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अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

टगालं, काठमाडौं । 

अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन 

 फागनु, २०७६  

 

यस अंकमा 

 उजरु्ी दताा र् कार्बाहीको ष्ट्रववर्ण 

 २०७८ श्रावण देख्ख असोज सम्म र्ङ्गेहात पक्राउ पनेहरुको ष्ट्रववर्ण  

 २०७८ श्रावण देख्ख असोज सम्म दायर् मदु्दाहरुको ष्ट्रववर्ण 

 २०७८ श्रावण देख्ख असोज सम्म घसु/रर्सवत कार्बाहीको 
ष्ट्रववर्ण   

 आयोगमा र्हेको कुल उजरु्ी तथा फछयौंट 

 तबशेष अदालतमा दायर् भएका आर्ोपपत्रहरुको संतया 

 दायर् मदु्दाको फैसला र् आयोगबाट भएका पनुर्ावेदन 

 आयोगबाट भएको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी अन्य कायाको 

ष्ट्रववर्ण 

 आम्दानी खचा तथा आतथाक कार्ोबार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण 

 

 

 

 

 

 

 

उजरु्ीको क्षेत्रगत ख्स्थतत 

सम्पादकीय 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार् 
तनयन्त्रण गर्ी सशुासन कायम गनाको लातग 
स्थाष्ट्रपत  संवैधातनक आयोग हो ।सावाजतनक 
पदधार्ण गरे्का व्यख्िले अख्ततयार्को दरुुपयोग 
गर्ी भ्रष्टाचार् गरे्को सम्बन्धमा छानष्ट्रवन, 
अनसुन्धान, तहष्ट्रककात एवं अतभयोजन गने 
ख्जम्मेवार्ी आयोगलाई संवैधातनक रुपमा प्रत्याभतू 
भएको छ। 

सूचनाको हकको कायाान्वयन गर्ी पार्दख्शाता 
कायम गना आयोग दृढ संकख्पपत र्हेको छ । 
आफ्ना काम कार्वाही, उपलब्धी र् भए/गरे्का 
गततष्ट्रवतध समेष्ट्रट ष्ट्रवगतदेख्ख नै अख्ततयार् बलेुष्ट्रटन 
प्रकाख्शत हुुँदै आएकोमा पतछपलो समयमा ई-
बलेुष्ट्रटनको रुपमा तै्रमातसक प्रकाख्शत गदै आएको 
छ। 

नेपालको संष्ट्रवधानको धार्ा २७ मा नागरर्कको 
सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैगर्ी 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ 
र् सूचनाको हकसम्बन्धी तनयमावली, २०६५ को 
तनयम ३मा प्रत्येक सावाजतनक तनकायले आफ्ना 
गततष्ट्रवतधहरुको ष्ट्रववर्ण ३/३ मष्ट्रहनामा प्रकाख्शत 
गनुापने व्यवस्था छ ।उि व्यवस्थाअनसुार् 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट 
सम्पाददत प्रत्येक तै्रमातसक अवतधको मतुय मतुय 
ष्ट्रक्रयाकलापहरुको ष्ट्रववर्ण तै्रमातसक रुपमा स्वतः 
प्रकाशनको रुपमा सावाजतनक हुुँदै आएको ष्ट्रवददतै 
छ। 

 

क्रमश... 

   बषा १7 अंक २                                                                                                                                    कातताक , २०७८ 

 

सदाचार् तनष्पक्षता तनतभाकता 

(सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को कायाान्वयनको लातग प्रकाख्शत) 
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सम्पादक समूह 

सख्चव श्री तोयम र्ाया      : अध्यक्ष 

सहसख्चव श्री नार्ायण प्रसाद रर्साल        : सदस्य 

उपसख्चव श्री वेदप्रसाद भण्डार्ी           : सदस्य 

शाखा अतधकृत श्री ख्शव कुमार् र्ाई  : सदस्य 

शाखा अतधकृत श्री सञ्जय अतधकार्ी  : सदस्य 

माननीय प्रमखु आयिु 

प्रमे कुमार् र्ाई 

 

 

 आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय आयिु 

ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवाल 

 

माननीय आयिु 

जय बहादरु् चन्द 

 

माननीय आयिु  

डा. हरर् पौडेल 

 

माननीय आयिु 

डा. सतुमत्रा शे्रष् ठ अमात्य 

श्रीमान ्सख्चव 

तोयम र्ाया 
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सम्पादकीय 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गर्ी सशुासन कायम गनाको लातग स्थाष्ट्रपत  
संवैधातनक आयोग हो ।सावाजतनक पदधार्ण गरे्का व्यख्िले अख्ततयार्को दरुुपयोग गर्ी भ्रष्टाचार् 
गरे्को सम्बन्धमा छानष्ट्रवन, अनसुन्धान, तहष्ट्रककात एवं अतभयोजन गने ख्जम्मेवार्ी आयोगलाई 
संवैधातनक रुपमा प्रत्याभतू भएको छ। 

सूचनाको हकको कायाान्वयन गर्ी पार्दख्शाता कायम गना आयोग दृढ संकख्पपत र्हेको छ । आफ्ना 
काम कार्वाही, उपलब्धी र् भए/गरे्का गततष्ट्रवतध समेष्ट्रट ष्ट्रवगतदेख्ख नै अख्ततयार् बलेुष्ट्रटन प्रकाख्शत 
हुुँदै आएकोमा पतछपलो समयमा ई-बलेुष्ट्रटनको रुपमा तै्रमातसक प्रकाख्शत गदै आएको छ। 

नेपालको संष्ट्रवधानको धार्ा २७ मा नागरर्कको सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैगर्ी 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र् सूचनाको हकसम्बन्धी तनयमावली, २०६५ को 
तनयम ३मा प्रत्येक सावाजतनक तनकायले आफ्ना गततष्ट्रवतधहरुको ष्ट्रववर्ण ३/३ मष्ट्रहनामा प्रकाख्शत 
गनुापने व्यवस्था छ ।उि व्यवस्थाअनसुार् अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत 
प्रत्येक तै्रमातसक अवतधको मतुय मतुय ष्ट्रक्रयाकलापहरुको ष्ट्रववर्ण तै्रमातसक रुपमा स्वतः प्रकाशनको 
रुपमा सावाजतनक हुुँदै आएको ष्ट्रवददतै छ। 

यस आयोगमा आतथाक वषा २०७८/७९ को प्रथम तै्रमातसक अवतधमा भ्रष्टाचार् सम्बन्धी 12,474 
वटा उजरु्ी र्हेका छन ्। अख्घपलो बषा फर्छ्यौट हनु बाुँकी ८,०९३ र् चाल ुआतथाक वषाको प्रथम 
तै्रमातसक अवतधमा दताा हनु आएका ४,३८१ गर्ी यो संतया १२,४७४ पगेुको हो। यस अवतधको 
कुल उजरु्ी मध्ये 3,607 वटा उजरु्ी फर्छ्यौट भएका छन।आयोगमा परे्का उजरु्ी मध्ये आयोगले 
गरे्को कार्वाहीबाट यस तै्रमातसक अवतधमा 116 वटा उजरु्ी ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धानमा गएको,451 

वटा उजरु्ी मातहत कायाालयहरुमा पठाइएको, 1,487 वटा उजरु्ी कार्वाहीका लातग सम्बख्न्धत 
कायाालयमा पठाइएको, 491 वटा उजरु्ी सोसंग सम्बख्न्धत अको उजरु्ीसुँग गातभएको र् 1,062 
वटा उजरु्ी तामेलीमा पठाइएको छ।आयोगबाट आतथाक वषा २०७८/७९  को प्रथम तै्रमातसक 
अवतधमा 1७ वटा आर्ोपपत्रहरु सम्मातनत ष्ट्रवशेष अदालतमा दायर् गर्ी ५१ जनालाई प्रततवादी 
बनाई ष्ट्रवगो रु ९,२८,५३,५५१.६१।- मागदावी तलईएको छ। साथै उि अवतधमा घसु/रर्सवत 
कार्वाहीतफा  ५ वटा कार्वाहीबाट ७ जनालाई तनयन्त्रणमा तलई जम्मा रु 4,95,500/- जफत 
भएको छ ।  

भ्रिाचार्  तनयन्त्रण गर्ी सशुासन प्रवाद्धन गने महान अतभयानमा आयोगको एक्लो प्रयास मात्र पूणा 
बन्न सक्दैन। तसथा आयोगको यस अतभयानमा नेपाल सर्कार्का सबै तनकाय, सावाजतनक सेवा 
प्रदायक, सर्ोकार्वाला तनकाय एवं प्रवदु्ध नागरर्क समाजलेआ-आफ्नो ठाउुँबाट भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणमा 
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हातेमालो गदै आउने ददनमा थप सशि र् प्रभावकार्ी भतूमका तनभाउन जरुर्ी छ। तब मात्र हातमले 
चाहेको 'समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली' को नार्ालाई सफतलभतु बनाउन सक्दछौँ। 

अन्त्यमा, आयोगले गदै आएका कायाक्रमहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गदै आउनहुनुे 
सबैप्रतत हाददाक आभार् सष्ट्रहत धन्यवाद ज्ञापन गदाछौ । आफ्नो नख्जक भएका भ्रष् टाचार्जन्य घटना 
वा आफूले थाहा पाएका भ्रष् टाचार्का सूचनाहरु सदा झै आफुलाई पायक पने आयोग र् अन्तगातका 
कायाालयहरुमा ददनहुनु अनरु्ोध गदाछौं । 
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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को कायाान्वयको लातग प्रकाख्शत 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत कायाहरूको आतथाक वषा २०७८/७९ 

को 
प्रथम (श्रावण-असोज) तै्रमातसक ष्ट्रववर्ण 

कातताक, २०७८ 

१.उजरु्ी र् फर्छ्यौट  

 

१. यस आयोगमा आतथाक वषा २०७८/७९ को प्रथम तै्रमातसक अवतधमा भ्रष्टाचार् सम्बन्धी 
12,474 वटा उजरु्ी परे्का छन ् ।यस अवतधको कुल उजरु्ीमध्ये 3,607 वटा उजरु्ी 
फर्छ्यौट भएका छन।्आयोगमा परे्का उजरु्ी मध्ये आयोगले गरे्को कार्वाहीबाट यस तै्रमातसक 
अवतधमा 116 वटा उजरु्ी ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धानमा गएको,451 वटा उजरु्ी मातहत 
कायाालयहरुमा पठाइएको,1487 वटा उजरु्ी कार्वाहीका लातग सम्बख्न्धत कायाालयमा 
पठाइएको,491 वटा उजरु्ी सो सुँग सम्बख्न्धत अको उजरु्ीसुँग गातभएको र् 1,062 वटा 
उजरु्ी तामेलीमा पठाइएको छ। आयोगमा परे्को उजरु्ी संतया, सो उपर् आयोगले कार्वाही 
एवं फर्छ्यौट गर्ी फर्छ्यौट हनु वाुँकी उजरु्ीको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् र्हेका छन।् 

 

१.१आयोगमा र्हेको कुल उजरु्ी फर्छ्यौट तथा बाुँकीको ष्ट्रववर्ण 

ष्ट्रववर्ण 

 

आ.व. 
२०७८/७९
मा उजरु्ी 
संतया 

फर्छ्यौंट 

ष्ट्रवस्ततृ 

अनसुन्धान 

आयोगबाट 
तामेली 

आयोग 
मातहतका 
सम्बख्न्धत 

कायाालयहरु
मा प्रषे्ट्रषत 

 

कार्वाहीको 
लातग अन्य 
कायाालयमा 

लेख्ख 
पठाएको 

अन्य 

उजरु्ीमा 
गातभएको 

जम्मा 
फर्छ्यौंट 

 

फर्छ्यौंट 

हनु 

बाुँकी 
 

तामेली 
सझुाव 
सष्ट्रहत 
तामेली 

 

पष्ट्रहलो 
तै्रमातसक 

अवतधसम्मको 
जम्मा 

१२,४७४ 116 987 75 451 1487 491 ३६०७ 8867 

 

