अवरम्फन गनुिऩने प्रर्क्रमा ऩूणिरूऩभा ऩारना नगयेको, औषतधको 
Real Stability Test औषतधको Expiry Date सम्भ हनुऩुनेभा सो नबएको, 
औषतधको अतधकतभ िरुा भूल्म (MRP) बा.रु.25,000।- यहेको 
आमातकताि तनशान्त पभािस्मरु्टकल्स प्रा. तर. रे जायी गयेको िरयद आदेश 
भूल्म बा.रु.18,000।- एवॊ र्वबागरे ऩतछ आमातकतािसॉग गयेको प्रततफिता 
अनसुाय सॊशोधन गयेको उऩबोक्ता भूल्म ने.रु.33,730।– देिाई भूल्मभा 
एकरूऩता नबई पयक पयक बेर्टएको तथा औषतधको फजाय तफक्री भूल्म 
एकफट्टाको रु.40,000।– ऩटके राइसेन्सभा उल्रेि बएको, तफक्री भूल्म 
िलु्ने कुनै कागजात नबएको तथा Purchases Order भा िरयद भूल्म INR. 

18,000।- प्रततफट्टा (ने.रु.28,800) हुॉदा िदु नापा रु.11,200।– 
को दयरे हनु आउने 1,000 फट्टाको 1 कयोड 12 राि रुऩैमाॉको तसधै 
चरिेर बएको । 

2074/03/26 

234.  

र्कते तातरभ देिाएय, तातरभ दोहोयो तेहोयो ऩायेय िप्टाएय यकभ भात्र िाई 
SBA तातरभभा भात्र १ कयोड असी रािबन्दा फढी घोटारा गयेकोरे 
गणुस्तय िस्केय देशबरयका सतु्केयी भर्हरा य फच्चाको ज्मान जोणिभभा 
ऩयेकोरे सो काभ गन,े कतभसन िान े तोर्कएका यार्िम स्वास््म तातरभ 
केन्रका SBA तातरभ कोअतडिनेटय य सोका तनदेशकको तभरोभतोभा ठूरो 
यकभको भ्रष्टाचाय बएको । 

2074/03/26 

235.  

सनुसयी णजल्राको जनजागतृत साभदुार्मक वन सातफक बयौर ४,  अभाहा 
साभदुार्मक वन सातफक बयौर १, ५ य ६ य याभधनुी साभदुार्मक वन 
सातफक प्रकाशऩयु १ भा साभदुार्मक वनका ऩदातधकायी य कभिचायीहरूको 
तभरेभतोभा अवैध वन कटानी बएको । 

2074/03/26 

 
तऩतसर फभोणजभका यािसेवक कभिचायीहरूरे स्रोत निरेुको सम्ऩणत्त आजिन गयेको बने्न सम्फन्धभा अनसुन्धान हुॉदा 
आम्दानीका वैध स्रोतफाट प्राप्त यकभको अनऩुातभा तनजहरूरे आजिन गयेको चर अचर सम्ऩणत्त तथा अन्म िचिहरू 
कभ बएको िलु्न आएकोरे ऩतछ अन्म थऩ प्रभाण प्राप्त हनु आएभा सोही फित ऩनु: अनसुन्धान रगामत 
कानूनफभोणजभ कायफाहीहरू हनेु नै हुॉदा हार अणततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 19 
को उऩदपा (12) फभोणजभ देहामका व्मणक्तहरूको अनसुन्धान कायफाही ताभेरीभा याणिएको । 

तस.नॊ. आमोगको तनणिम 
तभतत 

नाथ, थय ऩद कामािरम 

1. 2073/04/27 बयत प्रसाद मादव 
कामिक्रभ 
अतधकृत 

णजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम,  
फाया । 

2. 2073/05/07 शोबाकान्त िनार 
प्रहयी नामफ 
उऩयीऺक 

सशस्त्र प्रहयी फर‚ प्रधान कामािरम‚ 

हरचोक¸ काठभाडौं । 

3. 2073/08/20 उभेश शे्र् सदस्म व्मवस्थार्ऩका सॊसद । 

4. 2073/08/30 जनादिन ढकार सदस्म व्मवस्थार्ऩका सॊसद । 

5. 2073/09/04 डा. फाफयुाभ ऩोियेर सदस्म व्मवस्थार्ऩका सॊसद । 

6. 2073/09/12 इ. फल्रबभणण गौतभ इणन्जतनमय 
काठभाडौं भहानगयऩातरकाको कामािरम, 

काठभाडौं । 

7. 2073/09/12 इ. नयेन्रयाज शे्र् वरय् काठभाडौं भहानगयऩातरकाको कामािरम, 
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इणन्जतनमय काठभाडौं । 

8. 2073/09/12 फतरयाभप्रसाद तसॊह सह-सणचव णशऺा भन्त्रारम । 

9. 2073/09/14 बवानीप्रसाद थानी शािा अतधकृत श्रभ तथा मातामात भन्त्रारम,  वैदेणशक 
योजगाय र्वबाग । 

10. 2073/09/14 बानबुक्त सवेुदी सहामक ऩाॉचौं यार्िम वाणणज्म फैंक, ऺेत्रीम कामािरम, 

नागढुॊगा, ऩोिया । 

11. 2073/09/21 देवेशचन्र देवकोटा उऩ-तनदेशक 
प्रार्वतधक णशऺा तथा व्मावसार्मक 
तातरभ ऩरयषद्, सानोदठभी, बक्तऩयु । 

12. 2073/09/21 कुरप्रसाद शभाि ना.स.ु याजश्व अनसुन्धान र्वबाग, रतरतऩयु । 

13. 2073/09/21 याज ुिड्का प्रशासकीम 
अतधकृत 

प्रार्वतधक णशऺा तथा व्मावसार्मक 
तातरभ ऩरयषद्, सानोदठभी, बक्तऩयु । 

14. 2073/09/21 र्वर्ऩनकुभाय रार 
कणि शािा अतधकृत मातामात व्मवस्था कामािरम, साना ठूरा 

सवायी फागभती, रतरतऩयु । 
15. 2073/09/28 दीऩकफहादयु ऩाण्डे उऩ-प्रशासक गठुी सॊस्थान । 

16. 2073/09/28 सीतायाभ मादव तस.तड.ई. जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण तडतबजन 
कामािरम नॊ. २ जनकऩयु । 

17. 2073/10/03 हरयप्रसाद आचामि रेिाऩार नेऩार र्वद्यतु ्प्रातधकयण । 

18. 2073/10/03 गणेश झा उऩ-
भहातनदेशक वन र्वबाग । 

19. 2073/10/03 भहेश्वयभान शे्र् ऩूवि उऩकुरऩतत ऩूवािञ्चर र्वश्वर्वद्यारम । 

20. 2073/10/03 णशवेन्र झा सहामक तडन फी.ऩी. कोइयारा स्वास््म र्वऻान 
प्रतत्ान, धयान । 

21. 2073/10/13 इणन्दया दाहार 
बट्टयाई उऩ–सणचव कानून, न्माम तथा सॊसदीम व्मवस्था 

भन्त्रारम । 

22. 2073/10/13 सीतायाभ चौधयी     तडन णचर्कत्सा र्वऻान यार्िम प्रतत्ान, वीय 
अस्ऩतार । 

23. 2073/10/13 भो. अनवय हसेुन शािा अतधकृत णजल्रा र्वकास सतभततको कामािरम,  
फाया । 

24. 2073/10/20 याजेन्रतसॊह बण्डायी प्रहयी अततरयक्त 
भहातनयीऺक प्रहयी प्रधान कामािरम, नक्सार । 

25. 2073/11/12 कुरप्रसाद चडुार प्रभिु कय 
अतधकृत आन्तरयक याजश्व कामािरम¸ रतरतऩयु । 

26. 2073/11/12 काभेश्वय प्रसाद साह इणन्जतनमय तडतबजन सडक कामािरम¸ काठभाडौं । 
27. 2073/11/30 शान्त फहादयु शे्र् सणचव स्वास््म तथा जनसॊतमा भन्त्रारम । 
28. 2074/01/21 याभचन्र शभाि ढकार नामफ सबु्फा याजश्व अनसुन्धान र्वबाग 

29. 2074/02/22 सूमिप्रसाद सेडाईं प्रभिु बन्साय 
अतधकृत 

याजस्व अनसुन्धान र्वबाग, सतुिा 
फन्दयगाह बन्साय कामािरम, ऩसाि । 

30. 2074/02/29 दीघियाज भैनारी प्रभिु कय 
अतधकृत 

अथि भन्त्रारम, कयदाता सेवा कामािरम, 
काठभाडौं । 

31. 2074/03/05 गेहेन्रफहादयु डाॉगी उऩ-सणचव बीभदत्त नगयऩातरका कञ्चनऩयु । 
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32. 2074/03/05 फारकृष्ण भान तसॊह सॊचारक सदस्म नेऩार याि फैंक । 

33. 2074/03/26 वेदप्रसाद ियेर उऩ-ऺेत्रीम 
प्रशासक ऺेत्रीम प्रशासन कामािरम¸ ऩोिया । 

34. 2074/03/26 डा. तनयोज ऩाण्डे यणजिाय ऩूवािञ्चर र्वश्वर्वद्यारम । 
35. 2074/03/26 अतनरबक्त शे्र् उऩ-प्रफन्धक नेऩार र्वद्यतु ्प्रातधकयण । 

 

६.२ भलु्तफी 

आमोगभा ऩनि आएका उजयुीहरूभध्मे आतथिक वषि २०७3/७4 भा देहामका उजयुीहरू अणततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी,  २०५९ को तनमभ १० को उऩतनमभ (२) फभोणजभ भलु्तफीभा 
याणिएको छ।  

क्र.सॊ. उजयुीको व्महोया भलु्तफी तनणिम 
तभतत 

१. 

नेऩार वामसेुवा तनगभको अन्तयािर्िम उडान गने फोइङ ७५७९ फाट हयाएको 
बतनएको ६५ राि मू.एस.डरय फयाफयको साभान हयाएको नबई उक्त तनगभका 
इणन्जतनमरयङ र्वबागका तत्कारीन तनदेशक अच्मतुयाज ऩहाडीको प्रत्मऺ 
सॊरग्नताभा सो साभान िरयद नगयी फनावटी तफर वनाई बकु्तानी तरई भ्रष्टाचाय 
गयेको य नेऩार वाम ु सेवा तनगभका उऩतनदेशक सऩुरयटेण्डेण्ट इणन्जतनमय 
अच्मतुयाज ऩहाडीरे आफ्नो हस्ताऺय गयी सोही तनगभको इणन्जतनमरयङ र्वबागको 
Aircraft Maintenance Technician  ऩदभा ८ जना बायतीम नागरयकहरूराई 
नक्करी तनमणुक्त ददई भ्रष्टाचाय गयेको । 

2073/04/27 

२. 
णजल्रा भोयङ केयावायी-३ णस्थत भातथल्रो साविजतनक कुरोभा तसॊचाइ र्वबाग य 
ठेकेदायको तभरोभतोभा काभभा राऩयफाही अतनमतभतता, र्ढराससु्ती बएको । 

2073/04/27 

३. 
काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ.- 28 णस्थत र्कत्ता नॊ. 594, ऺेत्रपर 0-5-
3-1 जग्गाभा फनेको काठभाडौं भहानगयऩातरकाको बवनभा अन्म व्मणक्तरे बाडा 
रगाई िाई भासेको । 

2073/04/27 

४. 

तभतत २०५९/०५/१८ भा स्थानीम ऩणाकातधकायीको कामािरम, काठभाडौं 
भहानगयऩातरकाको कामािरमफाट िडा गरयएको भतृ्मदुताि र्कताफ अनसुाय दताि नॊ. 
७३२/०५९¸ ऻानफहादयु ताभाङ घरेको छोया ना.प्र.नॊ. ९८५४/०५२¸ 

काठभाडौंका इन्रफहादयु ताभाङ घरेको भतृ्म ु२०५९/०५/०८ भा बएको बने्न 
प्रभाणऩत्र जायी बएको यहेछ। त्मसराई आधाय फनाई भेयो आभा स्वगॉम सशुीरा 
अमािरको जग्गाभा श्रीभती कान्छी ताभाङ (ना.प्र.नॊ.११०९४, तभतत 
२०४४/१२/१८) रे भोर्हमानीसम्फन्धी भदु्दा गनुि बएको छ। ऩतछल्रो भदु्दाभा 
तनज कान्छी ताभाङरे उक्त भतृ्म ु दताि प्रभाणऩत्र दताि नॊ. ७३२/२०५९ को 
प्रतततरर्ऩ काठभाडौं भहानगयऩातरकाको कामािरमको च.नॊ. ६४१ तभतत 
२०६९/०२/०१ को ऩत्रफाट प्राप्त गदाि उक्त ना.प्र.नॊ. ९८५४/०५२ का 
भतृक इन्रफहादयु ताभाङ घरेराई रारफहादयु ताभाङ घरेको छोया बनी प्रस्ततु 
हनुबुएकोरे,  स्थानीम ऩणाकातधकायीको कामािरम, काठभाडौं भहानगयऩातरकाको 
कामािरमरे आफ्नो अणततमायको दरुुऩमोग गयी एउटै भतृकको फाफ ु दईु ओटा 
प्रभाणणत गरयददएकोरे य अतबरेिसभेत च्माततएकोरे काठभाडौं भहानगयऩातरकाको 

2073/04/30 
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कामािरमभा कामियत शािा अतधकृत कृष्णयाज तफष्ट य कान्छी ताभाङराई 
कायफाही गयी ऩाऊॉ  । 

५. 
नेऩार सयकाय वादी य प्रततवादी ज्मोतत रयजारसभेत बएको वैदेणशक योजगाय 
ठगीसम्फन्धी भदु्दाभा धाददङ णजल्रा, फेनीघाट गा.र्व.स. सणचवरे धयौटी प्रमोजनका 
रातग कभ भूल्म बएको जग्गाराई फढी भूल्माॊकन गयी तसपारयस गरयददएको । 

2073/05/06 

6. 

कञ्चनऩयु णजल्रा, शॊकयऩयु गा.र्व.स.,वडा नम्फय ८ भा दोदा नदीरे ठूरो कटान 
गयेको हुॉदा थऩ नौ कयोड फजेट ददएकोभा जनताको तटफन्ध कामिक्रभ र्पल्ड 
कामािरम नम्फय ७ कञ्चनऩयुरे ठेक्का सम्झौता वैशािभा गये ताऩतन केही काभ 
नगयी उक्त फजेटराई देितबरुी य कञ्चनऩयु गा.र्व.स.तथा स्मारी य वान्रा 
िोराभा िचि गयेको, ऩाॉच रािको कोटेसनको दयरे कयौडौं यकभ िचि गयेको, 
कामािरम प्रभिु थाऩाराई धेयै कतभसनको रोब ददई ईणन्जतनमय कयर्वय तसॊहरे 
आफ्ना नातागोतासॉग काभ गयाई ठाउॉ ठाउॉभा अधयुा काभ यािी ऩूयै काभको 
बकु्तानी गयेको । 

2073/05/26 

7. 

र्वशेष बौततक ऩूवािधाय ऺेत्र र्वकास आमोजना, फफयभहर काठभाडौंका तसतनमय 
तडतबजन इणन्जतनमय कोभानन्द अतधकायी Roshan Engineering Consultancy  

का तपि फाट  जग्गाको भूल्माॊकन गदाि प्रचतरत भूल्मबन्दा फढी भूल्माॊकन गयी 
शोबा तगयीरे तसिाथि डेबरऩभेन्ट फैंक तर.फाट रु.४,९९,००,०००।– य जम्को 
प्रकाशन प्रा.तर.,अनाभनगयका सॊचारक र्कशोय ढकाररे र्कष्ट फैंक तरतभटेडफाट 
रु.१२,००,००,०००।– कजाि तरई हारसम्भ साॉवा ब्माज नफझुाएको । 

2073/05/26 

8. 

र्वशेष बौततक ऩूवािधाय ऺेत्र र्वकास आमोजना, फफयभहर काठभाडौंका तसतनमय 
तडतबजन इणन्जतनमय कोभानन्द अतधकायीरे Roshan Engineering Consultancy  

का तपि फाट गौयी िनार ऻवारीको नाभको काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ. 
14 र्क.नॊ. 264 य र्क.नॊ.265 को जग्गाको भूल्माॊकन गदाि प्रचतरत भूल्मबन्दा 
फढी भूल्माॊकन गयी कजािको दरुुऩमोग गयी बई हारसम्भ साॉवा ब्माज नततयेको । 

2073/05/26 

9. 

भारऩोत कामािरम, णचतवनका प्रभिु भारऩोत अतधकृत तथा उक्त कामािरमभा 
रेिाऩढी व्मवसाम गने हरयप्रसाद वाग्रेसभेतको तभरेभतोभा णजल्रा णचतवन 
सातफक र्ऩठुवा गा.र्व.स. वडा नॊ.२(क) र्क.नॊ. ४० को जग्गा तफघा ०-१७-१८ 
को घय फाटो बएको जग्गाराई घय फाटो नबएको फनाई घटी याजस्वभा याजीनाभा 
ऩारयत गयाई भ्रष्टाचाय गयेको । 

2073/05/26 

10. 

रुक्भणी केतभकर इण्डर्िज प्रा.तर.रे दताि नॊ. ३३२५ य ३३२६ दईु टे्रडभाकि  
तरन उद्योग र्वबागभा तनवेदन दताि गयाई र्वचायाधीन यर्हयहेकै अवस्थाभा सोही 
टे्रडभाकि सॉग हफुह ुनाभ य रोगो तभल्ने गयी ऩतछ दताि गयेको तनवेदनफाट उद्योग 
र्वबागरे र्वऩऺी कन्साई नेयोरेक ऩेन्ट्स तर. भमु्फई ४००१३, बायतको टे्रडभाकि  
दताि गरयददएको । 

2073/05/26 

11. 
धाददङ णजल्रा, भयुरी बन्ज्माङ गा.र्व.स. वडा नॊ. २(क) र्क. नॊ. १ को ११ 
योऩनी साविजतनक सयकायी जग्गा भारऩोत कामािरम, धाददङको तनणिमरे िगेन्र 
कोइयाराको नाभभा गैयकानूनी रूऩभा दताि गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

2073/05/29 

12. 

नेसनर टे्रतडङ तरतभटेडको स्वातभत्वभा यहेको प्रदशिनी भागि बकुृटी भण्डऩऩछातड, 

तसॊहदयफायको ठीक अगातड यहेको िारी जग्गाभा नक्सा ऩास तफना न ै नेसनर 
टे्रतडङ तरतभटेडसॉग बाडा सम्झौता गयेको ‘िप्तड सप्रामसि’ रे व्माऩारयक बवन 
तनभािण गनि सरुु गयेको । 

2073/07/23 
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13. 

रुऩन्देही णजल्रा हनैमा गा.र्व.स. वडा नॊ. ९ बैंसािादायभा यहेको याभ जानकी 
भणन्दय सातफकदेणि रक्ष्भीनायामण भठ भर्टहानी, भहोत्तयीफाट सॊचातरत भणन्दयको 
६०/६१ तफघा जतभन र्हनातभना गयेको, साथै उक्त गठुीको ३ तफघा जतभन साध,ु 
सन्त भहन्तरे ऩदको दरुुऩमोग गयी तफक्री गयी भणन्दयको जतभनको आमस्ताफाट 
आउने यकभसभेत र्हनातभना गयेको । 

2073/07/23 

14. 

काठभाडौं भहानगयऩातरका वडा नॊ.16 णस्थत र्कत्ता नॊ. 586 को एक आना 
साविजतनक जग्गा सोही स्थान फस्न े र्कत्ता नॊ. 232 का जग्गा धनी रक्ष्भीदास 
भानन्धयका नाभभा भारऩोत कामािरम य नाऩी कामािरमको तभरेभतोभा घसुाई दताि 
गयेको । 

2073/07/26 

15. 

ऩसाि णजल्रा, रारऩसाि गा.र्व.स. वडा नॊ. ७ र्क.नॊ. ५११, २०८, २०६, 
५०३, ४१६ य २०७ गयी ४ तफघा ४ कठ्ठा ६ धयु जग्गा णजल्रा तसयहा 
तनवासी सैमद सर्कर अनवयका नाभभा यहेको ससु्भा टे्रडसि प्रा.तर. को नाभभा 
टुरयज्भ र्वकास फैंक, काठभाडौंफाट दृर्ष्टफन्धक ऩारयत गयी र्कते शे्रस्ताफाट रु. ५ 
कयोड ऋण प्रवाह गरयएको । 

2073/12/03 

16. 

नेऩार प्रहयीरे सडुान तभसनका रातग िरयद गयेको ४ थान Armed Personnel 

Carriers (APCs) को न्मूनतभ शति तथा स्ऩेतसर्पकेसन नऩगेुको अवस्थाभा सभेत 
िरयद कायफाही गयेको तथा सडुानभा सञ्चारनभा नआएका य तफग्रकेा ४ थान 
APC हरूराई आऩूततिकतािरे BUY BACK गनुिऩने शति हुॉदाहुॉदै भहॉगो ढुवानी 
यकभ व्ममबाय ऩायी डापि य सडुानफाट नेऩार ढुवानी गनि रागेको । 

2073/12/24 

17. 

फददिमा णजल्राको सातफक सोयहवा गा.र्व.स., वडा नॊ. ६, ८ य ९ अन्तगित नेऩार 
सयकायको नाभभा दताि यहेका र्क.नॊ. १७, १२६, ६०२, ६०४, ६०६, ६१५, 

६१६, ७२३, ८४३, ८४४, ७४१, ८४५, ८५१, ८५२, ८५३, ९९०, ९८७, ९९१, 

९९२, ९९३, ९९९ य १११० गयी जम्भा २२ र्कत्ता, ऺेत्रपर १२२१८५ 
वगितभटय (कठ्ठा ८२.३६०) का साविजतनक जग्गाहरू भारऩोत कामािरम, फददिमा 
य नाऩी कामािरम, फददिमाका तत्कारीन कभिचायीहरूसभेतको तभरेभतोभा तभतत 
२०६५।१०।१२ य १३ गतेको काल्ऩतनक तभतत यािी गैयकानूनी रूऩभा 
व्मणक्तका नाभभा दताि गयाएको । 

2074/03/19 
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७.१ भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण एवॊ सशुासन प्रवर्द्िनसम्फन्त्धी कामिहरू 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (२) भा भ्रष्टाचाय तथा 
अनखु्चत कामि हनु नददनका रातग तनयोधात्भक उऩामहरूको खोजी, अनसुन्त्धान य प्रर्िमा र्वकास तथा 
तत्सम्फन्त्धभा जानकायी अतबवृर्र्द् गनि आमोगरे आवश्मक ठानेका प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू गनि सक्ने 
व्मवस्था यहेको छ । उक्त कानूनी व्मवस्थाराई आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (२०१४-२०१९) रे  तीन 
खम्फे यणनीततका भाध्मभफाट भ्रष्टाचाय तनवायण गयी तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक उऩामअन्त्तगित र्वतबन्न 
र्िमाकराऩहरू ऩर्हचान गयी कामािन्त्वमनभा ल्माउन जोड ददएको छ । आमोगको तत्कार सधुाय मोजना, 
२०७३ भा सभेत प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक उऩामहरूको र्वषमभा अध्ममन गयी कामिमोजनासर्हत 
तसपारयस गनि बतनएअनसुाय आमोगको प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामिसम्फन्त्धी अवधायणाऩर, 2074 
स्वीकृत बएको छ।मसका कामििभराई आगाभी नीतत तथा कामििभहरूभा सभावेश गयी कामािन्त्वमन गनि 
आमोग प्रततफर्द् यहेको छ । आमोगरे आतथिक वषि 2064/65 देख्ख र्वतबन्न शैख्ऺक सॊस्थाहरूभा 
साभदुार्मक ख्शऺा कामििभ सञ्चारन गदै आएको छ । मसफाट र्वद्यारम तहदेख्ख नै भ्रष्टाचायर्वरुर्द्भा 
सशुासन, सदाचारयता य असर आचायसॊर्हतारगामतका बावनाको र्वकास गयेको भहससु गरयएको छ । 
आमोग भातहतका सफै कामािरमहरूरे वार्षिक कामििभ य फजेटहरूभा तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक 
कामििभहरू सभावेश गयी सञ्चारन गदै आएका छन ्। 

आमोगरे वार्षिक प्रततवेदनभापि त नेऩार सयकायराई भ्रष्टाचाय न्त्मूनीकयण य शासकीम सधुायका रातग 
नीततगत, प्रर्िमागत, कामििभगत तथा कामिव्मवहायगत सधुायका सझुावहरू प्रस्ततु गदै आएको छ । 
त्मस्तै व्मस्थार्ऩका सॊसद्को सशुासन तथा अनगुभन सतभततसॉग तनमतभत अन्त्तयर्िमा य छरपर गयी 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सहमोग य सभन्त्वम कामभ गने कामिराई थऩ सदुृढ फनाएको छ तथा सॊसद्का अन्त्म 
सतभततहरूसॉगको सभन्त्वम य सहकामिराई ऩतन खरुा याखेको छ । मसरे आफ्नो स्थाऩनाको 
वार्षिकोत्सवका अवसयभा भ्रष्टाचाय य सशुासनका र्वषमभा र्वद्यारम तथा उच्च तहका र्वद्याथॉहरूफीच 
कर्वता, तनफन्त्धजस्ता र्वतबन्न र्वधाभा प्रततमोतगताहरू तथा यक्तदान कामििभ, चेतनाभूरक कामििभहरू य 
साॊस्कृततक कामििभहरू ऩतन सञ्चारन गने गयेको छ । सोही अवसयभा आमोगभा कामियत 
कभिचायीहरूराई उच्च कामि सम्ऩादनका आधायभा ऩयुस्कृत गने कामिसभेत गदै आएको छ । मसका 
अततरयक्त आमोगको काभकायफाहीराई प्रबावकायी फनाउन र्वतबन्न सयकायी य गैयसयकायी तनकामहरूसॉगको 
सभन्त्वम य सहकामिराई सदुृढ फनाउनेतपि  सभेत तनमतभत प्रमासहरू हुॉदै आएको छन ्। 
७.२ तनयोधात्भक कामिहरू 

भ्रष्टाचायका रूऩ य आमाभ पयक पयक हनेु य मसको तनमन्त्रणका रातग ऩतन र्वतबन्न तरयका य 
औजायहरूको प्रमोग गनुिऩने हनुारे आमोगरे प्रायख्म्बक छानतफनदेख्ख र्वस्ततृ अनसुन्त्धान, अतबमोजन य 
तहर्ककातसम्भका कामिभा अवरम्फन गरययहेका दण्डात्भक उऩामहरूका साथसाथै तनयोधात्भक 
र्िमाकराऩहरू ऩतन सॊचारन गदै आइयहेको छ । मसका रातग सॊवधैातनक य कानूनी दार्मत्वराई भनन 
गदै सेवा प्रदामक तनकामहरूको दैतनक सेवा प्रवाहभा सधुाय ल्माउन तनमतभत अनगुभन गने,  

ऩरयच्छेद– ७ 
भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणका प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक प्रमासहरू  
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सभन्त्वमात्भक फैठकहरू आमोजना गने तथा सयोकायवारा तनकामसॉग साविजतनक फहसुयोकायका र्वषमभा 
याम प्रततर्िमा भाग गने य तनदेशन ददने कामिसभेत गदै आएको छ । गत आतथिक वषिभा सम्ऩादन 
गरयएका तनयोधात्भक कामिहरूराई मस प्रकाय उल्रेख गरयएको छ्-  

  7.२.1 सभन्त्वमात्भक फैठकहरूको र्ववयण 

जनतारे फढी गनुासो गयेका साविजतनक सयोकायका र्वषमहरू, र्ववादास्ऩद सवारहरू तथा 
आमोगभा ऩयेका उजयुीराई सम्फोधन गने िभभा र्वगत वषिभा जस्तै आमोगरे भाननीम प्रभखु 
आमकु्त य भाननीम आमकु्तहरू य र्वतबन्न सयकायी साविजतनक तनकामहरूका प्रभखु तथा ख्जम्भेवाय 
ऩदातधकायीहरूसॉग प्रत्मऺ छरपर, अन्त्तयर्िमा एवॊ सभन्त्वमात्भक फैठकहरूको आमोजना गयेको 
तथमो । मसरे साविजतनक सयकायी तनकामहरूफाट जनताका रातग प्रदान गरयएका सेवाहरू एवॊ 
सञ्चातरत कामििभहरूभा यहेका सभस्मा तथा चनुौतीहरूराई सम्फोधन गदै सभाधानका उऩामहरू 
सलु्झाउन जोड ददने गयेको छ । गत आतथिक वषिभा सञ्चारन बएका केही भतुम सभन्त्वमात्भक 
फैठकहरू मसप्रकाय यहेका छन ्: 

 

 

तस.नॊ. तभतत र्वषमहरू तनणिम/तनदेशन 

1 2073।8।7 र्वकास तनभािणभा बएको 
र्ढराससु्तीसम्फन्त्धी र्वषम 

र्वकास तनभािणका सम्फन्त्धभा सधुाय य र्वस्तायराई 
उच्च प्राथतभकता ददने । 

2 2073।8।26 र्वकास तनभािणभा बएको 
र्ढराससु्तीसम्फन्त्धी र्वषम 

र्वकाससॉग सम्फख्न्त्धत तनकामहरूफीच सभन्त्वम गयी 
ऩुॉजीगत खचि फढाउने। 

3 2073।8।30 नेऩार याष्ड फैंकसॉग सम्फर्द् 
र्वषम  

बायतीम रुऩैमाॉ ५०० य १००० दयका नोट 
सटहीको प्रफन्त्ध मथासम्बव तछटो प्रफन्त्ध तभराउने। 

४ २०७३।०९।०५ ख्चर्कत्साशास्त्र तपि को 
MBBS/BDS को प्रवेश 
ऩयीऺा तथा र्वद्याथॉ बनािसॉग 
सम्फख्न्त्धत र्वषमभा र्वतबन्न 
सॊचाय भाध्मभभा 
प्रकाशन/प्रसायण बएका 
र्वषम 

सभमभै आवश्मक तनणिम तरन सॊस्थागत रूऩभा न ै
प्रमासयत यहेको साथै आमोगफाट ध्मानाकषिण बएका 
र्वषमहरूभा आ-आफ्नो ऺेरफाट आपूराई प्राप्त 
कामािदेश एवभ ् ख्जम्भेवायीफभोख्जभ कामि गने 
प्रततफर्द्ता। 

5 २०७३।०९।०७ भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण य सशुासन 
स्थाऩनाका ऩऺभा तनयन्त्तय 
सहकामि गने प्रततफर्द्ता 
(व्मवस्थार्ऩका सॊसद्को 
सशुासन तथा अनगुभन 
सतभततसॉग अन्त्तयर्िमा) 

भरुकुभा व्माप्त भ्रष्टाचाय एवभ ्अतनमतभतता तनमन्त्रण 
गनि तथा सशुासन स्थाऩनाका ऩऺभा आऩसी सभन्त्वम 
य सहकामिराई प्रगाढ तलु्माउने अठोट । 

6 २०७३।१०।०४ ऋण प्रवाह य असरुीका 
नाभभा बइयहेको र्वत्तीम 
अनशुासन कामभ गने र्वषम 

र्वत्तीम अनशुासन कामभ गने, कानूनभा साभर्मक 
सॊशोधन य तनमतभत अनगुभन य सऩुयीवेऺणका साथै 
आमोगको तनदेशनराई तत्कार कामािन्त्वमनभा 
ल्माउनऩुन े। 
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7 २०७३।११।१० काठभाडौं उऩत्मकाभा सडक 
र्वस्तायको कामिभा बएको 
र्ढराइ, आमोगभा प्राप्त 
जनगनुासोहरू 
सभाधानसम्फन्त्धी 

सडक भाऩदण्ड कामभ बएऩतछ बत्काइएका 
सॊयचनाहरूको तत्कार भभित सधुायको कामि 
सभन्त्वमात्भक तवयफाट हनु, आगाभी ददनभा बत्काइन े
सडक खण्डको तनभािणको कामिमोजना, फजेट 
व्मवस्थासर्हतका कामििभहरू तमाय गयी अगातड 
फढ्न सम्फर्द् ऩदातधकायीहरूराई तनदेशन। 

8 २०७३।११।११ सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा 
नागरयक उड्डमन 
भन्त्रारमसॉग सम्फख्न्त्धत 
आमोगफाट बएका 
तनणिमहरूको कामािन्त्वमन 
सम्फन्त्धभा 

तरबवुन अन्त्तयािर्ष्डम र्वभानस्थरको व्मवस्थाऩन सधुाय, 
थऩ अन्त्तयािर्ष्डम हवाई रुट, क्मातसनोहरूफाट नेऩार 
सयकायरे प्राप्त गनि फाॉकी याजस्व/शलु्क असरुी, 
ऩदमारा तथा ऩवितायोहण ऺेरभा GPS को प्रमोग, 
नेऩार ऩमिटन फोडिफाट ऩमिटन प्रवर्द्िनभा बइयहेका 
कामिहरू, गौतभ फरु्द् र्वभानस्थरको तनभािण, नेऩार 
ऩवितायोहण सॊघरे उठाउन े शलु्कको उऩमोग, 
रखु्म्फनी र्वकास कोष गरुुमोजनाको कामािन्त्वमन, 
ऩशऩुततनाथ भख्न्त्दय ऩरयसयभा सञ्चारनभा आएको 
र्वद्यतुीम शवदाह भेतसनको ऩूणि ऺभताभा सञ्चारन य 
र्वस्ताय, नेऩार वामसेुवा तनगभको आन्त्तरयक 
उडानको र्वस्ताय य र्वश्वसनीमताभा अतबवृर्र्द्, नेऩार 
नागरयक उड्डमन प्रातधकयणभा फोनस र्वतयण 
रगामतका सभसाभर्मक र्वषमहरूभा तनदेशन । 

9 २०७३।११।१८ श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम 
य सम्फर्द् तनकामहरूसॉग 
सम्फख्न्त्धत उजयुी तथा 
गनुासाहरूको सम्फोधन।  

श्रभ तथा योजगायका ऺेरभा देख्खएका सभस्माहरू 
सभाधानका रातग प्माकेजभै कामििभहरूको 
कामािन्त्वमन, तनभािण बएका र्वतबन्न सफ्टवमयहरूको 
ऩूणि कामािन्त्वमन, कारो सूचीभा ऩयेका 
म्मानऩावयहरूको प्रततफन्त्ध, वैदेख्शक योजगायसम्फन्त्धी 
अतबभखुीकयणराई प्रबावकायी फनाउने, वैदेख्शक 
योजगायीका ऺेरभा कूटनीततक सर्िमता फढाउने, 
र्वदेशभा सभस्माभा ऩयेका नेऩारीहरूको उर्द्ायका 
रातग Rapid Team को ऩरयचारन गने, श्रभ तथा 
योजगाय कामािरमहरूको र्वस्ताय, वैदेख्शक योजगाय 
प्रवर्द्िन फोडिफाट हनेु खचिको प्रबावकारयता अतबवृर्र्द्, 
व्मावसार्मक तथा सीऩ र्वकास तातरभ केन्त्रको 
सर्िमता फढाउने य प्रार्वतधक ख्शऺा तथा 
व्मावसार्मक तातरभ ऩरयषद्सॉगको सहकामि, वैदेख्शक 
योजगायका िभभा भतृ्म ु बएका नागरयकहरूको शव 
व्मवस्थाऩन, वैदेख्शक योजगायीका ऺेरभा बइयहेका 
शोषण एवॊ ठगी तनमन्त्रण, थऩ भरुकुहरूसॉग श्रभ 
सम्झौता गने, Free visa य Free Ticket को 
कामािन्त्वमन, स्वदेशभा स्वास््म ऩयीऺणभा सपर य 
र्वदेशभा हनेु ऩयीऺणभा असपर हनेु जस्ता घटना 
दोहोरयन नददनेरगामतका सभसाभर्मक र्वषमभा 
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तनदेशन । 

10 २०७३।१२।०१ तरबवुन र्वश्वर्वद्यारम य 
अन्त्तगितका तनकामहरूभा 
देख्खएका र्वसॊगतत तथा 
सम्फर्द् तनकामसॉग सम्फख्न्त्धत 
उजयुी तथा गनुासाहरूका 
सभाधान सम्फन्त्धभा 

तरबवुन र्वश्वर्वद्यारम य भातहत तनकामहरूभा 
आतथिक अनशुासन य ऩायदख्शिता कामभ यातदै 
र्ववादयर्हत ढॊगफाट ख्जम्भेवायी तनवािह गनि एवॊ 
शैख्ऺक गणुस्तय सधुायका रातग थऩ प्रमत्नशीर यहन 
तनदेशन । साथै तरबवुन र्वश्वर्वद्यारमभा हनुसक्ने 
र्वकृतत य र्वसॊगततउऩय आमोगफाट तनयन्त्तय तनगयानी 
हनेु कुयाभा जोड। 

11 २०७३।१२।९ बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात 
व्मवस्था भन्त्रारम य 
अन्त्तगितका तनकामहरूको 
तनणिम कामािन्त्वमनको अवस्था 
फाये 

आमोगफाट तनणिम बई कामािन्त्वमनका रातग ऩठाइएका 
र्वषमहरूको कामािन्त्वमनको ख्स्थततफाये जानकायीका 
साथै कामािन्त्वमन हनु फाॉकी यहेका तनणिमहरूको 
मथाशीघ्र कामािन्त्वमन गने । 

12 2074।1।5 MBBS/BDS भा र्वद्याथॉ बनाि 
नबएको बने्न गनुासोहरू, 
ख्शऺा भन्त्रारमफाट 
छारवृख्त्तको नततजा 
प्रकाशनभा र्ढराइका कायण, 
प्रवेश ऩयीऺाभा ख्चट चोयी 
रगामतका र्वषमभा 
सम्फख्न्त्धत तनकामहरूफाट 
बएको प्रमासको सभीऺा  

र्वद्याथॉ बनािभा सहजीकयण, तोर्कएबन्त्दा फढी शलु्क 
तरनेउऩय कायफाही, तसट सॊतमाबन्त्दा फढी बनािभा 
तनमन्त्रण, गणुस्तयीम ख्चर्कत्सा ख्शऺाभा सफैराई 
सजग गयाउने व्मवस्था गनुिऩनेभा जोड। 

13 २०७४।०१।०६ सहयी र्वकास भन्त्रारम य 
अन्त्तगितका तनकामहरूको 
तनणिम कामािन्त्वमनको 
अवस्थाफाये  

सम्फर्द् भन्त्रारम य भातहत तनकामफाट बएको तनणिम 
कामािन्त्वमनको अवस्थाफाये अवगत गयाउनकुा साथै 
फाॉकी तनणिमहरू मथाशीघ्र कामािन्त्वमन गने । 

14 2074।1।6 ख्चर्कत्सा र्वऻान यार्ष्डम 
प्रततष्ठान वीय अस्ऩारतभा 
ट्रभा सेन्त्टय सॊचारन 
सम्फन्त्धभा 

ख्चर्कत्सा र्वऻान यार्ष्डम प्रततष्ठान वीय अस्ऩारतभा 
ट्रभा सेन्त्टयको काभ, कायफाही य सेवा प्रवाहको 
सम्फन्त्धभा आमोगभा ऩयेको उजयुी तथा गनुासाहरूसॉग 
सम्फख्न्त्धत र्वषमहरूभा छरपर गयी तछटो, छरयतो, 
सरुब य गणुस्तयीम सेवा सॊचारन गनि तनदेशन । 

15 2074।1।28 ख्शऺा भन्त्रारमसॉग 
सम्फख्न्त्धत सॊस्थागत 
र्वद्यारमको शलु्क, छारवृख्त्त 
र्वतयण, साभदुार्मक 
र्वद्यारमभा तन:शलु्क 
ख्शऺाको र्वषम, ख्शऺक 
दयफन्त्दी तभरान य ऩदऩूतति, 
ऩाठ्यऩसु्तक छऩाइ य 
र्वतयणको अवस्था, र्वद्यारम 

सॊस्थागत र्वद्यारमको तनधाियण शलु्क कामािन्त्वमन य 
अनगुभन, १०% छारवृख्त्तको प्रबावकायी अनगुभन, 
दयफन्त्दी तभरानको कामिमोजना फनाई कामािन्त्वमन, 
ऩाठ्यऩसु्तक छऩाइ र्ढरोभा वैशाख भसान्त्तसम्भ 
र्वद्याथॉको हातभा ऩगु्ने व्मवस्था, र्वद्यारम ऩनुतनिभािण 
तछटो सम्ऩन्न गने व्मवस्थाका साथै र्वगतका 
तनणिमहरूको कामािन्त्वमन फाॉकी बए कामिमोजना 
फनाई शीघ्र कामािन्त्वमन गने । 
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ऩनुतनिभािण य र्वगतका 
तनणिमको कामािन्त्वमनको 
अवस्थाफाये  

16 2074।2।7 कृर्ष साभग्री कम्ऩनी 
तरतभटेडसम्फर्द् आमोगभा 
ऩयेका उजयुीहरूको फायेभा  

आमोगरे भाग गयेको र्ववयण, जानकायी, प्रततवेदन, 
यामसझुाव मथासभमभा नै उऩरब्ध गयाउने । 

17 2074।2।30 कजाि असरुी प्रर्िमा तथा 
र्वत्तीम ऺेर सम्फन्त्धभा 

ब्माजदय, तयरता, कजाि प्रवाह तथा सऩुयीवेऺण 
प्रबावकायी फनाउने, सफै स्थानीम तहभा र्वत्तीम ऩहुॉच 
ऩरु् माउने तथा र्वदेशी भरुा सटहीको रेखा याखे्न । 

18 २०७४।०२।३१ नेऩार सयकायका भतुम 
सख्चव य सख्चवज्मूहरूसॉग 

आमोगको तनणिम 
कामािन्त्वमनको अवस्थाको  

सभीऺा 

सशुासन प्रवर्द्िन सफैको साझा दार्मत्व बएकोरे तनणिम 

कामािन्त्वमनभा नेऩार सयकायका सख्चवज्मूहरू प्रततफर्द् 
य कर्टफर्द् यहनऩुने, ऩरयख्स्थतत य फाध्मताराई दोष 
ददएय ख्जम्भेवायी तनवािह नगने हो बन े सधुायका 
एजेण्डाहरू सधैँ ओझेरभा ऩन ेहुॉदा सफै याष्डसेवकहरू 
दृढ सॊकख्ल्ऩत यहनऩुने, गरत भनसाम य 

अतनमतभतताको ऩऺऩोषण गनि नहनेु, आमोगरे ददएका 
सझुावको कामािन्त्वमनभा तदारुकता देखाउन य 
तनधािरयत ख्जम्भेवायी तनवािह गनि तनदेशन। 

१9 २०७४।०३।२० नेऩार सयकायका र्वतबन्न 
तनभािण सम्फर्द् 
भन्त्रारमहरूसॉग ती 
तनकामहरू भापि त सॊचारन 
गरयन े आमोजनाहरूको 
प्रबावकारयता सम्फन्त्धभा 

आमोजनाहरूराई प्रबावकायी फनाउन य ददगोऩना 
कामभ याख्न आमोजना प्रभखुहरू नै भतुम रूऩभा 
ख्जम्भेवाय हनेु, र्वकास तनभािणका कामिभा आइऩन े
र्वचरन कभ गनिका रातग अन्त्तय तनकाम सभन्त्वमभा 
जोड ददॉदै र्वकास तनभािण कामिको गणुस्तय कामभ 
गनि आमोजना प्रभखुहरू स्वमॊ नै सतकि  यहनऩुने 
कुयाभा र्वशेष जोड। 

 

७.२.२ उजयुी तथा गनुासाहरू सहजीकयण फैठक   

मसैगयी आमोगका र्वषमगत भहाशाखाहरूरे आ-आफ्ना भहाशाखाहरूसॉग सम्फर्द् उजयुी तथा 
गनुासाहरूको सभाधानका रातग सम्फर्द् तनकामहरूका ख्जम्भेवाय ऩदातधकायीहरूसॉग तनयन्त्तय 
अन्त्तयर्िमा, छरपर य सहजीकयण फैठकहरू आमोजना गदै आएका छन ्। मसै तसरतसराभा 
आतथिक वषि २०७३/७४ भा र्वतबन्न भहाशाखाहरूरे ३४ ऩटक मस प्रकायका फैठकहरूको 
आमोजना गयी सम्फर्द् तनकामहरूका ४२७ जना ऩदातधकायीहरूसॉग छरपर गयी उजयुी 
पर्छ्यौटराई तीव्रता ददने प्रमास गयेका छन ् । मस्ता फैठकहरूभा र्वषमवस्तकुो गाम्बीमि हेयी 
आमोगका सख्चवरगामत भाननीम प्रभखु आमकु्त एवॊ आमकु्तहरूको सभेत सहबातगता यहॉदै आएको 
छ । आमोगभा ऩयेका उजयुीउऩयको छानतफन तथा अनसुन्त्धानरे मोजना तथा आमोजनाहरूको 
कामािन्त्वमनभा अवरुर्द्ता नआओस ् य भरुकुको र्वकास तनभािण कामिरे तीव्रता ऩाओस ् बने्न नै 
मसको भतुम उदे्दश्म यहेको छ । 
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७.२.३  तनणिम कामािन्त्वमन अनगुभन फैठक   

आमोगफाट बएका तनणिमहरू कामािन्त्वमन गने भतुम ख्जम्भेवायी र्वषमगत भन्त्रारम तथा सम्फख्न्त्धत 
तनकामहरूभा नै यहेको छ । आमोगरे बर्वष्मभा हनु सक्ने भ्रष्टाचायजन्त्म र्िमाकराऩहरूप्रतत 
सचेतना अऩनाउन सयोकायवारा अतधकायी वा तनकामहरूराई सहमोग ऩगु्ने र्वश्वास गदै तनणिम 
कामािन्त्वमनको अनगुभन गने कामिका रातग भहाशाखाको प्रफन्त्ध गयेको छ । मसरे आमोगरे 
तनणिम गयी कामािन्त्वमन गनि ऩठाएका तनणिमहरूको सभीऺा गने, सहजीकयण फैठक गने, पोकर 
अतधकृतहरूको फैठक आमोजना गनेरगामत र्वषमगत भन्त्रारम तथा तनकामहरूका ख्जम्भेवाय 
ऩदातधकायीसॉग अरग अरग फैठकहरू सॊचारन गने गयेको छ । तनणिम कामािन्त्वमनभा तीव्रता 
ल्माउने प्रमोजनका रातग आतथिक वषि 2073/74 भा ३5 ऩटक अनगुभन फैठकहरू सॊचारन 
बएका छन ्। 

७.३  प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू 

र्वश्वका धेयै याष्डहरूरे र्वद्यारम ख्शऺादेख्ख नै भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को ख्शऺा तथा चेतना अतबवृर्र्द् गदै आएको 
सन्त्दबिभा आमोगरे ऩतन जनचेतना अतबवृर्र्द् गने कामिभा प्रवर्द्िनात्भक कामििभहरू सञ्चारनभा र्वशेष जोड 
ददॉदै आएको छ । आमोगरे मस्ता कामििभअन्त्तगित भ्रष्टाचायर्वयोधी जनचेतना अतबवृर्र्द् गने य सदाचाय 
प्रवर्द्िन गने गयी व्मवस्थार्ऩका सॊसद् सशुासन तथा अनगुभन सतभततसॉग अन्त्तयर्िमाको आमोजना गने, 
र्वतबन्न साविजतनक सयकायी तनकामहरूसॉग छरपर गने गदै आएको छ। साथै र्वतबन्न तह य तप्काका 
ऩेसाकभॉहरू, आभनागरयकहरू तथा र्वतबन्न तहभा अध्ममनयत र्वद्याथॉहरूसॉग अन्त्तर्िि मा, छरपर गदै 
आएको छ। 

७.३.1  व्मवस्थार्ऩका सॊसद् सशुासन तथा अनगुभन सतभततसॉगको अन्त्तयर्िमा 
भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण य सशुासनको ऩऺभा कामियत व्मवस्थार्ऩका सॊसद्को सशुासन तथा अनगुभन 
सतभततसॉग अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोगरे तनमतभत सहकामि, सभन्त्वम य अन्त्तयर्िमा 
गरययहेको छ । मसै तसरतसराभा आतथिक वषि २०७३/७४ भा र्वतबन्न ऩटक मस्ता अन्त्तयर्िमा 
फैठकहरूभा सहबागी हुॉदै आएको छ : 
(क)  व्मवस्थार्ऩका सॊसद्को सशुासन तथा अनगुभन सतभततको आह्वानभा तभतत २०७३ साउन 

२८ गतेका ददन काठभाडौं र्वश्वर्वद्यारमद्वाया सञ्चातरत ख्चर्कत्साशास्त्र स्नातकोत्तय तहको 
प्रवेश ऩयीऺाभा आमोगको सॊरग्नताको र्वषमभा छरपर तथा अन्त्तर्िि मा कामििभभा 
आमोगका ऩदातधकायीहरूको सहबातगता बई भाननीम सदस्महरूका ख्जऻासाहरूको जवाप 
प्रस्ततु गरयएको तथमो । 

(ख)  आमोगको सबाहरभा व्मवस्थार्ऩका सॊसद्को सशुासन तथा अनगुभन सतभततका भाननीम 
सबाऩतत तथा भाननीम सदस्महरूसॉग िभश् तभतत २०७३ सार ऩौष ८ गते य तभतत 
२०७३ सार चैर २२ गते अन्त्तयर्िमा कामििभहरू आमोजना गयी भ्रष्टाचाय 
तनमन्त्रणका कामिभा आमोगफाट सम्ऩादन बएका र्वतबन्न गततर्वतधहरूका फायेभा जानकायी 
प्रस्ततु गनुिका साथै आगाभी ददनभा के-कस्ता प्रकायका सहमोग, सभन्त्वम य सहकामिका 
साथ अख्घ फढ्ने र्वषमभा छरपर गरयएको तथमो । 

7.३.2 ऺरेीमस्तयभा आमोख्जत अन्त्तयर्िमा कामििभहरू  

           आमोगका भाननीम प्रभखु आमकु्त, भाननीम आमकु्तहरूको उऩख्स्थततभा आमोग भातहतका  
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         कामािरमको सॊमोजनभा ऺेरीमस्तयभा आमोजना गरयएका कामििभहरूको अवस्था मसप्रकाय   
यहेको छ :  

क. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोगको कामािरम, हेटौंडाको आमोजनाभा तभतत २०७३ 
बार २० गते आमोगका भाननीम प्रभखु आमकु्त दीऩ फस्न्त्मातको सभऩुख्स्थततभा 
भकवानऩयु ख्जल्राख्स्थत सयकायी कामािरमका प्रभखुहरू, साविजतनक सॊस्थानका प्रभखुहरू, 
नागरयक सभाजका सदस्महरू, उद्योग वाख्णज्म भहासॊघ, नेऩार फाय एसोतसएसनका 
ऩदातधकायीहरू, ऩरकाय, गैयसयकायी सॊस्थाका प्रतततनतधहरूसॉग भ्रष्टाचायर्वयोधी 
अन्त्तयर्िमा कामििभ सॊचारन गरयएको तथमो । 

ख. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोगको कामािरम, धनकुटाको आमोजनाभा तभतत 
२०७३ बार 17 गते तेह्रथभु ख्जल्राख्स्थत सयकायी तथा साविजतनक सॊस्थानका प्रभखु 
तथा प्रतततनतधहरू, नागरयक सभाजका अगवुाहरू, ऩरकायहरू, गैयसयकायी सॊस्थाका 
प्रतततनतधहरू रगामतका आभनागरयकहरूसॉग भ्रष्टाचायर्वरुर्द् अन्त्तयर्िमा कामििभ 
आमोगका भाननीम आमकु्त डा. गणेशयाज जोशीको प्रभखु आतत्मताभा आमोजना  
गरयमो । 

ग. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोगको कामािरम, कन्त्चनऩयुको आमोजनाभा आमोगका 
भाननीम आमकु्त डा. सार्वरी थाऩा गरुुङको प्रभखु आतत्मताभा ख्जल्रा प्रशासन 
कामािरम, फैतडी य दाच ुिराको सबाकऺभा िभश् तभतत २०७३ ऩौष 20 य 21 गते 
भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण य सशुासन प्रवर्द्िनभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोगको बतूभका 
र्वषमक अन्त्तयर्िमा कामििभ सॊचारन गरयएको तथमो । उक्त कामििभभा ख्जल्राख्स्थत 
कामािरमका प्रभखुहरू, नागरयक सभाजका अगवुा, ऩरकाय, सयोकायवारा तनकामका 
प्रतततनतधहरूको सहबातगता यहेको तथमो ।  

घ. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोग, टॊगारको आमोजनाभा तभतत २०७४ जेठ ९ गते 
ऩख्िभान्त्चर र्वकास ऺेर, ऩोखयाका ऺेरीमस्तयका कामािरमहरूका प्रभखुहरूसॉगको 
अन्त्तयर्िमा कामििभ ऩोखयाख्स्थत नेऩार ऩमिटन फोडिको सबाहरभा आमोगका भाननीम 
आमकु्त डा. गणेशयाज जोशीको प्रभखु आतत्मभा भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणभा ऺेरीम 
कामािरमहरूको बतूभका र्वषमक अन्त्तयर्िमा कामििभ सॊचारन गरयएको तथमो ।  

    7.३.3 अन्त्तर्िि मा य साभदुार्मक ख्शऺा कामििभको र्ववयण 

आमोग य भातहतका कामािरमहरूरे सञ्चारन गयेका र्वतबन्न अन्त्तर्िि मा कामििभ तथा 
साभदुार्मक कामििभहरू सञ्चारन बएका ख्जल्रागत र्ववयण, सहबागीहरूको सतमा य 
कामििभगत सॊतमाराई तरको तातरकाभा तनम्नानसुाय प्रस्ततु गरयएको छ्- 
7.३.3.1 अन्त्तर्िि मा कामििभहरूको र्ववयण 

ि.स. कामििभ सञ्चारन गने तनकामहरू कामििभ सञ्चारन बएका ख्जल्राहरू कामििभ 
सॊतमा 

सहबागी 
सॊतमा 

१. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, धनकुटा 

धनकुटा,  सॊखवुासबा,  तेह्रथभु  5 587 

२. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, इटहयी 

तसयाहा, सप्तयी, उदमऩयु, सनुसयी, भोयङ, 
झाऩा, ताप्रेजङु, ऩाॉचथय, इराभ, 
सोरखुमु्फ,ु झाऩा, ओखरढुॊगा 

14 1818 
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३. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, फददिफास 

सरािही, भहोत्तयी, तसन्त्धरुी, धनषुा 5 499 

४. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, हेटौंडा 

भकवानऩयु, धाददङ, यसवुा, नवुाकोट, 
ख्चतवन, याभेछाऩ, काभ्रऩेरान्त्चोक, दोरखा 

13 1094 

५. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, ऩोखया 

म्माग्दी, तनहुॉ, स्माङ्जा, रभजङु, फाग्रङु, 
गोयखा, ऩवित, भनाङ, भसु्ताङ, कास्की  

11 1240 

6 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, फटुवर 

फटुवर, गलु्भी, कर्ऩरवस्त,ु अघािखाॉची, 
ऩाल्ऩा, नवरऩयासी, रुऩन्त्देही 

7 533 

7 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, सखेुत 

सखेुत, भगु,ु जमु्रा, कातरकोट, 
जाजयकोट, रुकुभ, हमु्रा, दैरेख  

10 637 

8 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, कोहरऩयु 

योल्ऩा, सल्मान, दाङ, प्मठुान, फाॉके, 
फददिमा 

5 389 

9 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, कन्त्चनऩयु 

दाच ुिरा, फैतडी, कन्त्चनऩयु 4 398 

10 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, ददऩामर 

फाजयुा, अछाभ, डोटी 4 311 

जम्भा 7506 
   

     7.३.3.2 साभदुार्मक ख्शऺा कामििभको र्ववयण 

ि.स. कामििभ सञ्चारन गने तनकाम कामििभ सञ्चारन बएका ख्जल्राहरू कामििभ 
सॊतमा 

सहबागी 
सॊतमा 

१. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, धनकुटा 

तेह्रथभु, बोजऩयु, सॊखवुासबा 3 324 

२. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, इटहयी 

तसयाहा, सप्तयी, उदमऩयु, सनुसयी, भोयङ, 
झाऩा, ताप्रेजङु, ऩाॉचथय, सोरखुमु्फ,ु 
ओखरढुॊगा 

11 1328 

३. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, फददिफास 

भहोत्तयी, सरािही, तसन्त्धरुी 3 321 

४. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, हेटौंडा 

भकवानऩयु, धाददङ, यसवुा, नवुाकोट, 
ख्चतवन, याभेछाऩ, काभ्रऩेरान्त्चोक, दोरखा 

11 1050 

५. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, ऩोखया 

ऩवित, फाग्रङु, तनहुॉ, म्माग्दी, स्माङ्जा, 
कास्की, गोयखा, भनाङ, भसु्ताङ 

10 1063 

6 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, फटुवर 

नवरऩयासी, कर्ऩरवस्त,ु गलु्भी, ऩाल्ऩा, 
अघािखाॉची, रुऩन्त्देही 

6 569 

7 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, सखेुत 

सखेुत, कातरकोट, भध्मऩख्िभ 
र्वश्वर्वद्यारम, रुकुभ, हमु्रा, दैरेख 

8 834 

8 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, कोहरऩयु 

योल्ऩा, सल्मान, दाङ, प्मठुान, फाॉके, 
फददिमा 

6 601 

9 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको कामािरम, कन्त्चनऩयु 

दाच ुिरा, फैतडी, कैरारी, डडेरधयुा, 
कन्त्चनऩयु, फझाङ 

6 639 

10 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान फाजयुा, अछाभ, डोटी 6 496 
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आमोगको कामािरम, ददऩामर 

11 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान  
आमोगको कामािरम, टॊगार 

तरुण भाध्मतभक, फाराज,ु काख्न्त्त बैयव 
भाध्मतभक, थरी, यत्नयाज्म भाध्मतभक 
र्वद्यारम याभकोट, काठभाडौं 

3 376 

जम्भा 7601 
  

        7.३.3.3 प्रवर्द्िनात्भक कामििभहरूको सॊतमात्भक र्ववयण  

अन्त्तर्िि मा कामििभहरू साभदुार्मक ख्शऺा कामििभ 

तस.नॊ. आ.व. सॊतमा सहबागी 
सॊतमा तस.नॊ. आ.व. सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1. २०७१/७२(सम्भ) 116 10450 1. २०७१/७२(सम्भ) 205 33065 

2. २०७२/७३ 61 7252 2. २०७२/७३ 78 9021 

3. २०७३/७४ 78 7506 3. २०७३/७४ ७३ 7601 

जम्भा 255 २५,२०८ जम्भा 356 49,687 

 

उख्ल्रख्खत र्ववयण अनसुाय आमोगरे आ.व. 2071/72 सम्भ जम्भा 116 ऩटक अन्त्तर्िि मा कामििभ 
य 205 वटा साभदुार्मक ख्शऺा कामििभहरू सञ्चारन गयेको तथमो । आ.व. 2073/74 सम्भभा 
जम्भा २५५ ऩटक र्वतबन्न ठाउॉहरूभा अन्त्तर्िि मा कामििभ य 356 ऩटक साभदुार्मक ख्शऺा कामििभ 
सम्ऩन्न गयेको छ । त्मस प्रकायका अन्त्तर्िि मा कामििभहरूभा कुर २५,२०८ जना सहबातगता यहेको छ 
बने साभदुार्मक ख्शऺा कामििभहरूभा कुर ४९,६८७ जनाराई भ्रष्टाचायर्वयोधी जनचेतनाभूरक ख्शऺा 
प्रदान गरयएको छ।  

7.३.4 सन्त्देशभूरक सूचना प्रकाशन तथा प्रसायण   
आमोगरे भ्रष्टाचायर्वयोधी जनचेतनाहरूका भाध्मभफाट सशुासन अतबवृर्र्द् गने उदे्दश्मसर्हत श्रव्मात्भक 
एवॊ दृश्मात्भक भाध्मभफाट सूचना साभग्रीहरू प्रकाशन एवॊ प्रसायण गदै आएको छ । आमोगरे 
टेतरतबजन तथा येतडमो कामििभहरू सञ्चारन कामिराई तनयन्त्तयता ददएको छ बने आमोगका दैतनक 
सूचनाहरूराई पेसफकु तथा ट्वीटयरगामतका सूचनाका साभाख्जक सञ्जारहरूफाट सभेत जानकायी 
गयाउने गरयएको छ । सूचना नै आमोगको गहना हो बने्न भनसाम याखी आमोग एवॊ भातहतका सफै 
कामािरमहरूफाट आ-आफ्ना कामि ऺेरका चेतनाभूरक सूचनाहरूराई स्थानीम ऩरऩतरका तथा एपएभ 
येतडमोहरूभापि त प्रकाशन य प्रसायणराई तनयन्त्तयता ददइएको छ । 

भ्रष्टाचायका र्वरुर्द्भा जनभत तसजिना गने उदे्दश्मरे आमोगरे फरेुर्टन, ब्रोतसमयरगामतका र्वतबन्न 
जानकायीभूरक प्रचाय साभग्रीहरू प्रकाशन गयी र्वतयणसभेत गने गयेको छ । आमोग भातहतका 
कामािरमहरूफाट स्थानीम बाषाभा भ्रष्टाचायर्वयोधी सन्त्देशभूरक साभग्रीहरू प्रसायण गरयॉदै आएको  
छ । 

7.३.५ भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को ददवसको अवसयभा चेतनाभूरक कामििभहरू 

आमोगरे प्रत्मेक वषिको तडसेम्फय 9 भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अन्त्तयािर्ष्डम ददवसराई बव्मताका साथ भनाउॉदै 
आएको छ । मस वषि भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अन्त्तयािर्ष्डम ददवसभा सॊमकु्त याष्डसॊघरे सन ्2016 का रातग 
तनधाियण गयेको नाया “United Against Corruption For Development, Peace and Security” य Main 
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Theme का रूऩभा यहेको “Corruption- An Impediment to the Sustainable Development Goals” य 
आमोगरे तम गयेको “भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सहकामि- सशुासनका रातग अऩरयहामि” बने्न नायाका साथ 
प्रधानभन्त्री तथा भख्न्त्रऩरयषद्को कामािरमसभेतको सॊमकु्त तत्वावधानभा आमोजना गयी भनाएको तथमो 
। मसैगयी आमोगको स्थाऩनाको वार्षिकोत्सव कामििभ प्रत्मेक वषिको भाघ 28 गते आमोग रगामत 
भातहतका १० वटै कामािरमहरूभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् जनचेतना अतबवृर्र्द् हनेु खारका र् मारी, कर्वता 
तथा तनफन्त्ध प्रततमोतगता, यक्तदान, सयसपाइ, येतडमो, एप.एभ. तथा टेतरतबजनहरूफाट ऩरयसॊवाद 
कामििभहरू तनमतभत सॊचारन गदै आएको छ ।  

7.४ प्रवर्द्िनात्भक तथा तनयोधात्भक कामििभहरूफाट बएका उऩरख्ब्धहरू 

भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण गयी सशुासन कामभ गने कामिका रातग सॊसायभा र्वतबन्न यणनीततक प्रमासहरू 
बएका देख्खन्त््न ्। आमोगरे अन्त्तयािर्ष्डम तहभा प्रचरनभा यहेका असर अभ्मासहरूराई भनन गदै 
सॊवैधातनक तथा कानूनी दार्मत्वको ऩरयतधतबर यहेय दण्डात्भक, तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक 
यणनीततहरूको प्रमोग गदै आएको छ । भानव भनोर्वऻानको उऩजका रूऩभा यहेको भ्रष्टाचायराई 
दण्डात्भक यणनीततरे भार सभूररूऩभा तनयाकयण गनि असम्बव बएकारे आमोगरे उख्ल्रख्खत 
यणनीततहरूका साथै सदाचारयता ऩारनाराई सभेत र्वशेष जोड ददएको छ। 

मसफाट भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को शून्त्म सहनशीरतासम्फन्त्धी अतबमानराई स्थानीम तहसम्भ ऩरु् माउन 
सहमोग ऩगुेको छ । साथै आमोगप्रततको सकायात्भक धायणा अतबवृर्र्द् गनि, भ्रष्टाचायर्वरुर्द् 
सदाचारयताको र्वकास गने कामिभा सभेत टेवा ऩगुेको छ । आमोग तथा भातहतका कामािरमहरूरे 
भ्रष्टाचायर्वयोधी सूचना तथा साभग्रीहरू प्रचाय प्रसाय गने तथा सयोकायवारा तनकामहरूसॉग छरपर 
एवभ ् साभदुार्मक ख्शऺा कामििभहरू तनयन्त्तय सञ्चारन गने गयेका छन ् जसफाट साभाख्जक 
र्वकृख्त्तको रूऩभा यहेको भ्रष्टाचाय, अनखु्चत कामि य अतनमतभतताराई सभमभा तनमन्त्रण गनि, 
साभाख्जक सेवा य नागरयकभैरी सेवा प्रवाहभा सधुाय गनि सहमोग ऩगुेको कुया अध्ममनरे देखाएको 
छ ।  

आमोगरे प्रायख्म्बक छानतफनका िभभा, र्वस्ततृ अनसुन्त्धानऩिात एवभ ् वार्षिक प्रततवेदनभापि त 
नेऩार सयकायराई भ्रष्टाचाय न्त्मूनीकयण य शासकीम सधुायका रातग नीततगत, प्रर्िमागत, 
कामििभगत तथा कामिव्मवहायगत सधुायका रातग ददएका सझुावहरूको कामािन्त्वमनभा सम्फख्न्त्धत 
सयोकायवारा तनकामरे जोड ददएका छन ् । भ्रष्टाचायको जारो हटाएय असर शासकीम प्रफन्त्ध 
कामभ गने व्मवस्थाका रातग आमोगफाट मसयी ददइएका सझुावहरू सधुायका रातग भहत्वऩूणि अस्त्र 
हनु सक्छन ्। नेऩार सयकायका र्वतबन्न भन्त्रारम/तनकामहरू य आमोगफीच हनेु छरपर, सभन्त्वम 
य सहकामिरे सम्फन्त्ध भजफतु बएको छ । त्मस्तै आमोगरे व्मवस्थार्ऩका-सॊसद्को सशुासन तथा 
अनगुभन सतभततसॉग गने तनमतभत अन्त्तयर्िमा य छरपररे भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सहमोग य सभन्त्वम 
कामभ गने कामिभा थऩ सदुृढता आएको छ ।  

आमोगभा ऩने उजयुी, गनुासाहरूको अनसुन्त्धान गने तसरतसराभा भ्रष्टाचायका जोख्खभऩूणि   
ऺेरहरूको ऩर्हचान गयी तनमतभतरूऩभा तनगयानी फढाउन, नीततगत सधुाय गनि, अन्त्तय 
तनकामहरूफीच सहमोग, सभन्त्वम य सहकामि फढाउनसभेत सहमोग ऩगुेको छ । साथै सेवा प्रवाहको 
र्वद्यभान ऩर्द्ततभा सधुाय गनि, सेवा प्रवाह गने तनकामहरूभा कामि प्रर्िमाराई सयरीकयण गनि, 
प्रर्वतधको प्रमोग गयी सेवा प्रवाहराई तछटो, छरयतो य प्रबावकायी फनाउन, याष्डसेवकहरूभा असर 
कामिसॊस्कृतत य व्मवहायको र्वकास गनि सहमोग ऩगुेको छ । 
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  वार्षिकवार्षिक  प्रप्रततवदेन, ततवदेन, २०७२०७३३//७७४४  ऩरयच्छेदऩरयच्छेद--७७, , भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणका प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक प्रमासहरू 

    

देशभा ठूरा आमोजनाहरू सभमभै सम्ऩन्न बए थऩ रागत नफढ्ने, रख्ऺत वगिरे ऩाउने पाइदा य 
सयकायरे ऩाउने प्रततपर मथासभमभा नै प्राप्त बई आतथिक र्िमाकराऩहरू फढ्न जाने देख्खन्त्छ 
जसफाट जनताको आम आजिनभा सधुाय हुॉदै भरुकुरे चाॉडै सभरृ्र्द् प्राप्त गनि सक्ने कुयाभा आमोग 
र्वश्वस्त छ । सशुासन य सभरृ्र्द्को यार्ष्डम उदे्दश्म प्रातप्तका रातग आमोगरे साविजतनक तथा 
सयकायी तनकामहरूसॉग र्वकास तनभािणभा हनेु र्ढराइ, अतनमतभतता य भ्रष्टाचाय योकथाभका रातग 
सभन्त्वम फैठकहरू आमोजना गदै आएको छ । आमोगरे गदै आएको ऩहरकदभीराई केही 
स्वाथॉ वगि य सभूहरे र्वकास तनभािणभा हस्तऺेऩ बमो बनी गयेको प्रचायफाजी स्वमॊ गरत सार्वत 
बएको छ । छानतफनका िभभा आमोगरे सम्फख्न्त्धत आमोजनाहरूका सक्कर पाइरहरू भाग्ने 
नगयेको साथै आमोजनाहरूका काभ फीचैभा योक्न कर्हल्मै नबनेको हुॉदा गरत कामि य 
अतनमतभतताराई सभमभा सधुाय गयी तनयाकयण गनिभा आमोगका प्रमासरे सहमोग नै ऩरु् माउॉछ । 
मस प्रकायको ऩूविर्िमाशीरतारे आमोजनाहरूभा भ्रष्टाचाय य अतनमतभतताभा कभी आएको, 
मथासभमभा कामि सम्ऩन्न हनेु गयेको य ठूरा आमोजनाहरूका सम्फन्त्धभा ऩयेका उजयुी तथा 
गनुासाहरू रतु भाध्मभफाट पर्छ्यौट हनेु गयेको ऩाइएको छ । 

आमोगरे आफ्नो स्थाऩना ददवसभा तथा भ्रष्टाचारयतार्वरुर्द्को अन्त्तयािर्ष्डम ददवसभा सञ्चारन गने 
प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामििभहरूरे आमोगप्रतत जनर्वश्वास अतबवृर्र्द् गने कामिभा सहमोग 
गदै मसको कामि सम्ऩादनभा थऩ हौसरा प्रदान गने गयेका छन ्। मसका अततरयक्त आमोगको 
काभकायफाहीराई प्रबावकायी फनाउन र्वतबन्न सयकायी य गैयसयकायी तनकामहरूसॉगको सभन्त्वम य 
सहकामिराई सदुृढ फनाउनसभेत सहमोग ऩगुेको छ । 
र्वशेषगयी जनतारे आधायबतू सेवा प्राप्त गने तनकामहरूभा सेवाग्राहीहरूराई द:ुख हैयानी ददई 
नाजामज पाइदा तरने, साविजतनक ऩदभा फसेय आफ्नो ऩदीम कतिव्म, ख्जम्भेवायी य जवापदेर्हता 
फहन नगने एवभ ् सभमभा तनणिम नगने प्रवृख्त्तराई तनरुत्सार्हत गने र्वषमराई आमोगरे 
सॊवेदनशीरताको सूचीभा यातदै अनसुन्त्धानभा प्राथतभकता ददएको छ । ऩरयख्स्थतत य फाध्मताराई 
दोष ददएय ख्जम्भेवायी तनवािह नगदाि सधुायका एजेण्डाहरू ओझेरभा ऩने कुयाभा आमोग सचेत छ । 
मसथि गरत भनसाम य अतनमतभतताको ऩऺऩोषण नगनि आमोगरे अनयुोध गदै आएको छ ।  

अन्त्त्मभा सभाजभा व्माप्त हुॉदै गएका गरत कामि तथा प्रवृख्त्तहरूका कायण याज्मफाट सहज रूऩभा 
सेवा ऩाउने जनताको अतधकायभा अॊकुश राग्ने तथा याज्म य जनताफीचको सम्फन्त्धसभेत कुख्ण्ठत 
हनु जान्त्छ । यार्ष्डम एकता य अऺुणता कामभ याखी सभरृ्द् याष्ड फनाउने भहाअतबमानका रातग 
सशुासन अतनवामि तत्व बएकारे मसको प्रवर्द्िनभा सहकामि अतबवृर्र्द् गनुि सफैको दार्मत्व  
यहन्त्छ । आमोगरे  सॊवैधातनक य कानूनी दार्मत्वराई भनन गदै सेवा प्रदामक तनकामहरूको 
दैतनक सेवा प्रवाहभा सधुाय ल्माउन जोड ददॉदै आएको छ । बावी ददनभा मी यणनीततहरूराई 
प्रबावकायीरूऩभा कामािन्त्वमन गयी सशुासन कामभ गनि आमोग प्रततफर्द्  
यहेको छ । 
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८.१ सॊस्थागत सदुृढीकयण 

भ्रष्टाचायर्वरुद्धको सॊमकु्त याष्डसॊघीम भहासन्धध, 2003 रे भ्रष्टाचाय तनमधरण गनि स्थार्ऩत तनकामहरूको 
सॊस्थागत ऺभता अतबवृर्द्ध गने र्वषमराई जोड ददएको छ । नेऩाररे र्वगतदेन्ि नै भ्रष्टाचाय तनमधरणभा 
नीततगत य सॊस्थागत व्मवस्था गदै आए ऩतन उक्त भहासन्धधको ऩऺ याष्ड बएऩतछ मस्ता सॊस्थाहरूराई  
अझ फढी सशक्त य भजफतु फनाउने नीतत तरएको छ, सो अनरुूऩ आमोगको बौततक, प्रार्वतधक तथा 
भानवीम ऺभता र्वकास गयी सॊस्थागत ऺभता अतबवृर्द्ध गनिका रातग नेऩार सयकायफाट स्रोत साधन 
र्वतनमोजन हुॉदै आएको छ । 

आमोगरे नेऩारको सॊर्वधान, अन्ततमाय दरुुऩमोग अनसुधधान आमोग ऐन  तथा तनमभावरी, भ्रष्टाचाय 
तनवायण ऐन रगामतका सॊवैधातनक तथा कानूनी व्मवस्थाको ऩरयतधतबर यहेय नेऩारराई भ्रष्टाचायभकु्त 
भरुकुको रूऩभा स्थार्ऩत गने दूयदृर्ष्टसर्हतको सॊस्थागत यणनीतत (२०१४—२०१९) तजुिभा गयी 
कामािधवमन गरययहेको छ । मसभा भ्रष्टाचायर्वरुद्धका प्रवद्धिनात्भक, तनयोधात्भक तथा  दण्डात्भक गयी 
भतुम तीन र्कतसभका यणनीततहरू सभावेश गरयएको छ । उन्लरन्ित यणनीततहरूभध्मे िासगयी दण्डात्भक 
यणनीततको सपर कामािधवमनका रातग आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको अनसुधधान एवॊ अतबमोजन 
ऺभता अतबवृर्द्ध गने कामिभा आमोगरे तनयधतय जोड ददॉदै आएको छ । 

उन्लरन्ित प्रावधान अधतगित यहेय र्वगतका वषिहरूदेन्ि नै आमोग तथा भातहतका कामािरमहरूरे 
आधतरयक तनमधरण प्रणारी, भानव सॊसाधन र्वकास, फाह्य सम्फधध य सहकामिसर्हतका सॊस्थागत 
सदुृढीकयणका कामिक्रभ कामािधवमन गदै आएका छन ् । मस अधतगित सूचना प्रर्वतधको र्वकाससॉगै 
भ्रष्टाचायका स्वरूऩ य शैरीहरूभा ऩतन नमाॉनमाॉ प्रर्वतधको प्रमोग हनु थारेको सधदबिराई दृर्ष्टगत गदै 
आमोगरे अनसुधधानात्भक नवीनतभ ्प्रर्वतधको आवश्मकता ऩर्हचान, उऩरब्धता य प्रमोग गने कामिक्रभको 
र्वकास गयेको छ । हार आमोगको दैतनक कामिसञ्चारन तथा अनसुधधानसम्फधधी कामिहरूभा नमाॉ प्रर्वतध 
य उऩकयणको प्रमोग गने गरयएको छ बने सूचना र्वश्लेषणभा आधारयत अनसुधधान (Intelligence based 

Investigation) राई सभेत आमोगरे र्वशेष जोड ददएको छ । मसैगयी आमोगको दैतनक कामिसञ्चारन, 
प्रायन्म्बक अनसुधधान य र्वस्ततृ अनसुधधानराई स्वचातरत कामिप्रणारीभा रैजानका रातग गरयएको अध्ममन  
कामि अन्धतभ चयणभा ऩगुेको छ । 

आमोगका तीन िम्फे यणनीतत अधतगित तनयोधात्भक य प्रवद्धिनात्भक कामिक्रभको र्ववयण अन्घलरो 
ऩरयच्छेदभा प्रस्ततु गरयसर्कएको छ बने आमोगको सॊस्थागत सदुृढीकयण कामिक्रभफभोन्जभ आतथिक वषि 
०७3/७4 भा सम्ऩन्न बएका बौततक ऩूवािधायको सदुृढीकयण, भानव सॊसाधनको र्वकास य अधतयािर्ष्डम 
सम्फधध तथा सहकामि प्रवद्धिनभा गरयएका कामिहरूको र्ववयण देहामका प्रकयणहरूभा प्रस्ततु  
गरयएको छ :-  

८.२ बौततक ऩवूािधाय र्वकास 
(क) आमोगभा सूचना तथा सञ्चायसम्फधधी उऩकयणहरूको जडान  

आमोगका भतुम रक्ष्म Less Paper फाट Paper Less फधदै सूचना प्रर्वतधभैरी अनसुधधानराई स्थार्ऩत 
गनुि यहेको हनुारे आमोगका दैतनक कामि सञ्चारनसम्फधधी गततर्वतधहरूराई स्वचातरत फनाउने 

ऩरयच्छेद- ८ 

सॊस्थागत सदुृढीकयणभा आमोगको प्रमास 



263 

 
ऩरयच्छेदऩरयच्छेद--८८, , सॊस्थागत सदुृढीकयणभा आमोगको प्रमास 

  
वार्षिकवार्षिक  प्रततवदेन,प्रततवदेन,२०७२०७33//७७44  

क्रभभा सूचना प्रर्वतधभैरी उऩकयणहरू जडान गरयएका छन ् । मस अधतगित दैतनक कामि 
सम्ऩादनभा सहमोगी प्रर्वतधदेन्ि अनसुधधानराई सघाउ ऩरु् माउने प्रर्वतधहरू सभेत यहेका छन ्। मस 
अधतगित Cyber Lab, Cyber Forensic Equipment,  Mobile Tracking आदद ऩदिछन ् । त्मस्तै 
आमोग य भातहतका कामािरमफीचको सम्फधधराई सभुधयु फनाउन, अनसुधधानभा एकरूऩता 
लमाउन, भ्रष्टाचाय सम्फधधभा आएका सभसाभर्मक सभस्माको तत्कार सम्फोधन गनिका रातग Video 

Conferencing को सरुुवात बएको छ । आमोगको सयुऺा व्मवस्थाऩन प्रबावकायी फनाउन, 
आमोगतबर हनु सक्ने अवान्छछत गततर्वतधहरूको सऩुयीवेऺणका रातग कामािरम ऩरयसय तथा 
कामिकऺहरूभा CCTV जडान गरयएको छ । Cyber Forensic Equipment को प्रमोग तथा  Cyber 

Lab सञ्चारन सम्फधधभा  सो सॉग सम्फन्धधत जनशन्क्तराई स्वदेशी तथा वैदेन्शक तातरभ ददई कामि 
शबुायम्बसभेत बएको छ बने अधम आवश्मक तातरभ, ऺभता र्वकासका कामिक्रभराई आवश्मकता 
अनसुाय तनयधतय उऩरब्ध गयाउने नीतत यहेको छ । प्रभाणभा आधारयत अनसुधधान गनिका रातग 
आगाभी वषि Engineering Lab स्थाऩना गने गयी कामिक्रभ एवॊ फजेटको व्मवस्था गरयएको छ । 

मसैगयी आमोगको कामि सम्ऩादनराई तछटो, छरयतो य प्रबावकायी फनाई सयोकायवाराहरूराई 
सूचनाको सहज ऩहुॉच ऩगुोस ् बने्न भनसामका साथ सूचना प्रर्वतधभा आधारयत अर्पस अटोभेसन 
(Office Automation) को कामि अन्घ फढाइएको छ । मसफाट आमोगको बावी रक्ष्म (Less Paper 

to Paperless CIAA) प्रातिका रातग ऩूवािधायको थारनी हनेु र्वश्वास तरइएको छ । 
(ि) आमोगका कामािरम बवन तनभािण 

आमोगको दयफधदी ऩनुयावरोकन बई कभिचायी सॊतमा फढेको सधदबिभा आमोगको केधरभा र्वस्तारयत 
बवन तनभािण कामि ऩूया बएको छ । त्मसैगयी आमोगका भातहत कामािरमहरू बाडाभा तथा अधम 
सयकायी तनकामको बवनभा यहेका कायण कामि सम्ऩादनभा कदिनाइ आइऩयेको र्वषमराई 
भध्मनजय गयी प्रशासकीम बवन तनभािण कामि जायी यहेको छ । हार आमोगको कामािरम हेटौंडा, 
इटहयी, फटुवर, नेऩारगञ्ज य भहेधरनगयका प्रशासतनक बवनहरू तनभािणका क्रभभा यहेका छन ्। 
उन्लरन्ित बवन तनभािणफाट आमोगको कामिसम्ऩादनभा थऩ सहजता तथा छरयतोऩना आउने र्वश्वास 
तरइएको छ ।  

(ग) सौमि ऊजाि प्रणारी जडान 

आमोगरे दैतनक कामिसञ्चारनभा प्रर्वतधहरूको गहन उऩमोग गरययहेको सधदबिभा र्वद्यतुको तनमतभत 
आऩूतति अत्मावश्मक यहेकोरे त्मसको सतुनन्ितताका रातग आमोग ऩरयसयतबर ५०० र्करोवाट 
ऺभताको सौमि ऊजाि प्रणारी जडान गरयएको छ । साथै उक्त सौमि ऊजािको केही अॊश यार्ष्डम 
प्रसायणभा जोतडने व्मवस्था सभेत गरयएको छ ।  

८.३ जनशन्क्त र्वकाससम्फधधी कामि 
अनसुधधान तथा अतबमोजन ऺभता अतबवृर्द्ध गनि आमोगभा कामियत कभिचायीहरूराई स्वदेशी तथा 
र्वदेशी सॊस्थाहरूफाट सञ्चारन हनेु र्वतबन्न प्रकायका तातरभ तथा प्रन्शऺणभा सहबागी गयाउॉदै 
आएको छ । कततऩम तातरभ तथा प्रन्शऺणहरू आमोगरे आधतरयक रूऩभा आपैं रे सञ्चारन गने 
गयेको छ । 

(क) आधतरयक तातरभ  

आतथिक वषि ०७3/७4 भा आमोगभा आधतरयक रूऩभा देहामफभोन्जभ तातरभ तथा प्रन्शऺण 
सञ्चारन गरयएको छ :- 
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तस.नॊ. तातरभ सञ्चारन अवतध सहबागी 
सॊतमा 

१. अनसुधधानसम्फधधी आधायबतू तातरभ 5-10 असोज २०७3 51 

२. अनसुधधान सहामक तातरभ 5-7 भॊतसय 2073 32 

३. साविजतनक िरयदसम्फधधी अनसुधधान तातरभ २०-25 ऩसु 2073 32 

४. अनसुधधानसम्फधधी आधायबतू तातरभ 30 पागनु-4 चैत 2073 40 

५. अनसुधधान सहामक तातरभ 15-18 चैत 2073 २7 

६. न्स्टङ अऩयेसन य उजयुी व्मवस्थाऩन तातरभ 
(नेऩारगधज) 

5-9 वैशाि 2074 24 

७. न्स्टङ अऩयेसन तातरभ (र्वयाटनगय) 17-21 वैशाि 2074 18 

८. न्स्टङ अऩयेसन तातरभ (ऩोिया) 7-11 जेि 2074 18 
९. उजयुी व्मवस्थाऩन तथा सूचना प्रर्वतध तातरभ 

(सिेुत) 
9-12 जेि 2074 25 

10. उजयुी व्मवस्थाऩन तथा सूचना प्रर्वतध तातरभ 
(कोहरऩयु) 

10-11 जेि 2074 33 

  जम्भा : 300 
र्वगत ४ वषिभा आमोगभा सॊचारन बएका र्वतबन्न स्वदेशी तातरभ कामिक्रभहरूभा सहबागी 
कभिचायीहरूको सॊतमा देहामफभोन्जभ यहेको छ :- 

तस.नॊ. आतथिक वषि सहबागी सॊतमा तस.नॊ. आतथिक वषि सहबागी 
सॊतमा 

1. 2070/71 350 3. 2072/73 339 

2. 2071/72 336 4. 2073/74 300 

    जम्भा 1325 

(ि) वदेैन्शक तातरभ  

त्मसैगयी आतथिक वषि ०७3/७4 भा आमोगका कभिचायीहरू तभर याष्ड तथा अधतयािर्ष्डम सॊघ 
सॊगिनहरूफाट सञ्चातरत देहामका तातरभ, प्रन्शऺणरगामतका कामिक्रभभा सहबागी बएका छन ्:- 

तस.नॊ. तातरभ कामिक्रभ स्थान अवतध सहबागी 
सॊतमा 

1 Emergency Situation Preparedness, Israel’s 

Agency for International Development 

Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, 

National Emergency Management Authority, 

Ministry of Defense 

Israel 13-29 Nov 2016 1 

2 Formal Solutions to Informal Settlements ITEC/INDIA 19 Sep-28 Oct 2016 1 

3 Capacity Building Program for the Nepali 

Commission for the Investigation of Abuse of 

Authority 

Seoul, Korea 3-16 Nov 2016 10 

4 Seminar on Building Capacity of Governance 

for Ministerial Officials of Nepal, 2016 

(Secretary Level) 

Beijing, 

China 

17-23 Nov 2016 1 

5 Professional Development Course on 

Governance & Anti-corruption 

Singapore 12-18 Dec 2016 20 

6 Professional Development Course on 

Governance & Anti-corruption 

Bangkok, 

Thailand 

12-19 Feb 2017 20 
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७ Executive Course on Governance & Anti-

corruption 

Manila, 

Philippines 

3-12 April 2017 20 

८ Training on Forensic Technology Goa, India 8 - 12 May 2017 4 

९ International Seminar on Financial 

Investigation 

Hong Kong 11 -12 May 2017 4 

1० Singapore’s Anti-Corruption Strategies Singapore 29 May-2 June 2017 1 

११ Executive Course on Governance & Anti-

corruption 

Manila, 

Philippines 

30 May-9 June 2017 20 

1२ Professional Development Course on 

Governance & Anti-corruption 

Bangkok, 

Thailand 

18-25 June 2017 20 

1३ Capacity Building Program for the Nepali 

Commission for the Investigation of Abuse of 

Authority 

Seoul, Korea 6-19 July 2017 10 

   जम्भा १३३ 

र्वगत ४ वषिहरूभा आमोगफाट वैदेन्शक तातरभ कामिक्रभहरूभा सहबागी कभिचायीहरूको सॊतमा 
देहामफभोन्जभ यहेको छ :- 
तस.नॊ. आतथिक वषि सहबागी सॊतमा तस.नॊ. आतथिक वषि सहबागी सॊतमा 
1 2070/71 40 3 2072/73 150 

2 2071/72 33 4 2073/74 133 

    जम्भा 356 

८.४ अधतयािर्ष्डम तहका सम्फधध तथा सहकामिहरू 

सॊमकु्त याष्डसॊघरे भेन्क्सकोको भेरयडा सहयभा 31 अक्टोफय 2003 भा अधतयािर्ष्डम सम्भेरनको 
आमोजना गयी भ्रष्टाचायराई सीभार्वहीन आऩयातधक कामिका रूऩभा स्वीकाय गयेऩिात सन ्२००३ 
तडसेम्फय ९ भा भ्रष्टाचायर्वरुद्धको सॊमकु्त याष्डसॊघीम भहासन्धध (United Nations Convention against 

Corruption (UNCAC) 2003  ऩारयत बएको तथमो । सो अनसुाय सॊसायभा नै तडसेम्फय ९ राई 
हयेक वषि भ्रष्टाचायर्वरुद्धको अधतयािर्ष्डम ददवसका रूऩभा भनाउॉदै आइएको छ । नेऩाररे ऩतन 23 
पेब्रअुयी 2011 भा उक्त भहासन्धधराई अनभुोदन गयी ऩऺ याष्ड फनेको य सो अनसुाय अधतयािर्ष्डम 
तहभा भ्रष्टाचायर्वरुद्धभा सहमोग य सहकामि गदै आएको छ । 

अन्ततमाय दरुुऩमोग अनसुधधान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ि. को उऩदपा (१) रे 
आमोगराई भ्रष्टाचाय तनवायण वा तनमधरण गने उदे्दश्मरे गिन बएका यार्ष्डम वा अधतयािर्ष्डम 
सॊस्थासॉग आवश्मक सभधवम कामभ गनि तथा त्मस्ता सॊस्थासॉग आऩसी सम्फधध य सहमोग वृर्द्ध 
गनि सक्ने व्मवस्था गयेको छ । आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (२०१४-२०१९) भा ऩतन आमोगरे 
अधतयािर्ष्डम सम्फधध र्वस्ताय य साझेदायी प्रवद्धिनराई ऩरयऩूयक यणनीततको रूऩभा तरएको छ । 
भ्रष्टाचाय तनमधरणभा सॊरग्न र्वतबन्न अधतयािर्ष्डम सॊघसॊस्था तथा सॊगिनहरूको सदस्मता प्राि गने य 
सहकामि प्रवद्धिन गने, भ्रष्टाचायर्वरुद्धको र्वश्वव्माऩी अतबमानका रातग र्वतबन्न अधतयािर्ष्डम सम्भेरन, 

गोष्ठी तथा फैिकहरूभा सहबातगता र्वस्ताय गने एवॊ भ्रष्टाचाय तनमधरणका रातग र्वतबन्न ऺेरीम य 
अधतयािर्ष्डम सम्भेरन तथा फैिकहरूको आमोजना गयी अधतयािर्ष्डम सम्फधध य सहकामि र्वस्ताय गने 

उदे्दश्म यहेको छ ।  

नेऩाररे भ्रष्टाचाय तनवायण गनि, नेऩारको प्रशासतनक तथा शासकीम व्मवस्थाराई प्रबावकायी फनाउन 
अधतयािर्ष्डम सहमोग, सहकामि य सभधवमको आवश्मकता भहससु गरययहेको सधदबिभा भ्रष्टाचाय 
तनवायण गयी सशुासन कामभ गनिका रातग सम्फधध र्वकास य र्वस्ताय गनिभा आमोग कर्टफद्ध बएय 
रागेको छ । नेऩारभा भ्रष्टाचाय गयी र्वदेशभा थऩुारयएको सम्ऩन्ि य सो सम्ऩन्ि थऩुाने व्मन्क्तराई 
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नेऩारभा र्पताि लमाई कानूनी कायफाहीका रातग सभेत अधतयािर्ष्डम सहमोग आवश्मक यहेको छ । 
भ्रष्टाचायका रूऩ, तौयतरयकाभा आएको ऩरयवतिनसॉगै अनसुधधानको तौयतरयकाको िोजीका रातग ऩतन 
नेऩाररे अधतयािर्ष्डम सहमोग य सहकामिका रातग प्रमास गरययहेको छ । 

आमोगरे र्वगतदेन्ि नै भ्रष्टाचाय तनमधरण सम्फधधभा र्वतबन्न कामिहरू िासगयी ऩायस्ऩरयक सहमोग, 

सूचना आदान प्रदान, जनशन्क्त र्वकासका ऺेरभा ऺेरीम तथा अधतयािर्ष्डम सहमोग, सभधवम य 
सहकामिसम्फधधी कामिहरू गदै आएको छ । सोही उदे्दश्म अनरुूऩ नै आमोगफाट अधतयािर्ष्डम 
सम्फधध तथा सहकामिहरू अतबवृर्द्ध गने सम्फधधभा देहामफभोन्जभका ऺेरीम तथा अधतयािर्ष्डम सबा 
सम्भेरनहरूभा आतथिक वषि ०७3/७4 भा ऩतन सर्क्रम सहबातगता जनाइएको छ :- 
(क) SAARC Nations Seminar on Anti-Corruption भा सहबातगता  

२५ देन्ि २७ सेप्टेम्फय 2016 सम्भ ऩार्कस्तानको याजधानी इस्राभावादभा आमोन्जत SAARC 

Nations Seminar on Anti-Corruption कामिक्रभभा भाननीम आमकु्त डा. गणेशयाज जोशीको 
नेततृ्वको टोरीरे बाग तरएको तथमो । सो सेतभनायभा भाननीम आमकु्तरे नेऩारको भ्रष्टाचाय 
तनमधरणभा गयेका प्रमासहरूफाये जानकायी गयाउनबुएको तथमो । उक्त कामिक्रभ ऩार्कस्तानको 
National Accountability Bureau रे आमोजना गयेको तथमो ।  

(ि) ADB/OECD Anti-Corruption Initiative भा आमोगको सहबातगता 
बटुानको याजधानी तथम्ऩभुा 9-10 नोबेम्फय २०१6 सम्भ आमोजना बएको 21st Steering Group 

Meeting &14th Regional Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and 

the Pacific भा नेऩारको तपि फाट आमोगका भाननीम आमकु्त डा.सार्वरी थाऩा गरुुङको नेततृ्वभा 
नेऩारी प्रतततनतधभण्डररे सहबातगता जनामो । कामिक्रभभा भाननीम आमकु्तरे नेऩारको नमाॉ 
सॊवैधातनक व्मवस्थाको ऩरयप्रेक्ष्मभा आमोगको बतूभकाराई प्रबावकायी ढॊगरे सॊचारन गनि प्रमास 
बइयहेको जानकायी गयाउन ु हुॉदै मसका रातग अधतयािर्ष्डम सहमोग तथा सहकामि भहत्वऩूणि हनेु 
फताउनबुमो ।  

(ग) र्वदेशन्स्थत तातरभ प्रदामक सॊस्थाहरूको अवरोकन भ्रभण 

आ.व. ०७3/७4 भा आमोगका कभिचायीहरूका रातग अनसुधधान तथा अतबमोजन ऺभता 
अतबवृर्द्धका रातग र्वतबन्न भरुकुहरूका प्रततर्ष्ठत तातरभ प्रदामक सॊस्थाहरूसॉग सहकामि गयी र्वतबन्न 
र्वषमभा वैदेन्शक तातरभ कामिक्रभहरूको आमोजना गरयएको छ । मसै तसरतसराभा तसॊगाऩयु, 

र्पतरर्ऩधस, थाइलमाण्ड रगामतका भरुकुहरूभा सॊचातरत वैदेन्शक तातरभको सभाऩन सभायोहको 
अवसयभा आमोगका भाननीम आमकु्तहरू एवॊ सन्चवको उऩन्स्थतत यहेको तथमो । तातरभ प्रदामक 
सॊस्थाहरूसॉगको दिऩऺीम सम्फधधराई भजफतु एवॊ सदुृढ फनाई तातरभराई थऩ प्रबावकायी फनाउने 
र्वषमभा ऩतन छरपरहरू बएका तथए । मसयी सॊचातरत तातरभ कामिक्रभहरूको प्रबावकारयता 
अध्ममन गयी आगाभी ददनहरूभा आमोगको आवश्मकताफभोन्जभ तातरभभा उऩमकु्त र्वषमवस्तहुरू 
सभावेश गनि एवॊ कभिचायीहरूराई थऩ उत्प्रेरयत एवॊ हौसरा प्रदान गनि मस प्रकायका अध्ममन तथा 
अवरोकन भ्रभणहरूरे सहमोग ऩगु्ने र्वश्वास गरयएको छ । मस आतथिक वषिभा सम्ऩन्न बएका 
भ्रभणहरू मस प्रकाय यहेका छन ्:- 

 तस.नॊ. सहबागी हनेु ऩदातधकायी सभाऩन तभतत भरुकु 

1 भाननीम डा. गणेशयाज जोशी ९ जनु २०१७ र्पतरर्ऩधस 

2 भाननीम डा. सार्वरी थाऩा गरुुङ 25 जनु 2017 थाइलमाण्ड 

3 सन्चव श्री ऩूणिचधर ब्टरयाई 12 अर्प्रर २०१७ र्पतरर्ऩधस 
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९.१ अनसुन्धानफाट उजागय बएका भ्रष्टाचायजन्म प्रवतृ्तिहरू 

 आतथिक वषि २०७३।७४ भा आमोगफाट बएका उजयुीहरूको अनसुन्धान य तत्ऩश्चात ् र्वशेष 
अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूको र्वश्लेषण गदाि सयकायी आम य व्ममभा राऩयफाही य र्हनातभना 
गने, साविजतनक जग्गा य सम्ऩत्ति हातन नोसासानग गने, सेवाग्राहीहरूफाट रयसवत (घूस) तरने 
रगामतका भ्रष्टाचायजन्म प्रवृत्तिहरू देत्तिएका छन ्। मसयी भखु्मतमा याजश्व असरुी, साविजतनक िचि, 
साविजतनक सम्ऩत्ति य सेवाप्रवाहका ऺेत्रभा भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू बएको ऩाइएको छ बने अनतु्तचत 
राबका रातग नक्करी शैत्तऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य अन्म झठुा कागजात ऩेस गने तथा कानूनग 
कामिर्वतध य भाऩदण्डहरूको उल्रॊघन गने प्रवृत्तिसभेत कामभै यहेको देत्तिएको छ । मस्ता 
भ्रष्टाचायजन्म प्रवृत्तिहरूको सॊत्तऺप्त र्ववेचना मस ऩरयच्छेदभा गरयएको छ ।   

९.१.१ याजश्व असरुीभा राऩयफाही य र्हनातभना  

याजश्व असरुी गयी याज्मकोषभा जम्भा गनुिऩने दार्मत्व बएका ऩदातधकायी/कभिचायीफाट नै 
याजश्व असरुीभा राऩयफाही बई अनतु्तचत कय छुट य याजश्व फाऩत उठेको यकभ र्हनातभना बए 
गयेको मस आ.व.भा बएको अनसुन्धानफाट देत्तिएको छ । कामािरमरे आजिन गयेको ठूरो 
ऩरयभाणको  याजस्व यकभ फैंक दात्तिरा नगयी भस्मौट तथा र्हनातभना गयेको, दोहोयो नम्फयहरू 

यािग यतसदहरू छऩाई याजस्व सॊकरन गयी फैंक एवॊ कामािरमभा याजस्व दात्तिरा नगयेको य 
गरत तरित तमाय गयी घटी याजश्व तनधाियण गयेको अनसुन्धानफाट ऩाइएको छ । त्मसैगयी 
कय पर्छ्यौट आमोग, २०७१ उऩयको उजयुीको अनसुन्धानफाट आपैं रे फनाएको कामिर्वतधसभेत 
उल्रॊघन गयी, ऺेत्रातधकाय नाघग, छरी बएको कयसभेत तभनाहा गयी, कय छुटका आधाय तथा 
कायण उल्रेि नगयी, अतग्रभ कयसभेत तभनाहा गयी, भाग नै नगयेको यकभ तभनाहा गयी, कय 
साॉवा नै छुट ददई याजश्वफाऩतको अयफौं यकभ याज्मराई हातन नोसासानग ऩरु् माएको देत्तिएको  
छ ।  

९.१.२ सयकायी फजेट र्हनातभना 
साविजतनक िचि गदाि याज्मको दरुिब आतथिक स्रोतको अऩव्मम गयेका दृष्टान्त अनसुन्धानफाट 
उजागय बएका छन ् । ऐन, तनमभानसुाय टेण्डय आह्वान नगयी फजेट िचि गयेको, र्वशेष 

ऩरयत्तस्थततभा िरयद गदाि अवरम्फन गनुिऩने कानूनग प्रावधानसभेतको ऩारना नगयी सयकायी फजेट 
व्मम गयेको, स्थानगम दययेटबन्दा अत्मतधक य अस्वाबार्वक फढी भूल्म िचि गयेको, र्कते 
प्रततवेदन तमाय गयी यकभ अऩव्मम गयेको अनसुन्धानफाट देत्तिन आएको छ ।साथै, कभ 
ऩरयभाणभा साभान िरयद गयी फढी देिाई भ्रष्टाचाय गयेको तथा साभान िरयद गयेको य ढुवानग 
गयेको बनग झठुा तफर बयऩाई ऩेस गयी फजेट र्हनातभना गयेको देत्तिएको छ । र्कते दस्तित 
य नक्करी छाऩ प्रमोग गयी सयकायी अनदुान यकभ त्तझकी दरुुऩमोग गयेको अनसुन्धानका 
तसरतसराभा िलु्न आएको छ । ऩयाभशिदाता छनौट गदाि स्वगकृत भूल्माॊकनका आधायहरू 
र्वऩयीत प्रस्ताव भूल्माॊकन गयी सयकायराई हातन नोसासानग ऩरु् माएको य व्मत्तिराई राब 

