
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 फागनु, २०७६ 

 

सम्पादकीय 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग सार्वजननक पद 
धारण गरेको व्यख्िले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दरुुपयोग 
गरेको सम्बन्धमा अनसुन्धान गरी सम्माननि अदालिमा 
मदु्दा दायर गने ख्जम्मेर्ारीका साथ स्थापना गररएको 
संरै्धाननक ननकाय हो । राष्ट्रिय ष्ट्रर्कास र सार्वजननक 
सेर्ामा जनिाको सहज एरं् सरल पहुुँच हनुे गरी भ्रष् टाचार 
न्यूनीकरण गने लक्ष्यकासाथ आफ्नो संरै्धाननक 
ख्जम्मेर्ारी ननर्ावह गनव आयोग सदैर् कष्ट्रटबद्ध रहेको  
छ ।   

नेपालको संष्ट्रर्धानको धारा २७ मा नागररकको सूचनाको 
हकको व्यर्स्था छ । त्यस अनसुार सूचनाको हक 
सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक 
सम्बन्धी ननयमार्ली, २०६४ मा प्रत्येक सार्वजननक 
ननकायले आफ्ना गनिष्ट्रर्नधहरुको ष्ट्रर्र्रण ३/३ मष्ट्रहनामा 
प्रकाख्िि गनुवपने व्यर्स्था छ । यसका लानग ऐन र 
ननयमार्लीमा गरी २० र्टा िीर्वकहरु उल्लेख छन ्। 
त्यसै अनसुार अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट 
सम्पाददि प्रत्येक तै्रमानसक अर्धीको मतुय मतुय 
ष्ट्रियाकलापहरुको ष्ट्रर्र्रण तै्रमानसक रुपमा स्र्िः 
प्रकािनको रुपमा सार्वजननक हुुँदै आएको ष्ट्रर्ददिै छ। 

 

 

यस अंकमा 

• आयोगको आ.ब. 2075/76 को बाष्ट्रर्वक प्रनिरे्दन सम्माननीय रािपनि समक्ष 
प्रस्ििु 

• अन्िरावष्ट्रिय भ्रष्टाचारष्ट्रर्रुद्धको ददर्स सम्पन्न 

• आयोगको ५ र्रे् संस्थागि रणनीनिक योजना (2076/77-2080/81) 
सार्वजननक 

• आयोगको भ्रष्टाचार ष्ट्रर्रुद्धको अन्िरावष्ट्रिय सहकायवमा उपख्स्थनि 

➢ माननीय आयिु डा. साष्ट्रर्त्री थापा गरुुङ भ्रिाचार ष्ट्रर्रुद्धको अन्िरावष्ट्रिय 
महासख्न्धको पक्ष रािहरुको सम्मेलनको आठौं सेिनमा सहभागी 

➢ माननीय आयिु डा. गणेिराज जोिी भ्रष्टाचार ष्ट्रर्रुद्ध एख्िया प्याख्िष्ट्रफक 
क्षेत्रको दिौं सम्मेलनमा सहभागी 

• उजरुी दिाव र कारबाहीको ष्ट्रर्र्रण 

• रङ्गेहाि कारबाही िथा मदु्दा दायर ष्ट्रर्र्रण 

➢ २०७६ कानिवक देख्ख पौर् सम्म रङ्गेहाि पिाउ पनेहरुको ष्ट्रर्र्रण  

➢ २०७६ कानिवक देख्ख पौर् सम्म दायर मदु्दाहरुको ष्ट्रर्र्रण 

➢ २०७६ कानिवक देख्ख पौर् सम्म आयोगबाट पनुरारे्दन ष्ट्रर्र्रण 

• अन्िरष्ट्रिया कायविमहरु  

➢ प्रदेि नं. 5 सरकारका उच्च अनधकारीसुँग बटुर्लमा अन्िरष्ट्रिया कायविम 
सम्पन्न 

➢ नर्लपरासीको कार्ासोिीमा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न 

➢ बझाङ, दाच ुवला र बैिडी ख्जल्लामा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न 

➢ पाल्पा ख्जल्लामा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न 

➢ सलावहीमा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न 

➢ रौिहटमा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न 

➢ डोल्पा ३ र्टा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न 

➢ महोत्तरीमा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न 

➢ ओखलढंुगा र सोलखुमु्ब ुख्जल्लामा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न 

• ष्ट्रर्द्यालय अनखु्िक्षण कायविम सम्पन्न 
• आयोगबाट भएको संस्थागि क्षमिा ष्ट्रर्कास सम्बन्धी अन्य कायवको ष्ट्रर्र्रण 

• आम्दानी, खचव िथा आनथवक कारोबारसम्र्न्धी अद्यार्नधक ष्ट्रर्र्रण 

 

 

 

 

 

प्रकािन िथा सम्पादन 
नीनि योजना िथा अन्िरावख्ष् िय सम्बन्ध महािाखा 

टंगाल, काठमाण्डौं 

 Http://www.ciaa.gov.np इमेलः info@ciaa.gov.np  फोन नं. 01-5262151,01-4262119 फ्याक्स नं. 977-1-5262128 
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अख्तियार इ- बलेुष्ट्रटन 
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अख्तियार  दरुुपयोग  अनसुन्धान  आयोग 
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सम्पादक समूह 

सख्चर् श्री सरेुि अनधकारी   : अध्यक्ष 

सहसख्चर् श्री प्रदीपकुमार कोइराला  : सदस्य 

उपसख्चर् श्री गणेि बहादरु अनधकारी  : सदस्य 

िाखा अनधकृि श्री रामहरी पाण्डे              : सदस्य 

िथ्याङ्क अनधकृि श्री प्रमे कुमार ख्िनमरे  : सदस्य 

  

 

सल्लाहकार  

जनसम्पकव  िथा संचार ष्ट्रर्ज्ञ श्री िरद अनधकारी

माननीय प्रमखु आयिु 

नर्ीनकुमार ख्िनमरे 

 

श्रीमान ्सख्चर् 

सरेुि अनधकारी 

आयोगका पदानधकारीहरु 
 

माननीय आयिु 

डा. गणेिराज जोिी 

 

माननीय आयिु 

डा. साष्ट्रर्त्री थापा गरुुङ 

 



 
 

सम्पादकीय
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग सार्वजननक पद धारण गरेको व्यख्िले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार 
दरुुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनसुन्धान गरी सम्माननि अदालिमा मदु्दा दायर गने ख्जम्मेर्ारीका साथ 
स्थापना गररएको संरै्धाननक ननकाय हो । राष्ट्रिय ष्ट्रर्कास र सार्वजननक सेर्ामा जनिाको सहज एरं् 
सरल पहुुँच हनुे गरी भ्रष् टाचार न्यूनीकरण गने लक्ष्यकासाथ आफ्नो संरै्धाननक ख्जम्मेर्ारी ननर्ावह गनव 
आयोग सदैर् कष्ट्रटबद्ध रहेको छ ।   

नेपालको संष्ट्रर्धानको धारा २७ मा नागररकको सूचनाको हकको व्यर्स्था छ । त्यस अनसुार सूचनाको 
हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमार्ली, २०६४ मा प्रत्येक 
सार्वजननक ननकायले आफ्ना गनिष्ट्रर्नधहरुको ष्ट्रर्र्रण ३/३ मष्ट्रहनामा प्रकाख्िि गनुवपने व्यर्स्था छ । 
यसका लानग ऐन र ननयमार्लीमा गरी २० र्टा िीर्वकहरु उल्लेख छन ्। त्यसै अनसुार अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददि प्रत्येक तै्रमानसक अर्धीको मतुय मतुय ष्ट्रियाकलापहरुको 
ष्ट्रर्र्रण तै्रमानसक रुपमा स्र्िः प्रकािनको रुपमा सार्वजननक हुुँदै आएको ष्ट्रर्ददिै छ। 

यसैगरी यस आयोगले ष्ट्रर्गि १५ बर्वदेख्ख भ्रष् टाचार ननयन्त्रण र सिुासन प्रर्द्धवनका नननमत्त गरेका काम, 
हानसल गरेका उपलब्धी िथा आयोगका गनिष्ट्रर्नधसमेि समेटी चौमानसक रुपमा “अख्तियार र्लेुष्ट्रटन” 
ननयनमि प्रकािन गदै आएको छ । अख्तियार र्लेुष्ट्रटनबाट नै सूचनाको हकले व्यर्स्था गरेका सबै 
ष्ट्रकनसमका सूचना उपलब्ध गराउन ुहाम्रो उदे्दश्य हो ।हाम्रा समस्ि सेर्ाग्राही एरं् पाठकहरु सबैको 
लानग थप उपयोगी हनुसक्ने देख्खएकोले यस अङ्कबाट “अख्तियार र्लेुष्ट्रटन”मा यस आयोगको स्र्िः 
प्रकािन हनुपुने ष्ट्रर्पयर्स्िसुमेि समेष्ट्रटएको छ । तै्रमानसक इ-र्लेुष्ट्रटनको रुपमा आयोगको रे्र्साइट 

www.ciaa.gov.np बाट प्रकािन हनुे कुरा सम्बख्न्धि सबैमा सहर्व अनरुोध गदवछौ । 

यस आयोगमा चाल ुआनथवक र्र्व २०७६/७७ को दोस्रो तै्रमानसक अर्नधमा मात्र ४,२२३ र्टा उजरुी 
परेको छ । चाल ुआ.र्. को ६ मष्ट्रहनाको अर्नधमा गि र्र्वको ख्जम्मेर्ारी सररआएको समेि जम्मा 
१८,४३४  र्टा उजरुी मानथ छानष्ट्रर्न गनुवपने अर्स्था छ । सो मध्ये पसु मसान्िसम्म जम्मा ८,६३७ 
र्टा उजरुी फर्छ्यौट गरी जम्मा ९,७९७ र्टा उजरुी फर्छ्यौट हनु र्ाुँकी रहेको अर्स्था छ । 
आयोगमा परेका उजरुीको िथ्याङ्क हेदाव प्रनिददन कररर् १०० र्टाका दरले उजरुी पने गरेको देख्खन्छ।  



 
 

आयोगले चाल ुआ.र्. को यस तै्रमानसक अर्नधमा ष्ट्रर्िेर् अदालिमा आरोप-पत्र दायर गररएको ११२ 
र्टा मदु्धामा जम्मा ३०१ जनालाई प्रनिर्ादी बनाई ष्ट्रर्गो रू. ६९,९७,०८,७४६/२० को माग दार्ी 
गररएको  छ । यसैगरी आयोगबाट चाल ुआ.ब. को यस दोस्रो तै्रमानसक अर्नधमा भएको जम्मा ५३ 
र्टा रंगेहाि कारर्ाहीबाट ७३ जनालाई ननयन्त्रणमा नलई जम्मा रू.४६,२९,०००/- जफि भएको  
छ । 