१.२ कायाालयगत उजरु्ी र् फर्छ्यौटको अवस्था 
आतथाक वषा २०७८।0७९ को प्रथम तै्रमातसकसम्ममा ष्ट्रवतभन् न माध्यमहरूबाट आयोगको केन्र 
तथा मातहत कायाालयहरूमा पना आएका तथा अख्घपलो आतथाक वषाबाट ख्जम्मेवार्ी सरे्का 
उजरु्ीहरू देहायको तातलका तथा स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पारर्एको छ। सो अनसुार् बढी उजरु्ीहरू 
अथाात ् 40.55 प्रततशत उजरु्ी आयोगको टंगालख्स्थत कायाालयमा र्हेका छन ् । मातहत 
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कायाालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयोगको कायाालय, बददावासमा (12.19 प्रततशत) मा र्हेका 
छन।् सबैभन्दा कम उजरु्ीहरू भने आयोगको सम्पका  कायाालय, नेपालगञ्जमा 3.55 प्रततशत 
र्हेका छन । 

कायाालय 

उजरु्ीको संतया 

कुल उजरु्ी 
संतया 

कुल फर्छ्यौट 
भएको उजरु्ी 

संतया 
उजरु्ी प्रततशत 

गत आ.व. को 
ख्जम्मेवार्ी 

सरे्को जम्मा 
उजरु्ी संतया 

चाल ु
आ.व.को 

जम्मा उजरु्ी 
संतया 

अ.द.ुअ.आ., टंगालको जम्मा 2,677 2,382 5,059 2,115 40.55 

आयोगको कायाालय, इटहर्ी 1,067 346 1,413 262 11.32 

आयोगको कायाालय, बददाबास 1,196 325 1,521 156 12.19 

आयोगको कायाालय, हेटौंडा 411 441 852 252 6.83 

आयोगको कायाालय, पोखर्ा 426 139 565 181 4.52 

आयोगको कायाालय, बटुबल 366 247 613 146 4.91 

आयोगको सम्पका  कायाालय, 
नेपालगंज 

273 170 443 117 3.55 

आयोगको कायाालय, सखेुत 645 142 787 203 6.30 

आयोगको कायाालय, 
कञ् चनपरु् 

1032 189 1221 175 9.78 

जम्मा 8,093 4,381 12,474 3,607 100 
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कायाालयगत उजरु्ीको अवस्थालाई स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पारर्एको छ 

 

 

 

 

कायाालयगत उजरु्ी र् फर्छ्यौटको अवस्थालाई स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पारर्एको छ 
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१.३ क्षते्रगत उजरु्ीको संतया 
उजरु्ीलाई के्षत्रगत रुपमा हेदाा सबैभन्दा बढी उजरु्ी संघीय मातमलामा (स्थानीय तहसमेत) 34.01%, ख्शक्षा 
क्षेत्रको 14.73% र् अन्यक्षेत्रका 11.18% र्हेका छन ् । त्यस्तै, नक्कली शैख्क्षक प्रमाणपत्रअन्तगात 
9.10% भमूीअन्तगात 8.36% गैर्कानूनी सम्पख्ि आजानतफा  4.44 %वन तथा वातावर्णअन्तगात 
4.15%,स्वास््य तथा जनसंतया क्षेत्रको 3.59%, भौततक पूवााधार् तथा यातायातअन्तगात 3.59%, ऊजाा, 
जलस्रोत तथा तसंचाइअन्तगात 3.०%, गहृ प्रशासनको 2.38% तथा अथाको 1.43% उजरु्ीहरू र्हेका 
छन।्उजरु्ीको के्षत्रगत ष्ट्रववर्णलाई तनम्नानसुार्को तातलका तथा स्तम्भख्चत्रबाट प्रष्ट गरर्एको छ । 

क्षते्रगत उजरु्ीको संतया: 
क्षते्रगतका आधार्मा उजरु्ी र् फछायौटको ष्ट्रववर्ण 

क्र. 
सं. 

उजरु्ीको क्षते्र गत 
आ.व.बाट
ख्जम्मेवार्ी 
सरे्का 

आ.व. 
२०७७।
७८ 
मादताा 
भएका 

जम्मा 
उजरु्ीकोसं
तया 

गत आ.व. 
को 
ख्जम्मेवार्ी 
सरे्को 
मध्येबाट 
फछयौट 
संतया 

चाल ु
आ.व.को 
जम्मा 
उजरु्ीबाट 
फछयौट 
संतया 

कुल 
फछयौट 
संतया 

क्षते्रगत 
उजरु्ी 
प्रततशत 

क्षते्रगत 
फछयौट 

प्रततशत 

1 
संघीय मातमला 
(स्थानीय तहसमेत)  

2745 1497 4242 289 889 1178 34.01 27.77 

2 
ख्शक्षा (स्थानीय 
तहसमेत)  

1160 678 1838 139 447 586 14.73 31.88 

3 भतूम प्रशासन 720 323 1,043 111 197 308 8.36 29.53 

4  
  

वन तथा वातावर्ण 348 170 518 44 99 143 4.15 27.60 

6 
स्वास््य तथा 
जनसंतया 

226 222 448 33 147 180 3.59 40.17 

5.  
  

भौततक पूवााधार् 
तथा यातायात 

332 117 449 34 66 100 3.59 22.27 

8 गहृ प्रशासन 75 223 298 14 183 197 2.38 66.10 

7 
ऊजाा, जलस्रोत 
तथा तसंचाइ 

269 106 375 43 57 100 3.00 26.66 

9  
  

अथा 81 98 179 18 67 85 1.43 47.48 

10 
  

नक्कली शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

982 154 1136 59 52 111 9.10 9.77 
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क्षते्रगतका आधार्मा उजरु्ी र् फछायौटको ष्ट्रववर्ण 

क्र. 
सं. 

उजरु्ीको क्षते्र गत 
आ.व.बाट
ख्जम्मेवार्ी 
सरे्का 

आ.व. 
२०७७।
७८ 
मादताा 
भएका 

जम्मा 
उजरु्ीकोसं
तया 

गत आ.व. 
को 
ख्जम्मेवार्ी 
सरे्को 
मध्येबाट 
फछयौट 
संतया 

चाल ु
आ.व.को 
जम्मा 
उजरु्ीबाट 
फछयौट 
संतया 

कुल 
फछयौट 
संतया 

क्षते्रगत 
उजरु्ी 
प्रततशत 

क्षते्रगत 
फछयौट 

प्रततशत 

11 
  

गैर्कानूनी सम्पख्ि 
आजान 

320 234 554 78 

 

48 
 

126 4.44 22.74 

12 
  

अन्य क्षेत्र 835 559 1394 125 368 493 11.18 35.36 

  जम्मा 8093 4381 12474 987 2620 3607 100 28.91 

 

 
१.४ तीन तहका सर्कार्को प्रदेशगत उजरु्ीको अवस्था  

सघीय, प्रदेश र् स्थानीय सर्कार् मातहतका सर्कार्ी तथा सावाजतनक तनकायहरूमा प्रदेशगत 
उजरु्ीको आधार्मा ष्ट्रवश् लेषण गदाा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहमा बष्ट्रढ उजरु्ी परे्को देख्खन्छ 
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त्यसपतछ क्रमशः संघीय र् प्रदेश सर्कार्का तनकायहरूमा उजरु्ी परे्का छन ्।समग्रमा सबैभन्दा 
बढी उजरु्ी तथा स्थानीय सर्कार्का तनकाय ष्ट्रवरुद्धका सबैभन्दा बष्ट्रढ उजरु्ी  प्रदेश नं २ मा परे्को 
देख्खन्छ ।जसलाई तनम्न बमोख्जम उपलेख गरर्एको छ । 

आतथाक वषा २०७८/०७९ को प्रथम तै्रमातसक अवतधमा प्रदेशगत उजरु्ीको अवस्था 
क्र. सं प्रदेश संघ प्रदेश स्थानीय तह कुल जम्मा प्रततशत 

1 प्रदेश नं. 1 228 200 842 1270 13.72 

2 प्रदेश नं. 2 347 187 1888 2422 26.17 

3 बाग्मती प्रदेश 1189 113 507 1809 19.55 

4 गण्डकी प्रदेश 150 88 ४११ 649 7.01 

5 लखु्म्बनी प्रदेश 205 181 691 1077 11.63 

6 कणााली प्रदेश 114 218 475 807 8.72 

7 सूदरु् पख्श् चम प्रदेश 25 464 730 1219 13.17 
  प्रदेशगत जम्मा 2258 1451 5544 9253 100 

  अन्य(गैर्कानूनी सम्पख्ि, 

झठुा शैख्क्षक प्रमाणपत्र, 

ष्ट्रवश् वष्ट्रवद्यालय आदद) 

434 
 

    
434 

 
  

  कुल जम्मा 2692 1451 5544 9687   

 
प्रदेशगत उजरु्ीको  प्रवखृ्ि 
प्रदेशगत उजरु्ीको प्रवतृतलाई देहायको रे्खाख्चत्रबाट प्रष्ट पारर्एको छ । 
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१.५ कायाालयगत रूपमा उजरु्ीको फर्छ्यौट 

कायाालयगत रुपमा यस तै्रमातसक अवतधमा सब भन्दा बढी अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 
टंगाल कायाालयले 41.81 प्रततशत र् सबैभन्दा कम आयोगको कायाालय, बददाबासले 10.26 
प्रततशत उजरु्ी फर्छ्यौट गरे्को छ । 
 

कायाालय 
कुल उजरु्ी 

संतया 
कुल फर्छ्यौट भएको 

उजरु्ी संतया 
उजरु्ी फर्छ्यौट 

प्रततशत 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल 5059 2115 41.81 

आयोगको कायाालय, इटहर्ी 1413 262 18.54 

आयोगको कायाालय, बददाबास 1521 156 10.26 

आयोगको कायाालय, हेटौंडा 852 252 29.58 

आयोगको कायाालय, पोखर्ा 565 181 32.04 

आयोगको कायाालय, बटुवल 613 146 23.82 

आयोगको सम्पका  कायाालय, नेपालगंज 443 117 26.41 

आयोगको कायाालय, सखेुत 787 203 25.79 

आयोगको कायाालय, कञ् चनपरु् 1221 175 14.33 

जम्मा 12474 3607 28.92 

 

 

२ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणका सम्वन्धमा आयोगबाट भएको काया प्रगतत 
२.१ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण सम्बन्धी उपचार्ात्मक  कायाको प्रगतत ष्ट्रववर्णः- 

   क)  दताा भएका आर्ोपपत्रहरुको संतया 
यस आतथाक वषा २०७८/०७९ को प्रथम तै्रमातसक अवतधसम्ममा आयोगले कुल 17 वटा 
आर्ोपपत्रहरु सम्मातनत ष्ट्रवशेष अदालतमा दायर् गरे्को छ ।यस तै्रमातसकको श्रावण मष्ट्रहनामा 2, 
भदौ मष्ट्रहनामा 9 र् असोज मष्ट्रहनामा 6 गर्ी कुल १7 वटा आर्ोपपत्रहरु दायर् भएका हनु।् 
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तस.नं. आर्ोपपत्रहरुको ष्ट्रववर्ण हालसम्मको आर्ोपपत्रको संतया कैष्ट्रफयत 

१ घसु/रर्सवत ५ 
 २ झठु्ठा/ नक् कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र 1 

 ३ सावाजतनक सम्पख्ि हानी नोक्सानी ८ 

 ४ ग्ररै्काननुी सम् पख्ि आजान 0 

 ५ ग्ररै्काननुी लाभ वा हानी 3 

 ६ र्ाजश् व चहुावट/ष्ट्रहनातमना 0 

 ८ ष्ट्रवष्ट्रवध 0 

 

जम्मा 17   

 

यस आतथाक वषाको प्रथम तै्रमातसक अवतधमा सम्मातनत ष्ट्रवशेष अदालतमा दायर् गरर्एका १7 वटा 
आर्ोपपत्रमा जम्मा 51 जना आर्ोपीलाई प्रततवादी बनाई ष्ट्रवगो रु ९,२८,५३,५५१.६१।- को माग 
दावी तलइएको छ ।उि अवतधमा ष्ट्रवशेष अदालतमा दायर् गरर्एका आर्ोपपत्रमध्ये घसु/ 
रर्सवतका ५ वटा आर्ोपपत्रमा ५ जना, नक्कली शैख्क्षक प्रमाणपत्रको १ वटा आर्ोपपत्रमा 2 जना 
र् सावाजतनक सम्पख्ि/ गैर्काननुी लाभ वा हानी आर्ोपपत्रमा 4४ जनालाई ष्ट्रवपक्षी बनाईएको छ 
। प्रततवादीहरुको ष्ट्रववर्ण हेदाा अतधकृतस्तर्का कमाचार्ीहरु १८ जना, सहायकस्तर्का कमाचार्ीहरु 
1४ जना, तनवााख्चत /मनोतनत पदातधकार्ी १ जना, ख्शक्षक/ प्राध्यापक 2 जना साथै 
मततयार्/ष्ट्रवचौतलया/अन्य १६ जना र्हेका छन ्जसलाई तनम्नानसुार् प्रस्ततु गरर्एको छ । 

 

 
घसु/ 
रर्सवत 

नक्कली 
शैख्क्षक 
प्र.प. 