ऩरयच्छेद– ९ 
भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रवतृ्ति र्वश्लषेण 



268   वार्षिकवार्षिक  प्रततवदेन, प्रततवदेन, २०७३२०७३//७४७४  ऩरयच्छेदऩरयच्छेद--९९, , भ्रष्टाचायजन्मभ्रष्टाचायजन्म  कामिको कामिको प्रवतृ्तिप्रवतृ्ति  र्वश्लषेणर्वश्लषेण    
 

    

ऩरु् माएको देत्तिएको छ । उडान नै नगयी नक्करी र्टकट ऩेस गयी, नक्करी तथा झठुा तफर 
बयऩाई, िरयद आदेश य दात्तिरा प्रततवेदन पायाभ तमाय गयी, बवन तनभािण गदाि नगयेको 
कामिको सभेत झठुा तफर बयऩाई ऩेस गयी बिुानग तरए ददएको सभेत ऩाइएको छ ।  

अनावश्मक त्तशऺक तनमतु्ति गयी अन्म कामिका रातग र्वतनमोत्तजत फजेटफाट तरफ बिा बिुानग 
गयेको, र्वद्यारम सॊचारन नै नगयी  र्वद्यारमका नाभभा यकभ तनकासा तरई यकभ भासेको, 
दाताहरूफाट र्वद्यारम सञ्चारनको रातग प्राप्त बएको सयसहमोग यकभ र्वद्यारमको सयोकाय नै 
नबएको र्वषम य ऺेत्रभा िचि गयेको, नक्करी तफर (तफजक) य बयऩाईहरू फनाई र्वद्यारमको 
िाताफाट यकभ त्तझकी िचि गयेको, वास्तर्वक र्वद्याथॉ सॊख्माबन्दा फढी र्वद्याथॉ सॊख्मा देिाई 
छात्रवृत्तिका रातग यकभ तनकासा गयी  िचि गयेको अनसुन्धानफाट देत्तिएको छ । सयकायद्वाया 
र्वतयण गनिको रातग ऩठाइएको साभात्तजक सयुऺा बिा सम्फत्तन्धत सेवाग्राहीरे प्राप्त नगयेको 
व्महोया उजयुीको छानर्वन तथा अनसुन्धानफाट देत्तिन आएको छ । कततऩम यकभहरू 
व्मत्तिको नाभ तभराई झठुो य र्कते बऩािई िडा गयी ऩटक ऩटक दोहोयो बिुानग गयेको य 
उि यकभ कभिचायीको तभरेभतोभा भ्रष्टाचाय बएको देत्तिन आएको छ । 

 ९.१.३ साविजतनक जग्गा वा सम्ऩत्ति हातन नोसासानग 
बतूभ प्रशासनका ऺेत्रभा भ्रष्टाचाय गयी साविजतनक जग्गा व्मत्तिको नाभभा दताि गने प्रवृत्ति 
अनसुन्धानफाट उजागय हनु आएको छ । सयकायी जग्गा व्मत्तिको नाभभा दताि गयने् प्रवृत्तिभा 
कभग आउन सकेको छैन । जग्गाको सयकायी तनकामभा यहेको दताि से्रस्ताको कागजातराई 

गैयकानूनग तरयकारे हेयपेय गयी साविजतनक जग्गा व्मत्तिको नाभभा दताि गयी जग्गाधनग 
प्रभाणऩजुाि ददएको ऩाइएको छ । सक्कर जग्गाधनग दताि से्रस्ताभा गैयकानूनग तवयरे अऺयहरू 
थऩग/से्रस्ताको सहीछाऩ य तभतत भहरभा नक्करी छाऩ रगाई/केयभेट, थऩघट य हेयपेय गयी 
सयकायी सम्ऩत्ति हातन नोसासानग गयेको अनसुन्धानफाट देत्तिएको छ । 

९.१.४ घूस (रयसवत)  

साविजतनक सेवाप्रवाहभा तनमभानसुाय सेवा प्रदान नगयी उियदार्मत्व ऩन्छाउने य र्ढराससु्तग गने 
कायणरे सयकायी सेवाप्रतत जनताको र्वश्वास ददन प्रततददन घट्दै गएको अवस्था छ । 
तनमभानसुाय हनुऩुने काभकायफाहीभा सभेत घूस (रयसवत) तरने गयेको अनसुन्धान 
तहर्ककातफाट देत्तिन आएको छ । मस आमोगभा प्राप्त हनु आएका उजयुीहरूको अवस्था 
केराउॉदा उद्योग दताि गदाि/र्वद्यतु जडान गदाि/धाया जोड्दा/िाद्य अनऻुाऩत्र नवगकयण गदाि/ 
जग्गाको नाऩजाॉच/येिाॊकन/र्किाकाट/दताि/एकीकयण/हारसातफक/नाभसायी/अॊशफण्डा गदाि/ 
रारऩजुाि फनाउॉदा घूस (रयसवत) भागेको बने्न उजयुी सभेतका आधायभा आमोगफाट अनसुन्धान 
हुॉदा कततऩम उजयुीहरू सत्मतथ्मभा आधारयत यहेको ऩाइएकोरे अनसुन्धान ऩश्चात सम्फत्तन्धत 
तनकामभा भदु्दासभेत दामय गरयएको छ।  

मस्तै, नाफारक ऩरयचमऩत्र फनाउन/भोटय ड्राइतबङ इत्तन्स्टच्मटु दताि गनि/सवायी चारक अनभुतत 
ऩत्र नवगकयण गनि/सवायी साधन दताि/अञ् चरीकयण सरुवा गनि/भेनऩावय कम्ऩनग दताि प्रर्िमा 
सम्ऩन्न गनि सेवाग्राहीसॉग घूस रयसवत तरएको बने्न उजयुीउऩय अनसुन्धान हुॉदा उजयुीको व्महोया 
सप्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आई र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएका छन ् । साथै, ज्मान भाने 
उद्योगसम्फन्धग भदु्दाभा प्रततवादीराई सपाइ ऩाउने व्मवस्था तभराउने बनग घूस (रयसवत) 
तरएको ऩाइएको छ । रूिहरू कटान गने तसरतसराभा तसपारयस ददॊदा घूस (रयसवत) 
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तरएको/तनभािण कामि सम्ऩन्न बै तफर बयऩाई फभोत्तजभ तनमभानसुाय प्राप्त हनुऩुने यकभ बिुानग 
गदाि सेवाग्राहीसॉग घूस रयसवत भागेको बने्न सभेत व्महोयाका उजयुीहरू उऩय आमोगफाट 
अनसुन्धान हुॉदा घूस (रयसवत) तरएको ऩाइएको छ ।  

९.१.५ नक्करी शैत्तऺक प्रभाणऩत्र   

सयकायी नोकयी वा ऩदोन्नतत हातसर गने प्रमोजनका रातग नक्करी शैत्तऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र, 
अध्माऩन अनभुततऩत्र जस्ता झठुा कागजात ऩेस गयी सयकायी सेवा य सरु्वधा प्राप्त गने प्रवृत्ति 
अनसुन्धानफाट देत्तिएको छ । नक्करी शैत्तऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रका कायण मोग्म व्मत्तिको 
छनौटभा मसरे असय ऩायेको देत्तिएको छ बने ऩदोन्नततका रातग नक्करी शैत्तऺक प्रभाणऩत्रको 
कायणरे मोग्म य सऺभ कभिचायीको भनोफर तगयेको हुॉदा काभभा नकायात्भक असय तसजिना 
बएको देत्तिन आएको हुॉदा नक्करी शैत्तऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको अनसुन्धान गयी दोषग 
देत्तिएका उऩय अतबमोजन गने काभ तगव्रताका साथ आमोगरे गदै आएको छ ।   

९.१.६ ऐन कानूनको ऩरयऩारना नगने प्रवृत्ति  

साविजतनक ऺेत्रफाट सम्ऩादन हनेु काभकायफाहीभा एकरूऩता कामभ गदै तनष्ऩऺ बई शगघ्र य 
प्रबावकायीरूऩभा काभ सम्ऩादन गनिका रातग उऩमिु कानून, कामिर्वतध य भाऩदण्डहरू तजुिभा 
गयी रागू गरयएको हनु्छ । आमोगभा ऩयेका उजयुी उऩय अनसुन्धान हुॉदा साविजतनक ऩद 
धायण गयेका व्मत्तिहरूरे आफ्नो कतिव्म ऩारना गदाि फाध्मात्भकरूऩभा ऩारना गनुिऩने कानूनग 
प्रावधान, कामिर्वतध वा भाऩदण्डहरूको उल्रॊघन गयेको देत्तिन आएको छ । तोर्कएको कानूनग 
प्रर्िमा य भाऩदण्डर्वऩयीत त्तशऺण सॊस्था सम्फन्धन वा सॊचारन स्वगकृतत प्रदान गयेको, त्तशऺक 
तनमतु्ति गयेको, र्वद्याथॉ बनाि गयेको, प्रश्नऩत्रको तनभािण/कोतडङ/ऩयीऺा सॊचारन/उियऩतु्तस्तका 
ऩयीऺण गयेको, तसपारयस प्रदान गयेको, अध्मागभन अनभुतत ऩत्र प्रदान गयेको, कयाय सम्झौता 
गयेको, फजेट िचि गयेको, औषतध एवभ ्उऩकयण िरयद गयेको तथा तनभािण कामि बए गयेको 
उजयुीहरूको अनसुन्धानफाट देत्तिन आएको छ । 

९.२ आमोगभा फढी उजयुी ऩने ऺते्रहरूभा देत्तिएका भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूको र्वश्लषेण 

र्वगत ऩाॉच आतथिक वषिभा (०६९/७० देत्ति ०७३।७४ सम्भ) आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूको 
र्वश्लेषण गदाि सफैबन्दा फढी उजयुी त्तशऺा, स्थानगम तनकाम, बतूभ प्रशासन, स्वास्थ्म, गृह प्रशासन य 
वनसॉग सम्फत्तन्धत र्वषमहरूभा यहेको देत्तिएको छ । आमोगफाट गरयएको छानतफन य अनसुन्धानफाट 
उत्तल्रत्तित तनकामहरूभा सयकायी फजेट य याजश्व र्हनातभना हनेु गयेको देत्तिएको छ बने साविजतनक 
सम्ऩत्ति हातन नोसासानग ऩतन हनेु गयेको देत्तिएको छ । मसका साथै नक्करी प्रभाणऩत्र य र्कते 
कागजात फनाई साविजतनक सम्ऩत्तिको हातन नोसासानग बए/गयेको सभेत देत्तिएको छ । मस्ता 
तनकामहरूभा घूस (रयसवत) तरने/ददने कामि बए गयेको अनसुन्धानरे प्रस्ट ऩायेको छ ।   

९.२.१ त्तशऺा ऺते्र  

आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूभध्मे सफैबन्दा फढी उजयुी त्तशऺा ऺेत्रसॉग सम्फत्तन्धत बएकोरे मस 
ऺेत्रभा सफैबन्दा फढी अतनमतभतता हनेु गयेको प्रस्ट हनु्छ । त्तशऺा ऺेत्रभा सेवा प्रवेशका रातग 
नक्करी शैत्तऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र ऩेस गयी त्तशऺण ऩेसाभा रागेको धेयै देत्तिएको छ । 
त्मसैगयी सयकायी र्वद्यारमहरूभा सयकायी अनदुान वा फजेट र्हनातभना गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि 
अत्मतधक देत्तिएको छ । साविजतनक ऩद प्राप्त गने प्रमोजनका रातग नक्करी शैत्तऺक प्रभाण ऩत्र, 
झठुा अध्माऩन अनभुतत ऩत्र ऩेस गयी भ्रष्टाचायजन्म कामि बए गयेको अनसुन्धानरे देिाएको  
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छ । मस्तै झठुा काज िर्टएको देिाई यकभ बिुानग तरएको, छात्रवृत्तिको यकभ र्हनातभना 
गयेको, नक्करी तफर फनाई इन्धनको यकभ बिुानग तरएको, र्वद्यारमसम्फन्धग तनभािण कामिभा 
भ्रष्टाचाय गयेको, हुॉदै नबएका र्वद्यारमहरूको कागजग येकडि भात्र िडा गयी वा र्वद्यारमको 
बौततक ऩूवािधाय तथा र्वद्याथॉ सॊख्मा सम्फन्धभा झठुो र्ववयण ऩेस गयी सयकायी अनदुान 
यकभको भ्रष्टाचाय गयेको, कामििभ नै सञ्चारन नबएकोभा नक्करी तफर यािग बिुानग तरएको, 
र्कते दस्तित वा कागजात तमाय गयी यकभ र्हनातभना गयेको, कभिचायीको सॊचमकोष दात्तिरा 
गनुिऩने यकभ र्हनातभना गयी भ्रष्टाचाय गयेको आमोगको अनसुन्धानफाट िरेुको छ । उऩमुिि 
तथ्म य कायणफाट त्तशऺा ऺेत्रभा सयकायी फजेट र्हनातभना हातन नोसासानग अत्मतधक भात्राभा 
बएको देत्तिन आएको छ । स्वगकृतत नतरई अन्म शैत्तऺक सॊस्थाभा काभकाज गने गयेको, 
कानूनर्वऩयीत तनमतु्ति तथा ऩदस्थाऩना गयेको, प्रश्नऩत्रको गोऩनगमता बॊग गने गयेको, त्तशऺण 
सॊस्थाहरूको सम्फन्धन वा सञ्चारनको स्वगकृतत ददॉदा तनधािरयत भाऩदण्ड ऩूया नगयेका 
सॊस्थाहरूराई हचवुाको बयभा सम्फन्धन वा स्वगकृतत ददने गयेको सभेत देत्तिन आएको छ । 

९.२.२ स्थानगम तनकाम  

 स्थानगम तनकामहरूभा हनेु भ्रष्टाचायजन्म कामि य अतनमतभतताका कायण स्थानगम तनकामप्रतत 
जनताको दृर्ष्टकोण नकायात्भक देत्तिएको छ । स्थानगम तनकामभा साभात्तजक सयुऺा बिा 
रगामतका शगषिकभा र्वतनमोत्तजत सयकायी फजेट िचि य र्वतयणभा अतनमतभतता य र्हनातभना गयी 
यकभ प्राप्त गनुिऩनेरे प्राप्त नगयेको य प्राप्त गनुि नऩनेको यकभ सभेत याष्ट्रसेवक कभिचायीरे िाए 
भासेको देत्तिन आएको छ । स्थानगम तनकामभा जनताको काभ गदाि सेवाग्राहीसॉग घूस (रयसवत) 
तरई काभ गने गयेको कायणरे ऩतन स्थानगम तनकामप्रतत जनताको गनुासो अत्मतधक फढेको 
देत्तिन्छ । स्थानगम तनकामभा कानून य कामिर्वतध उल्रॊघन गने रगामतका भ्रष्टाचायजन्म प्रवृत्ति 
य अतनमतभतता अन्म तनकामको तरुनाभा फढी देत्तिएका छन ्। फजेट र्हनातभना गने प्रवृत्तिभा 
नक्करी बयऩाई य र्कते सहीछाऩ फनाई यकभ फझुग तरने गयेको, ग्राभगण कृर्ष सडक तनभािण गदाि 
एक तनकामफाट तनभािण बइसकेकोभा ऩनु: अको तनकामफाट सभेत सोही काभ बएको बनग 
दोहोयो यकभ तरने गयेको देत्तिएको छ । मस काभका रातग  उऩबोिा सतभततहरू सभेत 
सॊरग्न यहेको अनसुन्धानफाट ऩाइएको छ । त्मसैगयी तनधािरयत गणुस्तय कामभ नबएका 
आमोजनाभा गणुस्तय कामभ बएको बनग जाॉचऩास पयपायक गरयददएफाऩत य तसपारयस फनाई 
ददएफाऩत रयसवत तरने प्रवृत्ति देत्तिन आएको छ । प्रर्िमा उल्रॊघनतपि  नाता प्रभाण ऩत्र य 
नाभसायीको तसपारयस गदाि कानूनरे तोकेफभोत्तजभको प्रर्िमा य कामिर्वतध अवरम्फन नगने,  

ऩेश्की यकभ राभो सभमसम्भ पर्छ्यौट नगयी फाॉकी याख्न ेय र्वतनमोत्तजत फजेटबन्दा फढी यकभ 
कानूनर्वऩयीत िचि गने गयेको ऩाइएको छ ।  

९.२.३ बतूभ प्रशासन  

नेऩारभा बतूभको भहत्व अत्मतधक बएको कायणरे बतूभसम्फन्धग भ्रष्टाचायजन्म र्िमाकराऩहरू 
अरू तनकामको तरुनाभा फढी हनेु गयेको देत्तिएको छ । बतूभको सगतभतताका कायणरे 
साविजतनक ऩतॉ जग्गाहरू व्मत्तिका नाउॉभा घसुाउने, नाऩग गने, दताि गने आऩयातधक 
र्िमाकराऩहरू अत्मतधकरूऩभा फढेको अनसुन्धानरे देिाएको छ । सहयी ऺेत्रहरूभा मस्तो 
प्रवृत्ति अत्मतधक देत्तिएको छ । साविजतनक सम्ऩत्तिको हातन नोसासानग गने य सयकायी दस्तयु 
कानूनरे तोकेको बन्दा कभ तरने प्रवृत्तिका कायण याजश्वभा कभग आउनकुा साथै व्मत्तिराई 
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पाइदा य सयकायराई नोसासान बएको अनसुन्धानरे देिाएको छ । मस्ता कामिभा बतूभ 
व्मवस्थाऩनसॉग सम्फत्तन्धत तनकामहरूभा भूरत: साविजतनक जग्गा हातन नोसासानग गने, याजस्व 
भस्मौट गने, सेवाग्राहीहरूराई अनतु्तचत राब ऩरु् माई वा फाध्म ऩायी घूस (रयसवत) तरने, कानूनग 
कामिर्वतध उल्रॊघन गने रगामतका भ्रष्टाचायजन्म प्रवृत्तिहरूको र्वद्यभानता ऩाइन्छ । 
र्पल्डफकुभा उल्रेि गरयएका र्कतसभ य कैर्पमत भहरभा रेत्तिएका र्ववयणहरू र्वऩयीत 
सयकायी तथा साविजतनक जग्गा भ्रष्टाचाय गयी छुट जग्गा दतािका नाभभा व्मत्ति र्वशेषका नाभभा 
दताि गने, अऩतुारी ऩयी नेऩार सयकायको नाभभा आउने जग्गा तनजग गठुी कामभ गयी र्वतबन्न 
अनतधकृत व्मत्तिका नाभभा दताि गने, र्पल्ड फकुभा ऩतॉ, जॊगर वा फटु्यान जतनएको जग्गा य 
सयकायी, साविजतनक वा गठुीको जग्गासभेत व्मत्तिका नाभभा दताि गने, सयकायी जग्गा व्मत्तिको 
जग्गाभा घसुाई नाऩग  गने य ऩजुाि ददने, कुनै कायणरे नेऩार सयकायको नाभभा आउनऩुने जग्गा 
अनतधकृत व्मत्तिका नाभभा दताि गरयददने गयेको देत्तिएको छ ।  

यत्तजषे्ट्रसन ऩारयत गदाि जग्गाको न्मूनतभ भूल्माॊकनबन्दा कभ भूल्म यािग ऩारयत गयाउने, याजस्व 
भस्मौट गने, जग्गाको र्कनफेच गदाि ऩ ुॉजगगत राबकय छरी सयकायराई हातन नोसासानग गने, 
भारऩोत यतसद काट्दा अतनमतभतता गने य याजस्व कभ गयाई व्मत्तिगत राब तरने गयेको 
ऩाइएको छ । अकोततय जग्गाको नाऩ नसासा गदाि वा सेवाग्राहीराई नसासा टे्रस उऩरब्ध गयाउॉदा 
रयसवत तरने तथा से्रस्ताभा वास्तर्वक जग्गाधनगको नाभ थय य अन्म र्ववयण सच्माई नक्करी 
जग्गाधनग कामभ गयी वा हारसातफक गदाि एक व्मत्तिको जग्गा अको व्मत्तिको जग्गाभा घसुाई 
ऺेत्रपर थऩघट गयी भ्रष्टाचाय गयी दताि गयाउने प्रवृत्तिसभेत ऩाइन्छ । अदारतफाट योक्का यहेको 
जग्गा भोठ नै नतबडाई ऩास गने, योक्का जग्गा योक्का छैन बनग प्रभात्तणत गने, जग्गा नाभसायी गदाि 
ऩारना गनुिऩने कामिर्वतध ऩारना नगयी कुनै अॊत्तशमायको हकभा असय ऩने गयी नाभसायी गरयददने 

जस्ता र्वसॊगततहरू कामभ यहेको देत्तिएको छ । 

९.२.४ स्वास्थ्म  ऺते्र  
स्वास्थ्म ऺेत्र जनसयोकायको सफैबन्दा भहत्वऩूणि र्वषम हो बए ऩतन भरुकुको ग्राभगण ऺेत्रभा 
जनताको स्वास्थ्म अवस्था दमनगम यहेको छ । सयकायरे फसेतन कयोडौं यकभ जनस्वास्थ्मका 
नाभभा र्वतनमोजन गयेको देत्तिन्छ । ग्राभगण र्वऩन्न वगिका रातग छुट्याइएको स्वास्थ्मसम्फन्धग 
औषतध तग ऺेत्रभा नऩगुेका धेयै उदाहयणहरू छन ्। जनतारे प्राप्त गनुिऩने न्मूनतभ स्वास्थ्मसेवा 
सभेत प्राप्त बइयहेको छैन । मसफाट जनता स्वास्थ्म सेवाफाट वत्तञ्चत यहनऩुयेको देत्तिएको  
छ । तय मस्तो सॊवेशनशगर अवस्थाप्रतत सम्फत्तन्धत तनकामरे गम्बगयताऩूविक कामि गरययहेको 
देत्तिएको छैन । केन्रभा औषतध य उऩकयण िरयद गदाि भ्रष्टाचाय बए गयेको देत्तिएको छ ।  

मस ऺेत्रसॉग सम्फत्तन्धत उजयुीहरूको र्वश्लषेण गदाि सयकायी फजेट र्हनातभना गने, कानून वा 
भाऩदण्डको ऩारना नगने रगामतका प्रवृत्ति य अतनमतभतता ऩाइएको छ । औषतध िरयदभा 
अतनमतभतता गने, सॊख्मा फढाई सतु्केयी बिाको यकभ दरुुऩमोग गने, याज्मको तपि फाट तन्शलु्क 
र्वतयण गनुिऩने औषतधहरू तनजग त्तसारतनकफाट तफिी गयाउने, अनतु्तचत राबका रातग आवश्मकता 
नै नबएका औषतध य स्वास्थ्म उऩकयणहरू साविजतनक िरयद ऐनका व्मवस्थार्वऩयीत अतनमतभत 
र्कतसभरे िरयद गने, कागजग रूऩभा ठूरो ऩरयभाणभा िरयद गयेको देिाई वास्तर्वक रूऩभा कभ 
ऩरयभाणभा औषतध य मन्त्र उऩकयणहरू िरयद गयी स्टोय दात्तिरा गने कामिहरू बए/गयेको 
देत्तिएको छ । स्वास्थ्म सॊस्थाभा सेवाग्राहीहरूको नक्करी अतबरेि िडा गयी र्वतबन्न प्रमोजनका 
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रातग र्वतनमोत्तजत यकभ अतनमतभत गने, प्रवर्द्िनात्भक कामििभ सञ्चारन नै नगयी नक्करी तफरको 
आधायभा बिुानग तरने य कागजग रूऩभा एउटै कामििभ ऩटकऩटक सञ्चारन गयेको देिाई 
यकभ तनकासा तरई भ्रष्टाचाय गयेको देत्तिन आएको छ । सञ्चारन स्वगकृतत नै प्राप्त नगयेका 
स्वास्थ्म सॊस्थाहरूफाट वदेैत्तशक योजगायभा जाने व्मत्तिहरूको स्वास्थ्म ऩयीऺण गने, तोर्कएको 
भाऩदण्ड ऩूया नगयी र्वतबन्न स्तयका स्वास्थ्म सॊस्थाहरू सञ्चारन स्वगकृतत प्रदान गने य त्मस्ता 
सॊस्थाहरूफाट उऩरब्ध गयाउने सेवाको तनमाभक तनकामरे तनमतभत अनगुभन नगने जस्ता 
सभस्माहरू देत्तिएका छन ्। त्मसैगयी स्वास्थ्मकभॉहरूरे सयकायी सॊस्थाभा कभ सभम ददएय 
तनजग स्वास्थ्म सॊस्थाहरूभा कामि गने, वार्षिक िरयद मोजना फनाई तनधािरयत प्रर्िमा अनसुाय 
औषतधहरू िरयद गनुिऩनेभा सो नगयी केन्र, ऺेत्र य त्तजल्रास्तयफाट औषतधहरू िरयद गने गयेको 
देत्तिन आएको छ । नेऩार भेतडकर काउत्तन्सररे तनधाियण गयेको भाऩदण्डर्वऩयीत भेतडकर य 
नतसिङ करेजहरू सञ्चारन गने य तग करेजहरूभा र्वद्याथॉ बनाि तरॊदा अतनमतभतता गने गयेका 
तथ्महरू ऩतन अनसुन्धानका िभभा आमोगरे पेरा ऩायेको छ ।  

९.२.५ गृह प्रशासन  

देशभा शात्तन्तसयुऺा य अभन चमन कामभ गने कामि गहृ प्रशासनको हो । आन्तरयक सयुऺा 
मोजना फनाई जनताराई आश्वस्त फनाउनऩुने काभ गृह प्रशासनरे गनुिऩने हनु्छ । गृह प्रशासन 
य मस अन्तगितका तनकामहरूरे इभान्दायीऩूविक काभ गयेको िण्डभा जनतारे सयुऺाको भहससु 
गने गदिछन ्। अतधकाॊश अऩयाधहरू सयुऺा तनकामरे सॊवेशनशगरता नअऩनाएको कायणफाट हनेु 
हुॉदा सयुऺा तनकामहरू व्मावसार्मक य भमािददत हनु ुजरुयी छ । प्रर्वतधजन्म य व्मावतसमकरूऩभा  
सयुऺा तनकाम ऩरयचातरत हनुऩुनेभा ऩयम्ऩयागतरूऩभा ऩरयचातरत यहेको हुॉदा काभभा प्रबावकारयता 
नआएको जनगनुासो व्माऩक यहेको छ । सयुऺाका नाभभा बएका िचिहरूको अनऩुातभा 
जनतारे शात्तन्तसयुऺा प्राप्त गयेको देत्तिएको छैन । स्वमभ ्सयुऺा तनकाम जनभैत्रग हनु सकेको 
आबास बएको छैन । सयुऺा तनकामहरूरे घूस (रयसवत) नतरई काभै गदैनन ्बने्न जनगनुासो 
यहेको छ । कुनै ऩतन काभ तभराइददने फहानाभा प्रहयी प्रशासनफाट घूस (रयसवत) तरनेददने 
गयेको अनसुन्धानफाट देत्तिएको छ । मसको अततरयि फजेट र्हनातभना गने य घूस रयसवत तरने 
प्रवृत्ति गृह भन्त्रारम य भातहतका सयुऺा तनकामभा अत्मतधक यहेको देत्तिएको छ । 

सयुऺा तनकामफाट हनेु साविजतनक िरयद कामिभा अतनमतभतता हनेु गयेको देत्तिएको छ । 
कततऩम साभानहरू साविजतनक िरयद प्रर्िमाको ऩारना नगयी सोझै िरयद गयेको देत्तिएको  
छ । सयुऺाको नाउॉभा कानून य प्रर्िमा तभचेको देत्तिएको छ । कामिमोजना नफनाई साभान 
िरयद गयेको देत्तिएको छ । प्रहयीरे सञ्चारन गयेका ऩेट्रोर ऩम्ऩहरूभा अतनमतभतता हनेु गयेको 
देत्तिएको छ । मसैगयी साभान ढुवानगसम्फन्धग कामि नै नगयी नक्करी तफर बऩािई फनाई भ्रष्टाचाय 
गयेको ऩाइएको छ बने नक्करी सेवा प्रदामक िडा गयी यकभ र्हनातभना गयेको ऩाइएको  
छ । दैवगप्रकोऩ उर्द्ायका याहत साभग्रग िरयदभा सभेत अतनमतभतता गयी सयकायी फजेट 
र्हनातभना गयेको देत्तिएको छ । त्तजल्रा प्रशासन कामािरमहरूभा अतनमतभतता गयी नागरयकता 
ऩाउन ुनऩने व्मत्तिराई नागरयकता प्रदान गयेको देत्तिएको छ बने प्रहयी प्रशासनरे सयकायी भदु्दा 
तभराइददने बनग अतबमिुसॉग घूस रयसवत तरएको जस्ता घटनाहरू बए/गयेको ऩाइएको छ । 
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९.२.६ वन 

 वन ऺेत्रको सॊयऺण य सम्फर्द्िनको त्तजम्भा तरएको वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारमरे उत्तचत ध्मान 
नऩरु् माउन सकेको कायणरे वन ऺेत्र भातसॊदै गएको अनसुन्धानरे देिाएको छ । मस्तो प्रवृत्तिरे 
एकाततय नेऩार भरुबतूभकयण हुॉदै गइयहेको छ बने अकोतपि  बूऺ मका कायणरे फसेतन भतररो 
भाटोको तगव्र ऺम हुॉदै गएको छ । वन सॊयऺण अर्हरेको भहत्वऩूणि र्वषम हो । वन 
सॊयऺणका रातग िडा गरयएका तनकामहरूफाट सभेत भ्रष्टाचायजन्म कामि बए गयेको देत्तिएको  
छ । मस ऺेत्रसॉग सम्फत्तन्धत उजयुीहरूफाट वन सम्ऩदाको र्वनासभा सॊरग्नराई सहमोग ऩरु् माई 
अनतु्तचत राब तरने, कानूनग प्रर्िमा य भाऩदण्डर्वऩयीत कामि गने रगामतका प्रवृत्तिहरू देत्तिएका 
छन ् । वनको भौज्दात य वार्षिक स्वगकामि कटान वास्तर्वकताबन्दा फढी देिाई त्ररु्टऩूणि 
कामिमोजना तमाय गयी अत्मतधक ऩरयभाणभा कटान आदेश ददने प्रवृत्ति देत्तिएको छ ।  

अतनमतभत रूऩभा कटान गयेका काठको झठुा रगत तमाय गयी गयाई स्वगकृत गने गयेको य 
सोफाट सयकायराई हातन य व्मत्तिराई पाइदा ऩरु् माउने कामि गयेको देत्तिएको छ । गैयकानूनग 
रूऩभा काठ य वनजन्म वस्तहुरूको तस्कयी गने कामिभा सहमोग ऩरु् माउने वा आफ्नो 
कतिव्मऩारनाभा उदासगन यहने य तनषेतधत काठ तथा काठजन्म ऩदाथिको चोयी तनकासग ऩैठायी 
गने गयाउने प्रवृत्ति फढ्दो रूऩभा ऩाइएको छ । साथै अनतधकृत रूऩभा रूिहरू कटान गयी 
चोयी तनकासग गने गयाउने कामि गयी भ्रष्टाचाय गयेको देत्तिएको छ । त्मसैगयी साभदुार्मक वन 
सभूहको यकभ र्हनातभना गने य अनतधकृतरूऩभा वन पडानग गने प्रवृत्ति ऩतन ऩाइएको छ । 

९.२.७ याजस्व प्रशासन   

याज्म सञ्चारनका रातग याजश्व प्रशासन सफैबन्दा भहत्वऩूणि ऺेत्र हो । सयकायको आम्दानगको 
स्रोत नै याजश्व हो । याजश्व अन्तगित कय याजश्व य गयैकय याजश्व प्रभिु हनु ्। हार देशभा 
बन्साय भहसरुको र्हस्सा अत्मतधक यहेको छ बने कय याजश्वको भात्रा कभ देत्तिएको छ । देश 
सफर फन्नका रातग कय याजश्वको दामया पयार्करो फनाई सफै नागरयकराई कयको दामयाभा 
सभेट्न ु जरुयी हनु्छ । कय प्रशासनभा काभ गने कभिचायीराई इभान्दायीऩूविक काभ गनिका 
रातग अततरयि सरु्वधाको व्मवस्था गरयएको छ तथार्ऩ अऩेत्तऺत उऩरत्तब्ध हातसर बएको भहससु 
बएको छैन । याजश्व प्रशासनतबत्र अऩायदशॉरूऩभा र्िमाकराऩहरू हनेु गयेको देत्तिन आएको  
छ । भूल्म अतबवृर्र्द्कयभा सभेत तभनाहा ददएको देत्तिएफाट मो प्रवृत्ति फढेको स्ऩष्ट हनु्छ ।  

याजस्व प्रशासनतपि को भूर सभस्मा अनतु्तचत कय छुट, याजस्व र्हनातभना, याजस्व छरी एवॊ 
चहुावट नै हो । मसका रातग आतथिक ऐन य कामिर्वतधका प्रावधानहरू उल्रॊघन गने गयेको 
सभेत देत्तिन्छ । याजस्व प्रशासन अन्तगित कभिचायीको तभरोभतोभा गणुस्तय, ऩरयभाण य भूल्म 
पयक ऩायी बन्साय जाॉचऩास गने, नक्करी बन्साय प्रऻाऩनऩत्र य नक्करी भूल्म अतबवृर्र्द् कयको 
तफर फनाई भ्रष्टाचाय गने, न्मून तफजकीकयण गयी  याजस्व छरी एवॊ चहुावट गयी सयकायराई 
हातन नोसासानग ऩरु् माउने गयेको ऩाइएको छ । साथै उठाउनऩुने ऩरयभाणभा याजस्व नउठाउने, 
फैंक बौचय, फैंक र्ववयण, फैंक भौज्दात जस्ता कागजातहरू र्कते तमाय ऩायी वा र्कते सहीछाऩ 
गयी यकभ र्हनातभना गयी कसयु गयेको देत्तिन आएको छ । कानूनद्वाया तोर्कएको सभमतबत्र 
याजस्व यकभ फैंकभा दात्तिरा नगने जस्ता कामिहरू सभेत बएका छन ् । सगतभत वगि वा 
सभूहराई भात्र पाइदा ऩगु्ने गयी कय सहतुरमत वा छुट ददने जस्ता प्रवृत्तिरे याजश्व घटेको छ 
बने व्मत्तिराई पाइदा ऩगुेको छ । तनमाभक तनकामरे अनगुभनराई भहत्व नददएको कायणरे 
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कानूनको उल्रॊघन, याजश्वभा चहुावट, कामिर्वतधको उल्रॊघनका घटनाहरू ऩटक ऩटक 
दोहोरयएका देत्तिएका छन ्। दताि गनुिऩने व्मवसामहरू दताि नगयी सञ्चारन बै कयको दामयाभा 
आउन सकेका छैनन ्बने याजस्व ततनिफाट उन्भतु्ति तरन कयमोग्म कायोफायराई कयको दामयाभा 
सभावेश नगने गयेको ऩाइएको छ । व्मवसाम सञ्चारन गने उद्यभगहरूरे सयकायराई कय छल्ने 
तनमतरे व्मावसार्मक कायोफायको दईु र्कतसभको रेिा यािग ततनुि/फझुाउनऩुने याजस्व छरी गने 
गयेको देत्तिएको छ ।  

९.२.८ साविजतनक तनभािण तथा िरयद  

सयकायी तनकामहरूरे साविजतनक िरयद ऐनको ऩरयतधतबत्र यही िरयद/तनभािण कामि गनुिऩने 
कानूनग व्मवस्था यहेको छ । कानूनरे तोकेका काभकायफाहीहरूराई उल्रॊघन गने गयी 
साविजतनक िरयदहरू बए/गयेका देत्तिएका छन ्। मग कामिहरूरे भ्रष्टाचायराई प्रोत्सार्हत गयेको 
देत्तिन आएको छ । कानून उल्रॊघन गने कामिहरूप्रतत सयोकायवारा तनकाम सचेत यहन ुजरुयी 
छ । आमोगफाट अनसुन्धान हुॉदा मस ऺेत्रभा व्माऩक अतनमतभतता य भ्रष्टाचाय बएको देत्तिन 
आएको छ । साविजतनक तनभािण य िरयद गदाि कानूनको उल्रॊघन हनुकुो साथै साविजतनक 
तनभािण य िरयदसम्फन्धग कामिहरूराई टुिाटुिा गयी सम्ऩन्न गने गयेको देत्तिन आएको छ । 
मस्तै दयबाउऩत्र वा फोरऩत्रफाट िरयद गनुिऩनेभा सोझै फजायफाट िरयद गने गयेको बेर्टएको  
छ । रगत इर्ष्टभेट मथाथिऩयक नहनेु गयेको कायणफाट रागत फढ्न गई तभरेभतोभा 
भ्रष्टाचायजन्म कामि हनेु गयेको देत्तिन आएको छ । रागत अनभुानबन्दा फढी कफोर गने 
दयबाउऩत्र वा फोरऩत्र स्वगकृत गयी काभ गने गयाउने गयेको सभेत ऩाइएको छ । 
अतधकायप्राप्त अतधकायीरे भात्र दयबाउऩत्र य फोरऩत्र स्वगकृत गनुिऩनेभा सो बए/गयेको देत्तिन 
आएको छैन बने िरयदसम्फन्धग तफर बयऩाई अनसुाय स्टोय दात्तिरा य त्तजन्सग भारसाभानको 
अतबरेि दरुुस्त याख्न ेकामि सभेत बएको ऩाइएन ।  

कततऩम सयकायी तनकामहरूभा कानूनद्वाया तनधािरयत शति य भाऩदण्डर्वऩयीत तनभािण कामि गयाई 
वा तनभािण नै नगयाई झठुा तफर बयऩाई तमाय गयी बिुानग तरने ददने गयेको ऩाइएको  
छ । अतधकाॊश सयकायी तनकामहरूरे आतथिक वषिको अन्त्मततय र्वतनमोत्तजत यकभ तसध्माउन 
तोर्कएको प्रर्िमा नै नऩयु ् माई फोरऩत्र फेगय सोझै भारसाभान िरयद गने गयेको ऩाइएको छ । 
मसैगयी ऩमािप्त कायण, आधाय य औत्तचत्मतफना नै मोजना, कामििभ वा ऩरयमोजनाको रागत य 
सभम फढाई स्रोत साधनको दरुुऩमोग गने प्रवृत्ति ऩतन फढ्दै गएको देत्तिन्छ । मसरे सयकायी 
सम्ऩत्तिको सदऩुमोग हनु नसकी भ्रष्टाचाय फढ्न गएको देत्तिएको छ । 

९.२.९ अध्मागभन तथा वैदेत्तशक योजगायी  

 नेऩारका श्रभजगवगहरूको ठूरो र्हस्सा वदेैत्तशक योजगायभा जाने गयेको छ । र्वदेत्तशएका नेऩारी 
श्रभजगवगहरूको हकर्हतका रातग िडा बएका तनकामहरू सॊवदेनशगर हनु नसकेको कायण 
अनाहकभा नेऩारी जनतारे दिु य झञ्झट व्महोनुिऩयेको छ । मसको सधुाय नगने हो बने 
अन्तयािर्ष्ट्रम स्तयभा नेऩारको छर्व धतभतरन जानकुा साथै श्रभजगवगहरूरे दिुकष्ट ऩाउने तनत्तश्चत 
छ । मस्तो भहत्वऩूणि ऺेत्रभा नक्करी कागजात तमाय गयी कानूनग प्रर्िमा य भाऩदण्ड उल्रॊघन 
गने तथा सेर्टङ तभराई वा सेवाग्राहीराई अनावश्मक दिु ददई (घूस रयसवत) तरने प्रवृत्ति 
अत्मतधक देत्तिएको छ । साथै, काभदायको आवश्मकतासम्फन्धग नक्करी भागऩत्र तमाय गयी 
ऩठाउने, नक्करी कयाय ऩत्र तमाय गने, नक्करी कागजात बएका भातनसहरूराई ऩतन अध्मागभन 
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अनभुतत प्रदान गने य तनधािरयत शति य कानूनग व्मवस्थाको ऩरयऩारना नगयी अनतु्तचत राब तरने 
प्रवृत्ति सभेत देत्तिन्छ । त्मसैगयी तबत्तजट तबसा तरई र्वदेश जाने नेऩारीहरूराई अध्मागभन 
अनभुतत ददॊदा दिु य झञ्झट ददने गयेको गनुासाहरू सतुनएका छन ् । कततऩम अवस्थाभा 
अध्मागभन कामािरमफाट घूस (रयसवत) तरई मात्रा अनभुतत ददन नहनेु व्मत्तिहरूराई सभेत 
अनभुतत उऩरब्ध गयाउने गयेको अनसुन्धानरे देिाएको छ । वदेैत्तशक योजगाय व्मवसामगहरूरे 
सयकायी कभिचायीसॉग तभरेभतो गयी वैदेत्तशक योजगायीभा जाने व्मत्तिहरूसॉग वास्तर्वक 
रागतबन्दा फढी यकभ उठाउने गयेको ऩाइएको छ । अध्मागभन तथा वदेैत्तशक योजगाय र्वबाग 
अन्तगितका कामािरमका कभिचायीको तभरेभतोभा अनतु्तचत राब तरई नेऩारीहरूको नागरयकता 
तथा ऩासऩोटि प्रमोग गयी र्वदेशग नागरयकहरूराई वैदेत्तशक योजगायीभा ऩठाउने गयेको ऩतन 
बेर्टएको छ । व्मत्तिगत श्रभ स्वगकृततको नाभभा अतनमतभत तवयरे स्वगकृतत ददने य 
फदतनमतऩूणि तनणिमका अतबरेि य कागजातहरू अध्मागभन तथा वैदेत्तशक योजगाय र्वबाग 
अन्तगितका कामािरमका कभिचायीहरूरे रकुाउने वा नष्ट गने गयेको ऩाइएको छ ।  

९.२.१० सभाज कल्माण 

 नेऩारभा चारीस हजाय गैयसयकायी सॊस्थाहरू यहेको अनभुान गरयएको छ । मस्ता 
तनकामहरूराई स्वगकृतत ददने, अनगुभन गने य अतबरेि याख्न ेकामि सभाज कल्माण ऩरयषदको  
हो । तय नेऩारभा गैयसयकायी सॊस्थाहरूरे गयेको रगानग य प्राप्त प्रततपर रगामतको मथाथि 
अतबरेिहरू सभाज कल्माण ऩरयषदसॉग बएको ऩाइॉदैन । मसरे गदाि सयकायी य गैयसयकायी 
सॊस्थारे एउटै काभ गदाि काभभा दोहोयोऩन बई सयकायी सम्ऩत्तिको दरुुऩमोग हनु गएको 
देत्तिएको छ । गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई स्वगकृतत गदाि अतनमतभतता हनेु गयेको अनसुन्धानरे 
देिाएको छ । मसका साथै मस ऺेत्रभा सयकायी यकभ र्हनातभना गने एवभ ्कानूनग प्रर्िमा य 
भाऩदण्ड उल्रॊघन गनेजस्ता प्रवृत्तिहरू सभेत देत्तिएका छन ्। अऩाङ्ग बएका व्मत्तिरे ऩाउनऩुने 
ऩरयचमऩत्र तनजहरूरे नऩाएको य नऩाउनऩुने व्मत्तिहरूरे ऩाएको सभेत देत्तिएको छ । अऩाङ्ग नै 
नबएका व्मत्तिहरू अऩाङ्गको प्रभाण ऩत्र तरई सयकायी सेवाभा कामियत यहेको देत्तिएको छ । 
मसरे गदाि कानूनफभोत्तजभ सरु्वधा प्राप्त गनुिऩने व्मत्तिरे सरु्वधा नऩाएको य सरु्वधा प्राप्त गनुि 
नऩने व्मत्तिरे सरु्वधा ऩाएको देत्तिएको छ । सॊघसॊस्था दताि वा नवगकयणको तसपारयस फाऩत 
प्राप्त यकभ सयकायी िाताभा जम्भा नगयी सम्फत्तन्धत तनकामका कभिचायीरे भ्रष्टाचाय गने  गयेको 
य अनतु्तचत एवभ ्नाजामज पाइदा तरई गैयसयकायी सॊस्थाभा आपैं  रेिाऩयीऺणको काभ गयेको 
देत्तिन आएको छ । कानूनद्वाया तनषेतधत मस्ता कामिहरू उत्तचत अनगुभनको अबावभा हनेु गयेको 
अनसुन्धानरे देिाएको छ ।  

९.२.११ र्वर्वध  

भातथ उत्तल्रत्तित ऺेत्रहरूका अततरयि जरस्रोत, कृर्ष, आऩूततिरगामत सयकायी सेवा सञ्चारन गने 
तनकामहरूभा ऩतन अतनमतभतता तथा भ्रष्टाचायजन्म कसयु बएको देत्तिन आएको छ । जरस्रोत 
ऺेत्रको र्वषमभा हेदाि र्वद्यतु ऐन तनमभर्वऩयीत सवेऺण अनभुतत ऩत्र जायी गने, अनभुतत ऩत्र 
सॊशोधन गने, न्मून गणुस्तयका ट्रान्सपभिय जडान गयी नाजामज पाइदा तरने, जरर्वद्यतु ्
उत्ऩादनसम्फन्धग र्वद्यभान कानूनको ऩरयऩारनाभा उदासगनता देिाउने, र्वद्यतुगकयण गदाि 
अततरयि यकभ तरने जस्ता र्वकृतत देत्तिएका छन ् बने कृर्ष ऺेत्रभा नक्करी र्कसानहरूको 
नाभावरी तथा ऺततको र्ववयण सॊकरन गयी याहत र्वतयण गने य कृर्ष फगउ तफजनको सभतु्तचत 
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बण्डायण तथा उऩमोग नगयेको ऩाइएको छ । मसैगयी र्वतबन्न ऺेत्रभा इजाजतऩत्र ददॊदा 
अतनमतभतता गने, नक्करी हस्ताऺय गयी वा नक्करी तफर बयऩाई ऩेस गयी अतनमतभत तवयरे 
दैतनक तथा भ्रभण बिाको यकभ बिुानग तरने, अतनमतभत रूऩभा काज िटाउने, तनमभानसुाय 
ऩाउने बन्दा ज्मादा सेवा सरु्वधा तरने, आतथिक राब तरई सजाम घटाउने,  फहारवारा तनजाभतग 
कभिचायीरे अतनमतभत तरयकारे रेिाऩयीऺण गने, भहारेिा ऩयीऺकको र्वबागरे औॊल्माएका 
फेरुज ुसभमभै पर्छ्यौट नगने जस्ता कामिहरू साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मत्तिहरूरे गयेको 
देत्तिएको छ ।  

र्वगत ऩाॉच वषिका उजयुीको अनसुन्धान य अतबमोजनको अध्ममन र्वश्लेषण गदाि भातथ उत्तल्रत्तित 
भ्रष्टाचायजन्म प्रवृत्ति य अतनमतभतताहरू तनयन्तयरूऩभा दोहोरयइयहेको अवस्था देत्तिएको छ । मग 
र्वषमहरूभा सधुाय गने सन्दबिभा आमोगफाट नेऩार सयकाय य र्वतबन्न साविजतनक तनकामहरूराई 
ऩटकऩटक सझुावहरू ददइएको बए ऩतन ददइएका सझुावहरूको कामािन्वमन प्रबावकायी हनु 
सकेको छैन । त्मसैगयी साविजतनक तनकामभा कामियत कभिचायी य ऩदातधकायीहरूभा त्तजम्भेवायी 
य जवापदेर्हता फहन नगने तथा सभमभा तनणिम नगने प्रवृत्ति हावग हुॉदै गएको छ बने तनमाभक 
य अनगुभन गने तनकामका त्तजम्भेवाय ऩदातधकायीहरूफाट तनधािरयत त्तजम्भेवायी ऩूया हनु सकेको 
छैन ।  
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१०.१ ऩषृ्ठबतूभ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २९४ फभोजजभ अजततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे प्रत्मेक वषि आपूरे 
गयेका काभको वार्षिक प्रततवेदन सम्भाननीम याष्डऩततसभऺ ऩेस गनुिऩने य उक्त प्रततवेदन प्रधानभन्रीभापि त 
सॊसदसभऺ प्रस्ततु गयी छरपरसभेत हनेु प्रावधान यहेको छ । उक्त वार्षिक प्रततवदेनभा भूरत् आमोगरे 
वषिबरय सम्ऩादन गयेका काभको र्ववयण, भ्रष्टाचाय तनवायणका सम्फन्धभा बएका उऩरजधध तथा सो 
सम्फन्धभा बर्वष्मभा गनुिऩने सधुायको र्ववयण ऩतन उल्रेख गने गरयन्छ । साविजतनक ऩदधायण गयेको 
व्मजक्तरे अजततमायको दरुुऩमोग गयेको र्वषमभा अनसुन्धान गयी भदु्दा दामय गने सॊवैधातनक 
व्मवस्थाअनसुाय प्राप्त सूचना/उजयुीको छानतफन, अनसुन्धान तथा तहर्ककात गयी भ्रष्टाचाय बएको देजखन 
आएभा सम्फजन्धत तनकामभा अतबमोजन गने अहभ ्दार्मत्व आमोगरे तनवािह गदै आएको छ । आमोगरे 
प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामिका भा्मभफा  भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्िन गनि आफ्नो 
बतूभका तनबाउॉदै आएको छ । आमोगरे असर सॊस्कृततका भा्मभफा  सदाचाय ऩर्द्ततको र्वकास गनि 
वार्षिक प्रततवेदनभापि त नेऩार सयकायराई सधुायका रातग सझुावहरू ददॉदै आएको छ । 