आयोगले यस तै्रमानसक अर्नधमा गि आ.र्. २०७५/७६ को र्ाष्ट्रर्वक प्रनिरे्दन सम्माननीय राष् िपनिज्यू 
समक्ष प्रस्ििु गरेको छ । साथै आगामी ५ र्र्वका लानग आयोगको संस्थागि रणनीनिक योजना 
२०७६/७७-२०८०/८१ समेि यसै अर्नधमा जारी भएको छ । यसका साथै आयोगले यस अर्नधमा 
भ्रष्टाचार ननयन्त्रणका लानग दण्डात्मक, ननरोधात्मक, प्रर्द्धवनात्मकका साथै आयोगको संस्थागि 
सदुृढीकरणका महत्र्पूणव गनिष्ट्रर्नधहरु सम्पादन गरेको छ । 

यस सन्दभवमा आयोगले गदै आएका कायविमहरुमा प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गदै आउनहुनुे 
सबैप्रनि हाददवक आभार सष्ट्रहि धन्यर्ाद अपवण गदवछौ । आफ्नो नख्जक भएका भ्रष् टाचारजन्य िटना र्ा 
आफुले थाहा पाएका भ्रष् टाचारका सूचनाहरु सदा झै आफुलाई पायक पने आयोगका कायावलयहरुमा 
ददएर असल नागररकको किवब्य ननर्ावह गनव हामी सबैमा हाददवक आग्रह गदवछौं । 



 

5 

 

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमार्ली, २०६५ को 

ननयम ३ बमोख्जम सार्वजननक गररएको तै्रमानसक ष्ट्रर्र्रण 

(२०७६ काख्त्तकदेख्ख २०७६ पसुसम्म) 

स्र्ि: प्रकािन 
 

 

१. आयोगको स्र्रुप र प्रकृनि 

नेपालमा भ्रष्टाचार ननयन्त्रण गरी सिुासन प्रबद्धवन गनवको लानग नेपालको संष्ट्रर्धानको भाग २१‚धारा 
२३८ मा संरै्धाननक ननकायको रुपमा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यर्स्था गररएको 
छ । जस अनसुार आयोगमाप्रमखु आयिु र अन्य चारजना आयिुहरु रहनेछन ्।  प्रमखु 
आयिुले अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अध्यक्ष भै काम गने व्यर्स्था छ । रािपनिले 
संरै्धाननक पररर्दको नसफाररसमा प्रमखु आयिु र आयिुको ननयखु्ि गने प्रार्धान छ। आयोगका 
प्रमखु आयिु र आयिुको पदार्धी ननयखु्िको नमनिले छ र्र्वको हनुेछ । प्रमखु आयिु र 
आयिु ६५ र्र्वको उमेरसम्म पदमा बहाल रहन सक्ने व्यर्स्थारहेको छ । 

 

संष्ट्रर्धानको धारा २३९ ले सार्वजननक पद धारण गरेको कुनै व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार 
माननने काम गरेको देख्खएमा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले त्यस्िो व्यख्ि र सो 
अपराधमा संलग्न अन्य व्यख्ि उपर कानून बमोख्जम अनधकार प्राप्त अदालिमा मदु्दा दायर गनव र्ा 
गराउन सक्ने व्यर्स्था छ । 

  

 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका हालका पदानधकारीहरु 

 

माननीय प्रमखु आयिु श्री नर्ीनकुमार ख्िनमरे 

माननीय आयिु डा. गणेिराज जोिी 
माननीय आयिु डा. साष्ट्रर्त्री थापा गरुुङ 

 

 

आयोगको केन्रीय कायावलय‚ टंगाल‚ काठमाडौंमा रहेको छ । आयोग मािहि देहायका ७ र्टा 
कायावलयहरु र एउटा सम्पकव  कायावलय रहेको छ । 

 

 

 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल, काठमाण्डौ 
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नस.नं. कायावलयको नाम 
कायावलयको 
फोन नं. 

फ्याक्स 

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

काठमाडौं  
हट लाइन नं. १०७ 

०१५२६२१५१ 
०१-५२६२१२८ 

०१५२६२१०४ 
२. अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 

कायावलय, ईटहरी 
०२५-५८६९७० ०२५-५८५६०० 

३. अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायावलय, बददवर्ास 

०४४-५५०६८६ ०४४-५५०५३१ 

४. अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायावलय, हेटौंडा 

०५७-५२१७४४ ०५७-५२०३६९ 

५. अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायावलय, पोखरा 

०६१-५४०४५१ ०६१-५४०४५२ 

६. अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायावलय, बटुर्ल 

०७१-५४०८३७ 

०७१-५४००३१ 

०७१-५४०८२३ 

 क. बटुर्लको सम्पकव  कायावलय, नेपालगन्ज ०८१-५५०६२६, 
०८१-५५०६२७ 

०८१-५५०४२६ 

७. अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायावलय, सखेुि 

०८३-५२१९६० 

०८३-५२३१७८ 
०८३-५२३८८४ 

८. अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायावलय, कञ्चनपरु 

०९९-५२४२६३ 

०९९-५२१११७ 

०९९-५२२७९५ 

 

२. आयोगको काम, किवव्य र अनधकार 

नेपालको संष्ट्रर्धानको भाग २१ को धारा २३९ बमोख्जम "(१) कुनै सार्वजननक पद धारण गरेको 
व्यख्िले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दरुुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगले कानून बमोख्जम अनसुन्धान गनव र्ा गराउन सक्नेछ । 

िर यस संष्ट्रर्धानमा छुटै्ट व्यर्स्था भएको पदानधकारी र अन्य कानूनले छुटै्ट ष्ट्रर्िेर् व्यर्स्था गरेको 
पदानधकारीको हकमा यो उपधारा लागू हनुे छैन । 

(२) धारा १०१ बमोख्जम महानभयोग प्रस्िार् पाररि भई पदमिु हनुे व्यख्ि‚ न्याय पररर्दबाट 
पदमिु हनुे न्यायाधीि र सैननक ऐन बमोख्जम कारबाही हनुे व्यख्िका हकमा ननज पदमिु 
भइसकेपनछ संिीय कानून बमोख्जम अनसुन्धान गनव र्ा गराउन सष्ट्रकनेछ । 

(३) उपधारा (१) र्ा (२) बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सार्वजननक पद धारण गरेको कुनै 
व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार माननने कुनै काम गरेको देख्खएमा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
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आयोगले त्यस्िो व्यख्ि र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यख्ि उपर कानून बमोख्जम अनधकार प्राप्त 
अदालिमा मदु्दा दायर गनव र्ा गराउन सक्नेछ । 

(४) उपधारा (१) र्ा (२) बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सार्वजननक पद धारण गरेको व्यख्िको 
काम कारबाही अन्य अनधकारी र्ा ननकायको अनधकारक्षेत्र अन्िगवि पने प्रकृनिको देख्खएमा 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आर्श्यक कारबाहीका लानग सम्बख्न्धि अनधकारी र्ा 
ननकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । 

(५) अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान गने र्ा मदु्दा चलाउने आफ्नो काम‚ 
किवव्य र अनधकारमध्ये कुनै काम‚ किवव्य र अनधकार प्रमखु आयिु‚ कुनै आयिु र्ा नेपाल 
सरकारको अनधकृि कमवचारीलाई िोष्ट्रकएको ििवको अनधनमा रही प्रयोग िथा पालन गने गरी 
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

(६) अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अन्य काम‚ किवव्य र अनधकार िथा कायवष्ट्रर्नध 
संिीय कानून बमोख्जम हनुेछ । त्यसैगरी संष्ट्रर्धानको धारा २९३ मा संरै्धाननक ननकायको काम 
कारर्ाहीको अनगुमन संसदीय सनमनिबाट हनुे व्यर्स्था रहेको छ भने धारा २९४ मा आयोगको 
बाष्ट्रर्वक प्रनिरे्दन रािपनि समक्ष बझुाउने सम्बन्धी व्यर्स्था रहेको छ । 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई अनसुन्धान गरी अनभयोजन 
गने कायवको अनिररि काननुी राज्यको अर्धारणा अनरुुप सिुासन कायम गनव र सार्वजननक सेर्ामा 
प्रभार्काररिा ल्याउनका लानग आर्श्यक हनुे सधुारात्मक कायवहरु गने थप दाष्ट्रयत्र् समेि समु्पेको 
छ । जस अन्िगवि आयोगबाट ननम्न कायवहरु सम्पाददि हनुे गरेको छन:् 

• ष्ट्रर्द्यमान ऐन, ननयम र्ा प्रचलनमा त्रषु्ट्रट भए सधुार गनव सझुार् ददने  

• अनसुन्धान िहष्ट्रककािको िममा न्याष्ट्रयक ष्ट्रहरासिमा राख्न ेर धरौटी र्ा जमानि नलई र्ा 
ननलई िाररखमा राख्न ेर्ा छाड्ने । 

• भ्रष्टाचारलाईरोकथाम गने उदे्दश्यले ननरोधात्मक एरं् प्रर्द्धवनात्मक कायवहरु गने । 

• भ्रष्टाचार ननयन्त्रण गने उदे्दश्यले स्थाष्ट्रपि राष्ट्रिय र्ा अन्िरावष्ट्रिय संस्थाहरुसुँग समन्र्य, 
आपसी सहयोग र सम्र्न्ध सदुृढ गने । 

• आर्श्यकिानसुार सम्र्ख्न्धि ष्ट्रर्र्यको ष्ट्रर्िेर्ज्ञ र्ा ष्ट्रर्ख्िष्टीकृि सेर्ा प्राप्त गने । 

३. संष्ट्रर्धान,ऐन,ननयम, ष्ट्रर्ननयम र्ा ननदेख्िकाको सूची 
• नेपालको संष्ट्रर्धान, 
• अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

• भ्रष्टाचार ननर्ारण ऐन, २०५९ 

• अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ननयमार्ली,२०५९  

• अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग कायवष्ट्रर्नध, २०७३ 

• अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदानधकारी एरं् कमवचारीहरुको आचार संष्ट्रहिा, २०७६ 
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• सिुासन (व्यर्स्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

• ष्ट्रर्िेर् अदालि ऐन, २०५९ 

 

४. संस्थागि रणनीनिक योजना (आ.र्. २०७६/७७ – २०८०/८१) 

आयोगको ६ बरे् संस्थागि रणनीनि (सन ्२०१४-२०१९) चाल ुआ.र्. २०७६/७७ मा पूरा 
भएको छ । साथै चाल ुआ.र्. २०७६/७७ बाट नै लागू भएको आयोगको नयाुँ संस्थागि 
रणिीनिक योजना (आ.र्. २०७६/७७ – २०८०/८१) नमनि २०७६ मंनसर २३ गिे सार्वजननक 
भई नमनि २०७६ पसु १६ गिेबाट कायावन्र्यनमा आएको छ । आयोगको यस पञ्चर्र्ीययोजनाको 
दूरदृष्ट्रष्ट,लक्ष्य‚ उदे्दश्य िथा रणनीनिहरु देहायअनसुार रहेको छ । 

४.१.१  दूरदृष्ट्रष्ट:भ्रष्टाचारमिु र सदाचारयिु समाज ननमावण । 

४.१.२  लक्ष्य:राख्ष् िय ष्ट्रर्कास र सार्वजननक सेर्ामा जनिाको सरल/सहज पहुुँच हनु े
गरी भ्रष् टाचार न्यूनीकरण गने । 

४.१.३  उद्दशे्य:आयोगको संस्थागि सदुृढीकरण, ननरोधात्मक, प्रर्द्धवनात्मकर 
उपचारात्मक ष्ट्रर्नध माफव ि भ्रष् टाचार न्यूनीकरण गने । 