सा. सम्पख्ि/र्कम 
ष्ट्रहनातमना, 
गैर्कानूनी लाभ 
हानी 

गैर्कानूनी 
सम्पख्ि 

र्ाजश्व 
ष्ट्रहनातमना 

ष्ट्रवष्ट्रवध जम्मा 

सह सख्चवस्तर्     -  - 
उपसख्चवस्तर् 1 -   - - १ 

अतधकृतस्तर् - - 1७ 
 - - 1७ 

सहायक/ 
सहयोगी कमाचार्ी 

४ - 1० - - 
 1४ 

ख्शक्षक/प्राध्यापक  2   - - 2 
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घसु/ 
रर्सवत 

नक्कली 
शैख्क्षक 
प्र.प. 

सा. सम्पख्ि/र्कम 
ष्ट्रहनातमना, 
गैर्कानूनी लाभ 
हानी 

गैर्कानूनी 
सम्पख्ि 

र्ाजश्व 
ष्ट्रहनातमना 

ष्ट्रवष्ट्रवध जम्मा 

तनवााख्चत/ 
मनोतनत 

 - 1 - - - 

 

1 

मततयार्/ 
ष्ट्रवचौतलया/ अन्य 

- - 1६   - १६ 

जम्मा ५ 2 4४ - - - 51 

 

 

प्रथम तै्रमातसक अवतधमा दायर् भएको आर्ोपपत्रको  ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववर्ण तनम्नबमेख्जम उपलेख गरर्एको 
छ। 

तस. 
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्ि 

पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

१ १ 
२०७८/०४/१२ 

 

६४४ 

 

र्ष्ट्रव तसंह 

 

एम.तड. 
 

ख्खख्म्त तनमााण 
सेवा प्रातल 

 

गलत 
प्रततवेदन 
समेतका 
आधार्मा 
र्कम 

ष्ट्रहनातमना 

६८९३७७८.५ 
 

 
२ २०७८/०४/१२ 

 

गजेन्रप्रसाद 
र्ाउत 

 

सव 
इख्न्जतनयर् 

 

मध्यपहाडी 
र्ाजमागा योजना, 

धतुलखेल 

ऐ. ६८९३७७८.५ 
 

 ३ २०७८/०४/१२  

ददपककुमार् 
खड्का 

 

इख्न्जतनयर् 

 

मध्यपहाडी 
र्ाजमागा योजना, 

धतुलखेल 
ऐ. ६८९३७७८.५ 

 

 
४ २०७८/०४/१२ 

 

 

ष्ट्रवजय 
चपागाई 

 

योजना 
प्रमखु 

 

 

मध्यपहाडी 
र्ाजमागा योजना, 

धतुलखेल 

ऐ. ६८९३७७८.५ 
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तस. 
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्ि 

पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

 
५ २०७८/०४/१२ 

 

दणुाप्रसाद 
फुयाल 

 

लेखा 
अतधकृत 

मध्यपहाडी 
र्ाजमागा योजना, 

धतुलखेल 

ऐ. २१४९८१८/ 

 

२ ६ 
2078/04/31 

 

१७ 

 

ददतलप काकी 
 

प्रहर्ी 
सहायक 
तनरर्क्षक 

 

प्रहर्ी प्रधान 
कायाालय, 
नक्साल 

र्कम 
ष्ट्रहनातमना 
एवं हानी 
नोक्सानी 

 

१०३९७९३७.५
४ 

३ ७ 
2078/05/02 

 

५७ 

 

र्ाजन 
पासवान 

 

सव 
इख्न्जतनयर् 

 

र्ाष्ट्रिय पनुतनमााण 
प्रातधकर्ण, 
ओखलढंुगा 

 

घसु 
रर्सवत 

 

 

३००००/ 

 

4 ८ 
2078/05/08 

 

६३ 

 

ष्ट्रवनोद 
सापकोटा 

 

सव 
इख्न्जतनयर् 

 

र्ाष्ट्रिय पनुतनमााण 
प्रातधकर्ण, 
ओखलढंुगा 

घसु 
रर्सवत 

 

 

२००००/ 

 

५ ९ 

 

२०७८/०५/०८ 

 

 

६६ 

 

ष्ट्रवन्देश्वर्प्रसाद 
पटे्टल 

 

सहायक 
वन 

अतधकृत 

 

ख्जपला वन 
कायाालय, बार्ा 

 

 

सर्कार्ी 
र्कम 

ष्ट्रहनातमना 
तथा हानी 
नोक्सानी 

 

४९००००/ 

 

 
१० 

  

भैर्वप्रसाद 
ख्घतमरे् 

सहायक 
वन 

अतधकृत 

ख्जपला वन 
कायाालय बार्ा 

सावाजतनक 
सम्पख्ि 
हानी 

नोक्सानी 

४९००००/ 

 

 
११ 

२०७८/०५/०८ 

  

ददनेशप्रसाद 
जैसवाल 

सहायक 
वन 

अतधकृत 

ख्जपला वन 
कायाालय, बार्ा  

३९००००/ 

 
 

६ १२ 

 

२०७८/०५/०९ 

 

 

५८ 

हस्मपुलाह 
मसुलमान 

कायाालय 
प्रमखु 

 

प्रधानमन्त्री कृष्ट्रष 
आधतुनक 
कायाान्वयन 

इकाइ, डोपपा 
 

घसु 
रर्सवत 

 

२५०००/ 
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तस. 
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्ि 

पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

७ १३ 

 

२०७८/०५/१० 

 

 

७३ 

 

तडपलीर्ाम 
अतधकार्ी 

 

अध्यक्ष 

 

शष्ट्रहद लालध्वज 
मागा उ.सतमतत. 

तनहुुँ 

फख्जा ष्ट्रवल 
बनाई 
भ्रष्टाचार् 

 

 
 

७६६७००/ 

 
 

 
१४ २०७८/०५/१० 

 
 

मतमता गरुुङ 

 

कोषाध्यक्ष 

 

शष्ट्रहद लालध्वज 
मागा उ.सतमतत. 

तनहुुँ 

फख्जा ष्ट्रवल 
बनाई 
भ्रष्टाचार् 

 
 

७६६७००/ 

 

 
१५ २०७८/०५/१० 

 

तभमबहादरु् 
गरुुङ 

 

सह-सख्चव 

 

 

शष्ट्रहद लालध्वज 
मागा उ.सतमतत. 

तनहुुँ 
ऐ. ७६६७००/ 

 

 
१६ २०७८/०५/१० 

 
 

गणेशकुमार् 
गरुुङ 

 

सदस्य 

 

शष्ट्रहद लालध्वज 
मागा उ.सतमतत. 

तनहुुँ 
ऐ. 

 

११९४००/ 

 

 
१७ २०७८/०५/१० 

 
 

ष्ट्रवनोद शे्रष्ठ 

 

प्रोपर्ाइटर् 

 

शष्ट्रहद लालध्वज 
मागा उ.सतमतत. 

तनहुुँ 
ऐ. 

 

२४८४०००/ 

 

८ १८ 

 
 

२०७८/०५/२२ 

 

 

८८ 

 

सन्तोष 
ष्ट्रवक्रम शाह 

 

सहायक 

 

नेपाल बैंक तल., 
ख्जतपरु् 

 

सर्कार्ी 
सम्पख्ि 
हातन 

नोक्सानी 

 

४२०००/ 

 

 
१९ 

२०७८/०५/२२ 

  

ख्शवनन्दन 
पासवान 

 

ठेकेदार्/ 
पाटानर् 

 

कुमार्ी जे.तभ., 
सलााही 

सर्कार्ी 
र्कम 

ष्ट्रहनातमना 

४२०००/ 

 

 
२० 

 

२०७८/०५/२२ 

 

 
 

अतनल गपु्ता 
 

ठेकेदार्/ 
पाटानर् 

 

कुमार्ी जे.तभ., 
सलााही 

 

 

सर्कार्ी 
र्कम 

ष्ट्रहनातमना 

 
 

४२०००/ 

 

९ २१ २०७८/०५/०९ 
७२ 

 

र्ष्ट्रवन्र नाथ 
चौधर्ी 

 

ख्शक्षक 
र्ामजनता 

तन.मा.ष्ट्रव., सलााही 

नक्कली 
शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 
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तस. 
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्ि 

पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

 
२२ २०७८/०५/०९ 

 

र्ामलखन 
चौधर्ी 

 

प्रधानाध्याप
क 

 

र्ामजनता 
तन.मा.ष्ट्रव., सलााही 

नक्कली 
शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

 

१० २३ 

 

२०७८/०५/२७ 

 

 

८४ 

 

सख्न्दप 
के.सी. 

 

प्रोपर्ाइटर् 
एस.आर्.डी 

कन्रक्सन प्रा.तल. 

 

गैर् कानूनी 
लाभ तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

७५८०६४९/ 

 

 
२४ 

२०७८/०५/२७ 

  

र्मेश 
पर्ाजलुी 

 

 

प्रोपर्ाइटर् 

 

 

एस.आर्.डी 
कन्रक्सन प्रा.तल. 

ऐ. ७५८०६४९/ 

११ २५ 
 

२०७८/०५/२७ 

 

९६ 

 

र्ामर्ाज 

न्यौपान े

 

ना.स ु

 

ख्जपला आयोजना 
कायाान्वयन 
इकाई तनहुुँ 

सर्कार्ी 
सम्पख्ि 
हानी 

नोक्सानी 

 

१४७३६४.७५ 

 

 २६ २०७८/०५/२७  
गणेश ख्घतमरे् 

 

अतधकृत 
आठौ 
 

उद्योग पयाटन 
वन तथा 
वातावर्ण 
मन्त्रालय 

ऐ. 
६३७५०/ 

 
 

 २७ २०७८/०५/२७  
शकुदेव 
अतधकार्ी 

इख्न्जतनयर् 
भान ु

नगर्पातलका, 
तनहुुँ 

ऐ. ६३७५०/ 

 

 २८ २०७८/०५/२७  

ऋष्ट्रषभि 
वाग्ले 

 

अतधकृत 
सातौ 
 

तभमाद 
नगर्पातलका, 

तनहुुँ 
ऐ. ७२२५०/ 

 

 २९ २०७८/०५/२७  
ततथार्ाज 
ढुङ्गाना 

इख्न्जतनयर् 
देवघाट न.पा. 

तनहुुँ 
ऐ. ७२२५०/ 

 ३० २०७८/०५/२७  श्रीभर खनाल 
सेवा तनविृ 

लेखा 
परर्क्षक 

 ऐ.  