10.२ र्वगतका सझुावहरूको कामािन्वमनको अवस्था 
आमोगफा  गत वषि सयकायराई ददइएका 48 फुॉदे सझुावहरूभ्मे आॊजशक सझुावहरू भार कामािन्वमन 
बएको अवस्था देजखएको छ । देशभा व्माप्त फेतथतत य अतनमतभतताका कायण अजततमायको दरुुऩमोग हनेु 
गयेको देजखएको छ । प्रशासतनक ऺेरभा जजम्भेवायी ऩन्छाउने, सभमभा कामि सम्ऩन्न नगने, जनताराई 
दु् ख य हैयानी ददने, तोर्कएको सभमभा कामि सम्ऩादन नगने रगामतका प्रवृजिहरू सभाजभा र्वद्यभान 
यहेका छन ्। र्मनै फेतथतत य प्रवृजिहरूको तनयाकयणका रातग आमोगरे सशुासन कामभ गनि सयकायी, 
गैयसयकायी एवभ ्साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मजक्त तथा तनकामराई आमोगका सझुाव कामािन्वमन गनि 
रेखी ऩठाउने गरयएको छ । मसयी आमोगरे तनणिम गयी रेखी ऩठाएका सझुावहरू सम्फजन्धत तनकामफा  
कामािन्वमन हनु नसकेका कायणरे सशुासन प्रवर्द्िन गने कामिभा थऩ चनुौती तसजिना बएको छ । 

सयकायको भहत्वऩूणि कामि अन्तगित साविजतनक सम्ऩजिको सॊयऺण गने, गणुस्तयहीन तनभािण साभग्री प्रमोग 
एवभ ्गणुस्तयहीन कामिको योकथाभका रातग सभमभा नै अनगुभन गने, जनताभा ऩनि जाने असरु्वधाको 
तरुून्त तनयाकयणका रातग जनगनुासो सम्फोधन गने जस्ता कामिहरू ऩदिछन ्। कानूनरे ददएको अतधकाय 
प्रमोग गयी सभमभा कामि सम्ऩन्न गनुि, ऩदीम कतिव्म य दार्मत्व तनवािह गनुि, सभाजभा भौराएको भ्रष्टाचाय 
तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनुि ऩतन सयकायको प्रभखु कतिव्म य दार्मत्व हो । मस्ता कामिहरूराई 
सयकायी तनकामका प्रभखु ऩदातधकायीहरूरे आफ्नो कतिव्म य दार्मत्वफोधका साथ कामािन्वमन गनुिऩनेभा 
गरययहेको देजखएको छैन । गत वषि आमोगरे ददएका सधुायका सझुावहरू केही भाराभा कामािन्वमन बई 
सधुायोन्भखु देजखए ताऩतन ऩूणि कामािन्वमन हनु नसकेकोरे सशुासन कभजोय फन्दै गएको भहससु गरयएको 
छ । मस्तो अवस्थाको ऩनुयावृजि नहोस ्बने्नतपि  आमोग सचेत यहेको छ ।  

१०.३ सझुाव कामािन्वमन हनु नसक्नकुा कायणहरू 

आमोगरे छधफीसौं वार्षिक प्रततवेदन (आ.व.072/073) भा नेऩार सयकायराई ददएका सझुावहरूभ्मे 
आॊजशक सझुावहरू भार कामािन्वमन बएको देजखन्छ । मसफा  आमोगरे ददएका अतधकाॊश सझुावहरू 

ऩरयच्छेद– १० 
सझुावहरू 
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अऩेजऺतरूऩभा कामािन्वमन हनु नसकेको ऩरु्ष्ट हनु आउॉछ । आमोगरे ददएका मस्ता भहत्वऩूणि 
सझुावहरूराई गम्बीयताऩूविक भनन गयी कामािन्वमनतपि  सम्फजन्धत तनकामरे सभमभा सजग हनु जरुयी 
यहेको छ । आमोगका सझुावहरूका सम्फन्धभा जजम्भेवाय तनकामरे सहमोगी तनकामसॉग सभन्वम गयी 
कामािन्वमनतपि  उन्भखु हनु नसक्न ुतथा सझुाव कामािन्वमन गनि सूचकसर्हतको कामि मोजना फनाउनेतपि  
सम्फजन्धत तनकामफा  प्राथतभकीकयण नगरयनरेु आमोगरे ददएका सझुावको कामािन्वमन हनु नसकेको 
भहससु गरयएको छ । सझुाव कामािन्वमन गने तनकामफा  बए/गयेका काभकायफाहीभा सयकायफा  
तनयन्तय अनगुभन य भूल्माॊकन गने ऩरयऩा ीको र्वकास हनु नसक्नकुो कायणफा  ऩतन र्वगतदेजख नै 
सझुावहरू ऩूणि कामािन्वमन हनु नसकेको आमोगको ठम्माइ छ । सझुाव कामािन्वमन हनु नसक्नकुा भतुम 
कायणहरू देहामभा उल्रेख गरयएका छन ्:- 

1. सझुावहरूको प्राथतभकीकयण य स्ऩष्ट खाकासर्हतको कामिमोजनाको अबाव 

र्वतबन्न उजयुी य सूचनाहरूको अनसुन्धान, अतबमोजन य तहर्ककात गने तसरतसराभा प्राप्त सूचना, 
अनबुव य जानकायीहरूका भा्मभफा  प्राप्त हनु आएका सझुावहरू य जानकायीहरूराई दृर्ष्टगत 
गयी साविजतनक ऩदातधकायीरे भ्रष्टाचाय गयी अजततमायको दरुुऩमोग गयेभा वा सशुासन कामभ गनि 
फाधा अड्चन ऩरु् माएभा त्मस्ता व्मजक्त/तनकामउऩय सशुासन कामभ गनिका रातग ददइएका 
सझुावहरू प्राथतभकीकयण गयी कामािन्वमन गनुिऩनेभा सो बए/गयेको देजखन आएन । साथै 
भातथल्रो तनकामरे सझुाव कामािन्वमन गये/नगयेको अनगुभन गयेको सभेत देजखन आएन । 
आमोगरे सझुावसर्हतको प्रततवेदन सम्भाननीम याष्डऩततज्मूसभऺ प्रस्ततु गयेऩश्चात प्रधानभन्रीभापि त 
व्मवस्थार्ऩका सॊसदको फैठकभा छरपरका रातग ऩेस बए ताऩतन सम्फजन्धत तनकामहरूको 
यामका आधायभा सयकायरे स्ऩष्ट भागिजचर य सभम तातरकासर्हतको कामािन्वमन कामिमोजना फनाई 
कामािन्वमन गनुिऩनेभा सो बए/गयेको देजखन आएन । 

2. सयकायी तनकामहरूफीच सभन्वमको अबाव  

साविजतनक सेवा प्रवाहभा प्रबावकारयता ल्माउन, सयकायी काभकायफाहीप्रतत जनताको र्वश्वास 
फढाउन तथा याज्मको स्रोत साधनराई उजचतरूऩभा सदऩुमोग गयी भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनिभा सफै 
तनकामको भहत्वऩूणि जजम्भेवायी हनु आउॉछ । भ्रष्टाचायभा शून्म सहनशीरता कामभ गयी सयकायी 
साविजतनक तनकामहरूफीच सभन्वम य सहकामि हनु ुजरुयी छ । गत आ.व.भा मसै र्वषमराई 
भहससु गयी आमोगरे दईु वा दईुबन्दा फढी तनकामहरूका फीचभा उजचत सभन्वम हनेु गयी 
सझुाव ददएको तथमो तय उक्त सझुावहरूको अऩेजऺत नततजा आउन सकेको देजखॉदैन । जस्तै 
काठभाडौं सहयभा बएको कुरूऩता हनेु खारका  ेतरपोन,  केवर य तफजरुीका ताय व्मवजस्थत 
गनि,  सडक, खानेऩानी, दूयसञ्चाय, र्वद्यतु रगामतका तनकामहरूफीच सभन्वम गनि ददएका सझुाव 
कामािन्वमन बएको अवस्था देजखॉदैन ।  

भ्रष्टाचाय तनवायणका ऺेरभा आमोगफा  प्रवर्द्िनात्भक, तनयोधात्भक य दण्डात्भक यणनीतत अवरम्फन 
गरयॉदै आएको छ । प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक उऩामहरू अन्तगित र्वतबन्न तनकामहरूसॉग 
सभन्वम य सहकामि गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रणका ऺेरभा उजचत प्रफन्ध तभराउन ददएका सझुाव 
सभेत कामािन्वमनभा आउन सकेको देजखएन । साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मजक्तहरूरे 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरता कामभ गयी सशुासन प्रवर्द्िन गनुिऩनेभा सो बए/गयेको  
देजखएन । मसरे एकाततय भ्रष्टाचायराई फढावा ददएको छ बने अकोततय र्वकास तनभािण कामिभा 
अवयोध तसजिना बएको छ ।  
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3. भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा यणनीततक मोजनाको अबाव 

आमोगरे गयेका तनणिम य ददएका सझुावप्रतत उच्च सॊवेदनशीर बई कामािन्वमन गने तत्ऩयताको 
कभीका कायण कानूनको कामािन्वमनभा र्पतरोऩन देजखन गएको छ । जजम्भेवायी य 
उियदार्मत्व फहन नगने प्रवृजिरे सयकायी सेवाभा फेतथतत उत्ऩन्न हनु गएको छ बने र्वकास 
तनभािणभा भ्रष्टाचाय व्माप्तरूऩभा देजखएको छ । तनजी ऺेररे गयेको भ्रष्टाचाय य अतनमतभतता 
कानून कामािन्वमनभा अको चनुौतीको रूऩभा आएको छ । भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अन्तयािर्ष्डम 
भहासजन्ध, 2003 को कामािन्वमन गनिका रातग सयकायरे तनजी ऺेर, गैयसयकायी ऺेर य सफै 
सयुऺा तनकामसभेतराई कानूनी दामयाभा ल्माउनका रातग सभेत ऩहरकदभी गनि जरुयी यहेको  
छ । अनजुचत कामिराई ऩरयबार्षत गने गयी सझुाव कामािन्वमन गनि सयकायराई ददएका 
सझुावहरू सभेत कामािन्वमन गरयएको देजखएको छैन । 

सॊघीमताको अभ्माससॉगै र्वद्यभान कानूनभा सॊशोधन, नमाॉ कानूनको तनभािण, यार्ष्डम गौयवका 
आमोजना कामािन्वमनभा तदारूकता देखाइनऩुने अर्हरेको जल्दाफल्दा आवश्मकता हनु ्। मसप्रतत 
सयकाय ऩूणि र्िमाशीर यहन ुजरुयी देजखएको छ । मसैगयी साविजतनक सेवा प्रवाहभा एकरूऩता 
ल्माउन ु य सेवाग्राहीसॉग गरयने भानवीम व्मवहाय य सदाचाय ऩर्द्ततको र्वकास गयी यणनीततक 
मोजना फनाई कामािन्वमनका रातग सयकायरे तदारुकता देखाउन ुअर्हरेको आवश्मकता हो । मी 
यणनीततक कामिका रातग नेऩार सयकाय सजग यहन ुजरुयी छ ।  

4. सशुासन कामभ गनि सम्फजन्धत तनकामको ऩूविर्िमाशीरताको अबाव 

आमोगरे याज्मभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िन गनिका रातग भागिदशिन हनेु गयी 
सझुावहरू ददॉदै आएको छ । मसका रातग तनमाभक तनकामहरूरे जवापदेर्हता फहन गयी 
तनयन्तय अनगुभन य भूल्माॊकन गनुिऩने हनु्छ  । सशुासन प्रवर्द्िनका रातग कानूनभा बएको 
व्मवस्था प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन हनु सर्कयहेको छैन । परत्  सशुासन ददनानदुदन 
कभजोय फन्दै गई दण्डहीनता भौराउॉदै गएको छ । मसको भूर कायण र्पतरो अनगुभन य 
भूल्माॊकनको ऩरयऩा ीराई नै तरन सर्कन्छ ।  

आमोगरे ददएका सझुावहरूको स्वातभत्व ग्रहण गयी कामािन्वमनभा ल्माउन ुसम्फजन्धत साविजतनक 
तनकामको कानूनी दार्मत्व हो । सशुासन प्रवर्द्िनका ऺरेभा सयकाय र्िमाशीर बई जजम्भेवायी 
फहन गनुिऩछि । सयकायरे कानून उल्रॊघन गने व्मजक्त/सॊस्था/तनकामराई कानूनको दामयाभा 
ल्माउनऩुने हनु्छ य मसका रातग प्रभाण सॊकरनदेजख अतबमोजनसम्भका कामिभा सयकाय य 
आमोगफीच सभन्वम हनु ुजरुयी यहन्छ । मसैगयी  साविजतनक तनकामहरूरे ऩतन सशुासन प्रवर्द्िन 
गनि सेवाप्रवाहभा प्रबावकारयता ल्माउने, जनगनुासो सनेु्न य सझुावहरू कामािन्वमन गनेजस्ता 
कामिहरूभा तनयन्तयरूऩभा प्रमत्नशीर यहनऩुछि । कानूनको ऩरयऩारना गने, नततजाभूरक 
कामिऩर्द्तत र्वकास गने य कभिचायीभा सदाचाय ऩर्द्तत रागू गदै कानूनी व्मवस्थाको प्रवर्द्िन गनुि 
सम्फजन्धत तनकामको भूरबतू कतिव्म हो । र्मनै र्वषमराई भ्मनजय गयी गत आतथिक वषिभा 
ददएका सझुावराई कामािन्वमनभा रगेको देजखन आएन, जसको कायण दण्डहीनतारे प्रश्रम ऩाई 
भ्रष्टाचाय भौराएको देजखन आएको छ । 

5. सशुासन प्रवर्द्िनभा यार्ष्डम तथा अन्तयािर्ष्डम सयोकायका ऺरेफीच सहकामिको अबाव  

भ्रष्टाचाय फहआुमातभक साविजतनक सयोकायको र्वषम हो । र्वश्वव्माऩीकयणसॉगै मसको ऺेर 
र्वस्ताय हनु गएको छ । प्रर्वतधको व्माऩकतासॉग ै भ्रष्टाचायका नमाॉ आमाभ सरुु बएको  
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देजखन्छ । भ्रष्टाचाय य अऩयाधीकयण एक अकािका ऩूयकका रूऩभा देखाऩदै गएका छन ् । 
सम्ऩजि शरु्द्ीकयण, अस्वाबार्वक जीवनमाऩन मसका ज्वरन्त उदाहयण हनु ्। भ्रष्टाचायको जारो 
बौगोतरक सीभा य ऺेरबन्दा ऩय अन्तयािर्ष्डमरूऩभा नै व्माऩकरूऩभा पैतरएको छ । गैयकानूनी 
रूऩभा आजिन गयेको सम्ऩजि स्वदेशभा बन्दा र्वदेशभा रकुाउने प्रवृजि फढ्दो छ, गैयकानूनी रूऩभा 
आजजित धनराई तनभिरीकयण गने प्रवृजि देखाऩयेको छ बने प्रर्वतधजन्म भ्रष्टाचाय अदृश्मरूऩभा 
फढ्दो छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रण आमोगको एकर प्रमासरे भार सम्बव हनेु र्वषम नबएको हुॉदा 
सयकायी, गैयसयकायी य अन्तयािर्ष्डम ऺेरका फीचभा सहकामि हनु जरूयी छ । मस्तो कामिका रातग 
नागरयक सभाज, सभदुाम, तनजी ऺेर, सञ्चायऺेर य गैयसयकायी ऺेरफीचको साझेदायी, सहकामि य 
सहसम्फन्धफा  नै अनसुन्धानराई प्रबावकायी फनाउॉदै सभाजभा सशुासन कामभ गनि सर्कन्छ । 
आमोगरे तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिभापि त भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सञ्जारीकयणराई प्रबावकायी 
फनाउन सफै तनकामको सहकामि तथा सभन्वम कामभ गने, साभदुार्मक जशऺाका भा्मभफा  
सचेतना जगाउने, यार्ष्डम तथा अन्तयािर्ष्डम तहभा सभन्वम य सहकामिभा जोड ददॉदै गत वषि ददएका 
सझुावहरूको प्रबावकायी कामािन्वमन बएको देजखएको छैन । 

6. साविजतनक सेवा प्रवाहभा अऩेजऺत सधुाय हनु नसक्न ु

आमोगरे ददएका धेयैजसो सझुावहरूरे भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनको अजन्तभ उदे्दश्म 
साविजतनक सेवा प्रवाहभा सधुाय हनुऩुने ऩऺराई जोड ददएको छ । जनता तनक  बई काभ गने 
तनकाम (Front line services) राई नागरयकभैरी सेवा प्रदान गनिका रातग ददइएका सझुावहरूको 
कामािन्वमन र्पतरो य कभजोय देजखएको छ । नवीन प्रर्वतधको प्रमोगफा  प्रर्िमा छो ो फनाई 
अतनमतभतता य र्ढराससु्ती कभ गयी भ्रष्टाचायराई न्मून गनि ऩ क ऩ क सझुाव ददॉदै आए ऩतन 
सेवा नागरयकभैरी हनु सकेको आबास जनतारे गयेका छैनन ्। कभिचायीहरू अनशुासनभैरी य 
सदाचायी हनु नसक्न ुय कामािरमभा उजचत कामि वातावयणको अबाव हनु ुमसका उदाहयण हनु ्। 
जजम्भेवायी ऩन्छाउने य अततरयक्त दस्तयु तफना तोर्कएका सेवा सरु्वधाहरू नागरयकहरूरे प्राप्त गनि 
नसक्नरेु सयकायप्रतत जनर्वश्वास घट्दै गएको ऩाइन्छ । तनमतभतरूऩभा हनेु काभहरूभा ऩतन 
अततरयक्त दस्तयु ततनुिऩने कायणरे भ्रष्टाचाय सॊस्थागतरूऩभा भौराएको  
देजखन्छ । भारऩोत, नाऩी, जजल्रा प्रशासन, जजल्रा र्वकास सतभतत, स्थानीम तनकामहरू जस्ता 
कामािरमहरू, उऩबोक्तासम्फन्धी तनकामहरू-(र्वद्यतु, खानेऩानी) जस्ता कामािरमहरूभा भ्रष्टाचाय फढी 
हनेु गयेको तथ्मरे देखाएको छ । मस्ता कामिराई तनगयानी फढाउन ऩ क ऩ क ददइएको 
तनदेशनसभेत कामािन्वमनभा आएको छैन । 

7. आमोगका सझुाव कामािन्वमनभा र्ढराससु्ती  
आमोगका सझुावहरू अऩेजऺत रूऩभा कामािन्वमन नहनुभुा नेऩारभा र्वगतदेजखको याजनीततक 
अजस्थयता, रजम्फॊदो सॊिभणकारीन अवस्था य भौराएको दण्डहीनताको सॊस्कृतत नै कायक तत्वका 
रूऩभा तरने गरयएको छ । एक प्रकायको याज्म प्रणारीको अभ्मास गरययहेको नेऩारभा सॊघीमता 
कामािन्वमन नौरो अभ्मास हो । हारै गठन बएका स्थानीम तह य तनवािजचत जनप्रतततनतधहरूभा 
र्वतबन्न कायणफा  भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनिका रातग केही कदठनाइ हनुसक्ने 
देजखन्छ । तय गत आतथिक वषिभा स्थानीम तनकामफा  बए/गयेका काभ कायफाहीहरूराई 
जनभैरी य सशुासनउन्भखु कामिमोजना फनाई रागू गनि ददएका सझुावसभेत कामािन्वमन हनु 
सर्कयहेको देजखॊदैन । मस्तो ज्वरन्त उदाहयणका रूऩभा हेने हो बने  साभाजजक सयुऺा बिाको 
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अतनमतभतता, र्वतबन्न तसपारयसभा हनेु अतनमतभतताराई तरन सर्कन्छ । आमोगरे मस्ता 
गैयकानूनी र्िमाकराऩउऩय तनगयानी फढाई आवश्मक कामि गनिका रातग ददएका सझुाव खासै 
कामािन्वमन बएको देजखएको छैन । जसको कायण स्थानीम तहका जनगनुासोहरू मथावतरूऩभा 
सतुनएका छन ्। आगाभी वषिदेजख जनप्रतततनतधहरूरे सभेत र्मनै कुयाहरूराई भनन गयी आवश्मक 
व्मवस्था तभराउनऩुने आमोगको सझुाव यहेको छ ।   

8. अनगुभन य भूल्माॊकन प्रबावकायी नहनु ु 

आमोगरे ददएका सझुावहरूको कामािन्वमन गने य गयाउने प्रभखु दार्मत्व सयकायको हो । 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गने कामिका रातग नेऩार सयकायराई आमोगफा  
ददइएका सझुावहरू सम्फजन्धत तनकामफा  कामािन्वमन नहुॉदा सभेत कुनै कायफाही बएको देजखन 
आएको छैन । मसफा  दण्डहीनता भौराउन गई सशुासन प्रवर्द्िनभा अवयोध उत्ऩन्न हनेु स्ऩष्ट  
छ । सयकायरे कामािन्वमन गनुिऩने तनकामराई कामािन्वमन नगयेफाऩत दण्ड सजाम गने गयेको 
देजखएन । जसको कायण सझुावहरूको कामािन्वमन गये ऩतन हनेु, नगये ऩतन हनेु अवस्थाको 
तसजिना बएको छ । मसकायण प्रबावकायी अनगुभन भूल्माॊकन गयी उजचत दण्ड य ऩयुस्कायको 
व्मवस्था हनु ुजरुयी छ।     

9. अन्म कायणहरू  

नेऩारको सॊर्वधानभा अनजुचत कामिको अनसुन्धान तथा तहर्ककात गयी दोषी देजखएभा तनजउऩय 
आवश्मक कायफाही गने अतधकाय कुन तनकामभा यहने बने्न उल्रेख नबएकोरे  सशुासन प्रवर्द्िन 
गने कामिभा अवयोध उत्ऩन्न बएको छ । सार्वकदेजख आमोगभा तनर्हत ऺेरातधकायको क ौतीको 
कायणरे दण्डहीनताको सॊस्कृतत भौराउन गई भ्रष्टाचाय सॊस्थागत हनुजाने अवस्था यहन गएकोरे 
अनजुचत कामिराई सॊर्वधानभा सभावेश गयी आमोगको ऺेरातधकायतबर सभावेश गयेभा सशुासन 
प्रवर्द्िन गनिभा थऩ भद्दत ऩगु्ने देजखन्छ ।  

१०.4 भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनि आमोगद्वाया प्रस्तार्वत सझुावहरू 

प्रबावकायी शासन प्रणारीको स्थाऩनाद्वाया भरुकुभा सशुासन स्थाऩना गनि य र्वकासराई गतत ददन सर्कने 
हनु्छ । रोकताजन्रक शासनप्रणारीभा जनअऩेऺाअनरुूऩको शासन व्मवस्था सञ्चारन गनि जरूयी हनु्छ, 

जनअऩेऺाअनरुूऩको शासन व्मवस्था सञ्चारन हनु सकेन बने सयकायप्रतत जनताको र्वश्वास घ ेय जाने य 
दण्डहीनता भौराउन जान्छ । मसैरे ऩतन जनउियदामी, ऩायदशॉ, जजम्भेवाय, काभप्रतत सजगता सेवाप्रतत 
सभऩणि सशुासनका भहत्वऩूणि अवमफ हनु ् । साभाजजक न्माम, सभावेशीकयण, सेवा सरु्वधाको सन्ततुरत 
र्वतयण य जनचाहनाअनरुूऩको सेवा प्रवाह गयी जनताको घयदैरोभा सयकायको उऩजस्थतत रोकतन्रको 
भहत्वऩूणि ऩऺ हो, मसका रातग भ्रष्टाचायभा शून्म सहनशीरता कामभ गयी कानूनको सभजुचत ऩारना हनु 
जरुयी यहन्छ । अर्हरे नेऩारको शासकीम प्रणारीभा फहआुमातभक रूऩभा भ्रष्टाचाय देजखएको छ । 
साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मजक्तहरूरे कानूनको ऩारना गयी र्वतधको शासन स्थाऩना गने कामिप्रतत 
सॊवेदनशीर हनेु गयेको देजखन आएको छैन । साविजतनक नीतत तनधाियणभा तनजी ऺेरको तनणािमक य 
प्रत्मऺ सॊरग्नता नदेजखए ताऩतन साविजतनक चासोका र्वषमभा उच्च नेततृ्व तहराई प्रत्मऺ प्रबाव ऩायी 
तनजी स्वाथि ऩरयऩूतति गने कामिभा सॊरग्नता देजखएको छ । तनजी ऺेरको भ्रष्टाचाय य अतनमतभत कामिका 
रातग साविजतनक ऺेरसॉग गोप्म सभझदायी, साझेदायी य सेर् ङ गनिभा तनजी ऺेर सर्िम यहेको 
अनसुन्धानरे ऩरु्ष्ट गयेको छ । उदाहयणका रातग याजस्व असरुीभा देजखएको र्वचरन, साविजतनक खरयद 
प्रर्िमा अन्तगित ठेक्काऩट्टाका काभहरूभा तनजी ऺेररे एकातधकाय कामभ गनि ददएको दफाफ, जशऺा, स्वास्थ्म 
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य जनताका प्रत्मऺ सयोकाय यहने ऺेरभा सभेत देजखएको एकातधकायराई तरन सर्कन्छ । मसफा  
सयकायभातथ तनजी ऺेरको दफाफ स्ऩष्ट देजखन आएको छ । जसका कायण भ्रष्टाचाय फढ्न गई सशुासनभा 
अवयोध हनु गएको छ । देशभा व्माप्त यहेको भ्रष्टाचायराई न्मूनीकयण गनिका रातग सयकायी य तनजी 
ऺेरफीच भ्रष्टाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरता कामभ गनि आवश्मक देजखएको छ ।  

भ्रष्टाचायभकु्त सेवा प्रदान गनुि,  र्वतधको शासन कामभ गयी सदाचाय ऩर्द्तत रागू गनुि, गणुस्तयमकु्त साभग्री 
प्रमोग गयी गणुस्तयीम र्वकास तनभािण गनुि य सभर्ष्टगत आतथिक सभरृ्र्द् हातसर गयी ददगो र्वकास कामभ 
गनुि यार्ष्डम आवश्मकता हो । मसका रातग सभाजभा व्माप्त यहेका भ्रष्टाचायका र्कतसभ, स्वरूऩ य 
आमाभसभेतको ऩर्हचान गयी तदनरुूऩ प्रवर्द्िनात्भक, तनमन्रणात्भक य उऩचायात्भक यणनीततहरूको 
अवरम्फन गयी कामािन्वमन गनुि सभमको भाग हो । भ्रष्टाचायका ऺेरहरू फहआुमातभक रूऩभा देखाऩदै 
आएका छन ्। नेऩारभा ऩतन भ्रष्टाचायका र्वर्वध स्वरूऩहरू देजखएका छन ्। भूरबतूरूऩभा कानूनको 
उल्रॊघन गयी नीततगतरूऩभा गरयने भ्रष्टाचाय नेऩारको ऩरयप्रेक्ष्मभा जघन्मरूऩभा देखा ऩदै आएको छ । 
मसैगयी आतथिक अतनमतभतताका रूऩभा देजखएको भ्रष्टाचाय दोस्रो अऩयाधका रूऩभा देजखएको छ बने 
र्वकास तनभािणभा हनेु भ्रष्टाचाय अको ठूरो अऩयाधका रूऩभा आमोगरे हेयेको छ । भ्रष्टाचायका कायण 
आतथिक र्वकास, र्वकास तनभािण कामि, साविजतनक सेवा प्रवाहको कामि, साविजतनक सम्ऩजिभातथको दरुुऩमोग, 

स्थानीम तहभा हनेु सेवाको र्वतयणभा हनेु र्ढराससु्ती, आन्तरयक सयुऺा प्रणारीभा देजखएका र्वशृ्रॊखर 
जस्थततका कायणरे देशको शासकीम ऩर्द्तत य प्रर्िमा नै ह्रासोन्भखु हुॉदै गएको छ, जसका कायण हयेक 
ऺेरभा र्वकृतत य र्वसॊगततहरू भौराएका छन ्। नेऩारभा  देजखएका नीततगत भ्रष्टाचाय य मसरे ऩायेका 
प्रबावरे आतथिक, साभाजजक ऺेरभा अजस्थयता य र्वचरन उत्ऩन्न गयाएको छ । 

शासक वगिभा देजखएको आत्भकेजन्ित सोच य भ्रष्टाचायजन्म व्मवहायरे रोकतन्रभातथ नै खतया उत्ऩन्न 
गयाएको छ । आपूरे गयेका गैयकानूनी र्िमाकराऩहरूराई स्थार्ऩत गने ऩरयऩा ीरे आतथिक अनशुासन 
उल्रॊघन हुॉदै गएको छ । सभाजको सोचाइभा देजखएको भ्रष्टाचायफा  आजजित सम्ऩजिराई प्रततष्ठा फनाउने 
कायणरे ऩतन भ्रष्टाचायरे प्रोत्साहन ऩाएको छ । मसका साथै ऩैसा कभाउनै ऩने ऩारयवारयक सोच, नैततक 
जशऺाको अबाव य अवैधरूऩभा कभाएको सम्ऩजिभातथ याज्मको तनगयानी हनु नसक्नकुा कायणफा   
भ्रष्टाचाय य अतनमतभतता फर्ढयहेको देजखएको छ । सशुासन प्रवर्द्िन गने कामि आमोगको एकर प्रमासरे 
भार सम्बव नहनेु स्ऩष्ट छ, तनमाभक तनकाम जस्तै् भन्रारम र्वबाग य सयकाय स्वमभ ् मसप्रतत ऩूणि 
जजम्भेवाय य जवापदेही फनु्न जरुयी यहेको छ । मसका साथै र्वधार्मकाफा  ऩारयत ऐन,  तनमभ य 
कानूनको ऩारना गयी भ्रष्टाचायभकु्त शासन कामभ गनि तदारुकता देखाउन आवश्मक छ । भ्रष्टाचाय 
तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्िन गनिका रातग आमोगरे सयकायी, गैयसयकायी य तनजी ऺेर तथा नागरयक 
सभाजरगामत सफैसॉगको सहकामि य सभन्वमको सभेत अऩेऺा गयेको छ । 

सशुासनतफना भरुकुभा ददगो शाजन्त, र्वकास य सभरृ्र्द् सम्बव नहनेु य नागरयकरे सशुासनको अनबुतूत गने 
अवस्थाको तसजिनासभेत नहनेु हुॉदा भ्रष्टाचायजन्म र्िमाकराऩराई तनरुत्सार्हत गदै सदाचाय ऩर्द्ततराई 
प्रवर्द्िन गयी भ्रष्टाचायभकु्त सभाज स्थाऩना गनि देहामफभोजजभका सधुायोन्भखु सझुावहरू प्रस्ततु  
गरयएको छ :- 

क.  शासकीम सधुाय गयी सशुासन प्रवर्द्िन गने 
1. नेऩाररे भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमकु्त याष्डसॊघीम भहासजन्ध, 2003 राई अनभुोदन गयी 

कामािन्वमनसम्फन्धी यार्ष्डम यणनीतत तथा कामिमोजना फनाई रागू गयेको छ । उक्त यणनीततको 
कामािन्वमनका सम्फन्धभा प्रबावकायी अनगुभन तथा भूल्माॊकन बएको देजखएको छैन । उक्त 
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भहासजन्धभा उजल्रजखत र्वषमहरूको ऩूणि कामािन्वमन गनि नीततगत, कानूनी, सॊयचनागत य 
कामिगत व्मवस्था प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामािरमरे गनि आवश्मक देजखएको छ । 
उक्त भहासजन्धभा यहेका भ्रष्टाचायसम्फन्धी फहआुमातभक र्वषमहरूभा सयोकायवारा 
तनकामहरूफीच सभन्वम, सहकामि य अन्तयसम्फन्धको र्वकास गयी सशुासन प्रवर्द्िन गनि भौजदुा 
कानूनहरूभा सभसाभर्मक सॊशोधन एवॊ नमाॉ कानूनहरूको तजुिभा गनि जरुयी छ । मसका 
रातग प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामािरमरे सम्फजन्धत तनकामहरूका फीचभा सभन्वम य 
सहकामि गनि आवश्मक छ ।  

2. भ्रष्टाचाय कसयुको सम्फन्धभा आमोगराई अनसुन्धान गयी सम्फजन्धत तनकामभा अतबमोजन गने 
ऺेरातधकाय वतिभान सॊर्वधानरे ददएको छ । नेऩार अतधयाज्मको सॊर्वधान, २०४७ य नेऩारको 
अन्तरयभ सॊर्वधान, २०६३ भा अनजुचत कामिसम्फन्धी उजयुी आमोगफा  हेरयने व्मवस्था यहेकोभा 
वतिभान सॊर्वधानभा अनजुचत कामिसम्फन्धी उजयुीको अनसुन्धान गने कामि आमोगको 
ऺेरातधकायतबर नऩयेको कायणरे सशुासन प्रवर्द्िनभा सभेत मसको नकायात्भक असय देजखन 
थारेको छ । वास्तवभा भ्रष्टाचायको प्रायम्ब नै अनजुचत कामि बएकोरे अनजुचत कामि य 
भ्रष्टाचाय एक अकािभा अन्मोन्माजश्रत छन ्। भ्रष्टाचायको र्वषमभा अनसुन्धान गदै जाॉदा अनजुचत 
कामि देजखनसक्ने य अनजुचत कामिको सम्फन्धभा अनसुन्धान गदै जाॉदा भ्रष्टाचाय देजखनसक्ने 
जस्थततभा मी दवुै र्वषमराई ऩथृकरूऩभा हेनि तभल्दैन । मसै कुयाराई भनन गयी व्मवस्थार्ऩका-
सॊसदको सशुासन तथा अनगुभन सतभततफा  अनजुचत कामि जझर्कएको अवस्थाको कायणरे 
आमोगको कामिऺ ेर सॊकुजचत बएको हुॉदा भ्रष्टाचायजन्म र्िमाकराऩ हेने पयक पयक 
तनकामको स्थाऩनारे सशुासनको प्रबावकायी नततजा नआउने हनुारे उक्त र्वषम “अनजुचत कामि” 

हेनिका रातग अजततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगराई तोक्नका रातग आवश्मक ऩहर गनि 
नेऩार सयकायको ्मानाकषिण गयाउने बनी प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामािरमभा 
ऩराचायसभेत बएको तथमो ।  

अत: मी भातथका तथ्म य कायणफा  अनजुचत कामिसम्फन्धी अनसुन्धान तथा तहर्ककात गने 
कामि आमोगको ऺेरातधकायतबर यहने गयी व्मवस्था हनु प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको 
कामािरमरे आवश्मक ऩहरकदभी गने । 

3. भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमकु्त याष्डसॊघीम भहासजन्धका र्वतबन्न प्रावधान अनसुाय तनजी ऺेरभा हनेु 
भ्रष्टाचायराई कानूनको दामयाभा ल्माई कायफाही गनुिऩने व्मवस्था यहेको छ बने गैयकानूनी 
रूऩभा आजजित सम्ऩजि र्वदेशभा रकुाएकोराई ऩायस्ऩरयक कानून फनाई सम्फजन्धत देशभा र्पताि 
ल्माउनऩुने य भ्रष्टाचाय गयी कोही व्मजक्त र्वदेशभा ररु्कतछऩी फसेको बएभा सो व्मजक्तराई 
स्वदेशभा र्पताि गयाउने गयी ऩऺ याष्डरे व्मवस्था गने बने्न उल्रेख बएको छ । उऩमुिक्त 
प्रावधानहरूराई कामािन्वमन गनिका रातग सयकायरे सम्फजन्धत ऐनभा ऩरयभाजिन य आवश्मकता 
अनसुायको नमाॉ कानून तजुिभा गनुिऩने । 

4. भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमकु्त याष्डसॊघीम भहासजन्धको बाग १२ भा यहेका प्रावधानहरूराई 
कामािन्वमन गनिका रातग तनजी ऺेरभा हनेु भ्रष्टाचायराई कानून फनाई आमोगको 
ऺेरातधकायतबर यहने गयी व्मवस्था गनि प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामािरमरे आवश्मक 
ऩहर गने । साथै फैंर्कङ, तफभा, ऩुॉजी फजाय य सहकायीजस्ता जनताको प्रत्मऺ रगानी बएका 
ऺेरहरूभा हनुसक्ने भ्रष्टाचाय य अतनमतभतताराई तनमन्रण गने गयी प्रधानभन्री तथा 
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भजन्रऩरयषद्को कामािरम, अथि भन्रारम य कानून, न्माम, तथा सॊसदीम भातभरा भन्रारमरे 
कानून फनाई कामािन्वमन गने ।   

5. नेऩार सयकायरे सॊमकु्त याष्डसॊघफा  ऩारयत ददगो र्वकासका रक्ष्महरू (2016-2030) 
प्रातप्तका रातग सम्फजन्धत कामििभहरूको कामािन्वमन सरुु गरयसकेको छ । ददगो र्वकासको 
16 औॊ रक्ष्मभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण तथा सशुासन कामभ गने सभेत उल्रेख बएको छ । सन ्
2030 सम्भ मसका रक्ष्म प्राप्त गदै भ्मभ आम बएका भरुकुभा ऩगु्न नीततगत तथा 
सॊस्थागत सधुायका साथै कामि व्मवहायभा ऩरयवतिन गनि र्वस्ततृ मोजना फनाई सदाचाय ऩर्द्तत 
अॉगाल्न प्रोत्सार्हत गयेको छ । सफै सयोकायवारा तनकामहरूरे भ्रष्टाचाय तनमन्रणका कामिभा 
आ-आफ्ना नीतत, मोजना, कामििभहरूको रक्ष्म तनधाियण गयी कामिमोजना फनाई कामािन्वमन 
गनुिऩने हनु्छ । नेऩारको फहआुमातभक र्वकास गनिका रातग आधायबतू तथ्माॊक तथा 
सूचनासर्हतका स्थानीम रक्ष्म तनधाियण गदै कामािन्वमन य अनगुभन भूल्माॊकन गने 
जजम्भेवायीसर्हतको फृहत कामािन्वमन खाका (Implementation Framework)  यार्ष्डम मोजना 
आमोग य अथि भन्रारमरे फनाई कामािन्वमन गनुिऩने । 

6. सयकायरे शासन व्मवस्थाराई प्रबावकायी फनाउन सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, 

2064, तनमभावरी, 2065, सयकायी तनणिम प्रर्िमा सयरीकयण तनदेजशका, 2065, सेवा 
अतबमान तनदेजशका, 2065 फनाई कामािन्वमन गरययहेको छ । मस्तै र्विीम अनशुासन कामभ 
गनिका रातग सयकायरे आतथिक ऐन, साविजतनक खरयद ऐन तथा तनमभावरी, रेखाऩयीऺण ऐन 
तथा तनमभावरी फनाई रागू गयेको छ । तथार्ऩ उच्च नेततृ्व वगि तथा प्रशासकहरूरे मस्ता 
कानूनी व्मवस्थाको ऩरयऩारना कभै गयेको भहससु गरयएको छ । सकेसम्भ सभमभा तनणिम 
नगने, तनणिम ऩन्छाउने, आपूरे गयेका तनणिमभा जजम्भवायी य जवापदेर्हता नतरने प्रवृजि जताततै 
व्माप्त यहेको अवस्था छ । उच्च ऩदातधकायीहरूरे भन्रारमफा  गनि सर्कने प्रशासतनक 
तनणिमका र्वषमराई सभेत भजन्रऩरयषदभा ऩरु् माई कानूनको बावनार्वऩयीतका कामि गने गयेको 
देजखन आएको छ । भजन्रऩरयषदफा  गरयनऩुने र्वषमभा भन्रारमफा  तनणिम बएको य 
भन्रारमफा  तनणिम हनुऩुने र्वषम भजन्रऩरयषदफा  तनणिम गयाउनेजस्ता कामि देजखन आएका 
छन ्। मस्ता र्िमाकराऩरे उियदार्मत्व य जजम्भेवायी ऩन्छाउने प्रवृजिको र्वकास हुॉदै गएको  
छ । आपूरे गनुिऩने कामि नगयेको य नगनुिऩने कामि गयेको सभेत अजततमायको दरुुऩमोग हनेु 
बएकोरे मसप्रतत सजग यहन आवश्मक छ । मस्ता कामिहरू नगनि नगयाउन सम्फजन्धत 
र्वबागीम प्रभखुहरूराई तनदेजशत गनिका रातग प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामािरमरे 
ऩहरकदभी तरने । 

7. भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनिका रातग एक स्वतन्र सॊवैधातनक अॊगका रूऩभा अजततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको व्मवस्था सॊर्वधानरे गयेको छ । स्वतन्र, तनष्ऩऺ य व्मावसार्मकरूऩभा 
खडा बएको तनकाम बएको हनुारे आमोगरे गने अजततमायको दरुुऩमोगसम्फन्धी अनसुन्धानका 
र्िमाकराऩहरू तनष्ऩऺ, स्वतन्र, बमयर्हत यहन्छन ्। तय कानूनद्वाया तसजजित तनकामरे गने 
काभ कायफाहीहरू कामिऩातरकीम तनमन्रणभा यहने हुॉदा स्वतन्र य बमयर्हत छानतफन हनेु 
र्वषमभा र्वश्वस्त हनेु अवस्था यहॉदैन । मसैरे हार कानूनद्वाया तसजजित सम्ऩजि शरु्द्ीकयण 
र्वबाग, याजश्व अनसुन्धान र्वबाग य यार्ष्डम सतकि ता केन्िफा  हनेु काभ कायफाहीहरूराई 
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प्रबावकायी फनाउनका रातग उक्त तनकामहरूराई आमोग भातहत यहने व्मवस्थाका रातग 
सम्फजन्धत कानून सॊशोधन गनि प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामािरमरे ऩहरकदभी तरने।  

8. सदाचाय ऩर्द्तत कामभ गनिका रातग साविजतनक ऺेर तथा तनजी ऺेरभा आचायसॊर्हता सभान 

रूऩभा रागू गरयएभा भ्रष्टाचाय तनमन्रणका ऺेरभा थऩ  ेवा ऩगु्ने देजखन्छ । तनजी ऺेरभा 
भौराएको दण्डहीनता य सयकायी ऺेरभा भौराएको भ्रष्टाचायराई कानूनी दामयाभा ल्माउनका 
रातग सदाचाय ऩर्द्तत कोशेढुॊगा सातफत हनेु देजखन्छ । भ्रष्टाचाय गयी आजिन गयेको सम्ऩजिराई 
सभाजरे सहजरूऩभा स्वीकाने ऩर्द्ततको र्वकासरे भ्रष्टाचाय भौराएको देजखन आएको छ । 
मसराई सदाचाय ऩर्द्तत भापि त तनमन्रण गनि जरुयी हनु्छ । मी काभका रातग सदाचाय ऩर्द्तत 
रागू गयी ततनको तनयन्तय अनगुभन भूल्माॊकन हनु ु आवश्मक छ । सदाचाय ऩर्द्ततराई  
साविजतनक भूल्माॊकनको र्वषम फनाउन ुआवश्मक देजखन्छ । मस काभका रातग प्रधानभन्री 
तथा भजन्रऩरयषदको कामािरमरे सफै तनकाम य तनजी ऺेरराई तनदेजशत गनि जरुयी छ ।  

9. साविजतनक तनकामरे नीतत, कानूनी प्रफन्ध य भाऩदण्ड ऩन्छाई नीततगत तनणिम गने गयेको देजखन 
आएको छ । मसफा  सयकायराई ठूरो हातन नोक्सानी बएको देजखएको छ । कततऩम 
नीततहरू दोहोयो अथि राग्ने य आपूरे गयेका गरत कामिराई उन्भजुक्त ददने गयी व्मवस्था 
तभराएको देजखन आएको छ बने कततऩम दाताको प्रबाव य दफाफभा उसको स्वाथि अनरुूऩ हनेु 
गयी फनाएको ऩतन देजखन आएको छ । जसका कायण अन्तयािर्ष्डम दाताहरूको प्रत्मऺ प्रबाव 
शासन व्मवस्थाभा ऩदै गएको अनबुतूत हनु आएको छ । नीततगत य सॊस्थागत भ्रष्टाचायफा  
अन्तयािर्ष्डमस्तयभा नेऩारको नकायात्भक प्रबाव ऩयेको छ । कततऩम दात ृतनकामरे सयकायराई 
ददने खचि गैयसयकायी सॊस्था भापि त काभ गये गयाएको ऩतन देजखएको छ । मसरे र्वतधको 
शासन कभजोय फनाई नेऩारको छर्व धतुभल्माउने तनजश्चत छ । उियदार्मत्व ऩन्छाई तनणिम 
गने गयाउने प्रवृजिराई तनरुत्साहन गनि सम्फजन्धत तनकामरे ऩहरकदभी तरनऩुने । 

10. प्रत्मेक तनकामफा  ऐन, कानूनअनसुाय गरयने काभ कायफाहीका सम्फन्धभा भातथल्रो तनकामभा 
आवतधक प्रततवेदन ददने, सो तनकामरे छरपर गयी सधुायका उऩाम सझुाउने य सो अनसुाय 
काभ कायफाही नबएभा दजण्डत गने ऩर्द्ततको र्वकास हनु सकेको छैन । अनगुभन य 
भूल्माॊकनका रातग खडा गरयएका सॊयचना य ऩर्द्तत केवर औऩचारयकताभा भार सीतभत यहेका 
छन ्। सम्फजन्धत तनकाम य यार्ष्डम मोजना आमोगरे सऩुयीवेऺ णसर्हतको आवतधक प्रततवेदन 
प्रणारीको र्वकास गयी सधुायका रातग ददइएका सझुावहरू कामािन्वमन गनि ऩहरकदभी तरने । 

11. स्थानीम तहको तनवािचन सम्ऩन्न बएसॉगै स्थानीम सयकाय सञ्चारनभा आएको छ । स्थानीम 
तहराई सञ्चारन गनिका रातग भौजदुा ऐनकानून य नीततभा सॊशोधन हनु जरुयी छ । साथै 
कभिचायी व्मवस्थाऩन ऩतन मसको भहत्वऩूणि ऩऺ हनु आउॉछ । हारका र्वद्यभान सॊयचनाहरूभा 
सभमभै कभिचायी सभामोजन गयी सेवाप्रवाहराई सचुारु गयाउने कामि सॊघीम भातभरा तथा 
स्थानीम र्वकास भन्रारमरे तभराउने । साथै स्थानीम तहभा हनेु मोजना तजुिभा य फजे को 
फाॉडपाॉडभा हनुसक्ने आतथिक अतनमतभतता य दरुुऩमोगराई तनमन्रण गनि तनगयानी तथा 
अनगुभन प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामािरम य सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम र्वकास 
भन्रारमरे तभराउने । 

12. सॊघीम कानून अनरुूऩ प्राप्त हनेु अतधकाय य फजे  फाॉडपाॉडभा स्थानीम, प्रदेश य केन्िफीच 
हनुसक्ने र्ववादराई प्रबावकायी रूऩभा सभन्वम य सभाधान गनिका रातग केन्ि, प्रदेश य 
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स्थानीम सयकायफीच शासकीम सञ्जार (ने वकि  गबनेन्स) को व्मवस्था गनुिको साथै स्थानीम 
तहका सयकायहरूफीच य अन्म र्वकासका साझेदाय तनकामफीचको सभन्वमका रातग सहकायी 
शासन (कोअऩयेर् ब गबनेन्स) को अभ्मास सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम र्वकास भन्रारमरे 
तभराउने । 

13. स्थानीम तहभा हनेु एकै र्वकास तनभािण कामिका रातग दोहोयो फजे  खचि हनेु गयेको 
अनसुन्धानरे देखाएको छ । उदाहयणका तनजम्त, जज.र्व.स., गा.र्व.स., तडतबजन सडक कामािरम, 

उऩबोक्ता सभूहफा  एउ ै काभका रातग पयक पयक तफर फनाई यकभ र्हनातभना गने गयेको 
देजखएको छ । मस्तो कामिभा याजनीततक दर, उऩबोक्ता सतभतत, नागरयक भञ्चको तभरेभतो हनेु 
गयेको ऩाइएको छ । मस्ता पजॉ तफरफा  हनेु र्वकास तनभािण कामिराई सम्फजन्धत 
भन्रारमरे सूचकाॊक फनाई त्मस्ता तनकाम य व्मजक्तराई तनगयानीभा याखी आवश्मक कायफाही 
गने ।  

14. नाऩी, भारऩोत य जजल्रा प्रशासन जस्ता र्वतबन्न तनकामभा यहेका ऩयुाना से्रस्ता प्रणारीहरू 
खोजेका फखत नबेर् ने, बेर् एका से्रस्ताप्रणारीहरू ऩतन अद्यावतधक नहनेु य दोहोयो अतबरेख 
यहने कायणरे सेवाग्राहीहरूरे अनावश्मक झञ्झ  व्महोनुिऩयेको छ । से्रस्ता प्रणारी खोज्ने 
नाउॉभा अतनमतभतता य भ्रष्टाचायसभेत भौराएको छ । त्मसैरे ऩयुाना से्रस्ता प्रणारीहरूको 
अतबरेखीकयण नवीन प्रर्वतधको भा्मभफा  कम्प्म ुयाइज्ड गयी सम्फजन्धत तनकामरे सयुजऺत 
याख्न े व्मवस्था तभराउने । ऩूणिरूऩभा मो कामि सम्ऩन्न नहनु्जेरसम्भ अतबरेख सयुऺणको 
जजम्भेवायी य जवापदेर्हता र्क ान गयी कामि सम्ऩादन हनेु व्मवस्था तभराउनऩुने । 

15. एकीकृत यार्ष्डम अतबरेख प्रणारीको अबावका कायण नागरयकता प्रभाण-ऩर, जग्गाधनी 
प्रभाणऩजुाि, सवायी चारक अनभुतत ऩर रगामतका सेवा प्राप्त गने िभभा सविसाधायणरे 
अनावश्मक झण्झ  धमहोनुिऩयेको आभ जनगनुासो यहेको छ । यार्ष्डम भहत्वका मस्ता 
कागजात नक्करी फने्न य अनतधकृत व्मजक्तरे सभेत मस्ता कागजात तरने प्रवृजि फढ्दै गएको 
देजखएको छ । प्रत्मेक व्मजक्तको एकीकृत व्मजक्तगत र्ववयण सभावेश गयी अन्तयािर्ष्डम 
भाऩदण्डअनरुूऩ यार्ष्डम ऩरयचम-ऩर (National ID Card) फनाई तत्कार गृह भन्रारमरे रागू 
गने । 