 

मानथ उल्लेख्खि दूरदृष्ट्रष्ट‚ लक्ष्य िथा उदे्दश्य प्राप्त गनव योजनाले ननम्नानसुारका महत्र्पूणव ४ र्टा 
रणनीनिहरु, १२ र्टा नीनिहरु र सो अन्िगवि ६६ र्टा कायवनीनि अंनगकार गरेको छ । 

४.१.४ रणनीनिहरु 

१. भ्रष् टाचारजन्य कायवको पष्ट्रहचान, अनसुन्धान र अनभयोजन प्रभार्कारीरुपमा गने। 

२. कानूनी र संगठनात्मक संरचनाको सदुृढीकरण एरं् पररचालन गदै भ्रष् टाचार 
ननयन्त्रणमा सम्बद्ध पक्षहरुलाई ख्जम्मेर्ार बनाउने । 

३. सरोकारर्ाला पक्षहरूका र्ीचमा चेिना, समन्र्य संजाल र ऐक्यर्द्धिा अनभर्षृ्ट्रद्ध 
गने । 

४. आयोगको संस्थागि सिुासनको सदुृढीकरण र क्षमिा अनभर्षृ्ट्रद्ध गने । 

४.१.५ आयोगका नीनिहरु 

१. आधनुनक प्रष्ट्रर्नधको उपयोगबाट अनसुन्धान र अनभयोजन पद्धनिलाई बस्िनुनष्ट र 
ष्ट्रर्श्वसनीय बनाउने । 

२. भ्रष् टाचार ननगरानी प्रणाली  (Corruption Watch Systen) को ष्ट्रर्कास गरी अनसुन्धान एरं् 
ननगरानी गने । 

३. भ्रष् टाचारसुँग सम्बख्न्धि सबै ष्ट्रकनसमका सूचना व्यर्स्थापन िथा इन्टेनलजेन्स 
संयन्त्र (Information Management and Intelligence Mechanism) सदुृढ गने । 
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४. भ्रष् टाचारसम्बन्धी मामलाहरुको प्राथनमकीकरण गरी अनसुन्धान र अनभयोजन 
गने । 

५. नीनिगि िथा संस्थागि भ्रष् टाचार न्यूनीकरण गनव ष्ट्रर्नभन् न ननकायहरुसुँग समन्र्य, 
साझेदारी िथा सहकायव गने । 

६. सार्वजननक ननकायहरुलाई भ्रष् टाचार ष्ट्रर्रुद्ध उत्तरदायी बनाउुँदै सििीकरण गने । 

७. भ्रष् टाचार ननर्ारणसम्बन्धी ष्ट्रर्र्यमा नर्ीनिम खोज, अध्ययन, अनसुन्धान गने । 

८. भ्रष् टाचारष्ट्रर्रुद्ध राख्ष् िय िथा अन्िरावख्ष् िय समन्र्य र सञ् जालीकरण गने । 

९. भ्रष् टाचारष्ट्रर्रुद्ध जनचेिना अनभर्षृ्ट्रद्ध गने । 

१०. भ्रष् टाचारष्ट्रर्रुद्ध िासनका ष्ट्रर्नभन् न पक्षको सहभानगिा र प्रनिर्द्धिा अनभर्षृ्ट्रद्ध गने । 

११. आयोगको संगठनात्मक संरचना, ष्ट्रर्नध, पद्धनि, स्रोिसाधन सष्ट्रहि संस्थागि क्षमिा 
सदुृढ गने । 

१२. भ्रष् टाचार ष्ट्रर्रुद्धको कानूनी र संस्थागि दायरा फराष्ट्रकलो बनाउने । 

५. आयोगमा रहने कमवचारी संतया र कायव ष्ट्रर्र्रण 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सख्चर्मा नपेाल सरकारका राजपत्रांष्ट्रकि ष्ट्रर्ख्िष्ट शे्रणीको 
सख्चर् रहने व्यर्स्था छ ।आयोगको केन्रमाबाह्रर्टा महािाखाहरु सष्ट्रहि ४९५ जनाको दरबन्दी 
रहेको छ । त्यसैगरी मािहि ७ र्टाआयोगको कायावलयहरु र १ सम्पकव  कायावलयमा(बटुर्लको 
सम्पकव  कायावलय,नपेालगन्ज) ४३२ जनाको दरबन्दी गरी आयोगअन्िगवि कुल ९२७ जना कमवचारी 
दरर्न्दी रहेको छ । आयोगको संगठन िानलका अनसूुख्च -१ मा संलग्न छ । 

 

शे्रणी/कायावलय टंगाल इटहरी बददवर्ास हेटौडां पोखरा बटुर्ल नेपालगंज सखेुि कंचनपरु जम्मा 
ष्ट्रर्ख्िष्ट १ ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

रा.प.प्रथम १३ १ १ १ १ १ ० १ १ २० 

रा.प. दिनिय ५९ ४ ४ ४ ४ ४ १ ४ ४ ८८ 

रा.प.िनृिय ९७ १४ १५ १४ १४ १२ ५ १४ १४ १९९ 

रा.प.अनं.प्रथम ११८ १५ १६ १५ १५ १३ १० १५ १५ २३२ 

रा.प.अनं. 
दिनिय 

२५ २ ४ २ २ २ ३ २ २ ४४ 

रा.प.अनं.िनृिय २५ ४ ४ ४ ४ ३ २ ४ ४ ५४ 

रा.प.अनं.चिथुव ६२ ७ ७ ७ ७ ६ ४ ७ ७ ११४ 

शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन ९५ १० ११ १० १० १० ८ १० १० १७३ 

जम्मा ४९५ ५७ ६२ ५७ ५७ ५१ ३४ ५७ ५७ ९२७ 
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६. आयोगबाट प्रदान गररने सेर्ा 
नेपालको संष्ट्रर्धानमा सार्वजननक पद धारण गरेको कुनै व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार माननने 
कुनै काम गरेको देख्खएमा त्यस्िो व्यख्ि र सो अपराधमा संलग्नअन्य व्यख्िहरु उपर अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगलेअनसुन्धान िहष्ट्रककाि गरी कानून बमोख्जम अनधकार प्राप्त अदालिमा 
मदु्दा दायर गने र्ा गराउन सक्ने व्यर्स्था गररएको छ ।  

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजूरी र्ा 
कुनै स्रोिबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले अनसुन्धान र िहष्ट्रककाि 
गनव र्ा अन्य कारर्ाही चलाउन सक्ने व्यर्स्था रहेअनसुार भ्रष् टाचार सम्बन्धी प्राप् ि हनुे उजरुी 
आयोगका सबै कायावलयहरुमा दिाव गने व्यर्स्था गररएको छ ।  

आयोगमा ष्ट्रर्चारानधन अर्स्थामा रहेको कुनै ष्ट्रर्र्यसुँग सम्बख्न्धि कागजाि र कुनै कागजािको 
नक् कल नददने गरी आयोगबाट ननणवय र्ा आदेि भएकोमा त्यस्िो कागजािको नक् कल उपलब्ध 
हदैुन । त्यसैगरी आयोगबाट हनुे अनसुन्धान, िहष्ट्रककाि र्ा अनभयोजनसम्बन्धी कारर्ाहीलाई 
प्रनिकूल असर पाने देख्खएका ष्ट्रर्र्यमा कुनै सूचना उपलब्ध हदैुन । 
िर आयोगबाट मदु्दा नचल्ने िामेलीमा रात ने ननणवय भएको ष्ट्रर्र्यसुँग सम्बख्न्धि नमनसलसंलग्न 
कागजािहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान र्ा आयोगको ननणवयको नक् कल माग गने सम्बख्न्धि 
सरोकारर्ालालाई त्यस्िो नक् कल उपलब्ध गराउने व्यर्स्था गररएको छ । 

यसैगरी आयोगमा दिाव गराएको कुनै उजरुी र्ा आयोगको कुनै कामकारर्ाही उपर सूचनाको हक 
सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सरोकारर्ाला नेपाली नागररकलाई अनसुन्धान, 
िहष्ट्रककाि र्ा अनभयोजनसम्बन्धी कारर्ाहीलाई प्रनिकूल असर पाने गरी सूचना उपलब्ध गराउन े
व्यर्स्था गररएको छ ।  

 
७.  सेर्ा प्रदान गने ननकायको िाखा र ख्जम्मेर्ार अनधकारी 

भ्रष् टाचार सम्बन्धी उजरुी दिाव गनवका लानग आयोगको मलु दिाव िाखा ख्जम्मेर्ार रहन्छ । 
हटलाइन १०७ मा आउन ेउजरुीका लानग प्रहरी महािाखाका साथै टोल ष्ट्रि, भाइर्र िथा इ-मेल 
माफव ि आउने उजरुीका लानग नीनि िथा योजना महािाखा ख्जम्मेर्ार रहन्छन ्। 
आयोगबाट मदु्दा नचल्ने िामेलीमा रात न े ननणवय भएको ष्ट्रर्र्यसुँग सम्बख्न्धि नमनसलसंलग्न 
कागजािहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान र्ा आयोगको ननणवयको नक् कल माग गने 
सरोकारर्ालालाई सो नक् कल उपलब्ध गराउन आयोगको िामेली िाखाको िाखा प्रमखु ख्जम्मेर्ारी 
हनु्छन ्। 

यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सरोकारर्ाला नेपाली 
नागररकलाई सूचना उपलब्ध गराउने ख्जम्मेर्ारी आयोगको सूचना समन्र्य िाखा प्रमखु एरं् सूचना 
अनधकारीको हनु्छ ।  
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८.  सेर्ा प्राप्त गनव लाग्ने दस्िरु र अर्नध 

आयोगबाट प्रदान हनुे सेर्ाका लानग सामान्यिय कुन ैिलु्क दस्िरु लाग्दैन । 

सरोकारर्ाला नेपाली नागररकले अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग ननयमार्ली, २०५९ को 
ननयम ३७ बमोख्जम नक् कल माग्न आएमा प्रनि पाना रु. ५/- दस्िरु लाग्ने र ननरे्दन ददएको 
भोलीपल्ट सम्बख्न्धि सरोकारर्ाला नेपाली नागररकले सेर्ा पाउन सक्दछन ्। 

सरोकारर्ाला नेपाली नागररकले सूचनाको हक अन्िगवि सूचना माग्न आएमा सूचनाको प्रकृनि हेरी 
बढीमा १५ ददनसम्मको अर्धी लाग्ने िथा दि पजेसम्मको सूचना ननःिलु्क प्राप्त हनुे र सो भन्दा 
बढी भएमा प्रनि पेज रु. ५/- दस्िरु लाग्दछ ।  

 

९.  ननणवय गने प्रष्ट्रिया र अनधकारी 
क. उजरुी सम्बन्धी ननणवय प्रष्ट्रिया  

• आयोगमा प्राप्त सबै उजरुीहरु दिाव पश्चाि: ख्स्िननङ्ग कनमटीमा उजरुीको सम्बन्धमा 
छलफल भै अनसुन्धान गनुव पने उजरुीहरु सम्बख्न्धि महािाखा, आयोगका कायावलयहरु 
र्ा नेपाल सरकारका अन्य उपयिु कायावलय र्ा पदानधकारीहरुमा लेखी पठाउन  र 
िामेलीमा रात ने उजरुीहरु िामेलीमा राखी लगि कट्टा गनव नसफाररि भएका आधारमा 
आयोगबाट ननणवय हनुे गदवछ ।  