 ३१ २०७८/०५/२७  
नर्हरर् 
पख्ण्डत 

लेखा 
परर्क्षक 

 ऐ.  
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तस. 
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्ि 

पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

१२ ३२ २०७८/०६/०४ 

 

१२२ 

 

गंगाप्रसाद 
साह 

कायाालय 
प्रमखु 

नेपाल खाद्य 
संस्थान, मतुय 

कायाालय-लाहान 

सावाजतनक 
सम्पख्ि 
हानी 

नोक्सानी 

९७०२७८४.२८ 

 ३३ २०७८/०६/०४ 

 
 

सतुनता 
कुमार्ी 

लेखा 
प्रमखु 

नेपाल खाद्य 
संस्थान, मतुय 

कायाालय-लाहान 
ऐ. ९७०२७८४.२८ 

 ३४ २०७८/०६/०४  
लालपु्रसाद 
अग्रवाल 

संचालक 
तगर्धार्ी खाद्य 
उद्योग, सप्तर्ी 

ऐ. ५८७५६१२.१६ 

 ३५ २०७८/०६/०४  
अशोककुमार् 
अग्रवाल 

संचालक 
तनलकमल सेलर् 
तमल,तसर्ाहा 

ऐ. ७५११४३.६ 

१३ ३६ २०७८/०६/०४ 

 

१२६ 

 

ददपक घती 
 

अध्यक्ष 

 

सपलेर्ी वन 
उपभोिा सतमतत-

र्ोपपा 
 

सावाजतनक 
सम्पख्ि 
हानी 

नोक्सानी 

४५२२६५/ 

 

 ३७ २०७८/०६/०४ 

 
 

पूणाबहादरु् 
घती 

कोषाध्यक्ष 
सपलेर्ी वन 

उपभोिा सतमतत, 
र्ोपपा 

ऐ. ४५२२६५/ 

 ३८ २०७८/०६/०४ 

 
 तनमा चौधर्ी सख्चव 

सपलेर्ी वन 
उपभोिा सतमतत, 

र्ोपपा 
ऐ. ४५२२६५/ 

१४ ३९ २०७८/०६/१५ १४२ 
टंकबहादरु् 
मिुान 

अध्यक्ष कैलाश गा.पा. ऐ. २६०९००/ 

 ४० २०७८/०६/१५  
लोकबहादरु् 
कुसार्ी 

शाखा 
अतधकृत 

भतुम व्यवस्था 
सहकार्ी तथा 
गरर्बी तनवार्ण 

मन्त्रालय 

ऐ. २६०९००/ 

 ४१ २०७८/०६/१५  
र्ामकुमार् 
रर्माल 

संचालक ष्ट्रफतलङ्गो प्रा.ली. ऐ. २६०९००/ 

 ४२ २०७८/०६/१५  
तत्रलोक थापा 

मगर् 

तत्कातलन 
लेखा 

पर्ीक्षक 

कैलाश गा.पा. 
कायाालय 

ऐ. २६०९००/ 
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तस. 
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्ि 

पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

 ४३ २०७८/०६/१५  
मोहनप्रसाद 
पौडेल 

सामाख्जक 
परर्चालक 

कैलाश गा.पा. 
कायाालय 

ऐ. २६०९००/ 

 ४४ २०७८/०६/१५  
सजुन शे्रष्ठ 

 
लेखापाल 

 

ख्जपला आयोजना 
कायाान्वयन 

इकाइ अनदुान 
व्यवस्था पनु तथा 
स्थानीय पवुााधार्, 

मकवानपरु् 

ऐ. २६०९००/ 

 

१५ ४५ २०७८/०६/१८ १६८ 
उमेशकुमार् 

चौधर्ी 
ना.स ु

ख्जपला प्रशासन 
कायाालय, धनषुा 

घसु/रर्सव
त 

८५००/ 

१६ ४६ २०७८/०६/१८ १८७ 
ष्ट्रवनोदकुमार् 

पौडेल 
सव 

इख्न्जतनयर् 
बढुातनलकण्ठ 

न.पा. 
घसु/रर्सव

त 
७२०००/ 

१७ ४७ २०७८/०६/१२ 

 

१४३ 

 

केशवप्रसाद 
आचाया 

ना.स ु

 

गा.ष्ट्रव.स.का.र्ामपु
र् ठोख्क्सला -

उदयपरु् 

सर्कार्ी 
र्कम 

ष्ट्रहनातमना 
गर्ी 

भ्रष्टाचार् 

९९०५००/ 

 ४८ २०७८/०६/१२  
लोकेन्र 
काकी 

खरर्दार् 
गा.ष्ट्रव.स.का.र्ामपु
र् ठोख्क्सला, 
उदयपरु् 

ऐ. ७८०००/ 

 ४९ २०७८/०६/१२  
ष्ट्रवसाल 
सनु्दास 

खरर्दार् 
त्याङ्ग कायाालय-

उदयपरु् 
ऐ. ८२०००/ 

 ५० २०७८/०६/१२  
माधवप्रसाद 
खततवडा 

अतधकृत 

(छैटौ) 
 ऐ. ३१४०००/ 

 ५१ २०७८/०६/१२  
पषु्पर्ाज 
तसग्देल 

शाखा 
अतधकृत 

 

र्ामपरु् ठोख्क्सला 
गा.ष्ट्रव.स., 
उदयपरु् 

ऐ. १७६०००/ 

 

जम्मा ९,२८,५३,५५१.६१ 
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ख)घसु/रर्सवत कार्बाही  

यस आयोगबाट  आतथाक बषा २०७8।०७9 को प्रथम तै्रमातसक अवतध (श्रावण-असोज) मा कुल ६ 
वटा घसु/रर्सवत कार्बाही भएको र् यसबाट रू. ४,95,500/- जफत हनुकुा साथै जम्मा ७ जना 
घसु/रर्सवतसुँग जोतडएका व्यख्िहरुलाइ तनयन्त्रणमा तलइएको छ । तनयन्त्रणमा तलइएका ७ 
व्यख्िहरुमध्ये  ५ जना र्ािसेवक कमाचार्ी तथा  २ जना मनोतनत/ तनवााख्चत पदातधकार्ी व्यख्ि 
र्हेका छन ्।   

यस अवतध मा घसु/रर्सवत कार्बाहीबाट तनयन्त्रणमा तलइएका ७ जना व्यख्िहरुको दजाागत एवं 
पेशागत ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः 
 

 

क्र.स. पद/शे्रणी 
जम्मा 
संतया 

अप्राष्ट्रवतधक प्राष्ट्रवतधक प्रहर्ी ख्शक्षक अदालत कैष्ट्रफयत 

१ र्ा प ततृीय शे्रणी वासो सर्ह 0 0 0 0 0 0 
 

२ सहायक कमाचार्ी 5 1 3 1 0 0 
 

३ शे्रणीष्ट्रवहीन कमाचार्ी 0 0 0 0 0 0 
 

४ मनोतनत / तनवााख्चतपदातधकार्ी 2 0 0 0 0 0 
 

  कुल जम्मा 7 1 3 1 0 0 
 

प्रथम तै्रमातसक अवतधमा आयोगद्वार्ा गरर्एको घसु/रर्सवत कार्वाहीको क्रममा तनयन्त्रणमा तलइएका 
व्यख्िहरुको ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् र्हेको छ: 

तस.
नं तमतत 

पक्राउ 
परे्को 

व्यख्िको 
नाम थर् 

पद 

 

पक्राउ 
परे्को 
संतया 

कायार्त 
कायाालय 

आर्ोप तबगो 
 

कैष्ट्रफयत 

 

१ 
२०७८।०४।२२ 

 

तबनोदकुमार् 
पौडेल 

 

सव-
ईख्न्जतनयर् 

 

1 

 

बढुातनलकण्ठ 
नगर्पातलका, 
काठमाण्डौ 

 

भिुानी गनाका 
लातग 

घसु/रर्सवत 

७२००० 

 
 

२ 
२०७८।०५।०८ 

 

र्ाजीशर्ण 
साह 

 

स.प्र.ब.ह. 

 

1 

गौशाला 
नगर्पातलका ५, 

र्ामनगर् 
महोिर्ी 

 

सामानपयाउन 
सहख्जकर्ण 
गनाका लातग 

भनी 
घसु/रर्सवत 

५००० 

 

 

३ २०७८।०५।२१ बसन्त वडासदस्य  काठमाण्डौमहान
गर्पातलका १४ 

नाताप्रमाख्णत र् 
तसफारर्सको 

२०००००  
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तस.
नं तमतत 

पक्राउ 
परे्को 

व्यख्िको 
नाम थर् 

पद 

 

पक्राउ 
परे्को 
संतया 

कायार्त 
कायाालय 

आर्ोप तबगो 
 

कैष्ट्रफयत 

 

 महजान 

 

 

 

 

1 

 

नं. वडा 
कायाालय 

 

लातग 

भनी 
घसु/रर्सवत 

 

४ 
२०७८।०५।२२ 

 

उमेशकुमार् 
चौधर्ी 

 

ना.स.ु 

 

1 

 

ख्जपला प्रशासन 
कायाालय धनषुा 

 

नागरर्कताको 
प्रतततलष्ट्रप 

बनाईददनका 
लातग 

घसु/रर्सवत 

८५०० 

 
 

५ 

२०७८।०६।१९ 

 

ददपेन्रकुमार् 
के.सी 

 

सव-
ईख्न्जतनयर् 

 

1 

 

जलश्रोत तथा 
तसंचाई ष्ट्रवकास 

तडतभजन 
कायाालय, 

बसनु्धर्ा, 
काठमाडौं 

अख्न्तम ष्ट्रवल 
भिूानीको 
लातग 

घसु/रर्सवत 

२००००० 

 
 

६ 
२०७८।०६।२४ 

 

 

र्ामबहादरु् 
महतो, 

अव्दलु 
र्ाईन 

 

वडाअध्यक्ष 
र्  

कम््यटुर् 
अपरे्टर् 

 

2 

 

मष्ट्रटहानी 
नगर्पातलका ५ 

नं वडा 
कायाालय 

जन्मदतााको 
तसफारर्सको 
लातग घसु 
रर्सवत माग 
गर्ी तलएको। 

१0००० 

 

 

 

 

 

जम्मा  
 

 

4,95,500।- 
 

 

 

ग. दायर् मदु्दाको फैसला र् आयोगबाट पनुर्ावेदन:  

यस तै्रमातसकमा सम्मातनत ष्ट्रवशेष अदालतबाट कूल ३६ वटा मदु्दाको फैसला प्राप्त भएको  

छ ।आतथाक बषा २०७८/०७९ मा फैसलाहरुको ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववर्ण देहाय वमोख्जम र्हेको छ । 



21 
 

 

आतथाक वषा २०७८/7९सालको मातसक प्रगतत ष्ट्रववर्ण            
क. मदु्दा 
शाखातफा  

                   

ष्ट्रववर्ण चाल ुआ.ब. २०७८/०७९मा दताा भएको फाइल  चाल ुआ.ब.मा फछयौट   

 

श्रा
वण

 

भा
र 

अस
ोज

 

क
ातत

ाक
 

मंत
सर्

 

पषु
 

मा
घ 

फ
ाग
नु 

चैत
 

बैश
ाख

 

जेठ
 

अस
ार् 

जम्
मा

 गत मष्ट्रहना 
सम्मको 

यो 
मष्ट्रहनाको 

  

              

सफ
ल 

के
ही 

सफ
ल 

अस
फ
ल 

सफ
ल 

के
ही 

सफ
ल 

अस
फ
ल 

मदु्दा दायर्ी ष्ट्रवशेष 
अदालतमा 

२ ९ ६          १७       

तलख्खत जवाफ दताा २ २ ५          ९       

पनुर्ावेदन दताा ९ ५ ०          १४       

पनुर्ावलोकन दताा ० ० ०          ०       

प्रततउिर्पत्र दताा ० २ ०          २       

फैसला प्राप्त १६ १२ ८          ३६       

                   

२.२ भिाचार् तनयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएका तनर्ोधात्मक कायाको ष्ट्रववर्ण: 
 

भ्रष्टाचार्जन्य कायाको तनयन्त्रणको लागी आयोगद्वार्ा उजरु्ी उपर् गरर्ने अनसुन्धान र् 
अतभयोजनको दण्डात्मक कायाले मात्र अपेख्क्षत परर्णाम प्राप्त हनु नसक्ने ठानी भ्रष्टाचार् हनैु 
नददने वा त्यसलाई र्ोक्ने तनर्ोधात्मक कायाहरूलाई तनर्न्तर् रुपमा अगातड बढाइएको छ । 