16. कुनै ऩतन याष्डसेवक कभिचायीरे तनजाभती सेवा ऐन, 2049 को ऩरयच्छेद 9 भा बएको कसयु 
गयेभा साभान्म य र्वशेष सजाम गने व्मवस्था यहेको छ । हारसम्भ कुनै ऩतन र्वबागीम 
प्रभखुरे त्मस्ता कभिचायी उऩय साभान्म तथा र्वशेष सजाम गयेको देजखएको छैन । जसका 
कायण कभिचायीहरूभा जे गये ऩतन हनु्छ बने्न भनोबावना र्वकास बई दण्डहीनता भौराउॉदै 
गएको अनबुतूत बएको छ । र्वबागीम सजाम गनिका रातग आमोगफा  ददइएका तनदेशनहरू 
र्वबागीम प्रभखुहरूरे ऩूणिरूऩभा ऩारना गयेको देजखॉदैन । कानून उल्रॊघन गने कभिचायीराई 
र्वबागीम कायफाही गनुिको सा ो ऩयुस्कृत गरयएका उदाहयणहरू यहेका छन ् । धेयैजसो 
आयोर्ऩत व्मजक्तराई सजामको बातगदाय फनाउनबन्दा फचाउ गने, अनजुचत कामि गयेफाऩत सजाम 
नगने जस्ता कायणरे जनतारे अनावश्मक दु् ख हैयानी ऩाउनऩुयेको छ । कसैराई कायफाही 
गनुिऩने अवस्था आएभा र्वबागीम प्रभखुहरूरे आपू छुचो नहनुका रातग आमोगभा नै आवश्मक 
कायफाहीका रातग बनी ऩन्छाउने प्रवृजिको सभेत र्वकास बएको देजखन्छ । मस्ता जजम्भेवायी य 
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उियदार्मत्व ऩन्छाउने र्वबागीम प्रभखु उऩय भतुम सजचवरे अनगुभन गयी आवश्मक कायफाही 
गने । 

17. रोकतन्रको अभ्मदुमसॉगै तनजाभती सेवाभा सफै तहभा सभावेशी प्रतततनतधत्वको नीतत रागू 
बएको दस वषि बएको छ । उक्त ऐनभा भर्हरा, दतरत, आददवासी जनजातत, अऩाङ्गता, दगुिभ 
ऺेर रगामतराई को ा तनधाियण गयेकोभा मसको चयभ दरुुऩमोग बएको देजखएको छ । 
अऩाङ्गका नाभभा सफराङ्गरे, दगुिभका नाभभा सगुभका सम्ऩन्न व्मजक्तरे आददवासी जनजाततका 
नाभभा र्ववाहऩश्चात जात ऩरयवतिन गयेका ऩहुॉचवारा वगिरे तथा एउ ै व्मजक्तरे दोहोयो 
तेहयोसम्भ सरु्वधासभेत प्राप्त गयेको तथ्मरे वास्तर्वक व्मजक्त भकािभा ऩरययहेको देजखएको छ । 
त्मसैरे मसराई प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामािरम, साभान्म प्रशासन भन्रारम य गृह 
भन्रारमसभेतको सभन्वमभा सम्फोधन गने व्मवस्था गनुिऩने । 

18. तनजाभती सेवा ऐनभा सभावेशी वगिरे कतत ऩ क सरु्वधा ऩाउने उल्रेख नबएकारे र्वश्वभा 
प्रचतरत यहेका भाऩदण्ड य अभ्मासराई सभावेश गयी नेऩारभा प्रचरनभा यहेका सभावेशी ऐन, 

तनमभ कानूनसभेतको र्वश्लेषण गयी कुन ऩदभा य कततऩ क सरु्वधा ददन आवश्मक हनु्छ, 

साभान्म प्रशासन भन्रारमरे कानूनभा व्मवस्था गयी स्ऩष्ट गने ।  

19. तनजाभती सेवा ऐनको दपा 15 भा शैजऺक मोग्मता, तातरभ, अनबुवरगामतराई आधाय भानी 
कभिचायीको ऩदस्थाऩन गनुिऩने प्रावधानर्वऩयीत याजनीततक ऩहुॉच, उनीहरूको रुची य शजक्तको 
दफाफका आधायभा अऩायदशॉ य अदृश्म चरखेर गयी ऩदस्थाऩन तथा सरुवा गने गयेको 
देजखएको छ । तातरभ य मोग्मताराई सरुवाभा प्रमोग नगदाि तातरभफाऩतको खचिको दरुुऩमोग 
बएको तथा सेवा र्वतयणको प्रबावकारयताभा ह्रास आएको छ । तनजाभती कभिचायीको 
ऩदस्थाऩना य सरुवाका रातग कामिसम्ऩादनको भाऩन गयी सभानता, सभता य रुचीका आधायभा 
एकरूऩता हनेु गयी ऩायदशॉ य वैऻातनक भाऩदण्ड फनाई सम्फजन्धत भन्रारमरे रागू गनुिऩने । 

20. आमोगभा प्राप्त उजयुीहरूको अवस्था हेदाि जनसम्ऩकि  हनेु तनकामहरू, जशऺा, सॊघीम भातभरा तथा 
स्थानीम र्वकास, बतूभसधुाय, स्वास्थ्म, गृह य वन भन्रारमभा फढी उजयुी ऩने गयेको देजखन 
आएको छ । भ्रष्टाचायजन्म प्रवृजिहरूभा सयकायी आम य व्ममभा राऩयफाही य र्हनातभना गने, 

साविजतनक जग्गा य सम्ऩजि हातन नोक्सानी गने, गणुस्तयहीन काभहरू गने, सभमभा काभ 
सम्ऩन्न नगने, सेवाग्राहीहरूफा  रयसवत (घूस) तरने, कानून, कामिर्वतध वा भाऩदण्ड उल्रॊघन गने 
तथा प्रशासतनक वा साविजतनक खरयदसम्फन्धी तनणिमहरू भजन्रऩरयषदभा ऩेस गयी नीततगत 
भ्रष्टाचायराई फढावा ददने प्रवृजि अनसुन्धानफा  देजखन आएकोरे सम्फजन्धत तनकामरे सो कुयाभा 
सधुाय गयी कानूनफभोजजभ गने व्मवस्था तभराउने । 

21. भ्रष्टाचाय तनमन्रण आमोगको एकर प्रमासरे भारै सम्बव हनेु र्वषम नबएको हुॉदा सम्फजन्धत 
तनकाम मसभा चनाखो य र्िमाशीर हनु जरुयी छ । अन्तसिम्फजन्धत तनकामहरूसॉगको सभन्वम 
य सहकामि अतबवृर्र्द् गनि प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामािरमरे जोड ददने । 

22. व्मवस्थार्ऩका-सॊसदको सम्फजन्धत सतभततफा  छरपर बई सम्फजन्धत तनकामराई तनदेशन 
हनुऩुने सॊवैधातनक व्मवस्था बएकोभा सोही र्वषमभा अन्म सतभततहरूफा  सभेत फेराफेराभा 
छरपर गयी तनदेशन ददने काभ हनेु गयेको छ, जसका कायणरे कामिसम्ऩादनभा दोहोयोऩना य 
दद्वर्वधा उत्ऩन्न हनु गएको छ । अत: र्वतबन्न सतभततरे सम्फजन्धत सतभततसॉग सभन्वम गयी 
तनदेशन ददने व्मवस्था बएभा तनणिमभा एकरूऩता य सहजता हनु जाने देजखन्छ । 
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23. सूचना सम्प्रेषणभा सॊचाय भा्मभको भहत्वऩूणि बतूभका यहने बए ताऩतन कततऩम अवस्थाभा 
सञ्चाय भा्मभरे तफना प्रभाण कसैभातथ भ्रष्टाचायको राञ्छना रगाई सूचना सम्प्रेषण गने गयेको 
य त्मसैराई आधाय फनाएय र्वतबन्न ऺेरफा  भ्रष्टाचायीभातथ कायफाही नगयेको बने्नजस्ता गरत 
आयोऩ रगाउने प्रवृजिको र्वकास बएको देजखन्छ । मसफा  एकाततय अनसुन्धानराई नै 
प्रबार्वत ऩाने कामि बएको छ बने अकोतपि  दोषी प्रभाजणत नबइकन रगाइएका मस्ता आयोऩरे 
व्मजक्तको प्रततष्ठाभा आॉच आउने काभ बएको छ । त्मसैरे सञ्चाय भा्मभफा  सूचना सम्प्रेषण 
गदाि गरत सूचना प्रवाहफा  ऩनिसक्ने प्रबावराई र्वचाय ऩरु् माई जजम्भेवाय बई मथाथि य 
वस्तऩुयक सूचना सम्प्रेषण गनि सूचना तथा सञ्चाय भन्रारमरे व्मवस्था तभराउने । 

24. स्थामी सयकायको रूऩभा यहेको तनजाभती प्रशासनतबर त स्थ य तनष्ऩऺ रूऩभा काभ गने 
वातावयण हनुऩुनेभा अनजुचत याजनीततक हस्तऺेऩ वा सॊयऺणका कायण काभ नगने, ऩन्छाउने वा 
गरत काभ गने प्रवृजिको र्वकास बएको छ । मसफा  र्वतधको शासन कामभ याख्न कदठनाइ 
हनुकुो साथै दण्डहीनतारे प्रश्रम ऩाएको हुॉदा प्रशासनभातथको अनजुचत याजनीततक हस्तऺेऩ वा 
याजनीततक आडभा हनेु प्रशासतनक अकभिण्मताराई ऩूणिरूऩरे अन्त्म गनि जरुयी देजखएको छ । 
साथै तनजाभती सेवा ऐन तथा तनमभावरीरे आतधकारयक टे्रड मतुनमनको व्मवस्था गयेको बए 
ताऩतन जजल्रा,  ऺेर य भन्रारम स्तयभा अन्म र्वतबन्न तनजाभती कभिचायी सॊगठनहरू हार ऩतन 
र्िमाशीर यहेका छन ् । मस्ता सॊगठनफा  साविजतनक प्रशासनभा हनेु अनजुचत दफाफ य 
प्रबावरे कामिवातावयणभा अवयोध बई सशुासनभा सभेत असय ऩरययहेको हुॉदा आतधकारयक टे्रड 
मतुनमनफाहेक अन्मका अनजुचत गततर्वतधभातथ फन्देज रगाई उऩमकु्त वातावयण फनाउने कामि 
प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामािरम य साभान्म प्रशासन भन्रारमरे आवश्मक व्मवस्था 
गने ।  

25. अतधकायसम्ऩन्न स्थानीम सयकायको तसजिना य फजे को ठूरो अॊश स्थानीम स्तयफा  खचि हनेु 
व्मवस्था बएफा  स्थानीम स्तयभा भ्रष्टाचायजन्म कामि फढ्न सक्ने सम्बवना यहेको हुॉदा सॊघीम 
सॊयचनाभा आमोगको ऩनुसंयचना गयी स्थानीम स्तयभा सभेत आमोगको सशक्त उऩजस्थतत हनु 
आवश्मक बएको भहससु गरयएको छ । अत: मससम्फन्धी उऩमकु्त कानूनी तथा सॊगठनात्भक 
व्मवस्था सयकायरे तभराउनऩुने । 

26. हार आमोगभा ऩने गयेका उजयुीको अवस्था हेदाि कानूनफभोजजभ काभ सम्ऩन्न नगने, जजम्भेवायी 
फहन नगने, अतधकाय ऺेर उल्रॊघन गने जस्ता अनजुचत कामिहरू फढी हनेु गयेको देजखन 
आएको छ । मस सन्दबिभा आमोगफा  हेरयॉदै आएको अनजुचत कामिको छानतफनको प्रावधान 
वतिभान सॊर्वधानफा  ह ाइएको य अको अतधकाय प्राप्त तनकामराई सो कामिको जजम्भेवायी 
नतोर्कएको हुॉदा अनजुचत कामिराई आमोगको ऺेरातधकायतबर याख्न सॊर्वधानको सॊशोधन सभेत 
गयी आवश्मक कानूनी व्मवस्था गनि आवश्मक देजखएको छ । 

27. फातरग भतातधकायका आधायभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको तनवािचन अर्हरेको अऩरयहामि 
आवश्मकता हो । जनतारे जनताका प्रतततनतधका रूऩभा छानेका व्मजक्तफा  गरयने शासन 
व्मवस्थाका भा्मभफा  रोकतन्र थऩ भजफतु य दरयरो हनु जान्छ । मसका रातग सऺभ, 

मोग्म य इभान्दाय व्मजक्त चतुनन ुमसको सनु्दय ऩऺ हो । हारका ददनहरूभा तनवािचन प्रणारी 
अत्मतधक खजचिरो य अऩायदशॉ फन्दै गएको गनुासाहरू सविर सतुनन थारेका छन ्। तत्कारीन 
व्मवस्थार्ऩका सॊसदका सॊसदीम सतभततहरूभा मस्ता गनुासाहरू उठ्ने गयेका तथए । मसैरे 
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बडर्करो तनवािचन प्रणारीफा  सशुासन स्थार्ऩत हनु नसक्ने हुॉदा भौजदुा प्रणारीको 
ऩनुयावरोकन गनुि उऩमकु्त हनेु । 

ख.  ऩूवािधाय र्वकास तथा आमोजना व्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
28. र्वकास तनभािण गदाि सभन्वम कामभ गनि य एक ठाउॉभा सरुु गरयएको र्वकास तनभािण कामि 

सम्ऩन्न बएऩतछ भार अन्म ठाउॉको र्वकास तनभािण सरुु गने गयी बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात 
व्मवस्था भन्रारमरे व्मवस्था तभराउने जस्तो : चिऩथको कुनै खण्ड कामि सरुु गरयएभा सो 
सम्ऩन्न ऩश्चात अको खण्डको कामि सरुु गने । 

29. काठभाडौं नेऩारको सॊघीम याजधानी य अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थरसभेत बएको हुॉदा नेऩारभा आउने 
ऩमि कका रातग नेऩारको छर्वराई उच्च याख्न सहय सनु्दय भनभोहक य अन्तयािर्ष्डम भाऩदण्ड 
अनरुूऩको फनाउन जरुयी छ । हार देजखएको तायहरूको जञ्जार य वातावयणीम प्रदूषण, 

प्रदूर्षत खोरानारा य ढरको दयुावस्था, पोहोय भैराको दगुिन्ध, हरयमारीर्वहीन अवस्था, 
अव्मवजस्थत फस्ती र्वकास जस्ता ऩऺराई तनमन्रण गयी स्वच्छ, हरयमारीमकु्त अन्तयािर्ष्डम 
भाऩदण्डफभोजजभको सहय फनाउने आधायशीरा प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामािरम, सहयी 
र्वकास भन्रारम य बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात व्मवस्था भन्रारमरे फनाई रागू गनुिऩने । 

30. र्वकाससम्फन्धी काभको नेततृ्व गने तनकामफीच सभन्वम अबावरे काभभा दोहोयोऩना तसजिना 
बएको देजखन्छ जसका कायण सयकायी यकभको चयभ दरुुऩमोग बएको देजखएको छ । जस्तै 
सडक र्वबागरे कारोऩरे गयेरगिै खानेऩानी र्वबागरे खने्नऩनेु गने य सो गयेरगिै र्वद्यतु 
प्रातधकयणरे खने्नऩनेु कामि वषैबरय गरययहॉदै एउ ै कामिका रातग कयोडौं यकभ दरुुऩमोग बएको 
देजखएको छ । मसफा  ददगो य गणुात्भक र्वकासभा ऩयेको असयको र्वश्लेषण नगयी बौततक 
ऩूवािधाय तनभािणभा व्माऩक अतनमतभतता हनेु गयेको अनसुन्धानफा  देजखन आएकारे मस्तो 
अवस्था हनु नददन सम्फजन्धत तनकामरे सभन्वम गयी आ-आफ्ना कामिराई सभन्वमात्भक रूऩभा 
एकैऩ क गने गयी व्मवस्था तभराउने । 

31. जरर्वद्यतु र्वकास य प्रसायण राइन र्वस्तायभा जग्गा प्रातप्त, जग्गा अतधग्रहण य 
भआुधजारगामतका सभस्मा देजखएको, जरर्वद्यतु तनभािण ऺेरअन्तगित ऩने वन ऩैदावायको क ानी 
छऩानी कामिभा र्ढरो तनणिम हनेु गयेको, स्थानीम तहहरूरे खानेऩानी, भो यफा ो, र्वद्यारम, 

योजगायी, कृर्षरगामतका भाग याखी दफाफ तसजिना गने कामिसभेतका कायण सभमभा कामिसम्ऩन्न 
हनु नसकेको बने्न कायण देखाई सभमभा कामि सम्ऩन्न नगनािरे सभग्रभा नेऩारको ददगो र्वकास 
य सशुासन प्रवर्द्िनभा सभस्मा देजखएको छ । कानूनहरूभा आवश्मक सॊशोधन गयी स्थानीम 
सयकायसॉगको सभन्वमफा  सभेत सभमभा भाग सम्फोधन गने प्रणारीको र्वकास गयी नेऩारको 
आतथिक सभरृ्र्द् हातसर गने भहत्वऩूणि ऺेरका रूऩभा जरर्वद्यतु र्वकास गने य उत्ऩाददत 
र्वद्यतुको देशतबरै खऩत गने वातावयण फनाउन ुआवश्मक छ । 

32. आमोजनाहरूको रागत सबेऺण सर्कएऩतछ प्राप्त बएको र्वस्ततृ आमोजना प्रततवेदनरे उल्रेख 
गयेका कामिहरू सभमभा सम्ऩन्न हनु नसकी रागत वृर्र्द् बएका तथा मोजना असपर हनु जाने 
गयेका छन ्। मसो हनुभुा एकरे अकािराई दोषायोऩण गने ऩर्द्ततको र्वकास हनु ुय जजम्भेवायी 
ऩन्छाउने प्रवृजि ऩतन कायणका रूऩभा देजखन्छ । मसरे गदाि याज्मरे ठूरो नोक्सानी व्महोनुि 
ऩरययहेको छ । त्मसैरे आमोजनाहरूको र्वस्ततृ प्रततवेदन तमाय गयेऩश्चातका कामिहरूराई 
सभम सीभा तनधाियण गयी सम्फजन्धत तनकामरे कामिसम्ऩन्न गने गनुिऩछि य सो नगने उऩय 
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ऺततऩूततिसर्हत जरयवाना गने गयी सम्झौता गने व्मवस्था प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को 
कामािरमरे तभराउने । 

33. प्रचतरत कानूनरे सीभातबर कामि सम्ऩादन गनुिऩने बनी तोकेकोभा र्वतबन्न तनकाम/कामािरम, 

र्वबागरे उक्त कानून, कामिर्वतधको उल्रॊघन गयेको देजखन्छ । उदाहयणका रूऩभा आ.व.को 
अन्त्मभा फजे  अत्मतधक खचि हनु,ु तेस्रो चौभातसकसम्भभा कुनै कामि नहनु,ु गयेका कामिको 
गणुस्तय खस्कन,ु फसेतन सोही कामिका रातग फजे  खचि हुॉदै जानरेु ऩतन सभमभा कामि सम्ऩन 
गनुिऩने अवस्था देजखन आएको छ । 

34. यार्ष्डम गौयवका आमोजना सञ्चारन य व्मवस्थाऩनसम्फन्धी एकीकृत भाऩदण्डको अबावभा 
मोजनाअनरुूऩ प्रगतत तथा तनधािरयत सभमतबर सम्ऩन्न हनु नसकेको अवस्था देजखएको छ । 
मस्ता आमोजनाको तनयन्तय कामिसम्ऩादनस्तयको अनगुभन य भूल्माॊकन गयी सझुाव ददने तथा 
सभस्मा आएभा पास्  ट्र्माकफा  तरुुन्त सम्फोधन गने सॊमन्र फनाउने गयी मस्ता आमोजना 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩनसम्फन्धी तनदेजशका फनाउनऩुने देजखन्छ । मस्ता यार्ष्डम भहत्वका 
आमोजनाराई उच्च प्राथतभकता ददई तनधािरयत सभमतबरै ऩूया गने ऩर्द्तत एवॊ सॊमन्रको र्वकास 
गनुिऩने आवश्मकता यहेको देजखन्छ । मस्तै आमोजना प्रभखु तथा कभिचायीसॉग कामिसम्ऩादन 
सम्झौता गयी सो को कडाइका साथ कामािन्वमन गने,  स्थानीम तहका सम्ऩूणि सभस्मा सभाधान 
गयेय भार तनभािण कामि सरुु गनुिऩने तथा कामिवातावयण य स्रोत साधनको प्रफन्ध गयेय भार 
कामािन्वमनभा जाने व्मवस्था प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामािरम य यार्ष्डम मोजना 
आमोगरे तभराउने । 

35. स्थानीम तहभा सञ्चातरत र्वकास कामििभ य स-साना ऩरयमोजनाहरू वऻैातनकरूऩभा छनौ  
नगने प्रवृजिका कायण ददगो य गणुस्तयीम र्वकासभातथ प्रश्न जचन्ह खडा हनेु गयेको छ । मसरे 
गदाि याज्मको स्रोत साधनको दोहन बएको देजखन्छ बने आतथिक अतनमतभतता य भ्रष्टाचायजन्म 
कामि फढ्दै गएको अवस्था छ । त्मसैरे आमोजना छनौ  ऩर्द्ततराई तनजश्चत भाऩदण्डभा 
आधारयत, वैऻातनक य ऩायदशॉ फनाउने, छनौ  बएका आमोजनाको व्मावसार्मक मोजना य 
प्राथतभकता अनसुाय फजे को व्मवस्था गने, चारू आमोजनाको भभित सम्बायराई उच्च भहत्वका 
साथ तनयन्तयता ददने य तनयन्तय अनगुभन य भूल्माॊकन गयी सधुाय गनेतपि  खचि गने तनकामरे 
तदारुकता देखाउनऩुने देजखन्छ । 

36. सॊघीमताको कामािन्वमन हुॉदै जाॉदा चारू खचि फढ्ने य आमोजनारगामत र्वकास व्मवस्थाऩनभा 
ऩुॉजीगत खचिका रातग यकभ अऩगु हनेु जोजखभ यहेको हनुारे ऩुॉजीगत खचि फढाएय र्वकासभा 
सयकायी रगानीको ऩमािप्तता य सतुनजश्चतताका रातग नमाॉ प्रकायको र्विीम व्मवस्थाऩन 
प्रणारीको र्वकास अथि भन्रारमरे गनुिऩने ।  

37. सॊघीम सॊयचना अन्तगित गदठत स्थानीम तहभा सडक सञ्जाररगामतका बौततक ऩूवािधायको 
र्वकास, स्थानीम आतथिक केन्िको एकीकृत र्वकास य सहयी जनसॊतमा व्मवस्थाऩन गनुिऩने 
आवश्मकता यहेको छ । मी बौततक ऩूवािधाय तनभािणका कामि गदाि सरुुदेजख नै यार्ष्डम बवन 
सॊर्हताको ऩारना गदै बकूम्ऩकीम जोजखभ न्मूनीकयणमकु्त सॊयचनाको र्वकास गनि य सहयी 
वातावयणको सॊयऺण गदै एकीकृत फस्ती र्वकास गनि सयोकायवारा तनकामरे जोड ददने । 

38. तनभािण कामिसम्फन्धीको तोर्कएको नभनुा (Specification) फनाउॉदाका अवस्थाभा प्रततस्ऩधािराई 
सीतभत फनाउने गयी तनदेजशत रूऩभा फनाउने गयेको देजखन आएको छ, कततऩम अवस्थाभा त 
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तनजश्चत ठेकेदायहरूराई भार तभल्ने गयी मस्तो नभनुा नै प्माकेजका रूऩभा फनाउने प्रवृजि ऩतन 
देजखएको छ । मसफा  सीतभत व्मजक्तहरूफीच प्रततस्ऩधाि हनु गई रागतभा एकातधकाय हनुजाने 
अवस्था देजखएकोरे एकरूऩता कामभ गनि तनभािण कामिस्थरको बौगोतरक अवजस्थतत य कामि 
प्रकृततका आधायभा स्ऩेतसर्पकेसनको वस्तऩुयक भाऩदण्ड फनाउन प्रधानभन्री तथा 
भजन्रऩरयषदको कामािरमरे ऩहर गनुिऩने । 

ग.   साभाजजक ऺरे सधुायसम्फन्धी 
39. नेऩारी श्रभ फजायभा कुर जनसॊतमाको 57 प्रततशत आतथिकरूऩरे सर्िम जनशजक्त यहेका  

छन ् । मसभ्मे करयफ 30 प्रततशत अधि फेयोजगाय, 2.3 प्रततशत ऩूणि फेयोजगाय यहेको 
अवस्था छ । प्रत्मेक वषि नेऩारी श्रभ फजायभा 4 राख 50 हजाय व्मजक्त प्रवेश गने 
आकरन गरयएको तय योजगायी वृर्र्द्दय बने 2.9 प्रततशत भार बएको हनुारे मसरे श्रभ 
फजायभा ठूरो चनुौती थर्ऩददएको छ । देशभा रगानीको वातावयण य योजगायीका अवसय 
तसजिना हनु नसक्दा सर्िम जनशजक्तको ठूरो र्हस्सा कृर्षभा आधारयत यहेको, मवुा शजक्त 
वैदेजशक योजगायीभा ऩरामन बएको य मसफा  साभाजजक र्वचरन य अऩयाधीकयण फढ्दै 
गएको देजखन्छ । आतथिकरूऩरे सर्िम जनशजक्तराई देश र्वकास तनभािणभा उऩमोग गनिसभेत 
नसर्कएको अवस्था छ । देशको भहत्वऩूणि अवसयको रूऩभा यहेको जनसाॊजतमक राब 
(Population Dividend) राई देशको ददगो र्वकासभा उऩमोग गने गयी कामिमोजनासर्हतको 
दीघिकारीनरूऩभा आत्भतनबिय जनशजक्त फनाउने यणनीतत तमाय गयी यार्ष्डम मोजना आमोगरे 
कामािन्वमनभा ल्माउनऩुने । 

40. नेऩारभा कुर जनसॊतमाको 21.6 प्रततशत जनता गरयफीको येखाभतुन यहेको सयकायी तथ्माॊक 
बए ऩतन गरयफीको सघनता दगुिभ तथा ग्राभीण ऺेरभा फढी यहेको छ । र्ऩछतडएका य 
सीभान्तकृत वगि एवभ ् सभदुामको ऩहुॉच याज्मका साधन स्रोतभा ऩगु्न सकेको छैन । 
स्वयोजगायका रातग कजािरगामतभा सभान अवसयको अबाव यहेको देजखएको छ । उविय बतूभ 
एवॊ प्राकृततक सोत साधनको सदऩुमोग हनु सकेको सभेत देजखॉदैन । सीतभत व्मावसार्मक खेती 
प्रणारी यहन,ु ऩयम्ऩयागत कृर्ष प्रणारीराई प्रर्वतधभैरी नफनाइन ुय साधन स्रोतको सभानऩुाततक 
फाॉडपाॉड हनु नसक्नारे गरयफीको र्वषभता य सघनता फढी देजखएको छ । मसका रातग 
बतूभको व्मावसामीकयण गने य गरयफीको अवस्था र्वश्लेषण गयी सभानऩुाततक र्वतयण प्रणारी 
स्थाऩना गने कामि प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामािरम, यार्ष्डम मोजना आमोगरगामतका 
सयोकायवारा तनकामरे तभराउनऩुने । 

41. नेऩारभा गरयफीको येखाभतुन यहेका जनसॊतमाको ऩर्हचानका रातग पयक पयक तनकामरे 
पयक-पयक तथ्माॊक प्रस्ततु गने गयेका छन ्। मसरे अन्तयािर्ष्डमस्तयभा गरयफीको तथ्माॊकका 
फायेभा दद्वर्वधा उत्ऩन्न हनु सक्छ । मसराई एर्ककृतरूऩभा यार्ष्डम मोजना आमोग भापि त ्
गरयफीको ऩर्हचान गनुिऩने देजखन्छ य त्मस्ता र्वऩन्न घय ऩरयवायका रातग वार्षिकरूऩभा कतत 
यकभ खचि गने रक्ष्म छ, कतत खचि बएको छ य कतत उऩरजधध बएको छ, एकीकृतरूऩभा 
तथ्माॊक सॊकरन गयी सयकायी य गैयसयकायी सॊस्थाको साझेदायीभा गरयफी तनवायणका कामििभ 
कामािन्वमन गने व्मवस्था सम्फजन्धत भन्रारमरे तभराउने । 

42. जचर्कत्सा ऺेरभा यहेको अव्मवस्थाराई व्मवजस्थत फनाउनका रातग मोग्मता प्रणारीभा आधारयत 
यही र्वद्याथॉ बनाि तथा छनौ  गने व्मवस्था गने, सयकायरे तोकेको बन्दा फढी शलु्क तरने 
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भेतडकर करेजराई कानूनफभोजजभ कायफाही गने, आवश्मक आधायबतू सेवा सरु्वधा नबएका 
भेतडकर करेजराई तनजश्चत सभमावतध तोकी सरु्वधासम्ऩन्न फनाउन रगाउने य सो फभोजजभ 
नगने भेतडकर करेजराई खायेज गने सम्भको व्मवस्था जशऺा भन्रारमरे तभराउने ।  

43. सयकायी अस्ऩतारभा हनेु फेतथतत तनमन्रणका रातग फेग्रै सॊमन्र गठन गयी तनयन्तय सधुायको 
कामि स्वास्थ्म भन्रारमरे तभराउने । तनजी ऺेरफा  सञ्चातरत अस्ऩतारहरूको तनजश्चत सेवा 
शलु्कसम्फन्धी भाऩदण्ड तोकी नागरयक ठग्ने प्रवृजि अन्त्म गने । साथै तर. र्व. जशऺण 
अस्ऩतार, जचर्कत्सा र्वऻान प्रततष्ठान, वीय अस्ऩताररगामत सयकायी अस्ऩतारका शैजऺक 
कामििभ य सेवा प्रवाहराई गणुस्तयीम,  ऩहुॉचमोग्म य सरुब फनाउने गयी सॊस्थागत सदुृढीकयण 
गयी फार्हयी जजल्राहरूभा सभेत सेवा तफस्ताय गने व्मवस्था स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारम य 
जशऺा भन्रारमरे तभराउने । 

44. सयकायरे उऩरधध गयाउने  औषतधको वास्तर्वक प्रऺेऩण नगयीकन हचवुाका बयभा  औषतध 
खरयद हनेु गयेको अनसुन्धानफा  देजखन आएको छ । वषिबरय सयकायरे औषतधका नाभभा 
अफौं यकभ खचि गयेको स्वास्थ्म भन्रारमको अतबरेखरे देखाउॉछ । तय, सयकायी अस्ऩतार 
तथा स्वास्थ्म सॊस्थाहरूभा कततऩम औषतधहरू बण्डायभा हुॉदाहुॉदै खरयद गरयएका य कततऩम 
तफरभार फनाई खरयद नै नगरयएको सभेत देजखन आएको अवस्था छ । सयकायरे र्वतयण गने 
औषतधको जजल्रागत भाग प्रऺऩेण गयी सभानऩुाततक रूऩभा र्वतयण नगनािरे जनता स्वास्थ्म 
ऩहुॉचफा  फार्हय यहन ऩगुेको देजखएकारे सयकायरे उऩरधध गयाउने तन्शलु्क औषतधको 
वास्तर्वक प्रऺेऩण (औषतधको आवश्मकता, भाग, आऩूतति य बण्डाय व्मवस्थाऩन) गयी र्वतयण 
गने व्मवस्था स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारमरे तभराउने । 

45. औषतधभा तनजी ऺेरफा  हनेु व्माऩायभा रागत भूल्म य बन्सायको प्रऻाऩन ऩरबन्दा कततसम्भ 
फढी भूल्म तरन सक्ने हो,  सो सयकायरे तोकी सो फभोजजभको भूल्म जनताफा  तरने व्मवस्था 
स्वास्थ्म भन्रारमरे तभराउने । 

46. सयकायरे शैजऺक उन्नततका रातग तरबवुन र्वश्वर्वद्यारम रगामतका र्वश्वर्वद्यारम य भातहतका 
शैजऺक सॊस्थाहरू, साभदुार्मक र्वद्यारमहरू रगामतराई अफौंको रगानी गरययहेको छ । 
गणुस्तयीम जशऺा प्रदान गने प्रततफर्द्ता अनसुाय शैजऺक ऩहुॉच हनेु गयी जशऺक/प्रा्माऩकहरूको 
दयफन्दी ऩतन वृर्र्द् गरयएका छन ्। तय जशऺकहरू कयायभा छनौ  गदाि मोग्म जशऺकबन्दा 
आफ्नाराई अवसय ददने प्रचरन यहॉदा सभग्र जशऺाको गणुस्तय खस्कॉ दो छ । ग्राभीण 
दूयदयाजभा ऩढाउन ख ाइएका स्थामी जशऺकहरू ऩढाउनकुो सट्टा याजनीततकभॉ बई ऩद य 
जजम्भेवायी फहन गयेको देजखॉदैन । तर.र्व. सेवा आमोग,  जशऺक सेवा आमोग आददरे 
मोग्मताको कदय हनेु गयी जशऺक छनौ  गने ऩायदशॉ य तनष्ऩऺ प्रणारी फसाल्न नसक्दा मोग्म 
व्मजक्त ऩरामन बएका य जशऺाको गणुस्तयसभेत खस्कॉ दो रूऩभा यहेको छ । त्मसैरे अ्माऩन 
गयाउन छाडी याजनीतत गने जशऺकराई सेवाफा  फखािस्त गने य मोग्मताका आधायभा 
तनष्ऩऺरूऩभा व्मावसार्मक जशऺक/प्रा्माऩक छनौ  गयी गणुस्तयीम शैजऺक प्रणारी फसाल्ने 
व्मवस्था जशऺा भन्रारमरे तभराउने । 

47. नेऩारको फजे को अतधकाॊश र्हस्सा जशऺा य स्वास्थ्म ऺरेभा जाने गयेको देजखन्छ । मी दवुै 
ऺेरहरूफा  जनतारे सहज य सरुब सेवा ऩाइयहेको देजखॉदैन । र्वद्यारमभा याजनीततक 
बागवण्डाका आधायभा जशऺक तनमजुक्त हनेु य र्वद्यारम व्मवस्थाऩनका नाभभा जशऺाभा अयाजक 
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अवस्थाको तसजिना बएको देजखएको छ । र्वद्याथॉ नबएका ठाउॉभा र्वद्याथॉ सॊतमा देखाएय 
पाइदा तरने य बवन नबएको ठाउॉभा सॊयचना देखाएय भ्रष्टाचाय गने कामि भरुकुका धेयै ठाउॉभा 
देजखएको छ । मस्तो प्रवृजिको ऩनुयावृजि नहनेु गयी र्वगत वषिभा ददइएका सझुावको 
कामािन्वमन जशऺा भन्रारमरे गयेको देजखन आएन । एक वषितबर चेकतरष्ट फनाई ऩायदशॉ 
तरयकारे र्वद्यारमको सॊतमा, र्वद्याथॉ सॊतमा, यकभ र्वतनमोजजत अवस्थाको अतबरेख जशऺा 
भन्रारमरे याख्न ेय अनगुभनराई तीव्रता ददने । 

घ. साविजतनक मातामात य ऩूवािधाय व्मवस्थाऩनसम्फन्धी    

48. काठभाडौं उऩत्मकारगामत देशतबर फढ्दो साना सवायी साधनराई तनमन्रण गयी ठूरा 
साविजतनक सवायी साधन सेवा (Mass Transport ) राई जोड ददई साना सवायी साधनको दताि 
प्रर्िमा योक्ने, ऩेट्रोतरमभ साधनको सट्टा वकैजल्ऩक साधनको व्मवस्था तभराउने य ऩयुाना 
गाडीहरूराई भाऩदण्ड तमाय गयी ह ाउन बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात व्मवस्था भन्रारमरे 
तभराउने । साथै सवायी साधनको ऩेट्रोतरमभ ऩदाथिभातथको अतधक तनबियतारे व्माऩाय घा ा 
फर्ढयहेको सन्दबिभा र्वद्यतुीम गाडी उऩमोगभा सभेत जोड ददनऩुने । 

49. नेऩारभा सवायी साधनको फढ्दो भागअनरुूऩ ऩेट्रोतरमभ ऩदाथिभातथको अतधक तनबियतारे व्माऩाय 
घा ा फर्ढयहेको अवस्था एकाततय छ बने, अकोततय र्वद्यतु तनमाितसभेत हनेु अवस्था देजखन्छ । 
नेऩारभा जरर्वद्यतु उत्ऩादन हनेु िभ र्वस्तायै फर्ढयहेको सन्दबिभा उक्त उत्ऩाददत र्वद्यतुराई 
देशतबरै सहयी  ऺेरभा र्वद्यतुीम गाडी, औद्योगीकयणरगामतका ऺेरभा उऩमोग गयी ऩयतनबियता य 
व्माऩाय घा ा कभ गने दीघिकारीन मोजना फनाउनऩुने । 

50. यार्ष्डम तथा अन्तयािर्ष्डम तहसम्भको सञ्जार (Connectivity) को र्वकास गयी Network 

Governance (सञ्जारीकयणीम शासन) राई भजफतु फनाउने भा्मभका रूऩभा मातामात ऩूवािधाय 
ऺेरको र्वकासराई तरनऩुने अर्हरेको आवश्मकता यहेको छ । नेऩारभा मसराई र्वकासको 
ददगो य बयऩदो भा्मभका रूऩभा र्वकास गने यणनीततक सोचको अबावभा मस ऺेरको सभजुचत 
र्वकास, र्वस्ताय एवॊ र्वर्वधीकयण हनु सकेको छैन । देशतबर अझै ऩतन दईु जजल्रा 
सदयभकुाभ रगामत अन्म दगुिभ स्थानभा सडक ऩगुकेो छैन बने अन्तयािर्ष्डम व्माऩायका 
नाकाहरूको स्तयोन्नतत गदै आतथिक र्वकास गने आधायशीरा फनाउन र्ढरा बइसकेको छ । 
आधतुनक य सरु्वधासम्ऩन्न हनेु गयी अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थरको स्तयोन्नतत गने, वैकजल्ऩक 
अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थरहरूको तनभािण कामि सभमभा सम्ऩन्न गने य प्रभखु सहयका सडकहरूराई 
र्वकासका भेरूदण्डका रूऩभा र्वकास गने सोच ऩर फनाउन ुअतनवामि यहेको छ ।  

51. स्भा ि तस ी य सहयी फस्ती र्वकासका रातग आवश्मक ऩने बौततक र्वकाससम्फन्धी र्वषम 
सभेर् एको एकीकृत ऐन सहयी र्वकास भन्रारमरे तजुिभा गयी रागू गने ।  

52. नेऩार बौगोतरकरूऩरे जोजखभमकु्त ऺेर हो । फसेतन र्वऩजिफा  हजायौं भातनसको भतृ्म ु एवॊ 
कयोडौं धनसम्ऩजि नोक्सान बएको देजखएको छ । तय र्वऩद्को सभमभा एकीकृत रूऩभा कामि 
हनु नसकी ऩनुफािस रगामतका काभभा र्ढराइ बएको देजखएको छ । मसैरे र्वऩद्को 
सभमराई भ्मनजय गयी ऩनुवािसका रातग आवश्मक ऩने यकभको एकीकृत खाता फनाई सो 
भापि त बौततक ऩूवािधायका सम्ऩूणि कामिहरू एउ ै ऐनफा  हनेु व्मवस्था गृह भन्रारमरे 
तभराउने । 
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53. तरबवुन अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थरको हारको बौततक सॊयचनाराई अन्तयािर्ष्डम भाऩदण्डअनरुूऩको 
फनाई एमयराइन्सको र् क  चेर्कङ काउन् य फार्हय यहने गयी बौततक ऩूवािधाय तमाय गने य 
इतभग्रसेन चेर्कङ ऩश्चात कुनै ऩतन ऩसर कफरहरू नयाख्न ेव्मवस्था नेऩार सॊस्कृतत, ऩमि न तथा 
नागरयक उड्डमन भन्रारमरे तभराउने । 

ङ. सयुऺा ऺरे व्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
54. सयुऺा तनकामहरूभा सरुवा फढुवाभा अत्मतधक याजनीततक हस्तऺेऩ फर्ढयहेको य चेनअप 

कभाण्ड कामभ नहनेु जस्थतत तसजिना बएको देजखन आएको छ । सयुऺाजस्तो सॊवेदनशीर 
अॊगहरूभा मस्ता कामिरे देश य सभाजराई असयुजऺत गयाउने जस्थतत ऩैदा हनु जान्छ । मोग्म, 
सऺभ य कतिव्मतनष्ठ व्मजक्तराई प्रोत्सार्हत गयी सयुऺा तनकामफीच व्मावसामीकयण गनि जरुयी 
छ । मसका रातग ऐनभा नै आवश्मक सॊशोधन गयी गृह भन्रारमरे रागू गने ।  

55. प्रहयीको फढुवा प्रणारीभा अस्वस्थ प्रततस्ऩधाि हुॉदै आएको गनुासोहरू फेराफेराभा उजागय बएका 
छन ्। सयुऺाजस्तो सॊवेदनशीर अॊगहरूभा व्मवसामीभखुीबन्दा व्मजक्तभखुी प्रवृजिरे प्रश्रम ऩामो 
बने शाजन्त सयुऺा रगामतका ऺेरभा मसरे प्रत्मऺ असय ऩाछि । मसका रातग तनजश्चत फढुवा 
प्रणारी रागू गयी फढुवाको सतुनजश्चतता गनि आवश्मक देजखएको हुॉदा फढुवा सतभततरे ददने अॊक, 

चनुौतीऩूणि जजम्भेवायी फाऩत ददने अॊक, सऩुयीऩेऺकको तहसम्भ ददने अॊकराई वस्तऩुयक य 
आधायमकु्त फनाउन देहामफभोजजभ व्मवस्था गयी तनमभावरी सॊशोधन गने कामि गृह भन्रारमरे 
तभराउने : 
(क) फढुवा प्रमोजनका रातग फढुवा सतभततफा  य चनुौतीऩूणि जजम्भेवायी सम्हारे फाऩत प्राप्त गने 

अॊकका रातग सम्फजन्धत कभिचायीरे बनुिऩने पायाभको व्मवस्था तनमभावरीभा नै गयी 
हयेक वषि ३ प्रतत पायाभ बयी ऩेस गने य अॊक प्रदान गनि तोर्कएका अतधकायीरे 
तनमभावरीभा तनधािरयत सभमभा हयेक वषि नै अॊक प्रदान गयी १ प्रतत रोक सेवा आमोग, 

१ प्रतत गृह भन्रारम य १ प्रतत केन्िीम कामािरमभा याख्न ेव्मवस्था तभराई फढुवा गने 
सभमभा सफै वषिको औसत अॊक प्रदान गने व्मवस्था उल्रेख गने । 

(ख) कामि सम्ऩादन भूल्माॊकन प्रणारीराई सऩुयीवेऺ कको तहसम्भ खलु्रा याखी सऩुयीवेऺ करे 
अॊक प्रदान गरयसकेऩतछ सम्फजन्धत कभिचायीफा  सभेत दस्तखत गयाउने व्मवस्था गने । 

(ग) भहातनयीऺकको फढुवाका वस्तऩुयक आधायहरू तनमभावरीद्वाया नै तनधाियण गने । 

56. हार र्वश्वव्माऩीकयणका कायण सनु तस्कय, रागू ऩदाथि तस्कयको जारो र्वश्वबरय पैतरयहेको 
हुॉदा मसराई र्वशेष तनगयानी फढाई तनमन्रण गनि जरुयी यहेको छ । नेऩार प्रहयीभा केन्िीम 
अनसुन्धान धमयुो गठन बई कामि गरययहेको बए ऩतन प्रबावकायी हनु नसर्कयहेको हुॉदा मसराई 
व्मावसार्मक य सरु्वधासम्ऩन्न फनाउनऩुने । 

च. श्रभ तथा वदेैजशक योजगाय व्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
57. नेऩारभा श्रभ तथा योजगायीको भाग तथा आऩूततिफीच ठूरो अन्तय यहेको छ । नेऩारी श्रभ 

फजायभा योजगायीको कभ अवसयका कायण वार्षिक करयफ 45 राख मवुा जनशजक्त 
योजगायीका रातग र्वदेजशएका छन ्। मसभ्मे 1.5 प्रततशत दऺ, 23 प्रततशत अधिदऺ य 
75.5 प्रततशत अदऺ यहेको तथ्माॊकरे देखाएको छ । अदऺ जनशजक्तका कायण ज्मारादय 
न्मून यहेको हुॉदा वैदेजशक योजगायीभा जाने जनशजक्तराई ऩूणि दऺ फनाई ऩठाउने व्मवस्था 
ऩययाष्ड य श्रभ भन्रारमरे तभराउने ।  
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58. वैदेजशक योजगायीभा जाने जनशजक्तका रातग उनीहरूरे गने काभको कम्ऩनीरे प्रत्माबतू, तरफ 
बिाको प्रत्माबतू य जोजखभ ऺेरको ऩर्हचान य त्मसको सयुऺाको प्रत्माबतू गने कामि ऩययाष्ड य 
श्रभ भन्रारमरे तभराउने । अवैधरूऩभा योजगायीभा गई र्वचल्रीभा ऩयेका नेऩारी 
नागरयकहरूराई सयुजऺत रूऩरे नेऩार ल्माउने व्मवस्थाका रातग फेग्रै कोषको व्मवस्थाऩन  
गने । अवैधरूऩरे र्वदेश ऩठाउने व्मजक्त/सॊस्थाराई ऺततऩूतति बयाउने व्मवस्था गयी कानूनको 
दामयाभा ल्माउन गृह य श्रभ भन्रारमरे व्मवस्था गने । 

छ. र्विीम ऺरे सधुायसम्फन्धी 
59. हयेक भरुकुको याजश्वको प्रभखु स्रोत कय प्रशासन हो । याज्म सञ्चारनको प्रभखु स्रोत नै 

याज्मरे सॊकरन गने कय बएको हुॉदा तनमतभतरूऩभा कय असरु हनु नसकेभा साधायण य 
र्वकास खचिभा सभेत असय ऩनि गई भरुकु आतथिकरूऩरे जजिय फन्न जान्छ । नेऩारभा प्रत्मऺ 
य अप्रत्मऺ कयको अवस्था हेने हो बने प्रत्मऺ कयको भारा घर् यहेको य अप्रत्मऺ कयको 
भारा फर्ढयहेको देजखएको छ । अप्रत्मऺ कय सॉगसॉग ै प्रत्मऺ कयको र्हस्सा ऩतन फढ्नऩुने 
हनु्छ । त्मसैरे प्रत्मऺ कयको दामया पयार्करो फनाउॉदै कय सदुृढीकयणतपि  याज्मरे 
ऩहरकदभी तरनऩुने हनु्छ । आमकय, ऩुॉजीगत राबकय, सम्ऩजिकय, भारऩोत जस्ता प्रत्मऺ 
कयहरूको अवस्था नेऩारभा याम्रो देजखएको छैन । मी कयहरूराई सफर नऩारुञ्जरेसम्भ 
भरुकुरे आतथिक स्थार्मत्व ग्रहण गनि नसक्ने हुॉदा मसतपि  ्मान ऩरु् माउन जरुयी छ । 

कय कभ ततने तनमतरे र्वदेशफा  आमात गरयएका भार साभान बन्सायफा  न्मून तफजकीकयण 
(Under Invoicing) गयी भूल्म तनधाियण गयेको देजखएको छ । मसफा  याजश्व सॊकरनभा प्रत्मऺ 
असय ऩरययहेको छ बने जनताराई सभेत भूल्म कतत हो बने्न स्ऩष्ट जानकायी नबई भहॉगोभा 
साभान खरयद गनि फा्म ऩारयएको छ । बन्साय भूल्माॊकनराई मथाथिऩयक फनाउन य सही 
भूल्म घोषणा गनि आवश्मक प्रणारीको स्थाऩना गनुि आवश्मक देजखएको सन्दबिभा मस्तो 
अवस्थाको र्वश्लेषण गयी तफजकीकयण प्रर्िमाराई मथाथिभा आधारयत फनाउने व्मवस्था अथि 
भन्रारमरे तभराउने । 

आपूरे गयेको कायोफायको कय तनमतभतरूऩरे ततनुि उद्यभी व्मवसामीहरूको प्रभखु दार्मत्व बए 
ऩतन केही उद्यभी व्मवसामीहरूभा तनमतभतरूऩभा कय ततनुिको सट्टा कय छल्ने प्रवृजि फढ्दो 
रूऩभा देजखएको छ । एकाततय उद्योगी व्मवसामीहरूरे सञ्चारन गयेका उद्योग व्मवसामको 
तनमतभत कय असरुी हनु सर्कयहेको छैन बने अकोतपि  स्वमभ ्उऩबोक्ताहरूरे ततयेको भूल्म 
अतबवृर्र्द् कयको भस्मौ  बई याजस्व यकभ सयकायराई प्राप्त बइयहेको छैन । मस्तो प्रवृजिरे 
कानूनराई खरुा चनुौती ददएको छ । उऩयोक्त सभस्मा सभाधानका रातग अथि भन्रारमरे 
अल्ऩकारीन य दीघिकारीन नीतत तम गयी आवश्मक व्मवस्था तभराउन ु जरुयी छ । साथै, 
र्वगतभा आमोगरे ददएका सझुावफभोजजभ ऩायदशॉ य अनभुानमोग्म भाऩदण्डका आधायभा स्थामी 
र्कतसभको र्ववाद सभाधान सॊमन्र तनभािण गनुिऩने बए सो सभेत गयी कय र्ववाद सभाधानका 
रातग अथि भन्रारमरे आवश्मक व्मवस्था तभराउने, तय ऩ के आमोग गठन गयी कय छु  
ददने प्रवृजिको अन्त्म गने ।  

60. ऩुॉजीफजायको र्वकास कुनै ऩतन भरुकुको अऩरयहामि आवश्मकता हो । अजस्थयताका कायण 
नेऩारभा ऩुॉजीफजायरे स्थार्मत्व ग्रहण गनि सर्कयहेको छैन । मसयी खस्कॉ दो अवस्थाभा यहेको 
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ऩुॉजीफजायराई अनभुानमोग्म फनाउन य स्थार्मत्व ददन तधतोऩर फोडिद्वाया आवश्मक व्मवस्था 
हनुका रातग अथि भन्रारमरे ऩहरकदभी तरने । 