• ख्स्िननङ्ग कनमटी, महािाखा र्ा मािहिका कायावलयहरुको नसफाररसमा प्रारख्म्भक 
छाननबन र्ा ष्ट्रर्स्ििृ अनसुन्धान गने गरी आयोगबाट ननणवय हनुे गदवछ ।  

• अनसुन्धान अनधकृिको नसफाररसको आधारमा सम्माननि ष्ट्रर्िेर् अदालिमा मदु्दा दायर 
गने सम्बन्धमा आयोगबाट ननणवय हनुे गदवछ । 

 

ख. नक् कल र सूचना नलने सम्बन्धी प्रष्ट्रिया  

 अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग ननयमार्ली, २०५९ को ननयम ३७ बमोख्जम 
नक् कल माग गने सरोकारर्ाला नेपाली नागररकले सोही ननयमार्लीको अनसूुख्च १५ 
र्मोख्जमको ढाुँचामा ननरे्दन लेखी आयोगको मूलदिावमा दिाव गराउन ुपने । 

 ननरे्दन साथ र्ादी र आरोष्ट्रपि व्यख्िको नाम िथा ष्ट्रर्र्रण सष्ट्रहि सरोकार देख्खने 
व्यहोरा खलुाउन ुपने । 

 ननरे्दनमा कुनकुन कागजको नक् कल चाष्ट्रहएको हो त्यसको ष्ट्रर्र्रण खलुाउन ुपने । 

 सकेसम्म िामेलीमा रहेको नमनसलको िामेली नम्र्र खलुाउन ुपने । 

 नक् कलका लानग परेको ननरे्दन मानथ कारर्ाही भई नक् कल ददने ननणवय भएपनछ िामेली 
िाखा प्रमखुले िोष्ट्रक ददए बमोख्जमको िलु्क आनथवक प्रिासन िाखामा बझुाएको रनसद 
संलग्न गनुवपने । 
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 नक् कलको लानग िलु्क बझुाएको ददनमा नै प्रमाख्णि नक् कल सरोकारर्ाला सेर्ाग्राहीले 
पाउने । 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सम्बख्न्धि सरोकारर्ाला 
नेपाली नागररकले आयोगद्वारा ननददवष् ट ढाुँचा ननरे्दन लेखी आयोगको मूलदिावमा दिाव 
गराउन ुपने । 

 आयोगमा ददएको उजरुीको सम्बन्धमा सूचना माग गने सरोकारर्ालाले उजरुी दिाव 
नम्र्र अननर्ायव रुपमा खलुाउन ुपने । 

 

ग. ननणवय गने अनधकारी  

सख्चर् श्री सरेुि अनधकारी । 

 

१०.  ननणवय उपर उजरुी सनु्न ेअनधकारी 
सख्चर् श्री सरेुि अनधकारी। 

११. आयोगबाट भएको संस्थागि क्षमिा ष्ट्रर्कास सम्बन्धी कायवको ष्ट्रर्र्रणः 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आफ्नो चाल ुसंस्थागि रणनीनिक योजनामा दण्डात्मक, 
ननरोधात्मक, प्रर्द्धवनात्मक रणनीनिक स्िम्भका अनिररि नयाुँ रणनीनिक स्िम्भको रुपमा आयोगको 
संस्थागि सिुासनको सदुृढीकरण र क्षमिा अनभर्षृ्ट्रद्धलाई अष्ट्रङ्गकार गररएको छ । यस अन्िगवि 
आयोगको संगठनात्मक संरचना, ष्ट्रर्नध, पद्दनि, स्रोिसाधन सष्ट्रहि संस्थागि क्षमिा सदुृढ गने र 
भ्रष् टाचार ष्ट्रर्रुद्धको कानूनी र संस्थागि दायरा फराष्ट्रकलो बनाउने नीनि आयोगले अर्लम्र्न गरेको 
छ । यस अनसुार आयोगको भौनिक पूर्ावधारदेख्ख संस्थागि सधुार र जनिख्िको क्षमिा ष्ट्रर्कासका 
कायवलाई आयोगले जोड ददएको छ। भ्रष्टाचार ननयन्त्रण कायवमा ष्ट्रर्द्यमान रहेका चनुौिीहरूको 
सामना गनव आयोगले आफ्नो कायवसम्पादन थप व्यार्साष्ट्रयक बनाउुँदै लगेको छ ।आयोगको 
अनसुन्धान र अनभयोजनलाई थप बस्िपरक र प्रभार्कारी बनाउनका लानग मदु्दा महािाखा प्रमखुको 
नेितृ्र्मा अनसुन्धान पूणविा सनमनि र अकाव एक जना सह-महान्यायाधीर्िाको नेितृ्र्मा आरोप-
पत्र सधुार सनमनिहरु गठन गरी सष्ट्रिय बनाइएको छ । बढ्दो उजरुीको संतया र नयाुँ िैलीमा 
हनुे भ्रष्टाचारको अनसुन्धान गनव नडख्जटल फरेख्न्सक ल्याब, इख्िननयररङ ल्याब र अष्ट्रफस 
अटोमेसनजस्िा प्रष्ट्रर्नध प्रयोगमा ल्याइएको छ । यसका साथै आयोगले ष्ट्रर्िरे् ननगरानी िथा रिु 
कारर्ाही (Rapid Action Taskforce) टोली पररचालन गदै आएको छ । उजरुी गनवमा सहजिाका लानग 
आयोगको हटलाइन १०७, इमेल ujuri@ciaa.gov.mpका अनिररि मोबाइल एप ननमावण गरेको िथा 
फेसबकु, टुइटर लगायि सामाख्जक सिालबाट समेि उजरुी प्राप्तगरी ग्रहण गने गररएको छ। यस 
तै्रमानसक अर्नधमा आयोगले गरेका संस्थागि क्षमिा ष्ट्रर्काससंग सम्बख्न्धि उल्लेखनीय कायवहरु 
ननम्नानसुार प्रस्ििु गररएको छ । 

mailto:ujuri@ciaa.gov.mp
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क) आयोगको आर् २०७५/७६ को र्ाष्ट्रर्वक प्रनिरे्दन सम्माननीय राष् िपनि समक्ष प्रस्ििु 

 

सम्माननीय रािपनि श्रीमिी ष्ट्रर्द्यादेर्ी 
भण्डारीज्यू समक्ष अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको िफव बाट माननीय 
प्रमखु आयिु श्री नर्ीनकुमार ख्िनमरेले 
नमनि २०७६ साल पसु २८ गिे 
नेपालको संष्ट्रर्धानको धारा २९४ 
बमोख्जम आयोगको उनन्िीसौं र्ाष्ट्रर्वक 
प्रनिरे्दन (आनथवक र्र्व २०७५/७६) 

रािपनि कायावलय िीिल ननर्ासमा आयोख्जि ष्ट्रर्िेर् समारोहकाबीच पेि गनुवभएको छ। 
आयोगको उनन्िीसौं र्ाष्ट्रर्वक प्रनिरे्दन पेि गनव आयोख्जि ष्ट्रर्िेर् समारोहमा आयोगका 
माननीय आयिुहरू, आयोगका सख्चर्, महािाखा प्रमखु र कमवचारीहरूका साथै रािपनि 
कायावलयका सख्चर् र कमवचारीहरूको उपख्स्थनि रहेको नथयो । आयोगले सम्माननीय 
रािपनिज्यू समक्ष पिे गरेको ८ पररच्छेद र ३२८ पषृ्ठको बाष्ट्रर्वक प्रनिरे्दनमा अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको पररचय, आयोगबाट सम्पाददि अनसुन्धान र 
अनभयोजनसम्बन्धी कायवको ष्ट्रर्श्लरे्ण, भ्रष्टाचार ननयन्त्रणका ननरोधात्मक र प्रर्द्धवनात्मक 
प्रयासहरू, संस्थागि सदुृढीकरणमा आयोगको ष्ट्रियािीलिा, भ्रष्टाचारजन्य कायवको प्रर्खृ्त्त 
ष्ट्रर्श्लरे्ण, नेपाल सरकार, प्रदेि सरकारहरु िथा स्थानीय िहहरुलाई भ्रष्टाचार ननयन्त्रण गरी 
सिुासन अनभर्षृ्ट्रद्ध गनव ददइएका छुट्टाछुटै्ट सझुार्हरूका साथै आयोगको आगामी रणनीनि र 
उपसंहार समारे्ि गररएको छ । आयोगको प्रस्ििु उनन्िीसौं बाष्ट्रर्वक प्रनिरे्दन आयोगको 
सम्बख्न्धि कायावलयहरु माफव ि सोही ददन सबै माननीय प्रदेि प्रमखुज्यूहरु समक्ष समेि पिे 
गररएको छ  

ख) अन्िरावख्ष् िय भ्रष् टाचारष्ट्रर्रुद्धको ददर्स सम्पन्न 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री िथा मख्न्त्रपररर्द्को कायावलयको 
संयिु आयोजनामा भ्रष्टाचार नबरुद्धको अन्िरावष्ट्रिय ददर्स२०७६ मष्ट्रङ्गर २३ गिे‘भ्रष्टाचार 
नबरुद्धको सहकायव, सिुासनका लानग अपररहायव’ भन्ने मूूलनाराकासाथमनाइएको छ।अख्तियार 
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दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सभाहलमा आयोख्जि ष्ट्रर्िेर् कायविममा प्रमखु अनिनथका 
रूपमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एरं् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्र्ोधन गनुवभएको नथयो भने 
उि कायविमको अध्यक्षिा आयोगका माननीय प्रमखु आयिु नर्ीनकुमार ख्िनमरेले 
गनुवभएको नथयो । नपेाल सरकारका मतुय सख्चर् लोकदिवन रेग्मी,िान्सपरेन्सी इन्टरनेिनल 
नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीर आयोगका सख्चर् महेश्वर न्यौपाने समेिले संर्ोधन गनुव 
भएको उि कायविममा लोक सेर्ा आयोगका माननीय अध्यक्ष, माननीय प्रमखु ननर्ावचन 
आयिु, राष्ट्रिय मानर् अनधकार आयोगका माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय मधेसी आयोगका माननीय 

अध्यक्ष, माननीय 
महान्यायूानधर्िा, 
अख्तियार दरुुपयोग 

अनसुन्धान 
आयोगका माननीय 
आयिुहरु, संिीय 
संसदका महासख्चर्, 

सर्ोच्च अदालिका 
मतुय रख्जष्टार, 

राष्ट्रिय पनुननवमाण 
प्रानधकरणका प्रमखु कायवकारी अनधकृि, ख्चष्ट्रकत्सा ख्िक्षा आयोगका अध्यक्ष, नपेाल सरकारका 
सख्चर्हरु, सरुक्षा ननकायका प्रमखुहरु, सार्वजननक, संिसंस्था िथा प्रनिष्ठानका प्रमखुहरु र 
भ्रष्टाचार नबरुद्ध ष्ट्रियािील संि संस्थाका प्रमखुहरु, ष्ट्रर्नभन्न सञ्चार माध्यमका प्रमखुहरु िथा 
रािसेर्क कमवचारीहरुलगायिको उपख्स्थनि नथयो। 