स्थानीयस्तर्मा हनुे भ्रष् टाचार् न्यूनीकर्ण र् तनर्ोधका लातग ३३ वटा ख्जपलामा सम्बख्न्धत 
ख्जपलाका प्रमखु ख्जपला अतधकार्ीहरुलाई पतन अतधकार् प्रत्यायोजन गरर्एको छ । तनजहरुले  
अतनयतमतता र् भ्रष् टाचार्का ष्ट्रवषयमा परे्का उजरु्ीहरुका सम्बन्धमा प्रार्ख्म्भक छानवीन गर्ी 
तामेलीमा र्ात न वा ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान गना सम्बख्न्धत कागजात सष्ट्रहत आधार् र् कार्णसमेत 
खलुाई आयोगको सम्बख्न्धत कायाालय माफा त आयोग समक्ष पठाउन ुपने  व्यवस्था गरर्एको 
छ ।   

आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुद्ध नागरर्क समाजसुँग सहकाया अतभवषृ्ट्रद्ध गने उदे्दश्यले सात वटै प्रदेशका 
१९ वटा ख्जपलामा भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुद्धको नागरर्क तनगर्ानी संस्था (Citizen Jury) गठन गर्ी भ्रष् टाचार् 
ष्ट्रवरुद्धको अतभयानमा नागरर्क समाजको सहभातगता बढाउने कायाको शरुुवात गरे्को छ । 

 

 



22 
 

2.3 भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणसम्बन्धी आयोगबाट भएका संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायाको ष्ट्रववर्ण 

क.अनसुन्धान अतधकृतहरुको लातग अतभमखुीकर्ण तालीम सम्पन्न 

अ. आयोगको ष्ट्रवतभन्न तनकायहरुवाट सरुवा/काजमा हाख्जर् हनु आउन ुभएका उपसख्चव देख्ख शाखा 
अतधकृत  सम्मका ष्ट्रवतभन्न  सेवा समहुका अतधकृतहरुलाई भ्रष्टाचार्को अनसुन्धान सम्वन्धी  
अतभमखु्खकर्ण तातलम (Orientation trainaing on Investigation) २०७८ साल भार १६ गतेदेख्ख 
२० गतेसम्म केन्रीय कायाालय, टङ्गालमा संचालन गरर्यो।यसर्ी संचातलत उि कायाक्रममा आयोग 
र् मातहत कायाालयमा कायार्त ष्ट्रवतभन्न सेवा/ समहु र् क्षेत्रका ४१ जनाको सहभातगता र्हेको  

तथयो । 

"सशुासन सवाल" टेतलतभजन कायाक्रम: 
आयोग र् नेपाल टेतलतभजनसंगको सहकायामा  टेतलतभजन कायाक्रम"सशुासन सवाल" हरे्क मंगलवार् 
साुँझ ७:२५ मा प्रशार्ण  हुुँदै आएको छ। उि शंृ्रखलाहरु आयोगको यटूु्यव च्यानल CIAA 

NEPAL मा समेत र्ाख्खएको छ । 

क. आयोगको अनसुन्धान तथा अतभयोजन कायामा ष्ट्रवज्ञान प्रष्ट्रवतधको उपयोग 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आफ्नो अनसुन्धान तथा अतभयोजनको कायालाई 
वस्तपुर्क तथा वैज्ञातनक बनाउने हेतलेु ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवतधहरुको प्रयोग गदै 
आइर्हेको छ । आयोगमा पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशाला, इख्ञ्जतनयरर्ङ्ग प्रयोगशाला साथै 
फरे्ख्न्सक पयाब पतन सञ्चालनमा र्हेको छ।  

 त्यस्तै आयोगमा अनसुन्धानको ख्शलख्शलामा झठुा वोले नवोलेको पिा लगाउनको लातग 
गर्ीने पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशालाबाट 4 जना झठु बोलेको देख्खयो। आतथाक वषा 
२०७८/०७९ को प्रथम तै्रमातसक अवतधको पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशाला ष्ट्रववर्णलाई 
तनम्न तातलकामा उपलेख गरर्एको छ। 

 आयोगको कामकार्वाहीलाई अझै त्यमा आधारर्त र् यथाथापर्क बनाउन र् 
आयोजनाहरुको गणुस्तर् मापनको लातग आयोगको कायाालय तथा मातहतका सबै 
कायाालयमा समेत Engineering Laboratory सञ्चालन गरर्एको छ। आयोगमा परर्क्षण 
गना सष्ट्रकने नमनुाको परर्क्षण आयोगकै Engineering Laboratory मा गरर्एको र् 
आयोगमा गना नसष्ट्रकने परर्क्षण अन्य सर्कार्ी तथा गैर् सर्कार्ी तनकायमा Sampling गर्ी 
परर्क्षणको लातग पठाउने गरर्एको छ।यस तै्रमातसक अवतधमा आयोगमा गरर्एको 
Engineering Laboratory मा ष्ट्रवतभन्न नौ (९) वटा आयोजनाहरुको पर्ीक्षण गरर्एको 
छ।  
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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र् सूचनाको हकसम्बन्धी तनयमावली, २०६५ को 
तनयम ३ बमोख्जम सावाजतनक गरर्एको तै्रमातसक ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग‚ टंगाल 

आ.व. २०७८/७९ को प्रथम तै्रमातसक प्रगतत ष्ट्रववर्ण 

 

१. आयोगको स्वरुप र् प्रकृतत 

नेपालमा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गर्ी सशुासन प्रवद्धान गनाको लातग नेपालको संष्ट्रवधानको भाग २१‚ 
धार्ा २३८ मा संवैधातनक तनकायको रुपमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यवस्था 
गरर्एको छ । आयोगमा प्रमखु आयिु र् चार्जना आयिुहरु र्हन े संबैधातनक व्यवस्था छ। 
र्ािपततवाट संवैधातनक परर्षदको तसफारर्समा प्रमखु आयिु र् आयिुको तनयखु्ि गने प्रावधान 
छ। आयोगका प्रमखु आयिु र् आयिुको पदावधी तनयखु्िको तमततले छ वषाको हनु ेव्यवस्था 
छ।  

 

संष्ट्रवधानको धार्ा २३९ अनसुार् सावाजतनक पद धार्ण गरे्को कुनै व्यख्िले कानून बमोख्जम 
भ्रष्टाचार् मातनने कुनै काम गरे्को देख्खएमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले त्यस्तो 
व्यख्ि र् सो अपर्ाधमा संलग्न अन्य व्यख्ि उपर् कानून बमोख्जम अतधकार् प्राप्त अदालतमा 
मदु्दा दायर् गना वा गर्ाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय प्रमखु आयिु    श्री प्रमे कुमार् र्ाई 
माननीय आयिु    श्री ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवाल    

माननीय आयिु    श्री जय बहादरु् चन्द 

माननीय आयिु    डा. हरर् पौडेल  
माननीय आयिु    डा. सतुमत्रा शे्रष् ठ अमात्य 
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आयोगको केन्रीय कायाालय‚ टंगाल‚ काठमाडौंमा र्हेको छ । आयोग मातहत देहायका ७ वटा 
कायाालयहरु र् एउटा सम्पका  कायाालय र्हेका छन ्। 

तस. 
नं. 

कायाालयको नाम 

कायाालयको 
फोन नं. 

फ्याक्स 

नं. 
१. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टङ् गाल, 

काठमाडौं  
हट लाइन नं. १०७ 

०१५२६२१५१ 
०१-५२६२१२८ 

०१५२६२१०४ 
२. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

ईटहर्ी 
०२५-५८६९७० ०२५-५८५६०० 

३. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

बददावास 
०४४-५५०६८६ ०४४-५५०५३१ 

४. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

हेटौंडा 
०५७-५२१७४४ ०५७-५२०३६९ 

५. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

पोखर्ा 
०६१-५४०४५१ ०६१-५४०४५२ 

६. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

बटुवल 
०७१-५४०८३७ 

०७१-५४००३१ 

०७१-५४०८२३ 

 क. बटुवलको सम्पका  कायाालय, नेपालगन्ज  ०८१-५५०६२६, 
०८१-५५०६२७ 

०८१-५५०४२६ 

७. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

सखेुत 
०८३-५२१९६० 

०८३-५२३१७८ 
०८३-५२३८८४ 

८. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

कञ्चनपरु् 
०९९-५२४२६३ 

०९९-५२१११७ 

०९९-५२२७९५ 

 

२.आयोगको काम, कताव्य र् अतधकार् 

नेपालको संष्ट्रवधानको भाग २१ को धार्ा २३९ बमोख्जम "(१) कुनै सावाजतनक पद धार्ण 
गरे्को व्यख्िले भ्रष्टाचार् गर्ी अख्ततयार्को दरुुपयोग गरे्को सम्बन्धमा अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले कानून बमोख्जम अनसुन्धान गना वा गर्ाउन सक्नेछ । 

तर् यस संष्ट्रवधानमा छुटै्ट व्यवस्था भएको पदातधकार्ी र् अन्य कानूनले छुटै्ट ष्ट्रवशेष व्यवस्था 
गरे्को पदातधकार्ीको हकमा यो उपधार्ा लागू हनुे छैन । 

(२) धार्ा १०१ बमोख्जम महातभयोग प्रस्ताव पारर्त भई पदमिु हनुे व्यख्ि‚ न्याय परर्षदबाट 
पदमिु हनुे न्यायाधीश र् सैतनक ऐन बमोख्जम कार्बाही हनुे व्यख्िका हकमा तनज पदमिु 
भइसकेपतछ संघीय कानून बमोख्जम अनसुन्धान गना वा गर्ाउन सष्ट्रकनेछ । 
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(३) उपधार्ा (१) वा (२) बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सावाजतनक पद धार्ण गरे्को कुनै 
व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार् मातनने कुनै काम गरे्को देख्खएमा अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले त्यस्तो व्यख्ि र् सो अपर्ाधमा संलग्न अन्य व्यख्ि उपर् कानून बमोख्जम 
अतधकार् प्राप्त अदालतमा मदु्दा दायर् गना वा गर्ाउन सक्नेछ । 

(४) उपधार्ा (१) वा (२) बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सावाजतनक पद धार्ण गरे्को 
व्यख्िको काम कार्बाही अन्य अतधकार्ी वा तनकायको अतधकार्क्षेत्र अन्तगात पने प्रकृततको 
देख्खएमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आवश्यक कार्बाहीका लातग सम्बख्न्धत 
अतधकार्ी वा तनकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । 

(५) अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान गने वा मदु्दा चलाउने आफ्नो काम‚ 
कताव्य र् अतधकार्मध्ये कुनै काम‚ कताव्य र् अतधकार् प्रमखु आयिु‚ कुनै आयिु वा नेपाल 
सर्कार्को अतधकृत कमाचार्ीलाई तोष्ट्रकएको शताको अतधनमा र्ही प्रयोग तथा पालन गने गर्ी 
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ । 

(६) अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अन्य काम‚ कताव्य र् अतधकार् तथा कायाष्ट्रवतध 
संघीय कानून बमोख्जम हनुेछ । 
संष्ट्रवधानको धार्ा २९३ मा संवैधातनक तनकायको काम कार्वाहीको अनगुमन संसदीय 
सतमततबाट हनुे व्यवस्था र्हेको छ भने धार्ा २९४ मा आयोगको बाष्ट्रषाक प्रततवेदन र्ािपतत 
समक्ष बझुाउने सम्बन्धी व्यवस्था र्हेको छ। 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई भ्रष्टाचार्का उजरु्ी 
सम्वन्धमा अनसुन्धान गर्ी अतभयोजन गने कायाको अततरर्ि काननुी र्ायकयको अवधार्णा अनरुुप 
सशुासन कायम गना र् सावाजतनक सेवामा प्रभावकारर्ता पयाउनका लातग आवश्यक हनुे 
सधुार्ात्मक कायाहरु गने थप दाष्ट्रयत्व समेत समु्पेको छ । जस अन्तगात आयोगबाट तनम्न 
कायाहरु सम्पाददत हनुे गरे्को छन:् 

 ष्ट्रवद्यमान ऐन, तनयम वा प्रचलनमा त्रषु्ट्रट भए सधुार् गना सझुाव ददने । 

 अनसुन्धान तहष्ट्रककातको क्रममा न्याष्ट्रयक ष्ट्रहर्ासतमा र्ाख्न ेर् धर्ौटी वा जमानत तलई वा 
नतलई तारर्खमा र्ाख्न ेवा छाड्ने । 

 भ्रष्टाचार्लाई र्ोकथाम गने उदे्दश्यले तनर्ोधात्मक एवं प्रवद्धानात्मक कायाहरु गने । 

 भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गने उदे्दश्यले स्थाष्ट्रपत र्ाष्ट्रिय वा अन्तर्ााष्ट्रिय संस्थाहरुसुँग समन्वय, 
आपसी सहयोग र् सम्वन्ध सदुृढ गने । 

 आवश्यकतानसुार् सम्वख्न्धत ष्ट्रवषयको ष्ट्रवशेषज्ञ वा ष्ट्रवख्शष्टीकृत सेवा प्राप्त गने । 
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३. आयोगमा र्हेको कमाचार्ी संतया र् काया ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सख्चवमा नेपाल सर्कार्का र्ाजपत्रांष्ट्रकत ष्ट्रवख्शष्ट 
शे्रणीको सख्चव र्हने व्यवस्था छ । नेपाल सर्कार्, मख्न्त्रपरर्षद् को तमतत २०७७।०१।०८ 
को तनणायबाट स्वीकृत भई कायम भएको दर्बन्दी तेरर्ज वमोख्जम आयोगको केख्न्रय कायाालय, 
टंगालमा बाह्र (१२) वटा महाशाखाहरु सष्ट्रहत 512 जनाको दर्बन्दी र्हेको छ । त्यसैगर्ी 
मातहत आयोगका ७ वटा कायाालयहरू तथा सम्पका  कायाालय (नेपालगन्ज) गर्ी जम्मा ४78 
जनाको दर्बन्दी गर्ी आयोगअन्तगात देहायअनसुार् कुल ९90 जना कमाचार्ी दर्वन्दी र्हेको 
छ। 

 शे्रणी/कायाालय टंगाल इटहर्ी बददावास हेटौंडा पोखर्ा बटुवल नपेालगंज सखेुत कंचनपरु् जम्मा 

र्ा.प. ष्ट्रवख्शष्ट 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

र्ा.प.प्रथम 13 1 1 1 1 1 0 1 1 20 

र्ा.प.दद्वतीय 64 4 4 4 4 4 1 4 4 93 

र्ा.प.ततृीय 107 17 18 17 15 15 8 17 15 229 

अतधकृत स्तर् 185 22 23 22 20 20 9 22 20 343 

र्ा.प.अनं. प्रथम 118 17 17 17 17 14 13 16 17 246 

र्ा.प.अनं. दद्वतीय 24 4 4 4 4 2 3 2 4 51 

र्ा.प.अनं. ततृीय 26 4 4 4 4 3 2 4 4 55 

र्ा.प.अनं. चतथुा 64 7 7 7 7 6 4 7 7 116 

शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन 95 11 11 11 11 10 9 10 11 179 

सहायकस्तर् 327 43 43 43 43 35 31 39 43 647 

जम्मा 512 65 66 65 63 55 40 61 63 990 

 

आयोगमा उपर्ोि अनसुार्को स्वीकृत दर्वन्दीमा स्थायी कमाचार्ीका अततरर्ि केही दर्वन्दीमा 
कर्ार् सेवा अन्तगातको जनशख्िबाट समेत सेवा प्रवाह हुुँदै आएको छ । जसअनसुार् कम््यटुर् 
अपरे्टर्,  हलकुा सवार्ी चालक, कायालय सहयोगी पदमा गर्ी आयोगमा जम्मा ४५ जना व्यख्िहरु 
कर्ार्मा कायार्त र्हेका छन ्। 

४.आयोगबाट प्रदान गरर्न ेसेवा 
नेपालको संष्ट्रवधानमा सावाजतनक पद धार्ण गरे्को कुनै व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार् 
मातनने कुनै काम गरे्को देख्खएमा त्यस्तो व्यख्ि र् सो अपर्ाधमा संलग्नअन्य व्यख्िहरु उपर् 
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अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान तहष्ट्रककात गर्ी कानून बमोख्जम अतधकार् 
प्राप्त अदालतमा मदु्दा दायर् गने वा गर्ाउन सक्ने व्यवस्था गरर्एको छ ।  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले भ्रष्टाचार्को सम्बन्धमा कसैको उजूर्ी 
वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकार्ीको आधार्मा आयोगले अनसुन्धान र् 
तहष्ट्रककात गना वा अन्य कार्वाही चलाउन सक्ने व्यवस्था र्हेअनसुार् भ्रष् टाचार् सम्बन्धी प्रा् त 
हनुे उजरु्ी आयोगका सबै कायाालयहरुमा दताा गने व्यवस्था गरर्एको छ ।  

आयोगमा ष्ट्रवचार्ातधन अवस्थामा र्हेको कुनै ष्ट्रवषयसुँग सम्बख्न्धत कागजात र् कुनै कागजातको 
नक् कल नददने गर्ी आयोगबाट तनणाय वा आदेश भएकोमा त्यस्तो कागजातको नक् कल उपलब्ध 
हदैुन । त्यसैगर्ी आयोगबाट हनुे अनसुन्धान, तहष्ट्रककात वा अतभयोजनसम्बन्धी कार्वाहीलाई 
प्रततकूल असर् पाने देख्खएका ष्ट्रवषयमा कुनै सूचना उपलब्ध हदैुन । 
तर् आयोगबाट मदु्दा नचपने तामेलीमा र्ात न ेतनणाय भएको ष्ट्रवषयसुँग सम्बख्न्धत तमतसल संलग्न 
कागजातहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको तनणायको नक् कल माग गने सम्बख्न्धत 
सर्ोकार्वालालाई त्यस्तो नक् कल उपलब्ध गर्ाउने व्यवस्था गरर्एको छ । 

आयोगमा दताा गर्ाएको कुनै उजरु्ी वा आयोगको कुनै कामकार्वाही उपर् सूचनाको हक 
सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कलाई अनसुन्धान, 
तहष्ट्रककात वा अतभयोजनसम्बन्धी कार्वाहीलाई प्रततकूल असर् नपने गर्ी सूचना उपलब्ध 
गर्ाउने व्यवस्था गरर्एको छ । 
 

५.सेवा प्रदान गने तनकायको शाखा र् ख्जम्मेवार् अतधकार्ी 
भ्रष् टाचार् सम्बन्धी उजरु्ी दताा गनाका लातग आयोगको मलु दताा शाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छ । 
यसर्ी उजरु्ी दताा गदाा आयोगको वेबसाइटमा र्हेको अनलाइन उजरु्ी दताा प्रणालीको पतन 
उपयोग गना सष्ट्रकन्छ। हटलाइन १०७ मा आउने उजरु्ीका लातग प्रहर्ी महाशाखाका साथै 
टोल ष्ट्रि, तथा इ-मेल माफा त आउने उजरु्ीका लातग नीतत, योजना तथा अन्तर्ााष्ट्रिय सम्वन्ध  
महाशाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छन।् 
आयोगबाट मदु्दा नचपने तामेलीमा र्ात ने तनणाय भएको ष्ट्रवषयसुँग सम्बख्न्धत तमतसल संलग्न 
कागजातहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको तनणायको नक् कल माग गने 
सर्ोकार्वालालाई सो नक् कल काननुबमोख्जम उपलब्ध गर्ाउने गरर्न्छ। 

यसैगर्ी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सर्ोकार्वाला नेपाली 
नागरर्कलाई सूचना उपलब्ध गर्ाउने ख्जम्मेवार्ी आयोगको सूचना अतधकार्ीको हनु्छ ।  
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६.सेवा प्राप्त गना लाग्न ेदस्तरु् र् अवतध 

आयोगबाट प्रदान हनुे सेवाका लातग सामान्यतय कुनै शपुक दस्तरु् लाग्दैन । सर्ोकार्वाला 
नेपाली नागरर्कले अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमावली, २०५९ को तनयम ३७ 
बमोख्जम नक् कल माग्न आएमा प्रतत पाना रु. ५/- दस्तरु् लाग्ने र्  यसर्ी तनवेदन ददए पश्चात 
सम्बख्न्धत सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले तनयमानसुार्को सेवा पाउन सक्दछन ् । 
सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले सूचनाको हक अन्तगात सूचना माग्न आएमा सूचनाको प्रकृतत 
हेर्ी बढीमा १५ ददनसम्मको अवधी लाग्ने तथा दश पेजसम्मको सूचना तनःशपुक प्राप्त हनुे र् 
सो भन्दा बढी भएमा प्रतत पेज रु. ५/- दस्तरु् लाग्दछ । 

 

७.तनणाय गने प्रष्ट्रक्रया र् अतधकार्ी 
क. उजरु्ी सम्बन्धी तनणाय प्रष्ट्रक्रया  

 आयोगमा प्राप्त सबै उजरु्ीहरु दताा पश्चात ख्स्क्रतनङ्ग कतमटीमा उजरु्ीको सम्बन्धमा 
छलफल भै छानतबन गनुा पने उजरु्ीहरु सम्बख्न्धत महाशाखा, आयोगका 
कायाालयहरु वा नेपाल सर्कार्का अन्य उपयिु कायाालय वा पदातधकार्ीहरुमा 
लेखी पठाउन, आवश्यक कार्बाहीको लातग सम्बख्न्धत तनकायलाई लेखी पठाउन र् 
तामेलीमा र्ात ने उजरु्ीहरु तामेलीमा र्ाखी लगत कट्टा गना आयोगबाट तनणाय हनु े
गदाछ ।  

 प्रार्ख्म्भक छानतबनवाट कुनै उजरु्ीसम्बन्धमा अनसुन्धान गनुापने देख्खएमा 
अनसुन्धानको लातग आयोगवाट अनसुन्धान अतधकृत तनयखु्ि हनुे गदाछ। 

 अनसुन्धान अतधकृतवाट अनसुन्धान भएका उजरु्ीका सम्बन्धमा आयोगवाट प्राप्त 
त्य प्रमाणसमेतको आधार्मा तामेली र्ाख्न,े सझुाव ददने वा तथा सम्मातनत ष्ट्रवशेष 
अदालतमा आर्ोपपत्र दायर् गने वा अन्य आवश्यक कार्बाही गने सम्बन्धमा 
आयोगबाट तनणाय हनुे गदाछ । 

 

ख. नक् कल र् सूचना तलन ेसम्बन्धी प्रष्ट्रक्रया  

 अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमावली, २०५९ को तनयम ३७ 
बमोख्जम नक् कल माग गने सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले सोही तनयमावलीको 
अनसूुख्च १५ वमोख्जमको ढाुँचामा तनवेदन लेखी आयोगको मूलदताामा दताा गर्ाउन ु
पने । 
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 तनवेदन साथ वादी र् आर्ोष्ट्रपत व्यख्िको नाम तथा ष्ट्रववर्ण सष्ट्रहत सर्ोकार् देख्खन े
व्यहोर्ा खलुाउन ुपने । 

 तनवेदनमा कुन-कुन कागजको नक् कल चाष्ट्रहएको हो त्यसको ष्ट्रववर्ण खलुाउन ुपने। 

 संभव भएसम्म तामेलीमा र्हेको तमतसलको तामेली नम्वर् खलुाउन ुपने । 

 नक् कलका लातग परे्को तनवेदन मातथ कार्वाही भई नक् कल ददन े तनणाय भएपतछ 
तामेली शाखा प्रमखुले तोष्ट्रक ददए बमोख्जमको शपुक आतथाक प्रशासन शाखामा 
बझुाएको र्तसद संलग्न गनुापने । 

 नक् कलको लातग शपुक बझुाएको ददनमा नै प्रमाख्णत नक् कल सर्ोकार्वाला 
सेवाग्राहीले पाउने । 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सम्बख्न्धत 
सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले आयोगद्वार्ा तनददाष् ट ढाुँचा तनवेदन लेखी आयोगको 
मूलदताामा दताा गर्ाउन ुपने । 

 आयोगमा ददएको उजरु्ीको सम्बन्धमा सूचना माग गने सर्ोकार्वालाले उजरु्ी दताा 
नम्वर् अतनवाया रुपमा खलुाउन ुपने । 

 

८. तनणाय उपर् उजरु्ी सनु्न ेअतधकार्ी 
क. सूचना उपलब्ध गर्ाउन े अतधकार्ीः सूचनासुँग सम्बख्न्धत तबषयको प्रकृततअनसुार् 