61. हार सञ्चारनभा यहेका सहकायी सॊस्थाहरूको र्विीम जोजखभ अत्मतधक यहेको देजखएको छ । 
नागरयकहरूराई प्ररोबन देखाई यकभ जम्भा गयाउने य ठूरो धनयाजश बएऩतछ सञ्चारक वा 
ऩदातधकायीहरूरे यकभको दरुुऩमोग गने प्रवृजि देजखएको छ । मसका रातग तनमाभक 
तनकामहरू सभमभै सजग य सचेत बएको देजखएको छैन । साथै, सहकायी ऐन तथा 
तनमभावरीरे सहकायीभा जम्भा हनु आएको यकभ दरुुऩमोग गने उऩय साभान्म कायफाही य 
सजाम गने व्मवस्था यहेको हुॉदा यकभको दरुुऩमोग गने प्रवृजि अत्मतधक फढेको देजखएको  
छ । सहकायीका सदस्महरूको यकभको सदऩुमोग गने प्रत्माबतूतका साथै तनमतभत अनगुभनको 
व्मवस्था गने कामि अथि भन्रारम य सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारम एवॊ नेऩार याष्ड 
फैंकरे तभराउने ।  

62. सहकायीको र्वश्वव्माऩी भान्मता, अनबुव य मोगदानराई हेयेय सन ्2030 सम्भ ददगो र्वकासका 
रक्ष्म प्रातप्तका रातग सम्बार्वत ऺेर ऩर्हचान गयी सहकायी मोजना फनाउने, Corporate 

Governance को भान्मता अनरुूऩ सहकायी य तनजी ऺेरको आऩसी सहकामिफा  ददगो र्वकास 
गने व्मवस्था सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमरे तभराउने । 

ज. साविजतनक जग्गा कृर्ष ऺरे य वन ऺरे सॊयऺणसम्फन्धी  

63. कृर्ष ऺेरको र्वकासका रातग सयर य सहजरूऩभा फीउ, तफजन य भरको व्मवस्था, उत्ऩाददत 
वस्तकुो बण्डायण गने व्मवस्थाका साथै कृर्षफा  उत्ऩाददत वस्तहुरूको सयकायरे खरयद गने 
व्मवस्था हनु सकेभा कृर्ष ऺेररे पड्को भानि जाने स्ऩष्ट छ । मसका रातग 20 वषे कृर्ष 
र्वकास यणनीतत (2015-2035) को आवतधक कामािन्वमन गनिका रातग फनाइएको 
कामिमोजनाराई सूचकाॊकसर्हत अनगुभनको व्मवस्था कृर्ष र्वकास भन्रारमरे तभराउने । 
साथै कृर्ष ऺेरको र्वर्वधीकयणका भा्मभफा  व्मावसामीकयणफा  उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्वभा 
वृर्र्द् ल्माउॉदै वस्त ुतथा सेवाको आमातराई प्रततस्थाऩन गने व्मवस्था कृर्ष र्वकास भन्रारम 
तथा वाजणज्म भन्रारमरे तभराउने ।  

64. कृर्ष अनसुन्धान ऩरयषद्रगामतका अ्ममन अनसुन्धान गने तनकामरे कृर्षसम्फन्धी नीतत 
भूल्माॊकन, नेऩारको दीघिकारीन कृर्ष नीतत तजुिभा, ऩशऩुॊऺी ऺेरको र्वकास गयी उत्ऩादकत्व 
वृर्र्द् गनि, खाद्यान्न फारी, नगदे फारी तथा फेभौसभी तयकायीहरूको उत्ऩादनका ऩके  ऺेरहरू 
तनधाियण भाऩदण्ड तमाय गनि एवभ ् स्थानीमता अनकूुरका फारी उत्ऩादन य उऩबोगसम्फन्धी 
भाऩदण्डरगामतका कामि भापि त कृर्षभा आत्भतनबिय फनाई अथितन्रभा मोगदान हनेु गयी 
तनयन्तय अ्ममन अनसुन्धान गने गयी व्मावसार्मकताको र्वकास गनि कृर्ष र्वकास भन्रारमरे 
जोड ददने । 

65. साविजतनक/सयकायी जग्गाको अततिभण फढ्दो रूऩभा यहेको छ । सातफकका खोरा, नदी, 
साविजतनक ऺेरहरू अततिभणभा ऩयेका छन ्। साविजतनक ऺेररगामत नदी,  खोरा र्कनायका 
जग्गा तभचेय जथाबावी बौततक सॊयचना खडा गने एवॊ कोरयडोयहरूको उऩमोग य बोगचरनका 
नाभभा जथाबावी साविजतनक जग्गाको नोक्सानी गने प्रवृजि अत्मतधक देजखएको छ । सहयी 
ऺेरहरूभा अततिभण अत्मतधक फढेको देजखएको छ । फसेतन आमोगफा  छानतफन हुॉदा 
साविजतनक/सयकायी जग्गाहरू अत्मतधक रूऩभा अततिभणभा ऩयेको देजखएको छ । मस्ता 
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जग्गाहरूको सॊयऺण गनिका रातग सम्फजन्धत तनकामभा ऩ क ऩ क तनदेशन ददइएको छ बने 
कततऩम साविजतनक/सयकायी जग्गाहरू व्मजक्तका नाभफा  साविजतनक कामभ गनि भदु्दाहरू 
दामय बएका छन ्। मसैरे मस्तो प्रवृजिराई तनरुत्सार्हत गयी साविजतनक/सयकायी जग्गाहरू 
सॊयऺण गनि स्थानीम तहको ऩहरभा बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारमरे कामिमोजना फनाई 
कामािन्वमन गने। 

झ. र्वर्वध र्वषमका सझुावहरू 

66. साविजतनक सॊस्थान सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा स्ऩष्ट नीततगत भागिदशिन हनु सर्कयहेको 
देजखएको छैन । मस्ता सॊस्थानहरूभा व्मावसार्मक नेततृ्व छनौ को प्रर्िमा ऩूया नगयी  
कामिकायी छनौ  गने गरयएको, भावन सॊसाधनको र्वकास य कुशरतभ ऩरयचारनप्रतत 
जवापदेर्हता य जजम्भेवायी फहन गने नगरयएको, मस्ता सॊस्थाहरूको साविजतनक सम्ऩजिको मथाथि 
र्ववयण याख्न ेनगरयएको,  र्विीम य बौततकरगामतका स्रोत साधनहरूभातथ अत्मतधक याजनीततक 
दोहन हनेु गयेको, याजनीततक हस्तऺेऩका कायण प्रततस्ऩधाित्भक ऺभताभा ह्रास आएको अवस्था 
देजखन्छ । मसै कायणफा  कततऩम सॊस्थानहरूको उत्ऩादकत्वभा तगयाव  आएको छ बने 
कततऩम आतथिक रूऩरे धयाशामी बएका छन ्। सयकायी रगानी धेयै बए ताऩतन उत्ऩादकत्व 
नहुॉदा सयकायको रगानीभा ह्रास आएको हुॉदा मस्ता सॊस्थानहरूराई तनजीकयण गने वा 
सयकायरे नै सञ्चारन गने सम्फन्धी र्वषमभा अथि भन्रारमरे स्ऩष्ट कामिमोजना तमाय गयी 
कामािन्वमन गने य त्मस्ता सॊस्थानहरूको तनजीकयण वा खायेज नगरुन्जेरसम्भ भहाप्रफन्धक वा 
अ्मऺरगामत सदस्महरू सयकायी तनकामफा  भार गने व्मवस्था गने । 

67. साभाजजक सयुऺाका नाभभा र्वतबन्न सॊस्थाहरू खडा बई कामि गयेको देजखन आएको हुॉदा एकै 
प्रकृततका सॊस्थाहरू एकीकृत गयी कामि सञ्चारन गने व्मवस्था सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम  
र्वकास भन्रारम य श्रभ भन्रारमरे तभराउने ।  

68. देशबरय भर्हराभातथ हनु सक्ने र्हॊसाका घ नाहरूराई तनमन्रण गनिका रातग प्रचतरत कानूनको 
अधीनभा यही भर्हरा, फारफातरका तथा सभाजकल्माण भन्रारमरे अनगुभनराई तीव्रता ददने य 
स्थानीम तनकामहरूरे उनीहरूको गनुासो सनुी सम्फजन्धत तनकामभा आवश्मक कायफाहीका 
रातग रेखी ऩठाउने व्मवस्था गने य त्मस्ता  रैर्ङ्गक र्हॊसा गनेउऩय कडाबन्दा कडा कायफाही 
गने व्मवस्था गृह भन्रारमरे तभराउने । 

69. नेऩारभा सयकायरे बन्दा गैयसयकायी सॊस्थारे फजे  फढी खचि गने देजखएको छ । मस्ता 
गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई तनमाभक तनकामहरूरे आफ्नो तनमन्रणभा याख्न सर्कयहेको देजखएको 
छैन । फजे को र्वतनमोजन, मोजना छनौ , कामििभ सञ्चारन य प्रततपरको उऩबोगसम्भभा 
तनमाभक तनकामरे तनमभन गनि सकेको छैन । फजे  कतत तथमो य प्रततपर कतत बमो,  सो 
को न स्ऩष्ट रेखाजोखा याजखएको छ न त फेराभा रेखाऩयीऺण नै गरयएको छ । त्मसैरे 
मस्ता तनकामहरूराई ऩायदशॉ फनाई कानूनको दामयाभा ल्माउनका रातग अथि भन्रारम, 
भर्हरा, फारफातरका तथा सभाजकल्माण भन्रारम य गहृ भन्रारमफा  अनगुभनको व्मवस्था 
तभराउने ।  

70. नेऩारको एकभार अन्तयािर्ष्डम तरबवुन र्वभानस्थरभा सयुऺा सॊवेदनशीरताको प्रश्न फायम्फाय 
उठ्ने गयेको छ बने अ्मागभनभा ऩतन ऩ क ऩ क नक्करी याहदानीफा  आवत जावत गने प्रश्न 
उठ्ने गयेको छ, मसैगयी सनु तस्कयी रगामतका र्वषम ऩतन फायम्फाय आउने गयेका छन ्।  
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मसराई आवश्मक तनमभन य तनमन्रणको व्मवस्था गनिका रातग गृह भन्रारम य अथि 
भन्रारमरे सॊमकु्त मोजना फनाई कामािन्वमन गने । 

71. र्वदेशीहरू नेऩारभा ऩमि न तबसाफा  आई व्मवसाम सञ्चारन गदै फसेको अनसुन्धानफा  
देजखएको हुॉदा अ्मागभन र्वबागरे मसको अतबरेख याखी तनगयानी फढाउनकुा साथै तबसाशलु्क 
य टे्रर्कङ शलु्क न्मून देजखएको हुॉदा गृह, ऩमि न, अथि भन्रारमरगामतका तनकामरे सभमसाऩेऺ 
सधुाय गने । 

72. नेऩार कृर्षप्रधान भरुकु बए ताऩतन देश र्वकासका रातग उद्योग धन्दा करकायखाना स्थार्ऩत 
हनु ुजरुयी यहन्छ । उद्योग धन्दा करकायखाना य जरर्वद्यतुभा स्वदेशी रगानी भार ऩमािप्त 
नहनेु हुॉदा र्वदेशी रगानी तबत्र्माउन जरुयी हनु्छ । र्वदेशी ऩुॉजी य रगानी सयुऺाको प्रत्माबतू 
नबई तबतरने सम्बावना यहॉदैन । मसका रातग बयऩदो सयुऺा य ऩुॉजी रगानीको उजचत 
वातावयण सयकायरे तभराउनऩुने हनु्छ । प्रचतरत नीतत एवॊ कानूनभा देजखएका अवयोधराई 
सॊशोधन गयी र्वदेशी रगानी तबत्र्माउने वातावयण रगानी फोडि अथि य उद्योग भन्रारमरे 
तभराउने । 
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११.१ आमोगका अवसय तथा चनुौतीहरू 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने एक भार स्वतन्र सॊवैधातनक तनकामका 
रूऩभा र्वगत राभो सभमदेख्ि स्थार्ऩत बई कामययत हुॉदै आएको छ । सॊवैधातनक तनकामको रूऩभा 
नेऩारको सॊर्वधान, २०१९ को तेस्रो सॊशोधनफाट र्व.सॊ. २०३४ असाय १ भा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
तनवायण आमोगको गठन बएको तथमो । मसराई तत्कारीन सभमभा भ्रष्टाचायजन्म कामयको अनसुन्धान, 
अतबमोजन य न्मार्मक तनरूऩणसभेतको कामय गने सॊवैधातनक दार्मत्व तोर्कएको तथमो । नेऩार 
अतधयाज्मको सॊर्वधान, २०४७ रे ऩतन अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको सॊवधैातनक व्मवस्था 
गयेको य सो अनरुूऩ नै र्व.सॊ. २०४७ सार भाघ २८ गते अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको 
गठन बएको तथमो । र्वद्यभान सॊर्वधानको बाग २१, धाया २३८ रे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको व्मवस्था गयेको छ बने धाया २३९ रे सावयजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे भ्रष्टाचाय 
गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान गयी अतधकाय प्राप्त अदारतभा 
भदु्दा दामय गने ख्जम्भेवायी आमोगराई सखु्म्ऩएको छ । अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 
२०४८ रे आमोगको काभ, कतयव्म, अतधकाय य कामयर्वतधको सम्फन्धभा छुटै्ट व्मवस्था गयी आमोगराई 
भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग तनयोधात्भक, प्रवर्द्यनात्भक य दण्डात्भक कामय गने ख्जम्भेवायी प्रदान गयेको  
छ ।  

भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्ध कामायन्वमनसम्फन्धी कामयमोजना, २०६९ भा सभेत भ्रष्टाचाय 
हनु नददन प्रबावकायी अभ्मासहरूको र्वकास य प्रवर्द्यन गने, भ्रष्टाचाय हनुस्ने सम्बाव्म तनकाम य 
स्थानहरूको ऩर्हचान गयी उच्चतभ तनगयानी गने तथा सावयजतनक ऩदातधकायीहरूभा सदाचाय, इभान्दारयता 
य ख्जम्भेवायीको बावना र्वकास गनय आचायसॊर्हता र्वकास य ऩरयभाजयन गयी कामायन्वमन गने  र्वषमभा जोड 
ददएको छ । तसथय, दण्डात्भक यणनीतत अन्तगयत सावयजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िरे ऩदको दरुुऩमोग 
गयी भ्रष्टाचाय गयेको र्वषमभा उजयुी सनु् ने, अनसुन्धान गने य कसयु गयेको ऩरु्ष्ट हनु आएभा अतबमोजन गने 
कामयका अततरयि आमोगरे तनयोधात्भक य प्रवर्द्यनात्भक कामय अन्तगयत र्वतबन्न र्िमाकराऩहरू जस्तै- 
प्रचाय प्रसाय, तातरभ, गोष्ठी, भ्रष्टाचायको योकथाभ तथा तनमन्रणका रातग र्वतबन् न तनकामहरूसॉगको 
सभन्वम गने य आचायसॊर्हता तनभायण गने, कामयर्वतध फनाउने, तनयीऺण अनगुभन गने र्वषमहरूभा ऩतन 
त्मततकै तदारुकताका साथ कामय गदै आएको छ । आमोगको सॊस्थागत यणनीतत  (सन ्२०१४-२०१९) 
भा सभेत भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग प्रवर्द्यनात्भक तथा तनयोधात्भक कामयहरू सञ् चारन गनय भागयदशयन 
गयेको छ । 

आमोगफाट सम्ऩादन हनेु कामयहरूको र्वश्वसनीमता, तनष्ऩऺता य प्रबावकारयता अतबवदर्र्द्का रातग प्रायम्ब 
गयेका भहत्वऩूणय सधुायका कामयहरू तनम्नानसुाय यहेका छन-् 

 भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्यनका रातग अन्तयसम्फख्न्धत तनकामहरूसॉगको सभन्वम य 
सहकामयभा अतबवदर्र्द्,  

ऩरयच्छेद- ११ 
आमोगको आगाभी कामयददशा  
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 आमोगको काभकायफाहीराई तनष्ऩऺ एवभ ् ऩर्द्ततगत फनाउन नीततगत तथा कामयर्वतधगत 
सधुाय, 

 भ्रष्टाचायर्वरुर्द् नागरयक सचेतना य ऩहुॉच अतबवदर्र्द्भा जोड, 
 सावयजतनक सेवाप्रवाहका िभभा हनेु भ्रष्टाचायर्वरुर्द्का कायफाहीभा जोड, 
 भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग अध्ममन, अनसुन्धान य ऩयाभशय, 
 कभयचायीको ऺभता अतबवदर्र्द् एवभ ्कामय वातावयणभा सधुाय, 
 नवीन सूचना प्रर्वतधको प्रफन्ध गयी  अनसुन्धान ऩर्द्ततभा सधुाय । 

तत्कार सधुाय कामयमोजना, २०७३ भा नीततगत तथा कानूनी सधुाय, भानव सॊसाधन र्वकाससम्फन्धी कामय, 
बौततक ऩूवायधाय तथा स्रोत साधन व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा अध्ममन गरयएको तथा आधायबतू तातरभ 
सञ्चारनसम्फन्धी कामयर्वतध एवभ ्तनयोधात्भक य प्रवर्द्यनात्भक कामयसञ्चारनसम्फन्धी अवधायणाऩर स्वीकद त 
बई सञ्चारनभा ल्माइनकुा साथै स्वचातरत सूचनाप्रणारीको स्थाऩना य सञ्चारनसम्फन्धी कामयको अध्ममन 
प्रततवेदन स्वीकद त बएको देख्िन्छ । 

आमोगरे स्थाऩना कारदेख्ि नै आपूराई प्राप्त सॊवैधातनक दार्मत्व अनरुूऩ भ्रष्टाचाय तनमन्रण भापय त 
सशुासन प्रवर्द्यन गनय तनयोधात्भक, प्रवर्द्यनात्भक तथा दण्डात्भक यणनीततफभोख्जभका र्िमाकराऩहरू 
सञ् चारन गयी आएको छ, तथार्ऩ भ्रष्टाचायरे वतयभान सभमभा रहणहण गयेको अन्तयायर्ष्डम स्वरूऩ (Global 

Dimension), नेऩारको आतथयक र्वकासको अवस्था तथा शासन प्रणारी (Governance System) भा 
सशुासनको कभी जस्ता कायणहरूफाट भ्रष्टाचाय तनमन्रण जर्टर य चनुौतीऩूणय फन् न ऩगुेको छ । 
भ्रष्टाचायका आमाभहरूभा आएको ऩरयवतयन तथा प्रवदख्िरे ल्माएको चनुौतीको साभना गदै आमोगको 
अनसुन्धानराई थऩ प्रभाणभा आधारयत फनाउन सूचना प्रर्वतधको प्रमोगराई फढावा ददॊ दै जाने य 
तनयोधात्भक तथा प्रवर्द्यनात्भक गततर्वतधहरूराई अतबमानकै रूऩभा सञ् चारन गयी सभस्त नागरयकराई 
भ्रष्टाचाय र्वयोधी अतबमन्ताका रूऩभा प्रख्शख्ऺत गदै जानऩुने आजको टडकायो आवश्मकता देख्िएको छ। 

सॊऺेऩभा, तनयोधात्भक, प्रवर्द्यनात्भक य दण्डात्भक तीनवटै यणनीततहरूको सन्ततुरत एवॊ प्रबावकायी 
कामायन्वमन नै भ्रष्टाचाय जस्तो जर्टर प्रकद ततको साभाख्जक अऩयाध न्मूनीकयणको अचकु अस्त्र हो बनु्नभा 
सामदै र्वभतत होरा। तनयोधात्भक य प्रवर्द्यनात्भक उऩामराई प्रबावकायी ढॊगरे नागरयकस्तयसम्भ ऩरु् माउन 
य प्रत्मेक नागरयकराई भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अतबमानप्रतत अऩनत्व भहससु गयाउन सर्कमो बने आमोगभा ऩनय 
गएको दण्डात्भक बतूभकाको अत्मतधक चाऩराई न्मून गयाउन भद्दत गनुयका साथै भूरत: भ्रष्टाचायको 
योकथाभ तथा तनमन्रण गनय आमोगको बतूभका थऩ प्रबावकायी फनाउन सघाउ ऩगु्ने देख्िन्छ। तसथय 
शासकीम प्रणारीभा सधुाय गदै भ्रष्टाचाय तनवायण तथा सशुासन प्रवर्द्यनभा आमोगरे स्वतन्र, तनष्ऩऺ य 
तटस्थ बई आफ्नो बतूभका तनवायह गदै कानूनको शासन, ऩायदख्शयता, जवापदेर्हता प्रवर्द्यन गदै नैततकवान 
य ससुॊस्कद त नेऩारी सभाजको तनभायण गनुय शून्म सहनशीरताको यणनीतत अवरम्फन गयी सफै र्कतसभका 
भ्रष्टाचायजन्म र्िमाकराऩको साय, रूऩ य यॊगको तनमन्रण गनयका रातग आमोगका सफर ऩऺ, अवसय य 
चनुौतीको र्वश्लेषण गदै आगाभी कामयददशाराई तनम्नानसुाय प्रस्ततु गरयएको छ :- 

११.१.१ सफर ऩऺहरू   

1. आमोग र्वगत राभो सभमदेख्ि स्वतन्र सॊवैधातनक तनकामको रूऩभा यहेको,  वतयभान सॊर्वधानरे 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने एक भार सॊवैधातनक तनकामको रूऩभा स्थार्ऩत गयेअनरुूऩ आमोगरे 
स्वतन्र, तनष्ऩऺ य प्रबावकायीरूऩभा आफ्नो बतूभका तनवायह गरययहेको एवॊ नेऩार सयकायरे 
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भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धराई अनभुोदन गयी कामायन्वमनसम्फन्धी यार्ष्डम 
यणनीतत तथा कामयमोजना फनाउन ु। 

2. भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामहरू, नागरयक सभाज, सञ्चाय जगत 
तथा अन्तयायर्ष्डम ऺेररगामतफाट प्राप्त सहमोग य सहकामयफाट आमोगको अनसुन्धानभा 
प्रबावकारयता आउन ु। 

3. आमोगरे सावयजतनक सेवा तथा तनजाभती सेवाफाट आवश्मकतानसुाय र्वशेषऻ सेवा उऩमोग गदै 
आउन,ु अध्ममन, अनसुन्धान, अतबमोजन य तहर्ककात गने कामयसॉग सम्फख्न्धत तातरभ 
कामयिभहरू र्वतबन्न स्वदेशी तथा र्वदेशी सॊघसॊस्थाहरूफाट प्राप्त गयी कामययत जनशख्िराई 
सीऩमिु फनाउन ु। 

4. मसैगयी आमोगरे अन्तयायर्ष्डम तहभा सञ्चातरत शासन य मसको सञ्जारीकयण (Global and 

Network Governance) का भाध्मभफाट र्वश्वभा र्वर्वध रूऩ, यॊग  य आमाभभा देख्िएका भ्रष्टाचाय 
य अतनमतभततासम्फन्धी र्िमाकराऩको जानकायी तरने, भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ 
गनय मस्ता सॊघ सॊस्थाहरूसॉग  ऩायस्ऩरयक भ्रभण, सभन्वम य सहकामय गयी ऐ्मफर्द्तासभेत 
जनाउॉदै आएको छ जसरे गदाय नवीन प्रर्वतधको प्रमोग, नवीन सैर्द्ाख्न्तक अवधायणा, ऻान य 
सीऩ तथा असर अभ्मासहरू अवरम्फन गनयभा सहमोग ऩगुेको छ । 

5. आमोगरे आन्तरयकरूऩभा तत्कार सधुायको कामयमोजना, प्रवर्द्यनात्भक कामयिभ, भानव सॊसाधन 
र्वकाससम्फन्धी आधायबतू तातरभ कामयर्वतध तनभायणरगामतका व्मवस्थाभापय त सॊस्थागत 
सदुृढीकयणराई जोड ददइएको, आमोगको आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी य कभयचायीहरूरे ऩारन 
गनुयऩने आचायसॊर्हतारे कभयचायीभा सदाचारयताको र्वकास बएको तथा कामयसम्ऩादनका आधायभा 
कभयचायीराई स्वदेशी तथा र्वदेशी तातरभभा अवसय य प्राथतभकता ददइएको, र्वगत राभो 
सभमदेख्ि भ्रष्टाचायका र्वषमभा प्रायख्म्बक छानतफन य र्वस्तदत अनसुन्धानभा आमोगरे हातसर 
गयेको र्वशेषऻताका कायण अनसुन्धान य अतबमोजन गने र्वषमभा प्रमोगजन्म र्वतध, नवीन भूल्म, 
भान्मता य ऩर्द्तत अनकुयणीम प्रणारीका रूऩभा सॊस्थागत हुॉदै गएको य मसराई र्वश्वव्माऩी 
भान्मतानसुाय सभमसाऩेऺ सधुाय गदै रतगएको ।  

6. आमोगभा स्वचातरत कामयप्रणारी, आन्तरयक सञ्चाय प्रणारीरगामतका नवीनतभ ् सूचना प्रर्वतधको 
प्रमोगभापय त प्रर्वतधभैरी कामयसॊस्कायको र्वकास बएको छ।मसफाट सभरहणभा कामयसम्ऩादन 
प्रणारीराई र्वद्यतुीम शासन (e-governance) का रूऩभा र्वकास गने आधायख्शरा िडा बएको 
छ । त्मस्तै आमोगरे CDR Analysis, I2 Analysis, MIS, IT, Forensic Examination, 

Engineering Examination, Polygraph Examination रगामतका प्रर्वतधराई प्रमोगभा ल्माएकारे 
अनसुन्धान कामयराई वस्तगुत य प्राभाख्णक फनाउन सहमोग ऩगुकेो। 

7. आमोगका स्थानीमस्तयका कामायरमभापय त जनतासॉग प्रत्मऺ सयोकाय बएका र्वषमभा गनुासा सनेु्न, 
भ्रष्टाचायजन्म अतनमतभतताको छानतफन य अनसुन्धान गने, भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन कामभ 
गने कामयभा सहकामय य सम्फन्ध र्वस्ताय गने कामयको प्रबावकारयतारे आभजनताभा आमोगप्रतत 
सकायात्भक धायणाको र्वकास हनु,ु सभाजभा भ्रष्टाचाय र्वयोधी जनभत फढ्दै जानरेु सकायात्भक 
सन्देश ददएको, जनताभा ऩगुकेो सूचनाको ऩहुॉचरे र्वकास तनभायण य सेवाप्रवाहभा हनेु भ्रष्टाचाय, 
अतनमतभतताजस्ता र्वषमका सूचना सभमभै प्राप्त बई यङे्गहात तनमन्रणभा तरई दख्ण्डत बएका 
जसफाट जनआस्था य र्वश्वासको र्वकास बएको ।  
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११.१.२ अवसयहरू 

1. र्वश्वका र्वतबन्न देशहरूभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने य जनगनुासो सनेु्न तनकामका रूऩभा सॊवैधातनक 
आमोगको भाग फर्ढयहेको, बायतभा अन्ना हजायेरे आन्दोरन गनुयऩयेको य कामयकारयणीको 
तनदेशनभा यहने गयी त्मस्ता तनकाम गठन गयेको देख्िने तय आमोग नेऩारभा स्वतन्र 
सॊवैधातनक तनकामका रूऩभा यही तनष्ऩऺ, तटस्थ य ऩायदशॉ बई कामयसम्ऩादन गनय ऩाइयहेको। 

2. भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन कामभ गने कामयभा छानतफन, अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन 
गने एक भार भहत्वऩूणय तनकाम यहेको, अन्म देशहरूभा अतबमोजन कामयराई छुटै्ट तनकामभापय त 
गने प्रचरन यहेको देख्िन्छ बने आमोगरे भदु्दा दामय गनेसम्भको अतधकाय यहेको हनुारे 
अनसुन्धानको भभय य बावना र्वऩयीत प्राप्त ऩरयणाभको व्मातमा हनु स्ने सम्बावना कभ यहेको। 

3. आमोग स्वतन्र तनकामका रूऩभा यहेको, अनसुन्धान य तहर्ककात गनयका रातग मसका आफ्नै 
साधन, स्रोत य सॊयचना यहेको, अन्म तनकामसॉग कभ बय ऩनुयऩने हनुारे सहज तरयकारे 
अनसुन्धान गनय स्ने । 

4. सभाजभा घर्टयहेका भ्रष्टाचायजन्म कामय य आमोगभा प्राप्त उजयुीको प्रकद तत य सॊतमात्भक र्ववयण 
हेदाय उल्रेिनीमरूऩभा उजयुी प्राप्त हनेु गदयछन ्। अनभुान गयेबन्दा समौं गनुा फढी उजयुी ऩनुय 
जनताको आस्था य र्वश्वासको केन्रका रूऩभा यहेय जनसन्तरु्ष्ट य र्वश्वास आजयन गने एक 
अवसयका रूऩभा यहन ु। 

5. सॊवैधातनक रूऩभा तनमिु हनेु प्रभिु आमिु य आमिुहरू र्वतबन्न र्वधाभा ऻान हातसर गयेका, 
राभो अनबुव प्राप्त गयेका, अनसुन्धानका ऺेरभा सभेत कामय गयी ऻान, सीऩ य मोग्मतारे मिु 
व्मख्ि भार तनमिु हनेु व्मवस्थारे अनसुन्धान य तहर्ककातको र्वर्वध ऺेरभा उि 
र्वशेषऻताको उऩमोग गनय सर्कने । 

6. आमोगरे वार्षयकरूऩभा सम्ऩादन गयेका कामयहरू, सभस्माहरू य सभाधानका उऩामहरू सर्हत 
आफ्ना काभ कायफाही याष्डऩततराई प्रत्मऺ सनुाउन वार्षयक प्रततवेदन ऩेश गने य याष्डऩततफाट 
याज्मभा सशुासन कामभ गने, शासकीम प्रबावकारयता ल्माउन य भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने 
सझुावात्भक याम प्राप्त गने भहत्वऩूणय अवसय यहेको । 

7. सावयजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे गैयकानूनीरूऩभा सम्ऩख्ि आजयन गयेको आशॊकाभा छानतफन 
गयी कायफाहीको दामयाभा ल्माई अकुत सम्ऩख्ि आजयन गने कामयराई दरुुत्साहन गने । 

8. नेऩार भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन कामभ गनयका रातग भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अन्तयायर्ष्डम 
भहासख्न्धको ऩऺ याष्ड हनु,ु आमोगरे अन्तयायर्ष्डम तथा ऺरेीम सॊघ सॊगठनहरूसॉग सहकामायत्भक 
सम्फन्धको र्वकास गनुय, अन्तयायर्ष्डम सख्न्ध, सम्झौता, इच्छाधीन आरेि य अनफुन्धहरूभा सभेत 
सहकामायत्भक रूऩरे अनभुोदन गयेकारे नवीन प्रर्वतधको प्रमोगभापय त प्रबावकायी अनसुन्धानभा 
सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा गरयएको । 

9. नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामहरू, नागरयक सभाज, सञ्चाय जगत तथा अन्तयायर्ष्डम 
ऺेररगामतफाट प्राप्त सहमोग य सहकामय प्राप्त बइयहन ु। 

10. सयकाय य मसका र्वतबन्न तनकामभापय त बइयहेका वा हनु रागेका अतनमतभतता, अऩायदख्शयता य 
भ्रष्टाचायजन्म कामयका र्वरुर्द्भा सशुासन कामभ गने गयी तनदेशनात्भक आदेश सयकायराई ददन 
स्ने । 
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११.१.३ सभस्मा तथा चनुौतीहरू 

1. सॊवैधातनक/नीततगत य कानूनी चनुौती 
क.  नेऩारको सॊर्वधानभा आमोगराई भ्रष्टाचायसम्फन्धी कामयको भार अनसुन्धान, तहर्ककात य 

अतबमोजन गने गयी ऺेरातधकाय सॊकुख्चत गरयएको, सॊवैधातनक तनकामका प्रभिु य 
ऩदातधकायीहरू, न्मामाधीश, नेऩारी सेना, भख्न्रऩरयषदफाट हनेु नीततगत तनणयम, सॊसदीम 
सवारहरू तथा तनजी ऺेर सभेतभा हनेु भ्रष्टाचायका र्वषमभा अनसुन्धान गनय नस्ने अवस्था 
देख्िॉदा सीतभत कामयऺ ेरभा भार सॊरग्न यहॉदा भरुकुभा भौराउॉदै गएको नीततगत, सॊयचनागत य 
प्रणारीगत भ्रष्टाचाय तथा अतनमतभतता तनमन्रण गनुय । 

ि.  भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धको प्रबावकायी कामायन्वमनका रातग नीततगत, 
सॊस्थागत य कामयगत प्रफन्ध गने, भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्यनभा छानतफन य अनसुन्धान 
गने सफै तनकामफीच सहकामायत्भक सम्फन्ध र्वकास गयी उि भहासख्न्ध कामायन्वमन गने 
यणनीततक कामयमोजना य तनकामगत कामयमोजनाको नततजाभूरक कामायन्वमन गने ।  

ग.  सदाचारयता य सशुासन प्रवर्द्यनका रातग आमोगफाट वार्षयक प्रततवेदन भापय त प्रत्मेक वषय 
तसपारयस गरयएका सझुावहरूको नततजाभूरक कामयसम्ऩादन गयाउन ु। 

घ.  आमोगको सॊकुख्चत कामयऺ ेरातधकायभा सीतभत यही भरुकुभा व्माप्त भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी  
साभाख्जक न्माम य सशुासन कामभ बएको आबास ददन ु। 

ङ.  भ्रष्टाचायको अऩयाधीकयण य अऩयाधको भ्रष्टाचायीकयण गने प्रवदख्ि फढ्दै सभाख्जक र्वसङ्गतत य 
र्वकद तत फढ्दै गएको देख्िन ुय सभाजफाट भ्रष्टाचाय र्वरूर्द् शून्मसहनशीरता कामभ गनय सहमोग 
नबइयहेको अवस्थाभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अतबमानभा साभाख्जक सदाचारयता य सहमोग प्राप्त गनुय । 

च.  शासकीम प्रबावकारयता कभजोय हुॉदै जान,ु तनमाभक तनकामराई कभजोय फनाउॉदै रतगन ु य 
भ्रष्टाचायका सूचकभा आमातभक वदर्र्द् बएको बनी यार्ष्डम एॊव अन्तयायर्ष्डम तहफाट आरोचना 
बइयहेकोभा सशि तनमाभक तनकामका भाध्मभफाट शासकीम प्रबावकारयता फढाउन ु।  

छ.  सार्वक सॊर्वधानरे आमोगको अतधकायफाट अनखु्चत कामयराई कटौती गयेको तय अनसुन्धान गदै 
जाॉदा भ्रष्टाचाय बएको देख्िने य भ्रष्टाचायका र्वषमभा अनसुन्धान गदाय अनखु्चत कामय बएको प्रभाण 
बेर्टन स्ने ऩरयऩूयक सम्बावना यहेको अवस्थाभा अनखु्चत कामयसम्फन्धी उजयुीको अनसुन्धान 
गने तनकाम नतोर्कॉ दा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरताको यणनीततक अतबमानभा गततयोध उत्ऩन्न 
हनु स्ने । 

ज.  साऺीको सॊयऺणसम्फन्धी ऐन (Witness Protection Act) को अबावभा भ्रष्टाचायजन्म कामयभा 
साऺीको सॊयऺणसम्फन्धी काननु नहुॉदा उऩख्स्थत नबई ददने प्रवदख्िका कायण सॊकतरत तथ्म 
प्रभाणहरू औख्चत्महीन बई आमोगका र्वरुर्द्भा प्रमोग हनु स्ने सम्बावना यहेको ऩरयप्रेक्ष्मभा 
छानतफन तथा अनसुन्धान कामयभा सॊरग्न कभयचायी तथा साऺीहरूको सयुऺा गने गयी ऐनको 
तजुयभा गयी कामयमोजनासर्हत कामायन्वमनभा ल्माई प्रततवादीहरूको फमानराई वस्ततुनष्ठ फनाउने, 
जफयजस्ती सार्वती गयाउने कामयराई तनरुत्सार्हत गने गयाउने । 

झ. आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (2014-2019) राई सॊवैधातनक ऺेरातधकायअनसुाय सॊशोधन गयी 
सयकायरे आवतधक मोजना य वार्षयक नीतत तथा कामयिभभा तरएको भ्रष्टाचायजन्म 
र्िमाकराऩप्रतत शून्म सहनशीरता कामभ गने अवधायणाभापय त सशुासन स्थाऩनाभा टेवा  
ऩयुाउने । 
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2. सॊयचनागत चनुौती 
क. भ्रष्टाचायजन्म कामयको अनसुन्धान य अतबमोजन प्रणारीभा प्रबावकारयता ल्माउने गयी आमोगको  

सॊस्थागत सॊयचनाराई आधतुनकीकयण य व्मवस्थाऩन गने । 

ि. सॊवैधातनक भान्मतानसुाय याज्मका काभ कायफाहीहरूको सॊघीम सॊयचनाभा ऩनुसंयख्चत बइयहेको 
सन्दबयभा आमोगराई सभेत प्रादेख्शक भान्मतानसुाय ऩनुसंयचना गयी स्थानीम तहभा हनेु 
अतनमतभतता य भ्रष्टाचायजन्म कामयराई तनमन्रण गनय प्रदेशस्तयभा हनेु भ्रष्टाचायजन्म सवारको 
प्रकद तत य उजयुी सॊतमात्भक अवस्थाको र्वश्लेषण गयी आवश्मकतानसुायको सॊयचनागत स्वरूऩको 
तन्मौर गने । 

ग. सॊिभणकार य कानूनको तछर िोजी स्थानीम तहभा हनु स्ने सम्बार्वत अतनमतभतता य 
भ्रष्टाचायजन्म कामयराई सभमभा न्मूनीकयण गयी सशुासन भापय त स्थानीम तहसम्भ साभाख्जक 
न्माम प्रत्माबतू गनय गयाउन भद्दत ऩरु् माउन ु। 

3. सावयजतनक सेवाप्रवाह य सशुासनसम्फन् धभा देख्िएका चनुौती 
क. आमोगका काभ कायफाहीहरूराई वैऻातनक, वस्ततुनष्ठ य र्वश्वातसरो फनाएय आमोगप्रततको फढ्दो 

नागरयक अऩेऺाराई सम्फोधन गयी देशभा नागरयकभैरी सेवाप्रवाहभा जोड ददन ु। 

ि. नेऩारभा सावयजतनक ऺेरभा देख्िएको अनशुासनहीनता, तनमाभक तनकामको कभजोय सऩुयीवेऺ ण, 
नेतदत्वभा देख्िएको गैयख्जम्भेवायीऩन य कभयचायीभा देख्िएको आत्भकेख्न्रत सोच, कामयिभ 
कामायन्वमनभा नततजाभूरक कामयप्रणारीको अबाव, न्मून ऩायदख्शयता आददका कायण फढ्दै 
गइयहेका भ्रष्टाचायका अनेक रूऩ य सायराई तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्यन गने । 

ग. सयकायी, अधयसयकायी तथा स्थानीम तहका तनकामहरूफाट आमोगको फहाना फनाई र्वकास 
तनभायण य सेवा प्रवाहका काभ ऩन्छाउने, र्ढराससु्ती गने प्रवदख्ि भौराउॉदै गएकारे गयी 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अतबमानभा सहकामय गदै आभ नागरयकभा आमोगप्रततको सकायात्भक धायणा 
य र्वश्वास (Trust) को र्वकास गने । 

घ. भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन कामभ गनयका रातग याजनीततक नेतदत्त्वको इच्छाशख्ि य 
प्रततफर्द्ताको कभीका कायण सयकायी तनकामभा सॊस्थागत सशुासन कभजोय बएको तथा 
रोकतन्रको र्वतयणका नाभभा याज्मको स्रोतसाधनको दरुुऩमोग गने प्रवदख्ि फढेको हनुारे सफै 
सावयजतनक तनकामभा सदाचाय ऩर्द्तत ऩारन गने सॊस्कद ततको र्वकास गने । 

ङ. सदाचारयता, तनबॉकता य तनष्ऩऺताजस्ता भूल्म भान्मतासर्हत प्रभाणभा आधारयत अनसुन्धान 
तथा र्वश्लेषणराई प्रबावकायी फनाई न्मार्मक तनकामको र्वश्वास ख्जत्ने कामय चनुौतीऩूणय यहेको । 

च. सावयजतनक तनकामभा हनेु अख्ततमाय दरुुऩमोगका सवारहरूको अनसुन्धान तथा अतबमोजन 
कामयभा तनष्ऩऺ तथा तटस्थ (Integrity and Impartiality) रूऩभा अनसुन्धान गयी याज्म 
शख्िको दरुुऩमोग गने वास्तर्वक आयोर्ऩत व्मख्िराई सजामको बातगदाय फनाउने । 

छ. आध्माख्त्भक जागयणसर्हतको  सदाचाय ऩर्द्ततका भाध्मभफाट सशुासन स्थाऩना गने अतबमानभा 
सयकायी, तनजी, गैयसयकायी ऺेर य सयोकायवारासॉगको सभन्वम, सहमोग य सहकामयराई 
अऩरयहामय फनाउॉदै प्रवर्द्यनात्भक कामयिभ सञ्चारन गनय तनम्न कामय गने : 
o मवुा, भर्हरा, फारफातरका तथा सावयजतनक ऩदातधकायीका ऩरयवायका सदस्महरूराई 

तनष्ठावान जीवनऩर्द्तत य सदाचारयताका र्वषमभा अतबभिुीकयण गने, 
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o र्वद्यारमदेख्ि ्माम्ऩस तहसम्भ भ्रष्टाचाय तनमन्रण, सदाचायी जीवनशैरी य सशुासन 
प्रवर्द्यनसम्फन्धी कामयिभ सञ्चारन गने, 

o सदाचारयता य भ्रष्टाचाय तनमन्रणसम्फन्धी र्वषमवस्तरुाई ऩाठ्यिभभा सभेत सभावेश गने, 
o सावयजतनक सेवा प्रवाहभा ऩारन गनुयऩने सदाचाय ऩर्द्ततको प्रचाय प्रसाय गनय प्रवर्द्यनात्भक 

कामयिभ सञ्चारन गने । 

4. भानव सॊसाधन व्मवस्थाऩनसम्फन्धी चनुौती 
आमोगभा कामययत जनशख्ि र्वर्वध ऺेरको ऻान, सीऩ य अनसुन्धानात्भक ऺभतारे मिु हनुऩुने 
हनु्छ बने भ्रष्टाचायजन्म कामयभा अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन ऺेरको अनबुव हातसर 
गयेको सभेत हनुऩुने हनु्छ । सभमको भागअनसुाय सूचना प्रर्वतधभैरीसभेत हनुऩुने हनु्छ । 
मसका रातग- 

क. नवीन प्रर्वतधभैरी य सूचनाप्रर्वतधभा अनबुवी य सऺभ जनशख्िको र्वकास गने, 
ि. कामययत जनशख्िराई व्मख्िगत पाइदा, तनजी स्वाथयको द्वन्द्वफाट सावयजतनक स्वाथयको 

बावना र्वकास गने, 
ग. ठूरो य बद्दा आकायभा यहेको जनशख्िराई प्रर्वतधभैरी, प्रर्िमा सयरीकयण भापय त दऺ 

फनाउॉदै सानो आकायभा ल्माउने, 
घ. सम्ऩूणय सावयजतनक ऩदातधकायी तथा कभयचायीहरूभा सदाचारयता कामभ गने । 

5. अन्तयायर्ष्डमस्तयभा देख्िएका चनुौती  

क. र्वश्वभा नमाॉ रूऩ, यॊग य आमाभभा देख्िॉदै गएको भ्रष्टाचायजन्म अऩयाधको तनमन्रण गनय र्वतबन्न 
देशका कूटनीततक तनमोग, अन्तयायर्ष्डम सॊस्था य सयकायफीच अन्ततनयबययता य सहकामयको 
र्वकास गनुयऩने हनुारे याष्डराई अनावश्मक हातन ऩरु् माउने गयी सॊगदठत अऩयाधका रूऩभा 
भ्रष्टाचायजन्म कामय बइयहेका सम्बार्वत देशहरूसॉग सभमभा नै ऩायस्ऩरयक कानूनी 
सहामतासम्फन्धी सख्न्ध तथा सऩुदुयगी सख्न्ध गयी दईु वा दईु देशबन्दा फढी देशसॉग 
अन्तसयम्फन्धको र्वकास गने कामय । 

ि. अन्तयायर्ष्डम तहभा सयकायरे सशुासन, र्विीम जवापदेर्हता य ऩायदख्शयता, रेिाऩयीऺणका 
अन्तयायर्ष्डम भाऩदण्ड, भर्हरा अतधकाय, र्वकास व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण, भानव 
अतधकाय, भ्रष्टाचाय तनमन्रणरगामतका र्वषमभा सख्न्ध, सम्झौता, इच्छाधीन आरेिहरूभा ऩऺ 
याष्ड फनेको य सयकायको दार्मत्व य ख्जम्भवायी थर्ऩएको य आवतधकरूऩभा प्रगतत प्रततवदेन 
गयी सभरहण याज्मको सधुायोन्भिु ख्चरण ऩेश गयी देशको तनष्ठा जोगाउनऩुनेभा सो हनु 
नसकेकारे त्मस्ता अन्तयायर्ष्डम अनफुन्धको ऩऺ याष्ड फनेसॉगै नीततगत, कानूनी य सॊयचनागत 
व्मवस्था य कामय ऺभताको र्वकाससभेत गयी शासकीम प्रबावकारयता हातसर गने, गयाउने ।  

ग. भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धको प्रबावकायी कामायन्वमन गनय नीततगत, 
सॊस्थागत य कामयगत प्रफन्ध गने । 

6. अनसुन्धान, अतबमोजन य तहर्ककातसॉग सम्फख्न्धत चनुौतीहरू 

क. याज्मको स्रोतफाट तरफ िाने सावयजतनक ऩदातधकायीहरूरे वार्षयकरूऩभा अतनवामय सम्ऩख्ि 
र्ववयण फझुाउनऩुने प्रावधानफभोख्जभ ऩेश गयेको सम्ऩख्ि र्ववयणराई अख्घल्रो आ.व.भा ऩेश 
गयेको र्ववयणसॉग तबडाई अद्यावतधक गयी बेरयएसन तनकारी शॊकास्ऩद सावयजतनक 
ऩदातधकायीहरूराई अनसुन्धानको दामयाभा ल्माउने । 
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ि. याज्मकोषफाट सेवा सरु्वधा तरने ऩदातधकायीहरूरे सावयजतनक जीवनभा ऩारन गनुयऩने 
आचायसॊर्हताको ऩारना नगदाय नैततकताको िडेयी ऩयेको, सावयजतनक स्रोत साधनको दरुुऩमोग 
गयी भ्रष्टाचायराई फढावा ददने, सदाचायर्वऩयीतका कामय गयी सावयजतनक सेवा प्रवाहभा असय 
गने सावयजतनक व्मख्िहरूको जीवनशैरी, ऩारयवारयक ऩदष्ठबतूभ, साभाख्जक व्मवहाय य यहनसहन, 
साथी बाइसॉगको सॊगतरगामतका र्वषमभा Life Style Check गने ऩर्द्ततको सरुुवात गने ।  

ग.  भ्रष्टाचायसॉग सम्फख्न्धत र्वषमहरूभा छानतफन गने अन्म तनकामहरूसॉग सहकामायत्भक 
सम्फन्धको र्वकास गयी सत्म, तथ्म प्रभाणभा आधारयत सूचना प्राप्त गने, सूचनाको गम्बीयताका 
आधायभा एकअकाय तनकामफीच सभमभा नै सूचना आदानप्रदान गने सॊमन्रको र्वकास गने तथा 
आवश्मकतानसुाय सॊमिु अनसुन्धान गने प्रणारीको र्वकास गने । 

घ. Corruption Risk Assessment गयी भ्रष्टाचायका जोख्िभमिु ऺेर तथा सफै सयकायी सावयजतनक 
तनकामभा जवापदेर्हता, ऩायदख्शयता, तनमतभतता, सदाचारयता, इभानदारयता य कतयव्मऩयामणताको 
भूल्म भान्मता स्थार्ऩत गयाउन ु। 

ङ. सफै र्कतसभका भ्रष्टाचायजन्म र्िमाकराऩराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने आमोगको 
प्रततफर्द्ता य अठोटराई कामयनीततभा ऩरयणत गनय सफै सयोकायवारा ऺेरफाट सत्म, तथ्म य 
मथाथयऩयक सूचना प्राप्त गयी प्रभाणभा आधारयत अनसुन्धान गने। 

च. आमोगको अनसुन्धान कामयराई नततजाभिुी, ऩरयणाभभिुी य जनअऩेख्ऺत फनाउन स्वतन्र, 

तनष्ऩऺ, तटस्थ य तनबॉकरूऩभा अनसुन्धान गने । 

 

११.२ आमोगको आगाभी कामयददशा 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे भ्रष्टाचाय तनमन्रणका दण्डात्भक, उऩचायात्भक य प्रवर्द्यनात्भक 
यणनीततका भाध्मभफाट शासकीम प्रबावकारयता ल्माउन, सशुासनमिु शासन व्मवस्थाको स्थाऩना गनय य 
सदाचाय ऩर्द्ततका भाध्मभफाट सभ्म सभाजको स्थाऩना गनय भहत्वऩूणय सॊवैधातनक दार्मत्व य ख्जम्भेवायी 
तनवायह गदै आएको छ । आधतुनकीकयण, र्वश्वव्माऩीकयण य सूचना प्रर्वतधको र्वकास, र्वस्ताय एवभ ्
सञ्जारीकयणसॉगै भ्रष्टाचायजन्म कामय गने तौयतरयका, भाध्मभ ऩतन र्वर्वध रूऩभा देख्िन थारेकारे 
अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन गने कामयभा नमाॉ र्वतध य प्रर्वतधको प्रमोग गनुयऩने देख्िएको छ । मी 
र्वर्वध रूऩाकाय, यॊगाकाय य सायभा आमातभत भ्रष्टाचायजन्म कद माकराऩहरूराई तथ्मऩूणय तरयकारे 
अनसुन्धान गने कामय थऩ चनुौतीऩूणय हुॉदै गएको छ । सावयजतनक तनकामका काभ कायफाहीराई थऩ 
प्रबावकायी फनाई अतनमतभत काभकायफाहीराई हटाउन सावयजतनक तनकामभा स्वच्छ कामय ऩर्द्ततको 
र्वकास गनुयऩने हनु्छ । सयकायी तनकामका काभकायफाहीहरूभा ऩायदख्शयता कामभ गने, सावयजतनक 
ऩदातधकायीभा ख्जम्भेवायी य जवापदेर्हताको र्वकास गने, शासन प्रणारीभा सदाचायमिु सॊस्कद ततको र्वकास 
गने कामय वास्तवभै चनुौतीऩूणय यहेको छ । आमोगरे अनवयतरूऩभा आफ्नो दार्मत्व, ख्जम्भेवायी य 
प्रततफर्द्ताराई तनवायह गने िभभा नवीन सूचना प्रर्वतध य अनसुन्धानराई ऩरयऩूयक फनाउॉदै प्रभाणभा 
आधारयत अनसुन्धान गने तथा र्वगतदेख्ि अनसुन्धानभा प्रमिु प्रणारीराई र्वश्लेषण गयी सत्म तथ्ममिु 
सूचनाको आधायभा अनसुन्धान गने प्रणारीको र्वकास गयी अनसुन्धान, अतबमोजन य तहर्ककातका 
कामयराई र्वश्वसनीम (Reliable), प्राभाख्णक/वैध (Validity) फनाउनऩुने हनु्छ बने र्वद्यभान नीतत, यणनीतत, 
प्रमासहरूको र्वश्लेषणसभेत गयी बर्वष्मऩयक कामयददशा तम गनुय आवश्मक यहेको छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रण 
गयी सशुासन य सदाचारयता स्थाऩना गने गयी आमोगको कामयसम्ऩादन प्रर्िमाराई व्मवख्स्थत, प्रबावकायी 
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य सशि फनाउन र्वगतभा गयेका अनसुन्धानका कामय, नागरयकका अऩेऺाहरू, फहऩुऺीम सयोकायवारा 
तनकामसॉगको फढ्दो सहकामय सभेतको र्वश्लेषण गदै चनुौतीराई अवसयका रूऩभा तरई तनम्नफभोख्जभका 
कामय गने बर्वष्मऩयक कामयददशा तरएको छ :-   