ग) आयोगको ५ र्रे् संस्थागि रणनीनिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) सार्वजननक 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले भ्रष्टाचार ष्ट्रर्रुद्धको अन्िरावष्ट्रिय ददर्सका अर्सरमा 
२०७६ मष्ट्रङ्गर २३ गिे आयोजना गरेको ष्ट्रर्िेर् कायविममा प्रमखु अनिनथ माननीय उपप्रधान 
िथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको हािबाट ष्ट्रर्मोचन गरी आयोगको आगामी संस्थागि 
रणनीनिक योजना (२०७६/77-2080/81) सार्वजननक गररएको छ ।उि अर्सरमा 
आयोगका प्रमखु आयिु एर्मं आयिुहरु, ष्ट्रर्नभन्न संरै्धाननक आयोगका प्रमखुहरु, 
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महान्यायानधर्िा, नेपाल सरकारका मतुय सख्चर्, नेपाल सरकारका सख्चर्हरु, आयोगका 
सख्चर्, िान्सपरेन्सी इन्टरनेिनल नपेालका प्रमखु लगायिका ष्ट्रर्ख्िष्ठ 

व्यख्िहरुको 
उपख्स्थनि रहेको 
नथयो। 

आयोगले आफ्नो 
पष्ट्रहलो संस्थागि 
रणनीनि सन ्
२००२ मा जारी 
गरेको नथयो जनु सन ्
२००६ सम्म लागू 
भयो। आयोगको 
दोस्रो रणनीनि सन ्
२००६ देख्ख 
२००८ सम्म िीन 

र्र्वका लानग िजुवमा गररएको नथयो। सन ्२००९ देख्ख २०१३ योजनाष्ट्रर्हीन र्र्वका रुपमा 
रहे पनन आयोगको िेस्रो संस्थागि रणनीनि सन ्२०१४ देख्ख २०१९ कायावन्र्यनमा रहेको 
नथयो। आफ्नो काम कारबाहीलाई थप व्यर्ख्स्थि, पररणाममखुी र समयसापेक्ष बनाउन 
आयोगको यस नयाुँ संस्थागि रणनीनि समयमै ल्याइएको छ।  

आयोगको नयाुँ रणनीनिक योजनाले “भ्रष्टाचारमिु र सदाचारयिु समाज ननमावण” गने 
दूरदृष्ट्रष्ट र “राष्ट्रिय ष्ट्रर्कास र सार्वजननक सेर्ामा जनिाको सरल/सहज पहुुँच हनुे गरी 
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गने” लक्ष्य नलएको छ।उि दूरदृष्ट्रष्ट र लक्ष्य हानसल गनव “उपचारात्मक, 
ननरोधात्मक, प्रर्द्धवनात्मक र संस्थागि क्षमिा ष्ट्रर्कास” गरी चार रणनीनिलाई रणनीनिक 
स्िम्भको रुपमा अर्लम्बन गररएकोछ भने उि रणनीनिहरु अन्िगवि १२ र्टा नीनि र 
६६ र्टा कायवनीनि समेष्ट्रटएका छन ्।  

रणनीनिक योजनाको कायावन्र्यनको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनव ननख्श्चि प्रष्ट्रिया अर्लम्बन 
गररएको छ । त्यस्िै, आयोगका प्रमखु आयिु र्ा आयोगका आयिुहरुमध्ये प्रमखु 
आयिुले िोकेको एक जना आयिुको अध्यक्ष रहेको पाुँच सदस्यीय रणनीनि समीक्षा 
सनमनिले र्ाष्ट्रर्वक रुपमा रणनीनिको समीक्षा गने व्यर्स्था गररएको छ। यस रणनीनिको 
कायावन्र्यनबाट भ्रष्टाचार ष्ट्रर्रुद्धको ननकाय बीचको सिालीकरण हनुे, भ्रष्टाचार ननर्ारण ऐनमा 
पररमाजवन हनुे, सबै प्रदेि िथा स्थानीय िहका सरकारको योजनामा भ्रष्टाचार 
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न्यूनीकरणसम्बन्धी लगायिका ष्ट्रर्र्य समारे्ि भइ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सिुासन प्रर्द्धवन 
हनुे अपेक्षा गररएको छ।  

ि) माननीय आयिु डा. साष्ट्रर्त्री थापा गरुुङ भ्रष्टाचार नबरुद्धको अन्िराष्ट्रिय महासख्न्धको पक्ष 
रािहरुको २०१९ नडसेम्र्र १६- २० सम्मेलनको आठौं सेिनमा सहभागी 

 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय आयिु डा. साष्ट्रर्त्री थापा गरुुङ, आयोगमा 
कायवरि सहन्यायानधर्िा गोपाल प्रसाद ररजाल र िाखा अनधकृि गोष्ट्रर्न्द प्रसाद ख्िनमरे िथा 
प्रधानमन्त्री िथा मख्न्त्रपररर्द कायावलयका सख्चर् नडल्लीराज ख्िनमरे िथा सहसख्चर् पाराश्वर 
ढुङ्गाना नमनि २०७६ मंनसर ३० देख्ख पसु ४ गिे (िदनसुार २०१९ नडसेम्र्र १६ देख्ख २०) 
सम्म UAE को अबधुार्ीख्स्थि राष्ट्रिय सम्मेलन केन्रमा सञ्चालन भएको भ्रष्टाचार नबरुद्धको 
अन्िराष्ट्रिय महासख्न्धको पक्ष रािहरुको सम्मेलनको आठौं सेिनमा नेपालको िफव बाट सहभागी 
हनुभुएको नथयो । सम्मेलनमा मतुयि: भ्रष्टाचार ष्ट्रर्रुद्धको महासख्न्धको प्रार्धानहरुको 
कायवन्र्यनको अर्स्था, सम्पख्त्त पनुवप्रानप्त, भ्रष्टाचार ष्ट्रर्रुद्धका अन्िराष्ट्रिय समन्र्य, ननयन्त्रण िथा 
आर्श्यक प्राष्ट्रर्नधक सहयोग जस्िा ष्ट्रर्र्यमा छलफल केदरि रहेको नथयो । भ्रष्टाचार 
ष्ट्रर्रुद्धको  महासख्न्धको पक्ष रािहरुको प्रनिनननधहरुको उपख्स्थनि रहेको उि समारोहलाई 
नेपालको िफव बाट मा. आयिु डा. साष्ट्रर्त्री थापा गरुुङले सम्बोधन गनुवभएको नथयो । 

ङ) माननीय आयिु डा. गणेिराज जोिी भ्रष्टाचार ष्ट्रर्रुद्ध एख्िया प्याख्िष्ट्रफक क्षते्रको दिौं 
सम्मेलनमा सहभागी 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय आयिु डा. गणेिराज जोिी र आयोगमा 
कायवरि सहसख्चर् रष्ट्रर्लाल पन्थ नमनि २०७६ मंनसर १७ देख्ख मंनसर २० गिे (िदनसुार 
२०१९ नडसेम्र्र ३ देख्ख ६) सम्म नभयिनामको राजधानी हनोईमा सञ्चालन भएको भ्रष्टाचार 
ष्ट्रर्रुद्ध एख्िया प्याख्िष्ट्रफक क्षेत्रको दिौं सम्मेलनमा नेपालको िफव बाट सहभागी हनुभुयो । 
नभयिनाम सरकार, एख्ियाली ष्ट्रर्कास बैंक र OECD ले संयिु रुपमा आयोजना गरेको उि 
सम्मेलनमा बंगलादेि, भटुान, कम्बोनडया, नभयिनाम, थाइलैण्ड, ष्ट्रफनलष्ट्रपन्स, काजकस्िान, नसंगापरु 
लगायि १८ देिका प्रनिनननध र एख्ियाली ष्ट्रर्कास बैंक, जाइका, कोइका, संयिु राि संिीय 
ष्ट्रर्कास कायविम, िान्सपरेन्सी इन्टरनेिनल, OECD सष्ट्रहिका संि संस्थाहरुको सहभागीिा रहेको 
नथयो । Preventing and Combating Corruption in Infrastructure Projects in Asia-

Pacific मतुय ख्िर्वक रहेको उि कायविममा ष्ट्रर्नभन्न देि र संि संस्थाहरुको प्रनिनननधहरु गरी 
जम्मा ३८ र्टा कायवपत्र प्रस्ििु भएकोमा नेपालको िफव बाट माननीय आयिु डा. गणेिराज 
जोिीज्यूले कायवपत्र प्रस्ििु गनुवभएको नथयो ।सम्मेलनको िममा स्टेररङ कनमटीको २३ औ ं
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बैठक समेि बसी २०१८-२०२० सम्मको कायविमको सनमक्षा भएको नथयो भने आगामी 
रणनीनि, योजना र कायविमहरु मानथ छलफल भएको नथयो । स्टेररङ कनमष्ट्रटबाट सम्पत्ती 
पनुप्रावप्ती, सम्पत्ती िोर्णा, राजनीनिक भ्रष्टाचार, स्र्ाथवको द्वन्द, सदाचारीिा लेखापरीक्षण लगायि 
ष्ट्रर्नभन्न भ्रष्टाचार ननयन्त्रणका ष्ट्रर्र्यहरुमा सदस्य रािहरुको क्षमिा अनभर्षृ्ट्रद्ध गने सम्बन्धमा 
छलफल भई सम्पत्ती िोर्णा िथा पनुपावप्ती, स्र्ाथवको द्वन्द, अनसुन्धान क्षमिा ष्ट्रर्कास, 

अनभमखु्खकरण कायविम जस्िा ष्ट्रर्र्यमा केख्न्रि हनु ुपने ननश्कर्व ननकानलएको नथयो।  

च) आयोगको संस्थागि रणनीनि सम्बन्धी नेपाल सरकारका उच्च प्रिासननक नेितृ्र् सुँग 
छलफल िथा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन् न 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले 
आज नमनि २०७६।०८।०४ गिे 
माननीय प्रमखु आयिुज्यू िथा माननीय 
आयिुज्यूहरुको समपुख्स्थनिमा आफ्नो 
संस्थागि रणनीनि (२०७६/७७–

२०८०/८१) लाई अख्न्िम रुप ददनअुख्ि 
नेपाल सरकारका उच्च प्रिासननक 
नेितृ्र्हरु समक्ष छलफल िथा 

अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन् न गरेको छ । आयोगका सख्चर् महेश् र्र न्यौपानेले कायविमको 
मतुय उदे्दश्य र औख्चत्य माथी प्रकाि पादै आरम्भ भएको कायविममाष्ट्रर्नभन् न मन्त्रालय, 

सख्चर्ालय, आयोग िथा संरै्धाननक अंगका सख्चर्हरु, महालेखा ननयन्त्रक, नेपाल सरकारका अन्य 
ष्ट्रर्ख्िष् ट शे्रणीका कमवचारीहरु, आयोगका महािाखा प्रमखुहरु लगायि कररर् ६० जना 
सहभागीहरुको उपख्स्थनि रहेको नथयो । कायविममा ष्ट्रर्नभन् न चरणको छलफलबाट अख्न्िम रुप 
नलन लागेको संस्थागि रणनीनिको खाकालाई थप र्स्िपुरक िथा प्रभार्कारी बनाउनमा 
कायविममा उपख्स्थि उच्च प्रिासननक निेतृ्र्बाट महत्र्पूणव सझुार्हरु प्राप्त भएको छ ।  