आयोगका सूचना अतधकार्ीले सूचना उपलव्ध गर्ाउने। 

ख. पनुर्ावेदनको प्रष्ट्रक्रया र् पदातधकार्ी: सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र् 
७ अनसुार् सूचना अतधकार्ीवाट उपलब्ध सूचनामातथ ख्चि नबझेुमा वा सूचना नै 
नपाएमा सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९ बमोख्जम आयोगका 
प्रमखुसमक्ष उजरु्ी ददन सष्ट्रकने। यसर्ी प्राप्त सूचनासुँग सम्बख्न्धत उजरु्ीको 
प्रकृततअनसुार् आयोगका सख्चव र् आयोगले तनणाय गना सक्ने। 

 

९. सम्पादन गरे्को कामको ष्ट्रववर्ण:  

आयोगले सम्पादन गरे्का मतुय ष्ट्रक्रयाकलापहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ 
को कायाान्वयको लातग प्रकाख्शत अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत कायाहरूको 
आतथाक २०७८/७९ को प्रथम (श्रावण-असोज) तै्रमातसक प्रगतत वलेुष्ट्रटनमाफा त प्रस्ततु गरर्एको 
छ। यस अवतधमा आयोगमा सरुवा र् पदस्थापन भई आएका ष्ट्रवतभन्न अतधकृतस्तर्का 
कमाचार्ीहरुका लातग अतभमखु्खकर्ण कायाक्रम सञ्चालन गरे्को छ। 
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१०. प्रमखु, प्रविा एवं सूचना अतधकार्ीको नाम र् पद 

प्रमखुः-                   सख्चव श्री तोयम र्ाया 
सह-सख्चव एवं प्रविाः-  श्री नार्ायण प्रसाद रर्साल  ९८५१२३३२८१ 
सूचना अतधकार्ीः-   श्री वेदप्रसाद भण्डार्ी    ९८५११८७३०८ 

सहायक सूचना अतधकार्ीः-  श्री ख्शव कुमार् र्ाई 

 

आयोग मातहतका ७ वटा कायाालयहरुका (बटुवलको सम्पका  कायाालय, नपेालगन्ज समेत) सूचना 
अतधकार्ीहरुको नाम र् सम्पका  टेतलफोन नं. देहाय अनसुार् र्हेको छ । 

कायाालयको नाम सूचना अतधकार्ीको नाम सम्पका  टेलीफोन नं. 
 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, इटहर्ी उप-सख्चव श्री तनर्ज कुमार् देव 9852070333 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय,  बददावास उप-सख्चव श्री मख्णर्ाम ज्ञवाली 9854079111 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय,  हेटौडा उप-सख्चव श्री ष्ट्रवष्ण ुप्रसाद सापकोटा ९८51161777 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, पोखर्ा उप-सख्चव श्री मेघनाथ रर्जाल ९८४8256444 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, बटुवल उप-सख्चवश्री चन्र प्रसाद अतधकार्ी  9857075031 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, सखेुत उप-सख्चव श्री देव कुमार् र्ाई ९८5८०73666 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, बटुवलको 
सम्पका  कायाालय, नेपालगन्ज 

शा.अ. श्री श्रीधर् टण्डन ९८५८०४५७८८ 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, कन्चनपरु् शा.अ. श्री हरर्शचन्र जोशी ९८58752377 

 

११. संष्ट्रवधान,ऐन,तनयम, ष्ट्रवतनयम वा तनदेख्शकाको सूची 
 नेपालको संष्ट्रवधान, 
 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

 भ्रष्टाचार् तनवार्ण ऐन, २०५९ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमावली,२०५९  

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग कायाष्ट्रवतध, २०७८ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको आचार् संष्ट्रहता, 
२०७६ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 ष्ट्रवशेष अदालत ऐन, २०५९

http://ciaa.gov.np/np/links/spokesperson.html
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१२. आम्दानी, खचा तथा आतथाक कार्ोवार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण: 
 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको आतथाक वषा २०७८/७९ को वजेट ष्ट्रवतनयोजन र् प्रथम तै्रमातसक अवतधको खचाको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् 
छ। 

आतथाक बषा:-    २०७८/७९ 

बजेट उपख्शषाक: अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
(प्रशासतनक खचा समेत)[२०६०००११३] 
 

      

      खचा/ष्ट्रव
िीय सङ्कते 

नं 

खचा/ष्ट्रविीयसङ्कतेको 
नाम अख्न्तम बजेट 

यस मष्ट्रहना 
सम्मकोतनकासा 

गत मष्ट्रहना 
सम्मकोखचा यस मष्ट्रहनाको खचा 

यस मष्ट्रहना 
सम्मकोखचा पेश्की 

पेश्की बाहेक खचा 
र्कम बाुँकी बजेट 

२११११ पारर्श्रतमककमाचार्ी २५१,२५६,०००.०० ० २७,९४९,७२८.१० २७,८७४,५१८.७२ ५५,८२४,२४६.८२ ० ५५,८२४,२४६.८२ १९५,४३१,७५३.१८ 

२११२१ पोशाक ३,१९४,०००.०० ० ० ० ० ० ० ३,१९४,०००.०० 

२११२२ खाद्यान्न १४,२९९,०००.०० ० १,१९८,५२०.०० ६२०,८७०.०० १,८१९,३९०.०० ० १,८१९,३९०.०० १२,४७९,६१०.०० 

२११३२ महंगी भिा ११,२५६,०००.०० ० १,२४६,७५१.०० ६५८,८३५.०० १,९०५,५८६.०० ० १,९०५,५८६.०० ९,३५०,४१४.०० 

२११३४ कमाचार्ीको बैठक भिा ५००,०००.०० ० ४८,०००.०० ६६,०००.०० ११४,०००.०० ० ११४,०००.०० ३८६,०००.०० 

२११३५ कमाचार्ी प्रोत्साहन तथा 
परु्स्कार् 

२२,५००,०००.०० ० ० ० ० ० ० २२,५००,०००.०० 

२११३९ अन्य भिा ३००,०००.०० ० ५,०००.०० ० ५,०००.०० ० ५,०००.०० २९५,०००.०० 

२१२१३ योगदानमा आधारर्त 
बीमा कोष खचा 

२,५६०,०००.०० ० २४९,६००.०० १२८,८००.०० ३७८,४००.०० ० ३७८,४००.०० २,१८१,६००.०० 

२२१११ पानी तथा तबजलुी ८,७७७,०००.०० ० ६१,२७२.५० २८७,४९५.८९ ३४८,७६८.३९ ० ३४८,७६८.३९ ८,४२८,२३१.६१ 

२२११२ संचार् महसलु ८,२४२,०००.०० ० १६२,४१५.३२ ६७,८३९.३२ २३०,२५४.६४ ० २३०,२५४.६४ ८,०११,७४५.३६ 

२२२१२ इन्धन (कायाालय 
प्रयोजन) 

१२,५१६,०००.०० ० २,१९७,३७९.५१ १,१४१,२२७.०१ ३,३३८,६०६.५२ १,०००,०००.०० २,३३८,६०६.५२ ९,१७७,३९३.४८ 

२२२१३ सवार्ी साधन ममात 
खचा 

११,८९०,०००.०० ० ९४१,५०५.१३ ५१९,१४१.५० १,४६०,६४६.६३ ० १,४६०,६४६.६३ १०,४२९,३५३.३७ 
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२२२१४ तबमा तथा नवीकर्ण 
खचा 

३,६२३,०००.०० ० ० ४,०५५.०० ४,०५५.०० ० ४,०५५.०० ३,६१८,९४५.०० 

२२२२१ मेख्शनर्ी तथा औजार् 
ममात सम्भार्तथा 
सञ्चालन खचा 

५,४८६,०००.०० ० २१३,३०७.३० ६२,७२५.०० २७६,०३२.३० ० २७६,०३२.३० ५,२०९,९६७.७० 

२२२३१ तनतमात सावाजतनक 
सम्पख्िकोममात सम्भार् 
खचा 

२,७००,०००.०० ० ० ० ० ० ० २,७००,०००.०० 

२२३११ मसलन्द तथा कायाालय 
सामाग्री 

२२,६५४,०००.०० ० ३,४६५,३०१.१५ २,६८०,०१७.७९ ६,१४५,३१८.९४ ० ६,१४५,३१८.९४ १६,५०८,६८१.०६ 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन २००,०००.०० ० ० ० ० ० ० २००,०००.०० 

२२३१५ पत्रपतत्रका, छपाई तथा 
सूचनाप्रकाशन खचा 

१७,६६९,०००.०० ० ६९,०३३.७० ३७४,०९६.२५ ४४३,१२९.९५ ० ४४३,१२९.९५ १७,२२५,८७०.०५ 

२२४११ सेवा र् पर्ामशा खचा १२,५००,०००.०० ० १४१,४४३.०० ९७,३८०.०० २३८,८२३.०० ० २३८,८२३.०० १२,२६१,१७७.०० 

२२४१२ सूचना प्रणाली तथा 
सफ्टवयेर्संचालन खचा 

१०,०००,०००.०० ० ० ५२५,५१८.९३ ५२५,५१८.९३ ० ५२५,५१८.९३ ९,४७४,४८१.०७ 

२२४१३ कर्ार् सेवा शपुक ३०,१३७,०००.०० -२९,८९८.०० ३,८५५,५८८.०० ४,२९८,३११.०२ ८,१५३,८९९.०२ ० ८,१५३,८९९.०२ २१,९८३,१००.९८ 

२२५११ कमाचार्ी तातलम खचा २५,०००,०००.०० ० ० २८९,३०१.५० २८९,३०१.५० ५००,०००.०० -२१०,६९८.५० २४,७१०,६९८.५० 

२२५१२ सीप ष्ट्रवकास तथा 
जनचेतना तातलम 
तथागोष्ठी सम्बन्धी खचा 

२,७६०,०००.०० ० ० ० ० ० ० २,७६०,०००.०० 

२२५२२ कायाक्रम खचा ८६५,०००.०० ० ० ० ० ० ० ८६५,०००.०० 

२२५२९ ष्ट्रवष्ट्रवध कायाक्रम खचा ३३,२५५,०००.०० ० ० ० ० ० ० ३३,२५५,०००.०० 

२२६११ अनगुमन, मूपयांकन खचा ४,३००,०००.०० ० १५,६२५.०० २३३,४१४.०० २४९,०३९.०० ० २४९,०३९.०० ४,०५०,९६१.०० 

२२६१२ भ्रमण खचा ३४,८९२,०००.०० ० ८९०,५०८.०० ९५५,१५५.०० १,८४५,६६३.०० ० १,८४५,६६३.०० ३३,०४६,३३७.०० 

२२६१९ अन्य भ्रमण खचा ११,८००,०००.०० ० १,१३२,७४०.०० १३,६१५.०० १,१४६,३५५.०० १,०००,०००.०० १४६,३५५.०० १०,६५३,६४५.०० 

२२७११ ष्ट्रवष्ट्रवध खचा ३५,९२६,०००.०० ० १,०४१,०४५.२५ १,४६८,६९२.३० २,५०९,७३७.५५ ५३०,०००.०० १,९७९,७३७.५५ ३३,४१६,२६२.४५ 

२७२११ छात्रवखृ्ि १,०००,०००.०० ० ० ० ० ० ० १,०००,०००.०० 

२८१४१ जग्गाको भाडा ७००,०००.०० ० ० ० ० ० ० ७००,०००.०० 

कुल जम्मा ६०२,७५७,०००.०० -२९,८९८.०० ४४,८८४,७६२.९६ ४२,३६७,००९.२३ ८७,२५१,७७२.१९ ३,०३०,०००.०० ८४,२२१,७७२.१९ ५१५,५०५,२२७.८१ 
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खचाको फाटवार्ी 
  आख्श्वन मष्ट्रहनाको 
  म.ले. प. फा. न. २१० 
  आतथाक बषा:-    २०७८/७९ 

     

बजेट उपशीषाक :   अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग (प्रशासतनक खचा 
समेत)[२०६०००११४] 

     

खचा/ष्ट्रविीय 
सङ्कते नं 

खचा/ष्ट्रविीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट यस मष्ट्रहना सम्मको तनकासा गत मष्ट्रहना सम्मको खचा यस मष्ट्रहनाको खचा यस मष्ट्रहना सम्मको 
खचा पेश्की पेश्की बाहेक खचा 