११.२.१ नीततगत कामयददशा  

नेऩाररे भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को भहासख्न्ध, 2003 राई अनभुोदन गयेऩतछ सोअनसुायका नीततगत सधुायको 
आवश्मकता यहेको छ बने आमोगका काभकायफाहीराई र्वतध य प्रणारीभा आधारयत फनाएभा भार 
अनसुन्धान य तहर्ककातका कामय प्रबावकायी य तथ्मऩयक हनु स्ने हनुारे आमोगरे नीततगत 
सधुायको अतबमान सञ्चारन गयेको छ । मसका रातग अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन 
ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन भस्मौदा, भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन भस्मौदा तमाय बई 
कानूनी यामको प्रर्िमाभा यहेको छ । भ्रष्टाचायजन्म घटनाहरूका फायेभा तथ्म य प्रभाणसर्हत 
आतधकारयक सूचना य उजयुी प्राप्त होओस ्बने्न भनसाम यािी सूचनादाताको सॊयऺण य सॊवर्द्यन गनय 
Whistle blower Act को भस्मौदा य उजयुीकताय, साऺी य कभयचायीको सयुऺासम्फन्धी कामयर्वतध तमाय 
बएको छ । मस्तै, अनसुन्धान प्रर्िमाराई सयरीकयण सहज फनाउन अनसुन्धान तथा अतबमोजन 
कामयर्वतध (Standard operating Procedure) तनभायण गने प्रर्िमाको सरुुवात बएको छ । आमोगफाट 
दामय बएका भदु्दाहरूराई र्वश्वसनीम य प्रभाणभा आधारयत फनाउन अदारतका पैसराहरूको 
र्वश्लेषणात्भक अध्ममन गने कामयको सरुुवात गरयएको छ । आमोगप्रतत जनभानसभा सकायात्भक 
बावनाको र्वकास गनय, आमोगका काभ कायफाहीफाट ऩयेका सकायात्भक प्रबावहरूको प्रचायप्रसाय 
गनयका रातग अख्ततमाय ददग्दशयन एवभ ्नख्जयहरूको सॉगारो प्रकाशन गने अतबमानको प्रायम्ब गयेको 
छ । कभयचायीहरूभा सदाचायमिु सॊस्कद ततको र्वकास गयाउन आमोगरे आचायसॊर्हताराई 
ऩनुयावरोकन गयी कामायन्वमनभा ल्माएको छ । आमोगको भहत्वऩूणय कामयभध्मे अतबमोजन प्रर्िमाभा 
एकरूऩता ल्माउन अतबमोजन नीतत तमाय गने कामयको सभेत आयम्ब गयेको छ।मी नीततगत सॊशोधन 
य सधुायका कामयराई सभमभा नै सम्ऩन्न गयी कामयमोजनासर्हत प्रबावकायीरूऩभा कामायन्वमनभा 
रतगनेछ । 

   ११.२.२ सॊस्थागत सदुृढीकयणतपय को कामयददशा 
आमोग य अन्तगयतका कामायरमभा अनसुन्धान तथा तहर्ककातका कामयराई अनभुानमोग्म, तथ्मऩयक 
य वैऻातनक फनाउन अतबरेि व्मवस्थाऩनराई चसु्त य दरुुस्त याख्न प्रर्वतधको उऩमोग गने, स्वचातरत 
कामय सञ्चारन प्रणारीको सरुुवात गने, अनसुन्धानभा प्रर्वतधको उऩमोग गने सॊस्थागत प्रणारीको 
र्वकास गने, Intelligence Bureau राई सशि फनाउने, आमोगका कामायरमहरूराई अनसुन्धानभा 
सऺभ फनाउन सॊस्थागत सददृढीकयण गने यणनीतत आमोगरे तरएको छ । आमोग य अन्तगयतका 10 
वटा कामायरमहरूभा सऺभ य सददृढ अनसुन्धान प्रणारीको र्वकास गनय सॊस्थाहरूको ऩनुसंयचना गने, 
प्रान्तीम सॊयचनाअनसुाय स्वचातरत अतबरेि प्रणारी तथा अनसुन्धान य कामयसञ्चारन प्रणारीको 
र्वकास गनय य तनणयमभा सूचनाकतायको ऩहुॉच ऩरु् माउन तनम्नानसुायका कामय गरयनेछ :- 

क. आमोग य अन्तगयतका कामायरमहरूराई सॊघीम भान्मतानसुाय ऩनुसंयचना गने 

सॊवैधातनक भान्मताअनसुाय आमोगरे प्रदेशभा आफ्ना कामायरम स्थाऩना गनय स्ने प्रावधान यहेको 
छ । स्थानीम तहका जनताको सूचनाभा ऩहुॉच ऩरु् माउन, सेवाप्रवाहराई सहज य सयर फनाउन, 
स्थानीम सयकायको स्वशासन तथा शासकीम प्रफन्धराई ऩायदशॉ, जवापदेही य उियदामी फनाई 
स्थानीम तहफाटै सशुासन कामभ गनय प्रत्मेक प्रदेशभा आमोगका कामायरम स्थाऩना गनुय अतनवामय 
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यहेको छ बने स्थानीम जनप्रतततनतध तथा कभयचायीहरूभा सदाचायी सॊस्कायको र्वकास गयी 
नैततकरूऩभा सभेत जनताप्रतत जवापदेही फनाउनसभेत आमोगका कामायरम सशि हनुऩुने 
देख्िन्छ।अर्हरे आमोगअन्तगयत कामय सञ्चारनभा यहेका 10 वटा कामायरमहरूराई प्रादेख्शक 
सॊयचनाअनसुाय प्रत्मेक प्रदेशभा 1/1 वटाका दयरे यहने गयी 7 वटा कामायरम स्थाऩना गने 
कामयका रातग अध्ममन टोरीभापय त र्वश्लेषण बइयहेको छ ।  

ि. अनसुन्धान तथा कामयसञ्चारनभा स्वचातरत कामय प्रणारीको र्वकास  

अनसुन्धानराई र्वश्वसनीम, तथ्मऩयक य वऻैातनक फनाउन आमोगरे नवीन सूचना प्रर्वतधको 
उऩमोग गनय सरुुवात गयेको छ । आमोगभा कामययत जनशख्िराई प्रर्वतधभैरी फनाउन Internal 

Communication system रगामतका नवीनतभ सूचना प्रर्वतधको प्रमोगगयी प्रर्वतधभैरी 
कामयसॊस्कायभापय त आमोगको सभरहणभा कामयसम्ऩादन प्रणारीराई e-governance भा रैजाने 
आधायख्शरा फनाइएको य आमोगराई ऩूणय अटोभेसन प्रणारीभा रगी अनसुन्धान कामयभा सॊरग्न 
अन्म तनकामसॉगको सम्फन्धराई सभेत अन्तयसम्फख्न्धत फनाउन IT Infrastructure 

Development/Office Automation अध्ममन प्रततवेदनको तनभायण कामय अख्न्तभ चयणभा यहेको 
छ।त्मस्तै अनसुन्धान कामयराई वस्तगुत य प्राभाख्णक फनाउन आमोगरे CDR Analysis, I2 

Analysis, MIS, IT, Forensic Examination, Engineering Examination, Polygraph Examination 

रगामतराई प्रमोगभा ल्माएको छ । त्मसैरे आमोगफाट हनेु काभकायफाहीराई ऩूणय 
Computerized गयी  Less Paper को प्रमोग गने कामयराई तनयन्तयता य मसराई बर्वष्मभा      
E-governance ऩर्द्ततभा रैजाने आधायशीराका रूऩभा Online Data Entry System भा 
आवश्मकतानसुाय ऩरयभाजयन य सधुाय तथा  Video Conference राई ऩनु् सचुारु गने कामय गरयॉदै 
गएको छ । आमोगरे अनसुन्धानका तसरतसराभा आवश्मक सूचना सहज य सयर तरयकारे प्राप्त 
गनय, सयोकायवारा तनकामसॉग सहकामय गनय सूचनाभा सफैको सहज य सयर ऩहुॉचको र्वस्ताय गने 
गयी  Network Governance को र्वकास गने रक्ष्मसभेत तरएको छ । मी सफै कामयका रातग 
आमोगको सूचना तथा सञ्चाय र्वकाससम्फन्धी यणनीतत तमाय गयी कामायन्वमनभा रैजाने प्रण गयेको 
छ । 

मस्तै, सूचनादाता तथा उजयुीकतायरे आफ्नो चासोका उजयुीका र्वषमभा बएको कामयप्रगततको 
र्वषमभा जानकायी प्राप्त गनय सकोस ्बने्न उदे्दश्मरे स्वचातरत सूचना प्रणारीको र्वकास गरयनेछ। 
प्राप्त बएका उजयुी दतायदेख्ि प्रायख्म्बक छानतफन, र्वस्तदत अनसुन्धान, अतबमोजन य तहर्ककात तथा 
पर्छ्यौट प्रर्कमाभा Office Automation  र्वकास गने कामयको सरुुवात बएको छ ।  

ग. कामयसम्ऩादन व्मवस्थाऩन प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउने 

आमोगरे सॊवैधातनक दार्मत्व य ख्जम्भवायीराई ऩूया गनय नततजाभूरक कामयतातरका सर्हत 
अनसुन्धान य तहर्ककात व्मवस्थाराई व्मवख्स्थत फनाउनऩुने हनु्छ।आमोगको रक्ष्म, उदे्दश्म, 
नीतत तथा कामयनीततहरूराई कामायन्वमनभा रैजान आमोगरे र्वषमगत अनसुन्धानका कामयर्वतध 
तनभायण गयेको छ । आमोगरे ऻान, सीऩ, ऺभता बएका दऺ य नैततकवान कभयचायीहरूराई 
आमोगभा आभन्रण गने, आमोगको कामयऺ ेर य आवश्मकतानसुाय तनजहरूको कामयर्वश्लेषण गयी 
कामयर्ववयणसर्हत  ऩदस्थाऩन गने य तनजहरूभा कामयसम्ऩादन व्मवस्थाऩन प्रणारी  (Performance 

Management System ) य सदाचारयता व्मवस्थाऩन ऩर्द्तत (Integrity Management System) राई 
एकीकद त गयी भूल्माॊकन गनय सरुुवात गयेको हनुारे कभयचायीहरूभा सदाचाय सॊस्कद ततको र्वकास हुॉदै 
गई कामयसम्ऩादनभा सभेत गणुात्भक ऩरयवतयन आउॉदै गएको आमोगरे अनबुतूत गयेको छ । मर्ह 
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सदाचारयता य कामय व्मवस्थाऩन प्रणारीराई एकाकाय गयी कभयचायीहरूको भूल्माङ्कन गने 
ऩर्द्ततराई प्रबावकायी फनाउॉदै रैजाने, अनसुन्धानको तनख्ित कामय अवतधसर्हत छानतफन गनय, 
ऩरयभाणात्भक उऩरख्धध तोकी भाऩनमोग्म य वैऻातनक अनसुन्धान गनय आमोगको सभरहण 
कामयप्रगततको अद्यावतधक गने, साभूर्हक छरपर गने, उजयुीको प्रकद तत य र्वषमवस्तकुो गर्हयाई 
हेयेय साभूर्हक अनसुन्धान गने, फहऩुऺीम सयोकायवारा तनकामहरूसॉग छरपर गने, प्रभाणको 
सॊकरन य र्वश्लेषणभा र्वऻका यामराई उऩमोग गने ऩर्द्ततराई थऩ प्रबावकायी फनाइएको छ । 

घ.  Institutional Memory राई सॊस्थागत गने, प्रबावकायी अतबरेि व्मवस्थाऩनभा गने  

आमोगरे Institutional Memory राई आमोगको बावी सम्ऩख्ि तथा तनणयमको आधायका रूऩभा 
तरई सॊस्थागत गनयका रातग ऩूवय प्रभिु आमिु तथा आमिुहरूसॉग अनबुव आदान प्रदान गने, 
आमोगका भहत्वऩूणय कामय प्रर्िमा/घटना य तनणयमको र्टऩोट गयी सयुख्ऺत याख्न,े अदारतफाट 
बएका भहत्वऩूणय घटना पैसराहरूको तरख्ित तथा तडख्जटर अतबरेि याख्न,े आमोगफाट ददइने 
तातरभहरूभा भहत्वऩूणय घटनाहरूको आदान प्रदान गने । 

आमोगफाट सम्ऩादन हनेु कामयहरू सावयजतनक तनकामफाट हनेु भ्रष्टाचायजन्म कामयको फायेभा 
अनसुन्धान य तहर्ककातसॉग सम्फख्न्धत हनेु हनुारे फढी सॊवेदनशीर भातनन्छन ्। अनसुन्धानका 
तसरतसराभा र्वतबन्न तनकामफाट आमोगभा प्राप्त हनेु सूचनाहरू, सक्कर पाइरहरू, आमोगका 
तनणयमहरू, तहर्ककात तथा अतबमोजनसॉग सम्फख्न्धत कागजऩर य तभतसरहरूराई व्मवख्स्थतरूऩभा 
अतबरेिफर्द् गयी सयुख्ऺतसभेत गनुयऩने हनु्छ । आमोगका सूचनाभा सवयसाधायणको ऩहुॉच 
ऩरु् माउन, कामयप्रणारीराई चसु्त, दरुुस्त यािी र्वश्वसनीम फनाउन, अनसुन्धानभा ऩायदशॉ 
प्रणारीको र्वकास गयी प्रभाणमिु फनाई अतबमोजन गनयका रातगसभेत अतबरेिभा सूचना 
प्रर्वतधको प्रमोग अतनवामय शतयकारूऩभा यहेकारे आमोगरे प्रर्वतधको उऩमोगराई भहत्व ददएको  
छ । आमोगफाट अनसुन्धान य तहर्ककातका कामय सम्ऩन्न बई अनगुभनका रातग प्राप्त 
तभतसरहरू, ताभेरीभा गएका पाइरहरू तथा भदु्दा दामय बई ऩनुयावरोकन य ऩनुयावदेनको 
प्रर्िमाभा यहेको कागज प्रभाणहरूराई अनसुन्धानकताय, सऩुयीवेऺ क य तनणयमकतायरे तनणयमभा 
आवश्मकतानसुाय उऩमोग गनय, िोजेका फित तरुुन्त प्राप्त गनय एवभ ्राभो सभमसम्भ सयुख्ऺत 
गयी याख्न अतबरेि सॊकरन, व्मवस्थाऩन य र्वतयण कामयभा नवीन प्रर्वतधको प्रमोगभा आमोग 
प्रततफर्द् यहेको छ।  

ङ. बौततक ऩूवायधाय तथा स्रोत साधन व्मवस्थाऩन गने 

आमोगरे केन्रीम सॊयचना य अन्तगयतका कामायरमराई सदुृढीकयण गनय जोड ददएको छ। 
आमोगको केन्रीम कामयरमभा अनसुन्धान य तहर्ककात गनय अनकूुर वातावयण गने गयी 
आवश्मक बौततक ऩूवायधायको र्वकास गने, जस्तै सूचना प्रर्वतधसम्फन्धी नवीन साभरहणी, 
Intelligence Unit हरूराई स्रोतसाधन सम्ऩन्न फनाउने, प्रभाणभा आधारयत अनसुन्धान गने प्रचतरत 
साभरहणीको व्मवस्थाऩन गने, सफैको ऩहुॉच ऩगु्ने गयी सवायी साधनको प्रफन्ध, सयसपाइराई 
व्मवख्स्थत गने, कामयवातावयणराई नागरयकभैरी फनाउने, सफैको सूचना स्रोत साधनभा ऩहुॉच ऩगु्ने 
गयी प्रफन्ध तथा सन्ततुरत र्वतयण गनयभा जोड ददएको छ । त्मस्तै आमोग अन्तगयतका 
कामायरमहरूका कामायरमराई जनताको ऩहुॉच स्थानीम तहभा नै ऩगुोस ् बने्न उदे्दश्मरे 
अनसुन्धानभूरक साभरहणीको सभमभा उरधध गयाउने, तनभायणाधीन बवनराई सभमभा सम्ऩन्न गने 
गयी कामयिभ तम गयेको छ । 
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च. यणनीततक कामयिभहरूराई सदुृढीकयण तथा स्थानीमकयण गदै सॊस्थागत गने 

आमोगरे भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनय र्वगत राभो सभमदेख्ि तनयोधात्भक, प्रवर्द्यनात्भक य दण्डात्भक 
यणनीततक कामयिभहरू सञ्चारन गदै आएको छ। सशुासन कामभ गनय य भ्रष्टाचाय तनमन्रणका 
रातग जनचेतना अतबवदर्र्द् तथा अतबभिुीकयणभा जोड ददॉदै भ्रष्टाचायर्वरुर्द् नागरयक ऩरयचारन एवॊ 
सफै सयोकाय ऩऺहरूफीच सहकामय य साझेदायी तफस्तायका रातग र्वगतदेख्ि नै आमोगफाट र्वतबन्न 
प्रमासहरू हुॉदै आएका छन ्।  

छ. प्रवर्द्यनात्भक कामयिभराई सॊस्थागत गदै प्रबावकायीरूऩभा सञ्चारन गने 

प्रवर्द्यनात्भक कामयिभराई प्रबावकायी फनाउन सञ्चाय भाध्मभराई सशि औजायका रूऩभा 
तरइन्छ । र्वश्वभै मस्ता कामयिभ शासन प्रबावकारयताको सशि यणनीततका रूऩभा प्रमोग बएको 
अध्ममनरे देिाउॉछ।केन्माभा कानून कामायन्वमन, तनयोधात्भक र्िमाकराऩ य ख्शऺा भापय त 
सदाचाय प्रवर्द्यन तथा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनय सदाचाय तथा भ्रष्टाचाय तनमन्रण आमोगरे कानून 
कामायन्वमन, तनयोधात्भक उऩामहरू य शैख्ऺक गततर्वतधहरू सञ्चारनका रातग अतधकाय प्राप्त गयेको 
देख्िन्छ । नाइजेरयमारे र्वद्याथॉहरूसॉग तथा अन्म व्मख्िहरूसॉग अन्तयर्िमा गयेको देख्िन्छ बने 
बटुानरे भ्रष्टाचायर्वरुर्द् असर्हष्णतुा अतबवदर्र्द्का रातग साभाख्जक तभतडमा तथा भूरधायका 
तभतडमाहरूसॉग प्रबावकायी सभन्वम गने, अतधवाचन नीतत तथा IEC (Information, Education and 

Communication) साभरहणीहरूको र्वकासका रातग अन्म ऺेरहरूसॉग तनकटस्थ तरयकारे कामय 
गयेको देख्िन्छ । आमोगरे सभेत प्रवर्द्यनात्भक कामयिभराई जोड ददॉदै साभदुार्मक ख्शऺा, 
फैठक, अन्तयर्िमा, प्रचाय प्रचायका साभरहणी र्वतयण गदै आएको छ । सशुासन य सदाचारयता 
अतबवदर्र्द्का रातग मसराई भहत्वऩूणय यणनीततका रूऩभा तरॉदै आमोगरे आगाभी ददनभा र्वद्यारम 
तथा ्माम्ऩस स्तयभा अध्ममनयत र्वद्याथॉहरू, इख्न्जतनमय, प्राध्माऩक, ख्शऺक, भेतडकर डा्टय 
आदद जस्ता व्मावसार्मक सॊगठनभा आफर्द् सदस्महरू, स्थानीम तहभा कामययत कामयकायी प्रभिु, 

सख्चव, र्वतबन्न उऩबोिा सभूह तथा उऩबोिा भञ्चका ऩदातधकायीहरू, सॊसद सदस्म तथा सॊसदीम 
सतभततका ऩदातधकायीहरूसॉग सहकामय अतबवदर्र्द् गदै प्रख्शऺण, फहस, ऩैयवी, प्रसायण य प्रकाशन,  

सूचना आदान प्रदान, जानकायी सॊप्रेषण, असर अभ्मासहरूफाये छरपर, प्रततमोतगतात्भक कामयिभ, 
अन्तयर्िमा, गोष्ठी, सेतभनाय, भ्रष्टाचाय प्रततयोधी बावना र्वकास गनय य भ्रष्टाचायर्वरुर्द् जनभत तमाय 
गनय र्वतबन्न सयसाभरहणी प्रदशयन तथा र्वतयण गने कामयराई अतबमानका रूऩभा सञ्चारन गने रक्ष्म 
तरएको छ । 

ज. तनयोधात्भक कामयिभहरूराई सॊस्थागत फनाउने   

आमोगरे सयकायी तथा अधय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरूसॉगको सहकामयभा कामयिभ सञ्चारन गने गयी 
भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग प्रवर्द्यनात्भक य तनयोधात्भक अवधायणाऩर तमाय गयेको छ।र्वशेष 
गयी यार्ष्डम सदाचाय ऩर्द्ततको र्वकास गनय यार्ष्डम नैततकता य तनष्ठा नीतत (National Ethics and 

Integrity Policy) तमाय गने, प्रत्मेक भन्रारम/र्वबागहरूभा सदाचाय इकाइ गठन गयी Integrity 

Officer तो्ने व्मवस्था गने, Citizen Juiry गठन गयी सावयजतनक र्वकास तनभायण कामयको 
अनगुभन तथा भूल्माॊकनभा राबरहणाही ऩऺको सहबातगता सतुनख्ित हनेु ऩर्द्तत र्वकास गने, भ्रष्टाचाय 
हनुस्ने जोख्िभऩूणय ऺेरहरूको ऩर्हचान गयी तत ् तत ् ऺेरहरूको Corruption Prevention 
Guidelines (CPG) तमाय गनय ऩहर गने, Corruption Prevention Guidelines (CPG) 

कामायन्वमनको तनमतभत अनगुभन गने प्रणारीको र्वकास गने, र्वतबन्न तनकामहरूका सेवा सॊचारन 
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कामयर्वतधहरूको ऩनुयावरोकन तथा ऩरयभाजयन गने, र्वतबन्न भन्रारम/तनकामहरूभा गठन बएका 
सावयजतनक िरयद इकाइहरूफाट तनधायरयत कामय सम्ऩादन बए नबएको (Functional) र्वषमभा 
तनमतभत अनगुभन गने, भ्रष्टाचायका जोख्िभऩूणय ऺेरहरूको ऩर्हचानका रातग अध्ममन गने य 
त्मस्ता ऺेरहरूभा आमोगको तनगयानी फढाउने, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट 
सॊचातरत कामयको प्रबावकारयता भाऩनका सूचकहरू र्वकास गयी अध्ममन अनसुन्धान गने, 
आचायसॊर्हता, कामयर्वतध तथा कामयमोजनाहरूको कामायन्वमनको अवस्थाफाये तनयन्तय अनगुभन गने 
ऩर्द्ततको र्वकास गने,  र्वतबन्न तनकामहरूफाट आमोगको तनणयम कामायन्वमनको अवस्थाफाये 
तनमतभत अनगुभन गने य मसको प्रबावफाये आवतधक सभीऺा गने, सफै तनकामहरूभा 
ऺततऩूततयसर्हतको नागरयक फडाऩर याख्न ेव्मवस्थाराई प्रबावकायी रूऩभा कामायन्वमन गने, गयाउने, 
सफै सावयजतनक तनकामहरूरे आफ्नो काभ कायफाहीभा ऩायदख्शयता य जवापदेर्हता कामभ याख्न े
व्मवस्था गने, सेवा प्रवाहभा सॊरग्न हनेु प्रत्मेक सयकायी तनकामहरूभा Corruption Risk 

Assessment (Corruption Audit) ऩर्द्ततको र्वकास गने गयी कामयिभ तमाय गने । 

1१.२.३ भानवीम सॊसाधन व्मवस्थाऩन गने कामयददशा 
सॊगठन र्वकासभा सवोऩरय बतूभका यहने जनशख्ि नवयि सञ्चाय प्रवाह गयाउने भाध्मभ ऩतन हो। 
प्रर्वतधको र्वकाससॉगै भ्रष्टाचायजन्म कामयभा देख्िएका र्वतबन्न रूऩहरूराई तनमन्रण गयी सशुासन 
कामभ गनय तथा कामयसम्ऩादनराई प्रबावकायी य नततजाभूरक फनाउन आमोगभा कामययत भानवीम 
जनशख्ि दऺ हनुऩुने आवश्मकताराई भहससु गयी आमोगरे भानवीम सॊसाधन व्मवस्थाऩन गने 
यणनीततक अवधायणा रागू गयेको छ । आमोगरे कभयचायीहरूभा यहेको पयक पयक र्कतसभको 
ऻान, सीऩ, अनबुव, गणु य ऺभताको ऩर्हचान य र्वकास गनय प्रततबा व्मवस्थाऩन (Talent 

Management) गने,  सॊगठनभा सूचना य ऻानको प्रातप्त, प्रशोधन, बण्डायण, सञ् चाय य र्वकास गयी 
सॊगठनात्भक तसकाइका भाध्मभफाट कामयसम्ऩादनभा अतबवदर्र्द् गने ऻानको व्मवस्थाऩन 
(Knowledge Management),  सॊगठनको कामय सम्ऩादनसॉग सम्फख्न्धत र्वर्वध र्वषमहरूभा 
अध्ममन अनसुन्धान (Research & Development) गने य तसकाइ य अध्ममनराई प्रोत्सार्हत गने 
वातावयण तमाय गनय तसकाइ सॊगठन (Learning Organization), सभावेशी र्वकास य र्वर्वधताको 
सम्भान गयी सॊस्काय र्वकास (Culturally Competent) गने गयी र्वर्वधता व्मवस्थाऩन (Diversity 

Management) गने र्वषमभा जोड ददएको छ।  

त्मस्तै कभयचायीराई गैयभैदरक उऩामहरूभापय त सॊगठनतबर र्टकाई अऩेख्ऺत प्रततपर प्राप्त गने 
उदे्दश्मरे सॊगठन ऩनुसंयचना तथा कभयचायीहरूको दयफन्दी ऩनुयावरोकन गनय भानव सॊसाधन 
व्मवस्थाऩन य र्वकासम्फन्धी अध्ममन प्रततवेदन तमाय गयेको छ । आमोगरे तातरभराई 
व्मवख्स्थत य प्रबावकायी फनाउन अनसुन्धान तथा अतबमोजनसम्फन्धी आधायबतू तातरभको रातग 
कामयर्वतध य वदेैख्शक तातरभभा भनोनमन गने भाऩदण्ड तमाय गयी कामायन्वमनभा ल्माएको छ । 
जनशख्ि र्वकासको उदे्दश्म काभकायफाहीफाये साभान्म जानकायी ददने, अनसुन्धानसम्फन्धी ऻान, 
सीऩ तथा ऺभताको सदुृढीकयण य सहजीकयण गने, भ्रष्टाचायजन्म कामयको अनसुन्धानभा र्वदेशी 
अनबुव आदानप्रदान गने तथा अतबमोजन य तहर्ककात गने जस्ता र्वषमभा तनयन्तय तातरभ प्रदान 
गयी र्वशेष ऻान, सीऩ य ऺभतारे दतिर तथा नैततकवान जनशख्िको उत्ऩादन य ऩरयचारन गने 
यहेको छ।अन्तत् आमोगफाट दामय हनेु भ्रष्टाचायजन्म भदु्दाहरूभा अतधकतभ सपरता प्राप्त गयी 
आमोगप्रततको जनर्वश्वास फढाउने ध्मेम यहेको छ । 
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आमोगरे आगाभी ददनभा कामययत जनशख्िको ऺभता अतबवदर्र्द्का रातग आवश्मकताको ऩर्हचान 
गयी सोही आधायभा भानव सॊसाधन र्वकास गनय तनम्न र्वषमभा जोड ददई कामयमोजना तमाय 
गयेको छ्- 

क.  कामय फाॉडपाॉड य प्रऺऩेण गने (Grouping Jobs and Projection)- अनसुन्धान, अतबमोजन, 
व्मवस्थाऩन, तनयोधात्भक, प्रवर्द्यनात्भक, सऩोटय सतबयस, प्रर्वतध व्मवस्थाऩन य कभयचायीहरूको 
ऺभता, मोग्मता, सीऩ, अनबुव आदद र्वषमभा प्रऺऩेण गने। 

ि.  सॊगठन तनभायण- भहाशािा/कामायरम/अनसुन्धान टोरी आददको सॊगठनात्भक स्वरूऩ 

ऩनुयावरोकन गयी आवश्मकताका आधायभा उऩमिु कभयचायीहरूको चमन गने। 

ग.  व्मावसार्मक र्वकास कामयिभ (Professional Development Program)- अतबभिुीकयण 
तातरभ सॊचारन, आधायबतू अनसुन्धान तातरभ सॊचारन, वैदेख्शक तातरभ सम्बाव्मता 
अध्ममन, िोजी तथा सॊचारन, यार्ष्डम य अन्तयायर्ष्डम तहका र्वशेष अनबुव आदानप्रदान, 
भ्रष्टाचायका दृर्ष्टकोणरे जोख्िभमिु ऺेरको अनसुन्धानसम्फन्धी तातरभ प्रदान गने, प्रभिु 
आमिु तथा आमिुहरूफाट नीततगत सझुाव तरने ददने प्रफन्ध गने, र्वषमगत तातरभहरूको  
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गने Training Manual र्वकास गयी सावयजतनक िरयद, तनभायण, 
फैंर्कॊ ङ, रेिा तथा याजश्व, बतूभ प्रशासन, सूचना प्रर्वतध/पोयेख्न्सक/सफ्टवेमय एवभ ् ख्स्टङ 
अप्रेसन/इन्टेतरजेन्सरगामतका र्वषमभा तातरभ ददने गयी यणनीततको र्वकास गयेको छ । 

घ. वदख्ि र्वकास कामयिभ (Career Development Program)- राभो अवतधको तातरभको िोजी 
(Long term courses, training), अध्ममन भ्रभण (Study Tour High Level, Senior Level, 

Mid-Level Officer), व्मावसार्मक कोसयहरूको िोजी (Professional Training Courses), 
प्राख्ऻक कोसय अध्ममनको सॊबाव्मता िोजी (Academic Courses related to Job nature), 
स्वदेशी/र्वदेशी शैख्ऺक सॊस्थासॉगको सम्फन्ध, सहकामयको सम्बावना िोजी, अध्ममनको रातग 
उऩमिु उम्भेदवायको छनौट  (Selection of Candidates), 

ङ. अवकाश मोजना (Retirement Program)- अवकाश प्राप्त कभयचायीको ऻान, सीऩको उऩमोग,   
हस्तान्तयणका मोजना तथा कामयिभहरू तनभायण य कामायन्वमन गने आदद । 

११.२.४ अनसुन्धान, अतबमोजन तथा तहर्ककातराई प्रबावकायी फनाउने कामयददशा 
मस सम्फन्धभा आन्तयायर्ष्डम प्रमासहरूको अध्ममन गदाय Malaysian Anticorruption Commission 
(MACC), भरेतसमारे Public Opinion नततजाका आधायभा प्रत्मेक वषय कामयिभ तथा नीततहरूभा 
ऩरयवतयन गदै रैजाने, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), तसॊगाऩयुरे Law 

Enforcement, Prevention and Education राई भ्रष्टाचाय तनमन्रणका प्रभिु यणनीततको रूऩभा 
तरएको, Directorate on Corruption and Economic Crime, (DCEC), फोत्सवानारे Assignment 

Studies हनेु तथा Corruption Risk Assessment, Corruption Prevention Group, Code of Conduct 

भापय त भ्रष्टाचायका सम्बाव्म ऺेरहरूको तनमतभत अनगुभन, तनयीऺण तथा तनगयानी गयी भ्रष्टाचाय 
हनैु नददनेतपय  सजक, Anti-corruption Commission, बटुानरे भ्रष्टाचायका जोख्िभ ऺेरको ऩर्हचान 
य तनयाकयणका रातग ऩाठ्यिभभा तनष्ठा य सदाचायसम्फन्धी र्वषमवस्त ु सभावेश, यार्ष्डमस्तयभा 
सवेऺण य अनसुन्धान गने, आध्माख्त्भक, अनसुन्धानभूरक तथा शैख्ऺक सॊस्थाहरूसॉगको सहकामयभा 
भ्रष्टाचाय सम्फन्धभा प्रभाणभा आधारयत अनसुन्धान गने जस्ता कामय गयेको देख्िएको छ । मसका 
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रातग आमोगरे सभेत भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन कामभ गनय अनसुन्धान, अतबमोजन तथा 
तहर्ककातराई प्रबावकायी फनाउने तर उल्रेख्ित कामय गने गयी कामयददशा तम गयेको छ :- 

  क.  वऻैातनक य प्रभाणभा आधारयत अनसुन्धान ऩर्द्ततको र्वकास गने 

आमोगको सॊवैधातनक दार्मत्व नै अनसुन्धान य तहर्ककात गने बएको हनुारे 
कामयसम्ऩादनस्तयराई नततजाभूरक फनाउन, र्वश्वस्तयभा प्रचतरत अनसुन्धान ऩर्द्ततको प्रमोग 
गदै अन्तयायर्ष्डमस्तयको र्वश्वसनीमता य तमाती कभाउन, आमोगभा प्राप्त उजयुी, र्वश्लेषण, 
प्रायख्म्बक छानतफन, र्वस्तदत अनसुन्धान य अतबमोजन गने सफै प्रर्िमा वैऻातनक तथा प्रभाणभा 
आधारयत हनुऩुने हनु्छ । मसका रातग आमोगरे सयोकायवारा तनकामफाट बयऩदो सूचना 
सॊकरन गने, वैऻातनक तरयकारे तथ्महरूको प्रशोधन,  र्वश्लेषण य प्रवाह गनय दऺ जनशख्िको 
र्वकास य उऩमोग गने य आधतुनक प्रर्वतध य उऩकयणको बयऩयु प्रमोग गने ऩर्द्ततको र्वकास 
गनय अनसुन्धानभा साभान्म आधायख्शरा िडा गयेको छ । भ्रष्टाचाय य सेवा प्रवाहको 
सम्फन्धको अवस्था अध्ममन गनय भ्रष्टाचाय व्माप्त ऺेरभा सेवारहणाहीका धायणाराई सभेट्ने गयी 
आमोगरे शासकीम व्मवस्था य सेवाप्रवाह र्वषमभा अध्ममनको सरुुवात गरयसकेको छ । 
मस्तै, बयऩदो य प्रबावकायी तथ्म सॊकरन गने, अनसुन्धानभा राग्ने सभमावतध घटाउन य 
अनसुन्धानको नततजाका कायण आमोगफाट दामय भदु्दाभा अतधकतभ सपरता प्राप्त गने 
आमोगभा Digital Forensic Lab and Engineering Lab को स्थाऩना गयी कभयचायीराई 
तातरभसर्हत दऺ फनाइएको तथा Digital Forensic Operational Manual तमाय गयी 
अनसुन्धानसभेत सरुु बएको  छ । बावी ददनभा मसको प्रबावकारयता अझै फढाउन 
अनसुन्धानभा दऺ र्वऻहरूको उऩमोग गदै भ्रष्टाचाय व्माप्त बएका ऺेरभा अध्ममन अनसुन्धान 
गने, सशुासन य सेवा प्रवाहभा यहेको जनर्वश्वाससम्फन्धी सबेऺण गने, आमोगको 
काभकायफाहीराई प्रबावकायी फनाउने सम्फन्धभा जनधायणाको सॊकरन य र्वश्लेषण गने तथा 
मसका रातग मस्ता ऺेरभा अनसुन्धान गनय दऺ सॊस्थाहरूसॉग सहकामयसभेत गने य सो प्रातप्त य 
नततजाका आधायभा नमाॉ नीतत कामयिभ तम गने यणनीतत आमोगरे तरएको छ । 

 ि. भ्रष्टाचाय व्माप्त ऺरेको ऩर्हचान गयी ती ऺरेभा आमोगको तनगयानी फढाउने 

  आमोगरे र्वगतका वषयदेख्ि नै त्मस्ता सम्बार्वत जोख्िभका ऺेरभा तनगयानी फढाउॉदै आएको 
छ । गत वषय आमोगरे त्मस्ता ऺेरभा ख्स्टङ अप्रसेन गरयसकेको छ । आमोगभा ऩयेका 
उजयुीहरूको सॊतमा, जनगनुासो फढी आउने ऺेर य अनसुन्धान तथा तहर्ककातफाट प्राप्त 
प्रभाणसभेतका आधायभा भ्रष्टाचायजन्म कामय य अतनमतभतता फढी हनेु ऺेरभा आमोगको 
हस्तऺेऩ अतनवामय देख्िएको छ । सॊघीमता कामायन्वमनका सन्दबयभा स्थानीम सयकायहरू 
सॊस्थागत नबइसकेको य फनु्नऩने कानूनी सॊयचना ऩतन तमाय नबएको सन्दबयभा शासकीम 
व्मवस्थाराई सॊस्थागत गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने कामय थऩ चनुौतीऩूणय फनेको, कानूनका 
तछरहरू िोजी सभमको भौका उठाउने कामय फढ्दै गएको,  सॊिभणकारको अनखु्चत पाइदा 
तरने प्रवदख्िको तनमन्रणभा र्वशेष जोड ददनऩुने आवश्मकताराई भध्मनजय गदै Corruption 

Prone Zone हरूको ऩर्हचान गनय  Corruption Risk Assessment गने तथा सम्बार्वत 
जोख्िभका ऺेरहरूभा सघन अनगुभन गनय यणनीततक कामयमोजना तमाय गयेको छ । मसयी 
ऩर्हचान बएका भ्रष्टाचायजन्म जोख्िभऩूणय ऺेरको योकथाभ य तनमन्रणका प्रवर्द्यनात्भक, 
सॊयऺणात्भक य दण्डात्भक यणनीतत सर्हतका आवश्मक कामयिभ तम गरयनेछ ।  
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ग.  भ्रष्टाचायर्वरुर्द् र्िमाशीर सॊघसॊस्थाहरूसॉग सम्फन्ध एवॊ सहकामय प्रवर्द्यन गने 

शासन सञ्चारन य व्मवस्थाऩनभा सिीमरूऩभा सहबागी सयकाय, तनजी ऺेर य नागरयक 

सभाजको सिीम सहबातगता, सहकामय य सभन्वमफाट भार भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन 
कामभ गनय सर्कन्छ । र्वश्वभै सॊगदठत अऩयाधका रूऩभा भौराएको भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनय 
यार्ष्डम तथा अन्तयायर्ष्डम सहकामय य सभन्वम (Co Governance and Network Governance) को 
अतत आवश्मकता यहेको हनु्छ । थाइल्माण्डको Office of the National Anti-Corruption 

Commission (NACC) रे  Develop collaboration between anti-corruption organizations 

and the networks of international organization बने्न यणनीतत नै यािी र्वतबन्न तनकाम 
सख्म्भतरत Ethics and Integrity Promotion and corruption Prevention Group  भापय त प्रत्मऺ 
रूऩभा तनयोधात्भक तथा प्रवर्द्यनात्भक कामयिभहरू सञ्चारन गयेको देख्िन्छ । मसका रातग 
र्वतबन्न देशको अध्ममनफाट भूरत् दण्डात्भक, तनयोधात्भक तथा प्रवर्द्यनात्भक 
कामयिभहरूराई नै अख्घ फढाइएको देख्िन्छ । भ्रष्टाचायजन्म कामयका र्वरुर्द् शून्म 
सहनशीरता कामभ गने, ऩायदशॉ, ख्जम्भेवाय य जवापदेही कामयको प्रवर्द्यनभापय त सशुासन 
कामभ गने य सदाचारयता प्रवर्द्यन गने कामयभापय त भाऩनमोग्म कामय गयेका याज्महरूसॉग 
कूटनीततक तहभा अन्तयसम्फन्धको र्वकास गने कामयराई आमोगरे प्राथतभकताभा यािेको 
छ।त्मस्तै सशुासनमिु कामयभा र्िमाशीर यहेका स्वदेशी तथा र्वदेशी सॊघसॊस्थाहरू य 
नागरयक सभाजसॉग सभेत सहकामयको र्वकास गने कामयिभराई जोड ददएको छ । मसका 
रातग आमोगरे अन्तयदेशीम वदेैख्शक भ्रभणहरूको आदानप्रदान गने, अन्तयायर्ष्डम तहभा 
आमोजना गरयएका कामयिभभा सहबातगता जनाउॉदै आफ्नो प्रततफर्द्ता जाहेय गने, र्वतबन्न सॊघ 
सॊस्थाहरूसॉग छरपर, अन्तर्िय मा गदै अन्तयायर्ष्डम सम्फन्ध तथा सहकामय अतबवदर्र्द्सम्फन्धी 
कामयहरूभा सभेत तनयन्तय जोड ददनेछ । 

घ.  अतबमोजनसम्फन्धी कामयराई स्ऩष्ट व्मवस्था गयी एकरूऩता ल्माउने 

सावयजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे कानूनफभोख्जभ भ्रष्टाचाय भातनने कुनै काभ गयेको 
देख्िएभा त्मस्तो व्मख्ि य सो अऩयाधभा सॊरग्न अन्म व्मख्िउऩय अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग, आमोग अन्तगयतका कामायरम एवॊ सम्फख्न्धत अनसुन्धान अतधकद तरे 
अनसुन्धान य तहर्ककात गयी कानूनफभोख्जभ अतधकाय प्राप्त अदारतभा भदु्दा दामय गदाय गरयने 
अतबमोजनसम्फन्धी कामयराई भागयदशयन गनय आवश्मक देख्िएको छ । अतबमोजनसम्फन्धी स्ऩष्ट 
नीततको अबाव यहेको सन्दबयभा अनावश्मक भदु्दाभा अतबमोजन गने प्रवदख्िको अन्त्म गनय, 
आमोग य भातहतका सफै कामायरमहरूको तनणयमभा एकरूऩता कामभ गनय, अतबमोजन 
सम्फन्धभा यहेका अस्ऩष्टता य दद्वर्वधा हटाउनऩुने आवश्मकता सभेत यहेको छ । मसफाट 

ऩमायप्त प्रभाणको आधायभा भार भदु्दाभा अतबमोजन हनेु हुॉदा भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दाको 
सपरताको प्रततशतभा वदर्र्द् हनेु, आमोगको काभ प्रबावकायी य एकरूऩताऩूणय हनुकुा साथै 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दाभा सपरताको प्रततशतभा वदर्र्द् हुॉदा आमोगप्रततको जनर्वश्वासभा वदर्र्द् हनेु 
अऩेऺासर्हत अन्म भरुकुहरूरे अवरम्फन गयेका ऩर्द्तत य अभ्मासहरू सभेत र्वश्लेषण गयी 
नेऩारको र्वद्यभान कानून, अभ्मास य सम्भातनत अदारतफाट प्रततऩाददत तसर्द्ान्तहरू सभेतराई 
दृर्ष्टगत गयी आमोगरे अतबमोजन नीतत तमाय गयी कामायन्वमनभा ल्माउन रागेको छ । 
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   ङ.  अदारतफाट प्रततऩाददत नख्जयहरूको सॉगारो प्रकाशन तथा तरुनात्भक अध्ममन, र्वश्लेषण गने  

आमोगरे अनसुन्धानफाट प्राप्त प्रभाणका आधायभा अदारतभा दामय गयेका भदु्दाहरूको पैसरा 
गने िभभा अदारतरे र्वतबन्न नख्जय तथा तसर्द्ान्तहरूको प्रततऩादन गयेको हनु्छ । त्मस्ता 
नख्जयहरूराई बावी ददनभा दामय हनेु भदु्दाहरूभा प्रभाणका रूऩभा उऩमोग गने, आमोगराई 
असपर फनाइएका भदु्दाहरूका कायण, आधाय य प्रभाण अध्ममन, र्वश्लषेण य भनन गनय, 
र्वषमको प्रकद तत य र्वर्वधताअनसुाय पयक तरयकारे अनसुन्धान गनय तथा भदु्दा तथा अतबमोजन 
कामयभा एकरूऩता ल्माउन एवभ ्थऩ प्रभाणहरूको िोज य प्रमोग गनयका रातग आवश्मक ठानी 
आमोगरे अदारतफाट प्रततऩाददत नख्जयहरूको सॉगारो प्रकाशन गने कामयराई अख्न्तभ चयणभा 
ऩरु् माएको छ। मसफाट आमोगरे भ्रष्टाचायजन्म कामयभा तरुनात्भक अध्ममन य र्वश्लेषण गने 
कामयभा सभेत उऩमोगी हनेु ठानेको छ । 

च.  ऩनुयावदेन ऩनुयावरोकन गने/नगनेसम्फन्धी स्ऩष्ट कामयर्वतध य भाऩदण्डको र्वकास गने 

आमोगरे अनसुन्धान य तहर्ककातको कामय सम्ऩन्न गयी आमोगको तनणयमअनसुाय र्वशेष 
अदारतभा भदु्दा दामय गने गदयछ । र्वशेष अदारतरे पैसरा गदाय साऺी प्रभाणको अदारतभा 
उऩख्स्थत नबएका कायण आमोगरे ऩेश गयेका प्रणाणहरू बेरयपाइ हनु नस्दा 
आमोगर्वरुर्द्को प्रभाणका रूऩभा तनणयम गरयददने य ऩनुयावेदन जाॉदा प्रभाणको अबावभा 
सपरता नहनु स्ने तथा सवोच्चभा ऩनुयावरोकनभा जाने सम्फन्धभा सभेत अनभुानका बयभा 
जानऩुने देख्िएको छ । आमोगरे आगाभी ददनभा प्रभाणको बाय हेयी ऩनुयावेदन य 
ऩनुयावरोकनभा जाने नजानेसम्फन्धी र्वषमभा एकरूऩता ल्माउन अन्तयायर्ष्डम तहभा प्रततऩाददत 
तसर्द्ान्त, अर्हरेसम्भका अभ्मास, प्रचतरत भाऩदण्डसभेतको अध्ममन गयी स्ऩष्ट भाऩदण्ड तमाय 
गनेछ ।  

छ.  योक्का पुकुवा गने नगनेसम्फन्धी स्ऩष्ट कामयर्वतध तमाय गने 

अनसुन्धानका तसरतसराभा आमोगफाट योक्का याख्िएका जग्गा, सम्ऩख्ि, नागरयकता, 
याहदानीरगामतका भहत्वऩूणय सम्ऩख्िहरूको सभमभा पुकुवा गनेसम्फन्धी स्ऩष्ट तनदेख्शकाको 
अबाव यहेको, अनसुन्धान प्रर्िमा राभो बएको िण्डभा पुकुवा हनु नस्ने,  पुकुवा गने 
व्मख्िरे तनख्ित सभमतबर तनवेदन नगने तथा र्ढरो अनयुोध गने प्रवदख्िसभेत देख्िएकारे योक्का 
याख्िएको सम्ऩख्िको एकभषु्ठ र्ववयणराई अतबरेिका रूऩभा याख्न ेएकद्वाय प्रणारीको र्वकास 
गने तथा तनख्ित काननुी र्वतध य प्रर्िमा अऩनाई पुकुवा गने ऩर्द्तत फसाउने कामयर्वतध तमाय 
गरयनेछ । 

११.२.५ सेवा प्रवाहभा सदाचायभूरक सॊस्कद ततको र्वकास य ऩरयवततयत कामयव्मवहायको अनगुभन गने 
कामयददशा 
सॊमिु याष्डसॊघरे सन ् 1970 को दशकदेख्ि सावयजतनक जीवनभा नैततकताका भाऩदण्डहरूका 
फायेभा र्वशेष जोड ददएको देख्िने, भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अन्तयायर्ष्डम भहासख्न्ध, 2003 को धाया 8 
भा सावयजतनक अतधकायीहरूको आचायसॊर्हतासम्फन्धी व्मवस्था गयेअनरुूऩ र्वतबन्न देशहरूरे 
Integrity  सम्फन्धी व्मवस्था गयेका छन ्। भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनय Malaysian Anticorruption 

Commission (MACC), भरेतसमारे Integrity officer को व्मवस्था गयी भ्रष्टाचाय फढी हनेु 
कामायरम/ऺेरहरूभा फढीभा २ वषयका रातग काभ गने गयी िटाउने, Corrupt Practices 