 

१२.सम्पादन गरेको कामको ष्ट्रर्र्रणः प्राप्त उजरुी‚ फर्छ्यौंट र बाुँकीको अर्स्था  

चाल ुआनथवक र्र्व २०७६/७७ को दोस्रो तै्रमानसक अर्नधमा ४२२३ र्टा उजरुी परेको र चाल ु
आ.र्. को ६ मष्ट्रहनाको अर्नधमा मा आयोगमा जम्मा १८,४३४  र्टा उजरुी मानथ छानर्ीन 
गनुवपने अर्स्था छ र सो मध्ये ८,६३७ र्टा उजरुी फर्छ्यौट गरी जम्मा ९,७९७ र्टा उजरुी 
फर्छ्यौट हनु र्ाुँकी रहेको अर्स्था छ । आयोगमा परेका उजरुीको संतया हेदाव प्रनिददन कररर् 
१०० र्टाका दरले उजरुी पने गरेको अर्स्था छ । आयोगमा परेको उजरुी संतया, सो उपर 
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आयोगले कारर्ाही एरं् फर्छ्यौट गरी फर्छ्यौट हनु र्ाुँकी उजरुीको संतयात्मक ष्ट्रर्र्रण देहाय 
अनसुार छः 
 

उजरुी फर्छ्यौट िथा र्ाुँकीको ष्ट्रर्र्रण 

ष्ट्रर्र्रण 

आ.ब. 
२०७६/७७ 

मा 
उजरुी संतया 

फर्छ्यौंट 

जम्मा 
फर्छ्यौंट 

फर्छ्यौंट 

हनु 

बाुँकी 

ष्ट्रर्स्ििृ 

अनसुन्धान 

 

आयोग 

बाट 

िामेली(सझुार् 
सष्ट्रहि 
िामेली 
समेि) 

आयोगको 
कायावलयहरुमा 

प्रषे्ट्रर्ि 

कारर्ाहीको 
लानग अन्य 
कायावलयमा 

लेख्ख 

पठाएको 

अन्य 

उजरुीमा 
गानभएको 

 गि बर्वको 
अ.ल्या. उजरुी 

८,५५८ ० ० ० ० ० ० ० 

प्रथम 
तै्रमानसकको  
प्रगनि 

५,६५३ २९३ २,४०२ ५०९ ९९५ ४८० ४६७९  

असोजमसान्ि 
सम्मको जम्मा 

१४२११ २९३ २,४०२ ५०९ ९९५ ४८० ४६७९ ९५३२ 

दोस्रो 
तै्रमानसकको  
प्रगनि 

४२२३ ३५७ २१०७ ४०७ ६६३ ४२४ ३९५८  

पसुमसान्ि 
सम्मको जम्मा 

१८४३४ ६५० ४५०९ ९१६ १६५८ ९०४ ८६३७ ९७९७ 

 

१२.१ भ्रष्टाचार ननयन्त्रणका लानग आयोगबाट भएका कायवहरुः 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन‚ २०४८ ले आयोगको काम‚ किवव्य‚ अनधकार र 
कायवष्ट्रर्नधको सम्बन्धमा छुटै्ट व्यर्स्था गरी आयोगलाई भ्रष्टाचार ननयन्त्रणका लानग दण्डात्मक 
कायवका साथै ननरोधात्मक र प्रर्द्धवनात्मक कायव समेि गने ख्जम्मेर्ारी प्रदान गरेको छ । यस 
अनसुार आयोगले चाल ु आ.र्. २०७६/७७ को दोस्रो तै्रमानसक अर्धीमा सम्पादन गरेका 
कायवहरुको ष्ट्रर्र्रण देहाय अनसुार प्रस्ििु गररएको छ ।  

१२.१.१ भ्रष्टाचार ननयन्त्रणमा आयोगबाट भएको दण्डात्मक कायवको ष्ट्रर्र्रणः- 

क)  मदु्धा दायरी 
चाल ुआ.ब. २०७६/०७७ को दोस्रो तै्रमानसक अर्नध कानिवकदेख्ख पसु मष्ट्रहनासम्म आयोगले 
सम्माननि ष्ट्रर्िेर् अदालिमा जम्मा ११२ र्टा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मदु्धा दायर गरेको छ ।जसको 
ष्ट्रर्र्रण देहाय बमोख्जम छः 
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ि.स. मदु्धाको ष्ट्रकनसम मष्ट्रहना जम्मा 
कानिवक मख्ङ्सर पसु 

१ अकुि सम्पख्त्त ० ३ १ ४ 

२ आनथवक ष्ट्रहनानमना ४ ७ १५ २६ 

३ िैख्क्षक प्रमाणपत्र ३ ४ १३ २० 

४ रंगेहाि आरोपपत्र १२ १९ २१ ५२ 

५ अन्य आरोपपत्र १ ५ ४ १० 

जम्मा २० ३८ ५४ ११२ 

 

आयोग चाल ुआ.र्. यस तै्रमानसक अर्नधमा ११२ र्टा आरोप-पत्रहरु ष्ट्रर्िेर् अदालिमा दायर 
गनव सफल भएको छ । आ.र्. २०७५/७६ को सोही अर्नधमा जम्मा ५९ र्टा र आ.र्. 
२०७५/७४ को सोही अर्नधमा जम्मा ३९ र्टा आरोप-पत्रहरु ष्ट्रर्िेर् अदालिमा दयार भएकोमा 
चाल आ.र्. को दोस्रो तै्रमानसकको यो संतया गि आ.र्. २०७५/७६ को संतयाको झण्डै दोब्रर 
र आ.र्. २०७४/७५ को संतयाको झण्डै िेब्बर हो । 

आयोगले ष्ट्रर्िेर् अदालिमा दायर गरेका मदु्दाहरुको ३ बर्वको िलुनात्मक ष्ट्रर्र्रण 

आरोप-पत्र मष्ट्रहना जम्मा 

साउन भदौ असोज कानिक मख्ङ्सर पसु माि फागनु चैि रै्िाख जेठ असार 

२०७६/०७७ २९ ४९ ४० २० ३८ ५४ 
* * * * * * * 

२३० 

२०७५/०७६ २४ २६ २८ २३ १९ १७ २५ ३६ ३२ २९ ४३ ४९ ३५१ 

२०७४/०७५ १५ १५ ९ १४ ११ १४ १० ९ ५ १९ ४२ ३० १९२ 

 

चाल ुआ.र्. को यस तै्रमानसक अर्नधमा ष्ट्रर्िेर् अदालिमा आरोप-पत्र दायर गररएको ११२ र्टा 
मदु्धामा जम्मा ३०१ जनालाई प्रनिर्ादी बनाई ष्ट्रर्गो रू. ६९,९७,०८,७४६/२० को माग दार्ी 
नलइएको  छ । साथै  प्रनिर्ादीहरुको ष्ट्रर्र्रण हेदाव राष् िसेर्क कमवचारीको संतया २१६ को 
िलुनामा अन्यको संतया ८५ देख्खन्छ जनु कूल आरोपीको झण्डै एक निहाई हनु आउुँदछ । 
दायर भएका मदु्दाका प्रनिर्ादीहरुको दजाव र पेिागि ष्ट्रर्र्रण देहाय अनसुार छः 
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ि.स. आरोपीहरु मष्ट्रहना जम्मा 
कानिवक मख्ङ्सर पसु 

१ नबख्िष्ट शे्रणी र्ा सरह ० ० ० ० 

२ राप प्रथम शे्रणी सरह ० ० ० ० 

३ राप दद्विीय शे्रणी सरह १ १० ८ १९ 

४ राप िनृिय शे्रणी सरह १९ २७ २२ ६८ 

५ रा.प.अनंष्ट्रकि कमवचारी १८ ५१ ५५ १२४ 

६ शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन २ १ २ ५ 

राष् िसेर्क कमवचारी जम्मा ४० ८९ ८७ २१६ 
रािसेर्क कमवचारी र्ाहेक अन्य     

७ ननर्ावख्चि/मनोननि 
पदानधकारी 

६ ५ ५ १६ 

८ अन्य व्यर्सायी ३ २७ ८ ३८ 

९ ष्ट्रर्चौनलया १ १९ ११ ३१ 

अन्य जम्मा १० ५१ २४ ८५ 
जम्मा ५० १४० १११ ३०१ 

यस अर्नधमा ष्ट्रर्िेर् अदालिमा दायर गररएको मदु्धाको ष्ट्रर्र्रण अनसूुख्च-२ मा राख्खएको छ । 

ख) रंगेहाि कारर्ाही (स्टीङ्ग अपरेिन) 
आयोगबाट चाल ुआ.ब. को यस दोस्रो तै्रमानसक अर्नधमा भएको जम्मा ५३ र्टा रंगेहाि 
कारर्ाहीबाट ७३ जनालाई ननयन्त्रणमा नलई जम्मा रू. ४६,२९,०००/- जफि भएको छ । 
रंगेहाि कारर्ाहीको यो संतया गि आ.र्. को सोही अर्नधमा भएको २१ र्टा कारर्ाहीको साढे 
दईु गणुा भन्दा बढी हो । आयोगद्वारा गररएको रंगेहाि कारर्ाहीको िलुनात्मक ष्ट्रर्र्रण देहाय 
अनसुार छः 

 

मष्ट्रहना र्ा अर्नध २०७६/०७७ २०७५/०७६ 

प्रथम तै्रमानसक अर्नधको जम्मा ६२ ४१ 

कानिवक ८ ६ 
मख्ङ्सर १९ ४ 
पसु २६ ११ 

दोस्रो तै्रमानसक अर्नधको जम्मा ५३ २१ 
 



 

21 
 

चाल ुआ.ब. को यस तै्रमानसक अर्नधमा जम्मा ५३ र्टा रंगेहाि कारर्ाहीबाट ननयन्त्रणमा 
नलइएका व्यख्िहरुको ष्ट्रर्र्रण हेदाव ५३ जना राष् िसेर्क कमवचारीहरु र २० जना कमवचारी 
र्ाहेकका अन्य व्यख्ि रहेको देख्खन्छ। आयोगद्वारा गररएको रंगेहाि कारर्ाहीको िममा 
ननयन्त्रणमा नलइएका व्यख्िहरुको दजावगि एरं् पेिागि ष्ट्रर्र्रण देहाय अनसुार छः 
 

ि.स. भ्रष्टाचार गदावगदै 
रंगेहाि पिाउ पनेहरु 

मष्ट्रहना जम्मा 
कानिवक मख्ङ्सर पसु 

१ नबख्िष्ट शे्रणी र्ा सरह ० ० ० ० 

२ राप प्रथम शे्रणी सरह ० ० ० ० 

३ राप दद्विीय शे्रणी सरह ० १ २ ३ 

४ राप िनृिय शे्रणी सरह २ ६ ६ १४ 

५ रा.प.अनंष्ट्रकि कमवचारी ६ १२ १७ ३५ 

६ शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन ० १ ० १ 

राष् िसेर्क कमवचारी जम्मा ८ २० २५ ५३ 
रािसेर्क कमवचारी र्ाहेक अन्य     

७ ननर्ावख्चि/मनोननि 
पदानधकारी 

० १ ३ ४ 

८ अन्य व्यर्सायी २ १ ३ ६ 

९ ष्ट्रर्चौनलया ५ १ ४ १० 

अन्य जम्मा ७ ३ १० २० 
जम्मा १५ २३ ३५ ७३ 

 