र्कम 

३११२१ सवार्ी साधन ६००,०००.०० ० ० ० ० ० ० 

३११२२ मेख्शनर्ी तथा औजार् ८५,६८५,०००.०० ० १६९,१९०.०० ० १६९,१९०.०० ० १६९,१९०.०० 

३११२३ फतनाचर् तथा ष्ट्रफक्चसा १०,०००,०००.०० ० १,७९५,७३९.५० ६१७,४७७.२० २,४१३,२१६.७० ० २,४१३,२१६.७० 

३११६१ तनतमात भवनको संर्चनात्मक 
सधुार्खचा 

३,०००,०००.०० ० ० ४९६,४६७.५३ ४९६,४६७.५३ ० ४९६,४६७.५३ 

कुल जम्मा ९९,२८५,०००.०० ० १,९६४,९२९.५० १,११३,९४४.७३ ३,०७८,८७४.२३ ० ३,०७८,८७४.२३ 

अख्न्तम बजेटको तलुना ( %प्रततशतमा )             
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आतथाक बषा:-    २०७८/७९ 
      बजेट उपशीषाक :   अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

[२०६००००१३] 
      

खचा/ष्ट्रविीय 
सङ्कते नं 

खचा/ष्ट्रविीयसङ्कतेको 
नाम अख्न्तम बजेट 

यस मष्ट्रहना 
सम्मको तनकासा 

गत मष्ट्रहना सम्मको 
खचा यस मष्ट्रहनाको खचा 

यस मष्ट्रहना सम्मको 
खचा पेश्की पेश्की बाहेकखचा र्कम बाुँकी बजेट 

२१११२ पारर्श्रतमक पदातधकार्ी ४,६००,०००.०० ० ७४३,४०१.०० ७०५,३०६.०० १,४४८,७०७.०० ० १,४४८,७०७.०० ३,१५१,२९३.०० 

२११३२ महंगी भिा १००,०००.०० ० २०,०००.०० १०,०००.०० ३०,०००.०० ० ३०,०००.०० ७०,०००.०० 

२११४२ पदातधकार्ी अन्य सतुबधा २००,०००.०० ० १७,६००.०० ८,८००.०० २६,४००.०० ० २६,४००.०० १७३,६००.०० 

२११४९ पदातधकार्ी अन्य भिा ३,९००,०००.०० ० ० ० ० ० ० ३,९००,०००.०० 

२१२२३ पदातधकार्ीको 
योगदानमा आधारर्त 
बीमाकोष खचा 

१००,०००.०० ० ० ० ० ० ० १००,०००.०० 

२२२११ इन्धन (पदातधकार्ी) १,०००,०००.०० ० ० ० ० ० ० १,०००,०००.०० 

कुल जम्मा ९,९००,०००.०० ० ७८१,००१.०० ७२४,१०६.०० १,५०५,१०७.०० ० १,५०५,१०७.०० ८,३९४,८९३.०० 
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अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग,टंगाल[२०६००३५०१] 

र्ाजस्व सम्बन्धी मातसक प्रततवेदन 

आ.व. २०७८/७९ 

मष्ट्रहना : आख्श्वन 

तस.नं. र्ाजस्व शीषाक अख्घपलो मष्ट्रहना यस मष्ट्रहनाको जम्मा 
नगद दाख्खला हनु बाकंी 

भौचर् 

१ १४२१२-सर्कार्ी सम्पतीको ष्ट्रवक्रीबाट प्राप्त र्कम १५,२५०.०० ० १५,२५०.००   

२ १४२१८-ष्ट्रवद्यतुसेवा शपुक ० ० ०   

३ १४२२१-न्याष्ट्रयक दस्तूर् ४५. ४५. ९०.   

४ १४२२९-अन्य प्रशासतनक सेवा शपुक १०,०१५.०० ० १०,०१५.००   

५ १४३१२-प्रशासतनक दण्ड,जरर्वाना र् जफत १५,१२५,०००.०० १,४९५,०००.०० १६,६२०,०००.००   

६ १४५२९-अन्य र्ाजस्व ० ० ०   

७ १५१११-बेरूजू १,४४७.०० ० १,४४७.००   

८ १५११२-तनकासा ष्ट्रफताा ० ० ०   

९ ३२१२१-गत वषाको नगद मौयकदात ० ० ०   

जम्मा र्कम १५,१५१,७५७.०० १,४९५,०४५.०० १६,६४६,८०२.०० ० 

कोषको 
अवस्था 

     कुल आम्दानी : १६,६४६,८०२.०० 

    सो मध्येेे, बैंक भौचर्बाट : १,४५५,०४५.०० 

    नगद संकलन : ९५.०० 

    नगद संकलन मध्ये, 

    
- बैंक दाख्खला गरे्को र्कम :५०.०० 
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१३. तोष्ट्रकए बमोख्जमको अन्य ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट प्रकाशन भएका प्रततवेदन तथा अन्य प्रकाशनहरु देहाय 
बमोख्जम र्हेका छन:् 

 आयोगको तीसौँ वाष्ट्रषाक प्रततवेदन (आतथाक वषा २०७6/७७) 

 संस्थागत र्णनीततक योजना आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१ 

 स्मारर्का २०७७ 

 अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन 

 भ्रष्टाचार्सुँग सम्बख्न्धत महत्वपूणा नजीर्हरुको सार्संक्षेप २०७६ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको आचार्संष्ट्रहता, 
२०७६ 

 

१४. अख्घपलो आतथाक वषामा सञ्चतलत कायाक्रमहरु 

 सामदुाष्ट्रयक ख्शक्षा कायाक्रम 

 अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम 

 समन्वय बैठक 

 कानूनमा सधुार्का लातग अन्तष्ट्रक्रा या तथा मस्यौदा तयार्ी काया 
 भ्रष्टाचार् ष्ट्रवरुद्धको अन्तर्ााष्ट्रिय ददवस 

 अनसुन्धानका लातग आधार्भतू तथा तबख्शष्ट्रष्टकृत तातलम कायाक्रम 

 आयोगको स्थापना ददवस कायाक्रम 
 

१५.  आयोगको वेवसाइट र् यसको ष्ट्रववर्ण: 
आयोगको वेवसाइट www.ciaa.gov.np र्हेको छ ।उि वेबसाइटमा आयोगको परर्चय, आयोगका 
पदातधकार्ीहरुको परर्चय, गठन,सांगठतनक संर्चना, आयोग मातहतका कायाालयहरुको ष्ट्रववर्ण, ऐन 
कानून, प्रततवेदन, सूचना, प्रसे ष्ट्रवज्ञतप्त तथा आयोगका ष्ट्रवतभन्न प्रकाशनहरु सूचीकृत गरर्एको छ । 
यसका अलावा अनलाइन माफा त उजरु्ी प्रषे्ट्रषत गने व्यवस्थासमेत तमलाइएको छ । आयोगको 
फेसबकु पेज www.facebook.com/NepalCIAAमाफा त आयोगका प्रसेष्ट्रवज्ञतप्त सावाजतनक गर्ी सूचना संप्रषेण 
गने व्यवस्था गरर्एकोछ । 

http://www.ciaa.gov.np/
http://www.facebook.com/NepalCIAA
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गनुासो/उजरु्ीका लातग 

हटलाइन नं.: १०७ (उजरु्ीको लातग)  

आयोगको वेबसाइट www.ciaa.gov.npमाफा त अनलाइन उजरु्ी दताा गरे्र् 

टोल ष्ट्रि नं.: १६६०-०१-२२२३३ (उजरु्ी को लातग )  
टेतलफोन नं.: ०१-५२६२१५१ (सामान्य प्रशासकीय ष्ट्रवषयका लातग)  
फ्याक्स नं.: ०१-५२६२१०४/५२६२१२८ (फ्याक्स गनाका लातग) 

ईमेल : ujuri@ciaa.gov.np (ईमेल माफत उजरु्ीका लातग)  
फेसबकु: /NepalCIAA (उजरु्ी Messages गरे्र्) 
ष्ट्रि्वटर्: @ciaa_nepal (उजरु्ी Messages गरे्र्) 
हलुाक माफा त वा आयोगमा आफैं  उपख्स्थत भएर् 

 

१६.  आयोगले प्राप्त गरे्को बैदेख्शक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्रावीतधक सहयोग र् 
सम्झौतासम्वन्धी ष्ट्रववर्ण: 
नेपाल सर्कार्वाट ष्ट्रवनीयोख्जत बाष्ट्रषाक बजेट तथा कायाक्रम अनसुार् आयोग सञ्चालन हनुे गरे्को। 
आयोगको आम्दानी, खचा तथा आतथाक कार्ोवार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण महल १२ मा प्रस्ततु 
गरर्एको छ। 

१७. आयोगले सञ्चालन गरे्को कायाक्रम र् सो को प्रगतत प्रततवेदन: 
आयोगले आतथाक वषा २०७८/७९को प्रथम तै्रमातसक अवतधमा आयोगमा सरुवा र् पदस्थापन भई 
आएका ष्ट्रवतभन्न अतधकृतस्तर्का कमाचार्ीहरुका लातग अतभमखु्खकर्ण कायाक्रम सञ्चालन गरे्को छ 
भने उजरु्ीको छानष्ट्रवन, तहष्ट्रककात र् अतभयोजनसुँग सम्वख्न्धत काया तनयतमत रुपमा सम्पन्न 
भएको। 

 

१८:सावाजतनक तनकायले वगीकर्ण तथा संर्क्षण गरे्को सूचनाको नामावली र् त्यस्तो सूचना संर्क्षण 
गना तोष्ट्रकएको समयावतध 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन‚ २०६४ आयोगसुँग सम्बख्न्धत ऐन, तनयमावलीमा गो्य र्हने 
भतन उपलेख गरे्का सूचना बाहेक सबै प्रकार्का सूचनाहरु आयोगको वेबसाईट माफा त ्र् सामाख्जक 
संजालमा समेत दैतनक प्रकाशन गर्ी जानकार्ी गर्ाउने गरर्एको छ ।  

 

http://www.ciaa.gov.np/
mailto:ujuri@ciaa.gov.np
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१९. आयोगमा परे्का सूचना मागसम्वन्धी तनवेदन र् सो उपर् सूचना ददएको ष्ट्रववर्ण: 
आयोगमा यस आतथाक बषाको पष्ट्रहलो तै्रमातसकमा सूचना माग गर्ी जम्मा ११९ वटा तनवेदन परे्को 
र् उि तनवेदन उपर् कार्बाही हुुँदा १०९ वटा तनवेदनका तनवेदकले माग गरे् बमोख्जम सूचना 
प्राप्त गरे्को अवस्था छ । उि तनवेदनहरु मध्ये १० वटा तनवेदन असम्बख्न्धत ब्यख्िले 
असम्बख्न्धत ष्ट्रवषयमा सूचना माग गरे्को पाइएकोले सूचना उपलब्ध गरर्एको तथएन ।  

 

 

२०. आयोगका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको ष्ट्रववर्ण: 
आयोगका सूचनाहरु तनयतमत रुपमा आयोगकै वेबसाइटमा प्रकाशन हनुे गरे्का छन।् घसु रर्सवत 
तलन े ददने सम्वन्धी तथा आयोगका अन्य गततष्ट्रवतध सख्म्मतलत ष्ट्रवषय आयोगकै वेबसाईटमा प्रसे 
ष्ट्रवज्ञतप्त बमोख्जम प्रकाशन गने गरर्एको, ष्ट्रवतभन्न आमसञ्चार् क्षेत्रहरुलाई सो वारे्मा ईमेलमाफा त 
अवगत गर्ाउने गरर्एको, नेपाल टेतलतभजनमाफा त प्रत्येक मंगलवार् साुँझ ७:२५ बजे प्रसार्ण हनु े
“सशुासन सवाल” कायाक्रममाफा त समेत प्रसार्ण गने गरर्एको तथा यस सम्वन्धमा ष्ट्रवतभन्न सञ्चार् 
माध्यमहरुले समेत समाचार्, लेख/र्चनाको रुपमा प्रकाशन, प्रसार्ण गने गरर्एको छ। 

 