Investigation Bureau (CPIB), तसॊगाऩयुरे Integrity, Teamwork  and Devotion to duty राई Core 
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Value को रूऩभा तरएको, Anti-corruption Commission, बटुानरे भ्रष्टाचायका जोख्िभ ऺेरको 
ऩर्हचान य तनयाकयणका रातग ऩाठ्यिभभा तनष्ठा य सदाचायसम्फन्धी र्वषमवस्त ु सभावेश गयेको 
देख्िन्छ बने नेऩाररे सशुासन (सञ्चारन य व्मवस्थाऩन) सम्फन्धी ऐन, 2064 य तनमभावरी 
2065 को व्मवस्था गयी कामायन्वमनभा ल्माएको तथा तनकामगत आचायसॊर्हताहरू फनाएको 
देख्िए ऩतन प्रबावकायीरूऩभा कामायन्वमन हनु सकेको छैन । सयकायरे आमोगको गत वषयको 
सझुावराई कामायन्वमन गदै सावयजतनक ऺेरभा सदाचारयतासम्फन्धी नीतत ल्माउने घोषणा गयेको 
छ। अत् अन्म देशका भ्रष्टाचाय तनवायण गने तनकामरे सभेत सदाचारयताभापय त सशुासन कामभ 
गनय जोड ददएको, अन्तयायर्ष्डम प्रततफर्द्ताअनरुूऩ सावयजतनक ऩदातधकायीहरूराई सदाचायसम्फन्धी 
तनमभहरूको ऩरयऩारन गने गयाउने कामयभा आमोगको ऩतन दार्मत्व यहेको देख्िएकारे सावयजतनक 
ऩदातधकायीफाट हनेु भ्रष्टाचायजन्म कामय य अतनमतभतता तनमन्रण गनय, ऩरयवाय, सभाज य याष्डराई नै 
सदाचाय ऩर्द्ततभा र्हॉडाइ देशको सन्ततुरत य स्वच्छ र्वकास गयी सशुासन कामभ गनय आमोग 
प्रततफर्द् यहेको छ । मसका रातग आमोगरे व्मावसार्मक य सॊगदठत ऺेरको आचायसॊर्हताको 
अनगुभन गने, सावयजतनक ऩदातधकायीरे ऩारन गनुयऩने सदाचारयता य आचायसॊर्हताहरूसम्फन्धी 
प्रवर्द्यनात्भक कामयिभ सञ्चारन गने, कभयचायीहरूको कामयसम्ऩादनस्तयको तनगयानी गने तथा 
उनीहरूको सावयजतनक जीवनऩर्द्ततको अध्ममन गनय र्वशेष जोड ददनेछ ।  

११.३ आमोगको प्रततफर्द्ता 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग  सावयजतनक ऩदातधकायीरे गयेका भ्रष्टाचायजन्म कामयभा अनसुन्धान 
य तहर्ककात गयी भदु्दा दामय गने सॊवैधातनक तनकाम हो । मसरे शासकीम प्रबावकारयता कामभ गनय 
भ्रष्टाचाय तनमन्रणका दण्डात्भक, उऩचायात्भक य प्रवर्द्यनात्भक यणनीततहरूको कामायन्वमन गदै 
सशुासनमिु ससुभ्म सभाजको स्थाऩना गनय भहत्वऩूणय सॊवधैातनक दार्मत्व य ख्जम्भेवायी तनवायह गदै आएको 
छ।आमोगरे भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अन्तयायर्ष्डम भहासख्न्ध, आमोगको सॊस्थागत यणनीतत, भ्रष्टाचाय तनमन्रण ऐन 
तथा तनमभावरी य आमोगको ऐन तथा तनमभावरी रगामतका यार्ष्डम अन्तयायर्ष्डम कानूनी प्रावधानअन्तगयत 
यही अनसुन्धान य अतबमोजनभा र्वगत सभमदेख्ि कामय गदै आएको छ । मस िभभा सावयजतनक सेवा 
प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन, सदाचारयता कामभ गनय य ससुॊस्कद त सभाजको स्थाऩना गनय अनवयतरूऩभा 
सेवायत यहेको र्वषम अकाट्य यहेको छ । सॊवैधातनक दार्मत्व य ख्जम्भेवायीराई इभान्दारयताका साथ ऩूया 
गनय नीततगत, कानूनी, सॊस्थागत य व्मावहारयक सधुायभा सभेत तनयन्तयता ददइयहेको छ । आमोग य 
अन्तगयतका 10 वटा कामायरमरे सेवाप्रवाहराई जनस्तयभा ऩरु् माई शासनका भातरक जनताका गनुासा 
सनेुय सभमभा नै सम्फोधन गरययहेका छन ् । र्वद्यतुीम शासन कामभ गने आधायख्शरा प्रदान गनय 
आमोगभा स्वचातरत प्रणारीको सरुुवात गरयएको, सशुासन य सेवाप्रवाहको प्रबावकारयता सम्फन्धभा 
अध्ममन अनसुन्धानरे प्रवेश गयेको, प्रभाणभा आधारयत अनसुन्धानका रातग Engineering Lab, Forensic  

Lab, Polygraph Examination तथा आधतुनक र्वतध य प्रर्वतधको प्रमोग गने, र्वशेषऻ सेवा तरने कामयको 
सरुुवात गरयएको छ । नेऩारभा सफै सावयजतनक तनकामभा कुनै न कुनै रूऩभा भ्रष्टाचाय भौराएको, 
अतनमतभतता यहेको, सदाचाय िख्स्कॉ दै गएको, अनखु्चत कामय हेने तनकाम नतोर्कएको बने्न जनगनुासो प्माप्त 
यहेको सन्दबयभा सावयजतनक काभ कायफाहीराई थऩ प्रबावकायी फनाउन, र्वकास तनभायण य सेवा प्रवाहभा 
हनेु अतनमतभततारे प्रर्िमागत र्ढराससु्तीफाट याज्मराई ऩनय जाने हातन नो्सानी य जनताका अप््माया 
ऩरयख्स्थतत, हैयानी आददराई हटाई सयर, ऩायदशॉ य ख्जम्भेवायऩूणय शासनप्रणारीको स्थाऩना गनय आमोगरे 
दण्डात्भक, प्रवर्द्यनात्भक य तनयोधात्भक यणनीततराई कामयनीततभा ऩरयणत गयी मोजनाफर्द् तरयकारे अगातड 
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फढेको छ । आमोगका काभकायफाहीराई सयरीकयण य र्वश्वसनीम फनाउॉदै सावयजतनक तनकामभा स्वच्छ 
कामय ऩर्द्ततको र्वकास गने आमोगको ध्मेम यहेको छ । 

आधतुनकीकयण, र्वश्वव्माऩीकयण य सूचना प्रर्वतधको र्वकास एवॊ र्वस्तायरे र्वश्व भानख्चरभा र्वकासका 
अदबतू ् नभनुाहरूसॉग ै पयक तरयकारे सावयजतनक सम्ऩख्िको दोहन गने य भ्रष्टाचाय गने कामय फढेको, 
शासनको सञ्जारीकयणसॉगै भ्रष्टाचायजन्म कामय गने तरयका य भाध्मभ पयक पयकरूऩभा देख्िएको तथा 
अकुत सम्ऩख्िराई अन्तयायर्ष्डमकयण गयी शरु्द्ीकयण गने प्रवदख्ि फढेको हनुारे मी र्वर्वध रूऩाकाय, यॊगाकाय 
य सायभा आमातभत हुॉदै गएका भ्रष्टाचायजन्म र्वषमहरूराई तथ्मऩूणय तरयकारे अनसुन्धान, तहर्ककात य 
अतबमोजन गनय नमाॉ र्वतध य प्रर्वतधको प्रमोग गनुयऩने आवश्मकता देख्िएकारे थऩ चनुौतीऩूणय हुॉदै गएको 
छ बने अकोततय कुनै एक तनकामरे भार सावयजतनक तनकामका काभकायफाहीहरूभा ऩायदख्शयता कामभ 
गने, सावयजतनक ऩदातधकायीभा ख्जम्भेवायी य जवापदेर्हताको र्वकास गने, शासन प्रणारीभा सदाचायमिु 
सॊस्कद ततको र्वकास गदै शासनभा प्रबावकारयता, सशुासनमिु सभाज स्थाऩना गने कामय वास्तवभै चनुौतीऩूणय 
यहेको छ ।  

आमोगरे सॊवैधातनक, नीततगत य कानूनी ख्जम्भेवायी, दार्मत्व तथा काभ, कतयव्म य अतधकायराई तनवायह गदै 
प्रबावकायीरूऩभा कामायन्वमन गनय काननुी सधुाय अन्तगयत नमाॉ कानूनहरूको तजुयभा, सार्वक कानूनहरूभा 
आवश्मक ऩरयभाजयन गने तथा सॊस्थागत सदुृढीकयणतपय  र्वशेष जोड ददनेछ।नेऩाररे भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को 
सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धको ऩऺ याष्ड बएको, र्वतबन्न अन्तयायर्ष्डम तथा ऺेरीम अनफुन्धहरूको कामायन्मन 
गने प्रततफर्द्ता जाहेय गयेको तथा सशुासन, सदाचारयता, र्विीम ऩायदख्शयता एवभ ् अकुत सम्ऩख्िको 
सरु्द्ीकयणका र्वरुर्द् रगामतका शासकीम प्रबावकारयता कामभ गने सन्दबयभा जाहेय गयेका प्रततफर्द्ताफाट 
तसख्जयत दार्मत्व य ख्जम्भेवायीराई तनवायह गनय आवश्मकतानसुाय नीततगत, सॊस्थागत य कामयगत व्मवस्था 
तथा प्रबावकायी कामायन्वमनको वातावयण तमाय गनय ऩहर गनेछ । आमोगरे गरत भनसामको भूरभन्र 
यािी भ्रष्टाचाय य अतनमतभतता गने ऩदातधकायीराई काननुी कायफाहीको प्रर्िमाभा ऩरु् माउन प्रभाणभा 
आधारयत अनसुन्धान य तहर्ककात गने हो बने तनदोष, इभान्दाय य सदाचायी ऩदातधकायीराई थऩ हौसरा 
प्रदान गयी प्रबावकायी सेवा प्रवाहका भाध्मभफाट जनगनुासाको सम्फोधन गयी सशुासन स्थाऩना गनय 
सर्कन्छ । मसका रातग आमोगरे र्वद्यभान काननुको ऩरयतधतबर यही व्मख्िको भानव अतधकायको 
सम्भान, व्मख्िगत प्रततष्ठाप्रतत सॊवेदनशीर यही अनसुन्धानराई थऩ प्रबावकायी फनाउॉदै रतगनेछ। 
आमोगको सॊवैधातनक ख्जम्भेवायीअन्तगयत अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन कामयभा उऩमिु नीतत, 
कामयर्वतध य भागयदशयन तमाय गयी सोही आधायभा तनष्ऩऺ, र्वश्वसनीम य वस्ततुनष्ठ ऩर्द्ततको अवरम्फन गने 
कुयाभा सभेत आमोग प्रततफर्द् यहेको छ। आमोग भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन स्थाऩना गनय शून्म 
सहनशीरताको यणनीतत अऩनाउने सयकायको नीततगत कामयिभ कामायन्वमन गने गयी  सयकायी तनकाम, 
अन्तयायर्ष्डम ऺेर, गैयसयकायी ऺेर, नागरयक सभाज, सॊचाय ऺेर, मवुा, र्वद्याथॉरगामतका फहऩुऺीम 
सयोकायवारा तनकामहरूसॉग सहकामय य साझेदायी प्रवर्द्यन गनय सभेत कर्टफर्द् छ। 

अन्त्मभा आमोगरे यार्ष्डम अन्तयायर्ष्डम तह य तप्काफाट तसख्जयत दार्मत्व य ख्जम्भेवायीराई तनवायह गदै 
नागरयकको अऩेऺा य बयोसाराई ऩूया गने, शासकीम प्रफन्धराई प्रबावकायी फनाई सशुासनमिु सभाज 
फनाउने, अन्तयायर्ष्डम जगतभा यार्ष्डम शासनको प्रबावकारयता देिाई यार्ष्डम सदाचारयता प्रवर्द्यन गने कामयभा 
नीततगत सधुाय, सॊस्थागत सदुृढीकयण, भानवीम सॊसाधन व्मवस्थाऩन, प्रभाणभा आधारयत अनसुन्धान, 
प्रर्वतधमिु स्वचातरत कामयप्रणारीको स्थाऩनाभापय त कामयसम्ऩादनराई नततजाभूरक य व्मावसार्मक फनाउन 
आमोग ऩूणय प्रततफर्द् यहेको छ । 
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१. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग नेऩारभा भ्रष्टाचाय तनमन्रणभापि त ्सशुासन य सदाचाय प्रवर्द्िन 
गने उदे्दश्मरे गठित एक स्वतन्र सॊवैधातनक तनकाम हो । कुनै साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे 
भ्रष्टाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान गने य 
अनसुन्धानफाट भ्रष्टाचाय बएको देख्िएभा सो कामिभा सॊरग्न व्मख्िउऩय अतधकायप्राप्त अदारतभा भदु्दा 
दामय गनिसक्ने ख्जम्भेवायी सॊर्वधानरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगराई प्रदान गयेको छ । 
सॊर्वधान य कानूनरे तनधाियण गयेको ऩरयतधतबर यही आमोगरे भ्रष्टाचायजन्म कामिको अनसुन्धान तथा 
अतबमोजनसम्फन्धी कामि गदै आएको छ । मसका साथै भ्रष्टाचायको योकथाभका रातग प्रवर्द्िनात्भक 
तथा तनयोधात्भक कामिक्रभहरू सभेत आमोगरे सञ्चारन गदै आएको छ । आमोगरे आफ्नो काभ, 
कतिव्म य अतधकायराई प्रबावकायीरूऩभा सञ्चारन गनिका रातग आवश्मक कामिर्वतध, आचायसॊर्हता, 
यणनीतत एवभ ्कामिमोजना सभेत तमाय गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ । मी र्वतबन्न सॊमन्र अनरुूऩ 
आमोग तनष्ऩऺ, तटस्थ य वस्तऩुयकढॊगरे कामि सम्ऩादन गनि हयसम्बव प्रमत्नयत छ ।  

२. भरुकुभा व्माप्त भ्रष्टाचायराई तनमन्रण गयी सशुासन य कानूनको शासन स्थाऩनाभा सहमोग ऩरु् माउॉदै 
अन्ततोगत्त्वा नेऩारराई भ्रष्टाचाययर्हत भरुकु फनाउने ऩर्वर उदे्दश्मफाट आमोगको स्थाऩना बएको हो 
बने्न भभिराई आत्भसात गदै आमोगरे आफ्नो दीर्िकारीन सोच तथा ऩरयरक्ष्म र्कटान गयेको छ । 
दीर्िकारीन सोचराई भूतिरूऩ ठदन भतुम यणनीततका रूऩभा प्रवर्द्िनात्भक, तनयोधात्भक तथा दण्डात्भक 
यणनीतत तथा ऩरयऩूयक यणनीततका रूऩभा ऺभता र्वकास, भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सहकामि य अन्तयािर्ष्डम 
सम्फन्ध र्वस्तायराई अॊगीकाय गरयएको छ । सॊर्वधान अनसुाय भ्रष्टाचायजन्म कामिको अनसुन्धान नै 
आमोगको प्रभिु कामि बएकोरे आमोगभा ऩनि आएका उजयुीउऩय आमोगरे सफैबन्दा फढी स्रोत, 
साधन य श्रभ उजयुीको अनसुन्धान कामिभा नै रगाएको अवस्था छ । तय ऩतन अनसुन्धानको 
सॊवेदनशीरता, गोऩनीमता य जर्टरताको कायणरे कानून एवभ ्कामिर्वतधको ऩूणि ऩरयऩारना गदै मथेष्ट 
तथ्म य प्रभाण सॊकरनको कामि सम्ऩन्न गदाि मदाकदा अऩेख्ऺतबन्दा फढी सभम राग्ने गयेको छ, 
मद्यर्ऩ आमोग मसभा गम्बीयताऩूविक तनयन्तयरूऩभा र्क्रमाशीर यहेको तथ्म सविर्वठदतै छ । 

३. भरुकुभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गने रक्ष्म आमोगका उऩचायात्भक कामिफाट भारै 
हातसर हनुसक्दैन बने्न तथ्मराई भनन गयेय आमोगरे भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग यार्ष्डम तथा 
अन्तयािर्ष्डम सयोकायवाराहरूसॉगको सहकामिभा जोड ठदॊदै आएको छ । वास्तवभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण 
आमोगको एक्रो प्रमासफाट भारै र्कभाथि सम्बव छैन, मसभा सयकायी तनकामहरूका साथै गैयसयकायी 
ऺेर य नागरयक सभाजको सभेत तनयन्तय सहमोग आवश्मक छ । साॊस्कृततक तथा प्राकृततक 
र्वर्वधतारे बरयऩूणि याष्ड नेऩारराई आतथिकरूऩभा सभेत सम्ऩन्न फनाउनका रातग सफै ऩऺको 
प्रततफर्द्ता य सहकामि अऩरयहामि छ । भ्रष्टाचायराई दरुुत्साहन तथा सदाचायराई प्रोत्साहन गयी 
ससुॊस्कृत तथा सभरृ्द् सभाज तनभािणभा आमोगको प्रमासभा हातेभारो गनि आमोग सफै नागरयक तथा 
सॊर्सॊस्थाहरूभा अर्ऩर गदिछ । साथै आफ्नो दार्मत्व य ख्जम्भेवायीराई तनष्ऩऺ य वस्ततुनष्ठरूऩभा 
तनबाउनका रातग प्रततफर्द्तासभेत जाहेय गदिछ । 

ऩरयच्छेद–१२ 
उऩसॊहाय 
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४. आमोगका रातग दण्डात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक गयी तीनवटै भतुम यणनीतत अनसुायका 
कामिक्रभहरूभा सयोकायवाराको सहमोग य सहकामिको िूरो भहत्व यहने गयेको छ । भ्रष्टाचायजन्म 
कामिका र्वरुर्द् सयोकायवाराफाट प्राप्त हनेु सूचना/उजयुी तथा प्रभाणहरूफाट आमोगराई दण्डात्भक 
यणनीतत अनसुायको अनसुन्धान य अतबमोजनभा भहत्वऩूणि सहमोग ऩगु्दछ । र्वशेष गयी 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दाहरूभा सूचनादाता य साऺीको सहमोग य सहकामिरे त्मस्तो भ्रष्टाचायजन्म कामिभा 
सॊरग्न ब्मख्िहरूराई कानूनफभोख्जभको सजाम प्रदान गनिभा भहत्वऩूणि बतूभका िेरेको छ । 
सूचनादाता य साऺीको सयुऺासम्फन्धी कानूनको तनभािणभा आमोगरे जोड ठदॊ दै आएको छ । 
सूचनादाताहरूफाट तनवेदन/उजयुीका रूऩभा प्राप्त हनेु सूचनाहरूरे भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन 
कामभ गनि सहमोग ऩगु्ने हुॉदा तथ्म य प्रभाणभा आधारयत सूचना वा उजयुी आमोगभा प्राप्त हनु सकेको 
िण्डभा जन अऩेऺा अनरुूऩको कामिभा आमोग सधैं अग्रसय बई कामि गनि प्रततफर्द् छ ।  

५. भरुकुको याजनीततक/साभाख्जक/साॊस्कृततक ऩमािवयणतबरका र्वतबन्न कायक तत्वका कायण 
भ्रष्टाचायजन्म कामि हुॉदै आएको छ । साभाख्जक ऩरयवेशका कायण भ्रष्टाचाय ठदनानठुदन भौराएको हुॉदा 
मसराई सभमभा योकथाभ गनुि अर्हरेको अऩरयहामि आवश्मकता हो । मसका रातग याजनीततक ऺेर, 
सभाज य सविसाधायणको सर्क्रम सहमोग य प्रततफर्द्ता आवश्मक यहन्छ । दण्डको बमफाट भारै 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने कामि सम्बव नहनेु हुॉदा मसका रातग नागरयक सभाज सचेत हनु ुजरुयी छ । 
मसैरे सफै सयोकायवाराको सर्क्रम सहबातगता आमोगको दीर्िकारीन रक्ष्म हो । आमोगरे सफै 
सयोकायवारासॉग प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामिक्रभहरू अतबमानकै रूऩभा सञ्चारन गने गयी 
कामिमोजना फनाई सम्फख्न्धत तनकामभा सम्प्रेषण गरयसकेको हुॉदा उि कामिमोजना भतुातफक 
स्थानीमतहसम्भ भ्रष्टाचाय तनमन्रणका कामिक्रभ रैजान ख्जम्भेवाय तनकामहरू अग्रसय यहनऩुने आमोगरे 
भहससु गयेको छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रका र्क्रमाकराऩहरूराई सफैको साझा कामिक्रभका रूऩभा अगातड 
फढाउनका रातग आमोग सफैसॉग हातेभारो गदै भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्िन गनि कर्टफर्द् 
यहेको छ ।  

६. आगाभी ठदनभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्का कामिक्रभराई प्रबावकायी फनाउनका रातग आमोगरे नीतत, कामिक्रभ, 
कामिमोजना फनाई रागू गने कामिको थारनी गयेको हुॉदा मसभा आमोगको एकर प्रमासरे भारै 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनि सर्कने अवस्था नबएकोरे सयोकायवारा तनकाम य नागरयक सभाज मसप्रतत 
ख्जम्भेवाय हनुसकेको िण्डभा देशरे र्वकासको पड्को भाने र्वश्वास आमोगरे तरएको छ ।   

७. आमोगरे अनसुन्धानराई थऩ व्मावहारयक य वैऻातनक फनाउनका रातग तथ्म य प्रभाणभा आधारयत 
अनसुन्धानभा जोड ठदॊ दै आएको छ । मसका रातग अतबमोजनभा एकरूऩता, कामिर्वतधभा सयरीकयण 
तथा सूचनादाताको ऩहुॉच य सयुऺाभा जोड ठदने कामिराई अगातड फढाइएको छ । नवीन प्रर्वतध य 
ऻानभा आधारयत अनसुन्धान एवभ ् अतबमोजन कामिका रातग आमोगका कामािरमको ऩनुसंयचना, 
स्वचातरत कामिप्रणारी, कामिसम्ऩादन व्मवस्थाऩन प्रणारी, सॊस्थागत स्भयण तथा अतबरेि व्मवस्थाऩन, 
बौततक ऩूवािधाय तथा स्रोत व्मवस्थाऩन, भानव सॊशासन व्मवस्थाऩन, यणनीततक कामिक्रभको 
सदुृढीकयण तथा स्थानीमकयण, प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामिक्रभको सफरीकयणसर्हतको 
सॊस्थागत सदुृढीकयण गयी आमोगराई थऩ भजफतु फनाउनेतपि  कामिक्रभ थारनी गरयएको छ । 
मसरे सयोकायवारा तनकाम य आमोगफीच सभुधयु सम्फन्ध र्वकतसत हनु गई वस्ततुनष्ठ अनसुन्धान हनेु 
कुयाभा आमोग र्वश्वस्त यहेको छ । 

८. सॊवैधातनक तनकामका रूऩभा स्थार्ऩत बएको आमोगरे राभो सभमदेख्ि भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी 



320   वार्षिकवार्षिक  प्रततवदेन, प्रततवदेन, २०७२०७३३//७७४४  ऩरयच्छेदऩरयच्छेद--१२१२, , उऩसॊहायउऩसॊहाय 

 

    

सशुासन गने कामिभा सर्क्रम मोगदान ठदॊ दै आएको छ । नेऩार अतधयाज्मको सॊर्वधान, २०४७ तथा 
नेऩारको अन्तरयभ सॊर्वधान, २०६३ भा आमोगराई भ्रष्टाचायको अनसुन्धान, तहर्ककात गयी 
अतबमोजन गनेसम्भको अतधकाय ठदनकुा साथै अनसुन्धानफाट अनखु्चत कामि बए/गयेको देख्िएभा 
र्वबागीम वा अन्म कायफाहीका रातग रेिी ऩिाउने सभेतका अतधकाय प्रदान गरयएको तथमो । तय 
हार नेऩारको सॊर्वधानभा अनखु्चत कामिसम्फन्धी अनसुन्धान गने आमोगको अतधकाय कटौती गरयएको 
छ । भ्रष्टाचाय य अनखु्चत कामि एकअकािका ऩरयऩूयक एवभ ्अख्ततमाय दरुुऩमोगका र्वषम बएकोरे 
सोही अनरुूऩ ऩरयबार्षत गनि उख्चत हनेु याम आमोगफाट व्मि हुॉदै आएको छ । अनखु्चत 
कामिसम्फन्धी अनसुन्धान गने काभ आमोगभा तनर्हत नहुॉदा सशुासनभा अवयोध उत्ऩन्न बई भ्रष्टाचाय 
फढेको देख्िएको हुॉदा अनखु्चत कामिसम्फन्धी ऺेरातधकाय आमोगभा यहने गयी व्मवस्था हनु  
जरुयी छ ।  
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     अनसूुची-४ (क) 

आर्थिक वषि २०७३/७४ भा आमोग य भातहत कामािरमह भा ऩयेका कुर उजयुीह भध्मे ववस्ततृ 
अनसुन्धानका रार्ग अनसुन्धान अर्धकृत तोवकएको, कायफाहीका रार्ग रेखी ऩठाएको, प्रायम्भबक 
अनसुन्धानफाट ताभेरी बएको य आगाभी आर्थिक वषिभा म्जभभेवायी सयेको भहाशाखा एवं र्नकामगत 
वववयण : 
 

भहाशाखा भन्रारम/र्नकाम 

जभभा 
उजयुी 
(संख्मा) 

जभभा 
पर्छ्यौट    
(संख्मा) 

पर्छ्यौटभध्मे   

आगाभी वषिभा 
म्जभभेवायी 

सयेको (संख्मा) 

ववस्ततृ 
अनसुन्धानभा  
गएको (संख्मा) 

प्रायम्भबक 
अनसुन्धानफाट 
ताभेरी (संख्मा) 

ववववध 
कायफाही     
(संख्मा) 

१ 

गहृ  705 599 4 223 372 106 

अथि 420 308 4 130 174 112 

बौ.ऩ.ु तथा मातामात 371 305 13 156 136 66 

उजाि 209 176 7 80 89 33 

सचुना तथा संचाय 160 115 3 62 50 45 

भहाशाखा नं. १ को जभभा 1865 1503 31 651 821 362 

२ 

कृवष/ऩशऩंुऺी 240 196 1 116 79 44 

बरु्भसधुाय 962 633 35 417 181 329 

ववऻान तथा प्रववर्ध 19 18 0 15 3 1 

साभान्म प्रशासन 31 29 0 20 9 2 

कानून 27 27 0 16 11 0 

यऺा 6 6 0 2 4 0 

भहाशाखा नं. २ को जभभा 1285 909 36 586 287 376 

३ 

संस्कृर्त, ऩमिटन तथा 
नागरयक उड्डमन 

249 170 1 87 82 79 

भवहरा, फारफार्रका तथा 
सभाजकल्माण 

145 121 1 61 59 24 

उद्योग 132 103 2 47 54 29 

सहकायी तथा गरयवी 
र्नवायण 

62 49 0 12 37 13 

वन तथा बसंूयऺण 248 210 1 77 132 38 

श्रभ तथा योजगाय 149 123 1 35 87 26 

जनसंख्मा तथा वातावायण 49 32 0 19 13 17 

भहाशाखा नं. ३ को जभभा 1034 808 6 338 464 226 

४ स्वास््म भन्रारम 638 490 4 251 235 148 
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भहाशाखा भन्रारम/र्नकाम 

जभभा 
उजयुी 
(संख्मा) 

जभभा 
पर्छ्यौट    
(संख्मा) 

पर्छ्यौटभध्मे   

आगाभी वषिभा 
म्जभभेवायी 

सयेको (संख्मा) 

ववस्ततृ 
अनसुन्धानभा  
गएको (संख्मा) 

प्रायम्भबक 
अनसुन्धानफाट 
ताभेरी (संख्मा) 

ववववध 
कायफाही     
(संख्मा) 

वाम्णज्म 29 27 2 17 8 2 

आऩरु्ति 85 73 1 45 27 12 

मवुा तथा खेरकुद 70 37 1 21 15 33 

खानेऩानी तथा सयसपाई 135 82 0 46 36 53 

प्रधानभन्री तथा 
भन्रीऩरयषदको का. 

126 96 3 85 8 30 

याष्ट्रम मोजना आमोग 4 4 0 4 0 0 

भहाशाखा नं. ४ को जभभा 1087 809 11 469 329 278 

५ 

म्शऺा भन्रारम 1482 1215 11 563 641 267 

र्सचाई भन्रारम 119 95 2 57 36 24 

ऩययाष्ट्र भन्रारम 30 22 3 13 6 8 

शान्ती तथा ऩनु र्नभािण  7 6 0 3 3 1 

साविजर्नक खयीद अनगुभन 
का. 

2 2 0 1 1 0 

भहारेखा र्नमन्रकको 
कामािरम 

6 6 0 4 2 0 

रोकसेवा आमोग 9 9 0 2 7 0 

र्नवािचन आमोग 14 14 0 13 1 0 

यावष्ट्रम भानवअर्धकाय आ. 3 3 0 1 2 0 

यावष्ट्रम भवहरा आमोग 1 1 0 1 0 0 

भहारेखा ऩरयऺकको 
कामािरम 

3 3 0 
 

3 0 

भहाशाखा नं. ५ को जभभा 1676 1376 16 658 702 300 

६ 

सघीम भार्भरा तथा स्था. 
ववकास 

1487 1143 20 552 571 344 

शहयी ववकास 153 106 1 65 40 47 

यावष्ट्रम ऩनुर्निभािण प्रार्धकयण  
0 0 0 0 0 

नेऩार ट्रष्टको कामािरम  
0 0 0 0 0 

याष्ट्रऩर्तको कामािरम  
0 0 0 0 0 
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भहाशाखा भन्रारम/र्नकाम 

जभभा 
उजयुी 
(संख्मा) 

जभभा 
पर्छ्यौट    
(संख्मा) 

पर्छ्यौटभध्मे   

आगाभी वषिभा 
म्जभभेवायी 

सयेको (संख्मा) 

ववस्ततृ 
अनसुन्धानभा  
गएको (संख्मा) 

प्रायम्भबक 
अनसुन्धानफाट 
ताभेरी (संख्मा) 

ववववध 
कायफाही     
(संख्मा) 

उऩ-याष्ट्रऩर्त कामािरम  
0 0 0 0 0 

भहान्मार्धकवक्ताको 
कामािरम 

6 6 0 3 3 0 

भहाशाखा नं. ६ को जभभा 1646 1255 21 620 614 391 

७ ववशेष अनसुन्धान भहाशाखा 2379 545 19 333 193 1834 

ववशेष अनसुन्धान भहाशाखाको जभभा 2379 545 19 333 193 1834 

८ 

शैम्ऺक प्रभाणऩर छानर्फन 
इकाई 

2118 410 40 297 73 1708 

९ इजाजत छानर्फन इकाई 3 2 0 2 0 1 

१० 

भातहत कामािरम 
(इटहयी+धनकुटा) 

1227 887 28 583 276 340 

११ 

भातहत कामािरम 
(हेटौडा+फर्दिवास) 1446 928 19 794 115 518 

१२ 

भातहत कामािरम 
(ऩोखया+फटुवर) 1562 1022 21 527 474 540 

१३ 

भातहत कामािरम 
(सखेुत+कोहरऩयु) 1184 712 44 576 92 472 

१४ 

भातहत कामािरम 
(कंचनऩयु+ र्दऩामर) 1068 695 14 631 50 373 

कुर जभभा 19580 11861 306 7065 4490 7719 

 



विस्ततृ 
भा 

गएको 
संख्मा

ताभेरी 
संख्मा

अन्म 
कायफाही 
संख्मा

विस्ततृ 
भा गएको 
संख्मा

ताभेरी 
संख्मा

अन्म 
कायफाही 
संख्मा

विस्ततृ 
भा 

गएको 
संख्मा

ताभेरी 
संख्मा

अन्म 
कायिाही 
संख्मा

विस्ततृ 
भा 

गएको 
संख्मा

ताभेरी 
संख्मा

अन्म 
कायिाही 
संख्मा

विस्ततृ 
भा 

गएको 
संख्मा

ताभेरी 
संख्मा

अन्म 
कायिाही 
संख्मा

विस्ततृ 
भा 

गएको 
संख्मा

ताभेरी 
संख्मा

अन्म 
कायिाही 
संख्मा

१ याष्ट्रऩतत 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२ उऩ-याष्ट्रऩतत 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

३ प्रधानभन्री 
का. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

़ रोक सेिा
आमोग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 2 0 2 0 1

५ तनिााचन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

६ भ.रे.ऩ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

७ या.मो.आ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

८ ने.ट्र.का. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

९ अर्ा 5 5 0 3 2 0 2 2 0 1 1 0 14 13 0 8 5 1 8 6 1 5 0 2 2 1 0 1 0 1 31 27 1 18 8 4

१० बौततक 79 54 4 31 19 25 22 14 0 14 0 8 51 42 2 24 16 9 31 22 1 18 3 9 22 13 0 10 3 9 205 145 7 97 41 60

११ शहयी वि.भ. 11 7 0 4 3 4 18 12 0 11 1 6 43 33 0 25 8 10 33 19 0 17 2 14 42 29 1 28 0 13 147 100 1 85 14 47

१२ सहकायी 13 11 1 5 5 2 4 4 0 0 4 0 9 6 0 1 5 3 14 9 0 9 0 5 16 13 0 11 2 3 56 43 1 26 16 13

१३ िाणिज्म भ. 3 3 0 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 5 1 1

१४ भहारेखा 
तन.का. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१५ यऺा भ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१६ फन तर्ा बू. 64 46 2 34 10 18 77 66 1 55 10 11 74 48 1 36 11 26 140 72 10 56 6 68 154 107 2 99 6 47 509 339 16 280 43 170

१७ कृवि वि.भ. 17 10 1 7 2 7 47 35 0 34 1 12 19 15 1 8 6 4 12 9 2 6 1 3 11 7 0 5 2 4 106 76 4 60 12 30

१८ विऻान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१९ भमूम सधुार 108 76 3 47 26 32 62 50 7 39 15 12 96 61 2 46 13 35 66 40 5 31 4 26 47 36 3 33 0 11 379 263 20 196 58 116

२० गहृ 50 43 0 20 23 7 36 32 0 19 13 4 58 50 1 38 11 8 29 25 0 18 7 4 17 15 0 14 1 2 190 165 1 109 55 25

२१ ऩययाष्ट्र 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२२ साभान्म प्र. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

२३ भहहरा 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 7 4 0 4 0 3 8 5 0 3 2 3 1 1 0 0 1 0 19 11 0 8 3 8

२४ संस्कृतत 10 6 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 30 19 0 13 6 11 11 2 0 2 0 9 13 13 1 10 2 0 64 40 1 28 11 24

२५ कानुन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

२६ मुिा तर्ा 
खेरकुद 4 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 8 5 0 4 1 3 1 1 0 1 0 0 17 9 0 7 2 8

२७ उद्योग 4 3 0 1 2 1 18 15 0 15 0 3 9 6 1 3 2 3 3 3 0 3 0 0 2 1 0 1 0 1 36 28 1 23 4 8

२८ श्रभ तर्ा 
योजगाय 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 2 0

२९ शाणन्त 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 4

३० तसंचाइ 26 18 1 14 3 8 28 22 0 22 0 6 25 19 1 9 9 6 43 18 2 15 1 25 0 0 0 0 0 0 122 77 4 60 13 45

३१ उजाा 21 12 1 8 3 9 8 6 0 5 1 2 37 18 1 10 7 19 28 7 2 5 0 21 20 13 1 10 2 7 114 56 5 38 13 58

३२ सूचना तर्ा 
संचाय 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 9 8 0 6 2 1 14 9 1 7 1 5 22 10 2 8 0 12 47 29 3 21 5 18

३३ यावष्ट्रम 
भानि अ.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1

३४ स्िास््म 65 50 1 27 22 15 46 31 0 27 4 15 63 44 1 25 18 19 56 36 2 29 5 20 0 0 0 0 0 0 230 161 4 108 49 69

३५ तशऺा 408 296 6 203 87 112 591 360 1 324 35 231 634 408 8 120 280 226 427 278 11 225 42 149 33 26 0 24 2 7 2093 1368 26 896 446 725

३६ संघीम 
भातभरा 320 232 8 163 61 88 473 270 10 229 39 203 344 199 2 135 62 145 218 124 4 105 15 94 432 257 2 244 11 175 1787 1082 26 876 188 705

३७ खानेऩानी 6 3 0 3 0 3 1 1 0 1 0 0 10 9 0 6 3 1 16 10 2 7 1 6 200 124 2 115 7 76 233 147 4 132 11 86

३८ ऩशुऩंऺी 10 7 0 6 1 3 3 2 0 2 0 1 4 4 0 2 2 0 7 5 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 24 18 0 14 4 6

३९ आऩुतता 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0

४०
जनसंख्मा 
तर्ा 

िाताियि
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

४१ अन्म 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 18 12 0 6 6 6 3 3 0 3 0 0 30 26 0 16 10 4 52 41 0 25 16 11

1227 887 28 583 276 340 1446 928 19 803 125 518 1562 1022 21 527 474 540 1184 712 44 576 92 472 1068 695 14 631 50 373 6487 4244 126 3120 1017 2243

फााँकी 
उजुयीहरू

जम्भा 
उजुयी 
संख्मा

जम्भा 
पर्छ्मौट 
संख्मा

आ.ि. २०७३/७४ भा आमोगका भातहत कामाारमहरूभा दताा बएका उजुयीहरू तर्ा पर्छ्मौटको विियि                                                                                                 
सबै ऺेत्रहरूको कुल

जम्भा 
उजुयी 
संख्मा

पर्छ्मौट भध्मे
फााँकी 
उजुयीहरू

जम्भा 
पर्छ्मौट 
संख्मा

पर्छ्मौट भध्मे
फााँकी 
उजुयीहरू

ऺेरीम कामाारम भध्मऩणिभाञ्चर ऺेरीम कामाारम सुदयु ऩणिभाञ्चर
पर्छ्मौट भध्मे

ऺेरीम कामाारम ऩणिभाञ्चर

जम्मा

जम्भा 
उजुयी 
संख्मा

जम्भा 
पर्छ्मौट 
संख्मा

पर्छ्मौट भध्मे
फााँकी 
उजुयीहरूक्र.सं.

जम्भा 
पर्छ्मौट 
संख्मा

पर्छ्मौट भध्मे
जम्भा 
पर्छ्मौट 
संख्मा

फााँकी 
उजुयीहरू

ऺेरीम कामाारम ऩूिााञ्चर ऺेरीम कामाारम भध्मभाञ्चर

फााँकी 
उजुयीहरू

जम्भा 
उजुयी 
संख्मा

जम्भा 
उजुयी 
संख्मा

सम्फणन्धत 
भन्रारम

जम्भा 
उजुयी 
संख्मा

जम्भा 
पर्छ्मौट 
संख्मा

पर्छ्मौट भध्मे

Vii



 

viii 
 

अनसूुची-५ 

नेऩाऱ राजऩत्र, खण्ड ६४, सॊख्या ३४, भाग ४, मिमत २०७१/९/२८ को सूचना अनसुार अख्ख्तयार दरुुऩयोग 
अनसुन्धान आयोगको प्रत्यायोख्जत अमधकार प्रयोग गने ख्जलाऱा प्रसासन कायायऱयूबाटा  आ.व.२०७३/७४ 
िा कारटाूी भएका उजरुीूबाको सॊख्यात्िक वववरणः- 

मस.नॊ. ख्जलाऱा प्रसासन कायायऱयको नाि जम्िा उजरुी सॊख्या टाॉकी उजरुीूबा 

ऩूवायञ्चऱ ववकास क्षते्र   

१ ताप्ऱेजङु 4 2 

२ ऩाॉचथर 12 12 

३ सॊखवुासभा 11 2 

४ भोजऩरु 5 1 

५ सोऱखुमु्ट ु 16 4 

६ ओखऱढुङ्गा 7 2 

७ खो ाङ 14 8 

 िध्यिाञ्चऱ ववकास क्षते्र   

८ धाददङ 0 0 

९ काभ्रऩेऱाञ्चोक 0 0 

१० मसन्धऩुालाचोक 17 15 

११ नवुाको  17 14 

१२ रसवुा 0 0 

 ऩख्ििाञ्चऱ ववकास क्षते्र   

१३ िनाङ 0 0 

१४ िसु्ताङ 0 0 

१५ गोखाय 1 0 

१६ ऱिजङु 4 1 

१७ अघायखाॉची 10 1 

१८ गलुािी 2 2 

 िध्यऩख्ििाञ्चऱ ववकास क्षते्र   

१९ ूमु्ऱा 7 0 

२० जमु्ऱा 8 2 

२१ िगु ु 17 3 

२२ डोलाऩा 0 0 



 

ix 
 

२३ कामऱको  0 0 

२४ जाजरको  6 2 

२५ रुकुि 12 9 

२६ रोलाऩा 0 0 

२७ सलायान 0 0 

२८ प्यठुान 0 0 

 सदूुर ऩख्ििाञ्चऱ ववकास क्षते्र   

२९ टैतडी 0 0 

३० टझाङ 0 0 

३१ टाजरुा 8 1 

३२ अछाि 4 0 

जम्िा 181 91 
 

 



x 

                                                                                                                             अनसूुची -6 

विभबन्न भन्त्रारम/भनकामहरूको  विस्ततृ अनसुन्त्धान बएका उजयुीहरूको  अनसुन्त्धानको ऺरे अनसुायको विियण 

भन्त्रारम/भनकाम 

झठुा  
शैक्षऺक 
प्रभाणऩर 

सािवजभनक 
सम्ऩक्षिको 

हाभन 
नोक्सानी 

रयसित/घूस 

गैयकानूनी 
राब िा 
हाभन 

ऩरु् माएको 

गैयकानूनी 
सम्ऩक्षि 
आजवन 

याजस्ि 
चहुािट 

विविध जम्भा 

प्रधानभन्त्री तथा 
भक्षन्त्रऩरयषद्को 

कामावरम 

0 1 0 1 0 0 २ ४ 

अथव 1 2 1 5 9 1 0 19 

बौभतक ऩूिावधाय 
तथा मातामात 

0 8 7 11 2 1 1 30 

सहयी विकास 0 4 1 3 0 0 0 8 

सहकायी तथा 
गरयफी भनिायण 

1 1 0 2 0 0 0 4 

िाक्षणज्म 0 ३ 0 २ 0 0 १ ६ 

िन तथा ब-ूसंयऺण 1 15 3 7 4 0 0 30 

कृवष विकास 1 7 2 4 0 0 0 14 

बभूभसधुाय तथा 
व्मिस्था 

0 46 22 19 2 2 ११ १०2 

गहृ 4 2 3 9 4 1 2 25 

ऩययाष्ट्र 0 1 0 3 0 1 0 5 

भवहरा,फारफाभरका 
तथा सभाज 

कल्माण भन्त्रारम 

0 1 0 0 0 0 0 1 

संस्कृभत, ऩमवटन 
तथा नागरयक 
उड डमन 

1 5 0 2 0 0 0 8 



xi 

भन्त्रारम/भनकाम 

झठुा  
शैक्षऺक 
प्रभाणऩर 

सािवजभनक 
सम्ऩक्षिको 

हाभन 
नोक्सानी 

रयसित/घूस 

गैयकानूनी 
राब िा 
हाभन 

ऩरु् माएको 

गैयकानूनी 
सम्ऩक्षि 
आजवन 

याजस्ि 
चहुािट 

विविध जम्भा 

कानून, न्त्माम तथा 
संसदीम भाभभरा 

0 0 2 0 5 0 1 8 

मिुा तथा खेरकुद 0 1 0 0 0 0 0 1 

उद्योग 1 3 3 8 0 0 0 15 

श्रभ तथा योजगाय 0 2 1 5 2 0 1 11 

भसंचाइ 1 4 2 3 0 0 0 10 

ऊजाव 0 9 3 4 3 0 0 19 

सूचना तथा संचाय 1 5 0 1 0 0 0 7 

स्िास््म 16 16 0 19 3 0 1 55 

क्षशऺा 30 83 6 59 8 0 6 192 

संघीम भाभभरा 
तथा स्थानीम 

विकास 

3 56 13 17 6 1 1 97 

खानऩेानी तथा 
सयसपाइ 

1 7 2 4 0 0 0 14 

ऩशऩंुऺी विकास 0 5 0 3 0 0 0 8 

आऩूभतव 0 0 0 1 0 0 0 1 

यावष्ट्रम मोजना 
आमोग 

0 0 0 1 0 0 0 1 

जम्भा 62 287 71 193 48 7 27 695 

  

  



xii 

अनसूुची- ७ 

आ.ि.207३/7४ भा विशषे अदारतभा दामय बएका विभबन्न प्रकृभतका भदु्दाहरूको संख्मा 

 
  

अनसूुची- 8(क) 

आ.ि. 207३/7४ भा विभबन्न प्रकृभतका भदु्दाहरूभा भागदाफी भरइएको भफगोको प्रभतशत 

 

६४ 

४० 

१८ 

११ 
११ ४ ६ 

घसु/रयसित  

नक्करी प्रभाण ऩर 

सािवजभनक सम्ऩक्षि हानीनोक्सानी 

अकुत सम्ऩिी 

गैयकानूनी राबहानी 

याजश्व वहनाभभना 

अन्त्म  

गैयकाननुी राब िा 
हाभन ऩरु् माएको 

2.65% 
गैयकाननुी सम्ऩक्षि  
आजवन 4.5% 

घूस रयसित  
0.09% 

याजश्व चहुािट 
92.3% 

सािवजभनक सम्ऩक्षिको 
हाभन नोक्सानी  

0.43% 



xiii 

अनसूुची -8(ख) 

विशषे अदारतफाट पैसरा बएका भ्रष्टाचायसम्फन्त्धी भदु्दाहरूभा सपरताको प्रभतशत 

 
 

अनसूुची -8(ग) 

आ.ि.२०७३/७४ भा विस्ततृ अनसुन्त्धानफाट बएको कायफाहीको विियण 

 

52.9 

62.7 

88.1 

80 80 
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73.13 
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70

80

90

100
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भत
शत

 

विशेष 
अदारतफाट 
पैसरा प्राप्त 
बएका भ्रष्टाचाय 
सम्फन्त्धी  
भदु्दाभा 
सपरताको 
प्रभतशत 

आभथवक िषव 

भदु्दा दामय 
21.72% 

विबागीम  
कायिाही 
4.09% 

सझुाि 
9.73% 

ताभेरी 
38.08% 

रेखीऩठाईएको 
20.59% 

अन्त्म 
5.78% 

विस्ततृ अनसुन्त्धानफाट बएको कायिाही 



xiv 

अनसूुची -9(क) 

आ.ि.२०७३/७४ भा प्रायक्षम्बक छानभफनफाट बएको कायफाहीको विियण 

 

 
 अनसूुची -9(ख) 

     विगत ५ िषवको कुर उजयुी  पर्छ्यौटको प्रिकृ्षि 

 

 

2.58% 

59.56% 

16.39% 

21.47% 

आ.फ.२०७३/७४ भा प्रायक्षम्बक अनसुन्त्धानफाट बएको कायिाही 

विस्ततृ अनसुन्त्धानभा गएको  

आमोगफाटै ताभेरी 

अन्त्म कामावरम/भहाशाखाभा 
प्रवेषत 

सम्फक्षन्त्धत भनकामभा आिश्मक 
कायफाहीका राभग ऩठाएको  

3168 

726 

2778 

6185 

890 

5817 

12109 

1246 

8293 

10606 

428 

5660 

7065 

306 

4490 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

ताभेरीभा  
गएको 

विस्ततृ  
अनसुन्त्धानभा गएको 

विविध कायिाही 

उज
युी 

प
र्छ्य

ौट
 ब

एक
ो सं

ख्म
ा 

5 िषवको कुर उजयुी पर्छ्यौटको प्रिकृ्षि 

आ.ि. 2069/70 
आ.ि.2070/71 
आ.ि.2071/72 
आ.ि.2072/73 
आ.ि.2073/74 



xv 

 

अनसूुची -10 

 

विभबन्न आभथवक िषवहरूभा  जम्भा उजयुी  संख्मा य पर्छ्यौटको प्रिकृ्षि 
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xvi 

अनसूुची -11 

आ.ि. 2072/73 भा  विस्ततृ अनसुन्त्धानफाट विभबन्न कायफाहीभा बएका आमोगका भनणवमहरूको  

भन्त्रारम/भनकामगत विियण 

भन्त्रारम/भनकाम 

भदु्दा 
दामय 
गने 

विबागीम 
कायफाहीको 
भसपारयस 

असरु 
उऩय  
गने 

सझुाि 
ध्मानाकषवण 
गरयएको 

रेखी 
ऩठाइएको 

ताभेरी भलु्तिी अन्त्म 

अथव 4 0 1 3 0 2 9 0 0 

बौभतक ऩूिावधाय 
तथा मातामात 

9 1 0 2 0 6 11 2 0 

सहयी विकास 2 0 0 1 0 2 3 0 0 

सहकायी तथा 
गरयफी भनिायण 

1 0 0 0 0 1 2 0 0 

िाक्षणज्म 0 0 0 1 0 1 2 1 0 

िन तथा ब-ूसंयऺण 4 2 3 2 0 6 13 0 1 

कृवष विकास 3 2 0 3 0 1 5 0 0 

बभूभसधुाय तथा 
व्मिस्था 

27 5 0 10 1 33 21 6 ४ 

गहृ 8 2 0 2 0 5 7 1 0 

ऩययाष्ट्र 0 0 0 2 0 1 2 0 0 

भवहरा,फारफाभरका 
तथा सभाज 
कल्माण भन्त्रारम 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

संस्कृभत, ऩमवटन 
तथा नागरयक 
उड डमन 

1 0 0 0 0 1 5 1 0 

कानून, न्त्माम तथा 
संसदीम भाभभरा 

3 0 0 0 0 1 5 0 0 



xvii 

भन्त्रारम/भनकाम 

भदु्दा 
दामय 
गने 

विबागीम 
कायफाहीको 
भसपारयस 

असरु 
उऩय  
गने 

सझुाि 
ध्मानाकषवण 
गरयएको 

रेखी 
ऩठाइएको 

ताभेरी भलु्तिी अन्त्म 

मिुा तथा खेरकुद 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

उद्योग 3 0 0 2 0 3 4 1 0 

श्रभ तथा योजगाय 1 1 0 1 0 2 5 1 0 

प्रधानभन्त्री  तथा 
भक्षन्त्रऩरयषद्को 
कामावरम 

1 0 0 0 0 1 2 0 0 

भसंचाइ 2 0 0 1 0 2 3 1 0 

ऊजाव 5 0 0 3 0 2 8 0 0 

सूचना तथा संचाय 2 1 1 0 0 2 1 0 0 

स्िास््म 14 0 0 6 1 10 24 0 0 

क्षशऺा 37 11 4 21 0 45 80 0 १ 

संघीम भाभभरा 
तथा स्थानीम 
विकास 

24 2 6 8 0 12 46 3 0 

खानऩेानी  तथा 
सयसपाइ 

2 1 0 0 0 2 8 0 0 

ऩशऩंुऺी  विकास 1 1 1 1 0 4 1 0 0 

आऩूभतव 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

यावष्ट्रम मोजना 
आमोग 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

जम्भा 154 29 16 69 2 146 270 17 ६ 
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