यस अर्नधमा आयोगद्वारा गररएको रंगेहाि कारर्ाहीको िममा ननयन्त्रणमा नलइएका व्यख्िहरुको 
ष्ट्रर्र्रण अनसूुख्च-३ मा राख्खएको छ । 

 

ग) आयोगबाट पनुरारे्दनः 
यस तै्रमानसक अर्नधमा सम्माननि ष्ट्रर्िेर् अदालिबाट १७ र्टा मदु्दाको फैसला प्राप्त 
भएकोमा भ्रष् टाचार िफव को १२ र्टा र नक् कली प्रमाणपत्र िफव को ५ र्टा रहेको अर्स्था 
छ । सम्माननि ष्ट्रर्िेर् अदालिबाट आयोगमा चाल ुआ.र्. को हालसम्मको ६ मष्ट्रहनाको 
अर्नधमा जम्मा ५३ र्टा फैसला प्राप्त भएकोमा भ्रष् टाचार िफव का ३० र नक् कली प्रमाणपत्र 
िफव को २३ र्टा रहेको अर्स्था  छ । यस अर्नधमा आयोगको िफव बाट सम्माननि 
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सर्ोच्च अदालिमा ३ र्टा मदु्धामा पनुरारे्दन ननरे्दन दिाव गराउनकुा साथै १ र्टा मदु्धामा 
पनुरार्लोकन ननरे्दन दिाव गराइएको अर्स्था छ ।  

 

१२.१.२ भ्रष्टाचार ननयन्त्रणमा आयोगबाट भएको ननरोधात्मक कायवको ष्ट्रर्र्रणः 
भ्रष्टाचारजन्य कायवको उजरुीउपर गररने अनसुन्धान र अनभयोजनको दण्डात्मक कायवले मात्र 
अपेख्क्षि रूपमा भ्रष्टाचार ननयन्त्रण हनु नसक्ने हुुँदा भ्रष्टाचार हनुै नददने ननरोधात्मक कायवहरू र 
भ्रष्टाचारष्ट्रर्रुद्ध सचेिना फैलाउने प्रर्द्धवनात्मक कायवहरूलाई आयोगले ननरन्िरिा ददएको छ 

 

भ्रष् टाचार ननयन्त्रणको ननरोधात्मक रणनीनि अन्िगवि आयोगले भ्रष्टाचारको जोख्खमपूणव क्षेत्र िथा 
ष्ट्रर्द्यमान पद्धनिका कमजोरी र भ्रष्टाचारका प्रमखु कारणहरुको पष्ट्रहचानमा जोड ददएको छ । 

 

आयोगकै पहलस्र्रुप सार्वजननक ननकायमा आचारसंष्ट्रहिा िजुवमा गरी लागू गराउने प्रयत्न भएको 
छ ।ष्ट्रर्नभन्न मन्त्रालय र केन्रीय ननकायहरुमा गदठि सम्पकव  ष्ट्रर्न्द ु(Focal Point) माफव ि आचार 
संष्ट्रहिाको ननयनमि अनगुमन गने कायवको प्रारम्भ भएको छ । 

 

ष्ट्रहमाली र पहाडी ३३ र्टा ख्जल्लामा स्थानीयस्िरमा हनुे भ्रष् टाचार न्यूनीकरण र ननरोधका लानग 
सम्बख्न्धि प्रमखु ख्जल्ला अनधकारीहरुलाई अनधकार प्रत्यायोजन गररएको छ । ननजहरुले  
अननयनमििा र भ्रष् टाचारका ष्ट्रर्र्यमा परेका उजरुीहरुका सम्बन्धमा प्रारख्म्भक छानर्ीन गरी 
िामेलीमा रात न र्ा ष्ट्रर्स्ििृ अनसुन्धान गनव सम्बख्न्धि कागजाि सष्ट्रहि आधार र कारणसमेि 
खलुाई आयोगको सम्बख्न्धि कायावलय माफव ि आयोग समक्ष पठाउन ुपने गरी व्यर्स्था गररएको 
छ ।   

 
स्थानीय िहका उजरुीहरू एकमषु्ठरुपमा स्थानीय िहमैं गएर हेनवका लानग ष्ट्रर्िरे् टोली पररचालन 
गररएको छ । यसबाट भ्रष्टाचार ष्ट्रर्रुद्धको छानष्ट्रर्न, अनसुन्धान िथा िहष्ट्रककािलाई पररणाममखुी 
बनाउनसहज भएको छ । 

 

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र ननरोधका लानग सार्वजननक ननकायले अपनाउनपुने उपायहरुका बारेमा 
नीनिगि सझुार् ददने साथै भ्रष्टाचार ननयन्त्रणका लानग ष्ट्रर्नभन्न ननकायहरुबाट सम्पादन हनु े
ष्ट्रियाकलापहरुबीच समन्र्य एरं् निनको अनगुमन जस्िा कायवहरु ननरन्िर गदै आएको छ । 

आयोगले स्थानीय िहका पदानधकारीहरुबाट हनु सक्ने अनधकार दरुुपयोग,  योजना कायावन्र्यन 
िथा व्यर्स्थापन, सेर्ा िथा खररद कायव, कमवचारी व्यर्स्थापन, सामाख्जक सरुक्षा भत्ता िथा सेर्ा 
सषु्ट्रर्धा ष्ट्रर्िरण, सार्वजननक जग्गा नसफाररस िथा प्रदेि सरकार र अन्िगविका ननकायमा देख्खएका 
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सबालहरु लगायिका ष्ट्रर्र्यहरु समेटी संिीय मानमला िथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय माफव ि 
६१ बुुँदाको सझुार् ददएको छ । 

 
सार्वजननक ननकायहरुमा कायव संचालन कायवष्ट्रर्नध (Standard Operational Procedures) ियार गनव लगाउन े
र कायवसम्पादन ददग्दिवन, कायवष्ट्रर्नध र्ा ष्ट्रर्ननयम बनाई कायवसम्पादनलाई सरलीकरण गनव 
लगाउने ष्ट्रर्र्यमा पनन आयोगले सझुार्हरुददंदै आएको छ । 

 

आयोगले भ्रष्टाचारष्ट्रर्रुद्ध नागररक समाजसुँग सहकायव अनभर्षृ्ट्रद्ध गने उदे्दश्यले प्रत्येक प्रदेिका 
२/२ र्टा गरी १४ ख्जल्लामा भ्रष्टाचारष्ट्रर्रुद्धको नागररक ननगरानी संस्था (Citizen Jury) गठन 
गरी भ्रष् टाचार ष्ट्रर्रुद्धको अनभयानमा नागररक समाजको सहभानगिा बढाउन िरुु गरेको छ । 
भ्रष्टाचारष्ट्रर्रुद्ध अन्िननवकाय समन्र्य र्षृ्ट्रद्ध गने उदे्दश्यले आयोग र सम्पख्त्त िदु्धीकरण अनसुन्धान 
ष्ट्रर्भागबीच भएको समझदारी अनसुारका कायवहरु िरुु भएका छन ्। 

 

नागररक सेर्ा प्रर्ाह िथा सार्वजननक सरोकारका ष्ट्रर्र्यमा सार्वजननक ननकाय र 
पदानधकारीहरुबाट सम्पाददि कायवको प्रभार्काररिाका लानग सम्र्द्ध ननकायका ख्जम्मेर्ार 
पदानधकारीहरुसुँग अन्िष्ट्रिव या/बैठकहरु आयोजना गररएका छन । आयोगका माननीय प्रमखु 
आयिु र माननीय आयिुहरुको समपुख्स्थनिमा ष्ट्रर्नभन्न ननकायहरुबाट प्रर्ाष्ट्रहि सेर्ाको अर्स्था, 
समस्या िथा चनुौिीहरु एरं् समाधानका उपायहरुबारे छलफल गरी सहजीकरण र समन्र्य 
जस्िा पक्षमा सधुार भई सेर्ाप्रर्ाहमा प्रभार्काररिा ल्याउन सहयोग पगेुको छ । 

 

 

१२.१.३ भ्रष्टाचार ननयन्त्रणमा आयोगबाट भएको प्रर्द्धवनात्मक कायवको ष्ट्रर्र्रणः 
आयोगले भ्रष्टाचारष्ट्रर्रुद्ध सचेिना फैलाउने प्रर्द्धवनात्मक कायवहरूअन्िगवि भ्रष्टाचार 
ननयन्त्रणसम्बन्धी अन्िरष्ट्रिया, छलफल र गोष्ठी िथा ष्ट्रर्द्यालय अनखु्िक्षण लगायिका 
कायविमहरु संचालन गरररहेको छ ।  

 

नेपाल टेनलनभजनसंगको सहकायवमा सिुासन सर्ाल नामको साप् िाष्ट्रहक टेनलनभजन कायविम 
हरेक मंगलर्ार साुँझ ७:२५ मा संचालन भैरहेको छ । यस तै्रमानसक अर्नधमा नेपाल 
टेनलनभजनबाट १३ र्टा शंृ्रखला प्रिारण भएको र उि शंृ्रखलाहरु आयोगको फेसबकु, टुइटर 
र यटूु्यर् च्यानलबाट समेि यथसम्भर् प्रत्यक्ष प्रिारण हुुँदै आएको छ । 

 

भ्रष्टाचार ननयन्त्रणमा आयोगको भनूमका समेष्ट्रटएको डकुमेन्िी ियार गने, पत्रपनत्रका िथा 
एफ.एम. रेनडयो समेिबाट सन्देिमूलक सूचनाहरु प्रकािन र प्रसारण गने,ब्रोसर एर्म ्पोष्टर 
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र पम्प्लेट जस्िा सामाग्रीको छपाइ िथा ष्ट्रर्िरण गने र ननयनमि रुपमा भ्रष्टाचारष्ट्रर्रुद्धका 
महत्र्पूणव लेख रचनाहरु समारे्ि भएका पखु्स्िकाहरु प्रकािन गने कायव हुुँदै आएका छन ्। 

 

 

आयोगले भ्रष्टाचारष्ट्रर्रुद्ध ननष्पक्ष र उत्कृष्ट समाचार सम्प्ररे्ण गने संचार माध्यमका अनिररि 
अन्य ष्ट्रर्नभन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचार ननयन्त्रणको अनभयानमा सहयोगपरु् याउनेष्ट्रर्िष्ट व्यख्िहरुलाई 
परुस्कृि र सम्मान गने नीनि कायावन्र्यन गदै आएको छ ।  

 

आयोगले भ्रष्टाचार ष्ट्रर्रुद्धका राष्ट्रिय र अन्िरावष्ट्रिय ददर्सहरुलाई उल्लास र ष्ट्रर्िेर् भव्यिाका 
साथ सम्पन्न गने अभ्यासको थालनी गरेको छ । 

 

आयोगका माननीय प्रमखु आयूि एरं् आयिुहरु नबनभन्न ख्जल्लाहरुमा हनुे भ्रष् टाचार ननयन्त्रण 
एरं् सिुासन प्रर्द्धवन सम्बन्धी छलफल अन्िष्ट्रिव या कायविमहरुमा सहभागी हदैु आउन ुभएको 
छ । चाल ुआ.र्. को यस दोस्रो तै्रमानसक अर्नधमा यस अनसुार सम्पन्न भएका कायविमहरुको 
ष्ट्रर्र्रण ननम्नानसुार छः 
 

क. प्रदेि नं ५सरकारका उच्च अनधकारीसंग बटुर्लमा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन् न 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय प्रमखु आयिु श्री नर्ीनकुमार ख्िनमरेज्यूको 
अध्यक्षिा एरं् प्रदेि नं ५ का माननीय मतुयमन्त्री श्री िंकर पोखरेलज्यूको प्रमखु आनिथ्यमा 
भ्रष् टाचार ननयन्त्रण एरं् सिुासन प्रर्द्धवनमा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग र प्रदेि 
सरकारको भनूमका ष्ट्रर्र्यक अन्िष्ट्रिव या कायविम यही नमनि २०७६साल मंनसर १७ गिे 
बटुर्लमा सम्पन् न भएको छ ।कायविममा प्रदेि नं ५ का सभामखु माननीय पूणवबहादरु 
ििीज्यू, प्रदेिनं ५ का मा. मन्त्रीज्यूहरु,प्रदेि सभाका प्रमखु सचेिकज्यू, ष्ट्रर्र्यगि सनमनिका 
सभापनिहरु, प्रदेि सभा सदस्यज्यूहरु, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका सख्चर् श्री 
महेश् र्र न्यौपानेज्यू, प्रदेि नं ५ का प्रमखु सख्चर् श्री िोयनारायण ज्ञर्ालीज्यू, आयोगका 
सहसख्चर् श्री कालीप्रसाद पराजलुीज्यू,आयोगको कायावलय, बटुबलका कायावलय प्रमखु श्री 
िारानाथ अनधकारीज्यू,प्रदेि नं ५ को  प्रदेि सरकार, मतुयमन्त्री िथा मख्न्त्रपररर्द्को 
कायावलयका सहसख्चर् श्री टेक नारायण पाण्डे, प्रदेि नं ५ ख्स्थि ष्ट्रर्नभन् न उपमहानगरपानलका 
र नगरपानलकाका प्रमखुज्यूहरु, प्रदेि नं ५ का मतुय न्यायानधर्िाज्यू, प्रदेि लोकसेर्ा आयोगका 
अध्यक्षज्यू, प्रदेि योजनाआयोगका अध्यक्षज्यू, रुपन्देही ख्जल्लाका प्रमखु ख्जल्ला अनधकारीज्यू, 

प्रदेिसरकारका सख्चर्ज्यूहरु, प्रदेि ननदेिनालयका ननदेिकज्यूहरु, प्रदेि नं ५ख्स्थि सरै् सडक 
नडनभजन प्रमखुज्यूहरु, पूर्ावधार ष्ट्रर्कास कायावलयका प्रमखुज्यूहरु, नडनभजन र्न कायावलयका 
प्रमखुज्यूहरु, नसंचाई ष्ट्रर्कास नडनभजन प्रमखुज्यूहरु, खानेपानी िथा सरसफाई नडनभजन 
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प्रमखुज्यूहरु, िहरी ष्ट्रर्कास िथा भर्न नडनभजन प्रमखुज्यूहरु, ष्ट्रर्नभन् न ख्जल्लाका यािायाि 
व्यर्स्था कायावलयका प्रमखुज्यूहरु, मालपोि कायावलय र नापी कायावलयका प्रमखुज्यूहरु, रुपन्देही 
ख्जल्लाका नसष्ट्रटजन ज्यरुीका अध्यक्ष लगायि अन्य पदानधकारीज्यूहरु एरं् सञ् चारकमीहरुको 
उपख्स्थनि रहेको नथयो । 

ख. नर्लपरासीको कार्ासोिीमा कार्ासोिीमा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय प्रमखु आयिु श्री नर्ीनकुमार ख्िनमरेज्यूको 
प्रमखु आनिथ्य र श्रीमान ्सख्चर् महेश् र्र न्यौपानेज्यूको अध्यक्षिामा कार्ासोिी नगरपानलका, 
नर्लपरासी (र्दविाट ससु्िा पूर्व) मा भ्रष् टाचार ननयन्त्रण एरं् सिुासन प्रर्द्धवनमा अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको भनूमका ष्ट्रर्र्यक अन्िष्ट्रिव या कायविम यही नमनि २०७६ साल 
मंनसर १८ गिे सम्पन् न भएको छ ।उि कायविममा ख्जल्ला समन्र्य सनमनि नर्लपरासी 
(र्दविाट ससु्िा पूर्व)का प्रमखु चेसराम आले,कार्ासोिी नगरपानलकाका मेयर श्री चन्रकुमारी 
पनु, आयोगका सहसख्चर् काली प्रसाद पराजलुी, प्रमखु ख्जल्ला अनधकारी ष्ट्रर्ष्णकुुमार काकी, 
आयोगको कायावलय बटुर्लका कायावलय प्रमखु सहसख्चर् िारानाथ अनधकारी,  लगायि 
नर्लपरासी (र्दविाट ससु्िा पूर्व)का सरै् स्थानीय िहका प्रमखु/अध्यक्षहरु, ख्जल्ला ख्स्थि सरै् 
कायावलयका कायावलय प्रमखुहरु, प्रमखु प्रिासकीय अनधकृिहरु, लेखाप्रमखुहरु, कार्ासोिी 
नगरपानलकाका सरै् र्डाका र्डाध्यक्षहरु एरं् सञ् चारकमीहरुको उपख्स्थनि रहेको नथयो । 

ग. बझाङ्ग, दाच ुवला र बैिडीख्जल्लामा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न  

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय आयिु डा. गणेिराज जोिीज्यूको 
समपुख्स्थनिमा आयोगको कायावलय, कञ् चनपरुको आयोजनामा बझाङ्ग, दाच ुवला र बैिडी ख्जल्लामा 
िमि: नमनि २०७६।०७।२२, नमनि २०७६।०७।२४ र नमनि २०७६।०७।२५ गिे 
"भ्रष् टाचार ननयन्त्रण िथा सिुासन प्रर्द्धवनमा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको भनूमका" 
ष्ट्रर्र्यक अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन् न भएको छ । उि कायविम बझाङ्ग ख्जल्लाख्स्थि ख्जल्ला 
समन्र्य सनमनिको सभाहल, दाच ुवला ख्जल्लाख्स्थि महाकाली नगरपानलकाको सभाहल र बैिडी 
ख्जल्लाख्स्थि दिरथचन्द नगरपानलकाको सभाहलमा आयोजना भएको नथयो । ख्जल्ला समन्र्य 
सनमनिका प्रमखुको आनिथ्यिामा सञ् चालन भएको उि कायविमहरुमास्थानीय िहका 
पदानधकारीहरु, प्रमखु ख्जल्ला अनधकारी सष्ट्रहि ख्जल्लाख्स्थि सरकारी कायावलयका प्रमखुहरु, 

आयोगको कायावलय कञ्चनपरुका प्रमखु बाबरुाम खनिर्डा,स्थानीय िहका प्रमखु प्रिासकीय 
अनधकृिहरु, सदरमकुामख्स्थि क्याम्पस/ष्ट्रर्द्यालयका प्राचायव/प्रधानाध्यापकहरु िथा ष्ट्रर्द्यालय 
व्यर्स्थापन सनमनिका अध्यक्षहरु, सरकारी कायावलयका लेखा िथा प्राष्ट्रर्नधक िाखाका प्रमखुहरु, 

सामदुाष्ट्रयक र्नका अध्यक्षहरु, सामदुाष्ट्रयक र्न महासंिका पदानधकारीहरु र संचारकमी लगायि 
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अन्य सरोकारर्ालाहरु समेि गरी बझाङ्ग, दाच ुवला र बैिडी  ख्जल्लामा िमि: ११५,१२२ र 
११४ जना सहभागीहरुको उपख्स्थनि रहेको नथयो । 

ि. पाल्पा ख्जल्लामा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका श्रीमान ्सख्चर् महेश् र्र न्यौपानेज्यूको प्रमखु 
आनिथ्यिामा पाल्पा ख्जल्लाको सदरमकुाम िानसेन ख्स्थि ख्जल्ला प्रिासन कायावलय, पाल्पाको 
सभाहलमा नमनि २०७६।०७।०५ मा भ्रष् टाचार ननयन्त्रण िथा सिुासन सम्बन्धी १(एक)  

ददने अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन् न भएको छ । आयोगका सहसख्चर् काली प्रसाद पराजलुी, 
आयोगको कायावलय, बटुर्लका प्रमखु िारानाथ अनधकारी पाल्पा ख्जल्लाख्स्थि स्थानीय िहका 
प्रमखु एरं् अध्यक्षहरु, पाल्पा ख्जल्लाका प्रमखु ख्जल्ला अनधकारी उमेि कुमार ढकाल, 

ख्जल्लाख्स्थि सरकारी कायावलयहरुका प्रमखुहरु, िानसेन नगरपानलकाका र्डाअध्यक्षहरु, सरै् 
स्थानीय िहका प्रमखु प्रिासकीय अनधकृिहरु, योजना िथा आनथवक प्रिासन िाखा प्रमखुहरु, 

पत्रकार िथा सञ् चारकमीहरु लगायि अन्य सरोकारर्ालाहरु सष्ट्रहि १११(एक सय एिार) 
जनाको उपख्स्थनि रहेको नथयो । 

ङ. सलावहीमा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन् न 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायावलय, बददवर्ासका प्रमखु नारायण प्रसाद 
सापकोटाको अध्यक्षिा र ख्जल्ला समन्र्य सनमनि सलावहीका प्रमखु मेथरु चौधरीको प्रमखु 
आनिथ्यिामा नमनि २०७६।०८।११ गिे सलावही ख्जल्ला समन्र्य सनमनिको सभाहलमा 
भ्रष् टाचार ननयन्त्रण िथा सिुासन सम्बन्धी १(एक) ददने अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन् न भएको 
छ । स्थानीय िहका पदानधकारी िथा कमवचारीहरुलाई लख्क्षि गरी सञ् चालन भएको उि 
कायविममा ख्जल्ला ख्स्थि स्थानीय िहका प्रमखु एरं् अध्यक्षहरु, प्रमखु ख्जल्ला अनधकारी मोहन 
बहादरु जी सी, ष्ट्रर्नभन् न स्थानीय िहका र्डा अध्यक्षहरु, स्थानीय िहका प्रमखु प्रिासकीय 
अनधकृिहरु लगायि अन्य सरोकारर्ालाहरु सष्ट्रहि गरी २१० जना सहभागीहरुको उपख्स्थनि 
रहेको नथयो । 

च.रौिहटमा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन् न 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका सहसख्चर् कािीराज दाहालको अध्यक्षिा र ख्जल्ला 
समन्र्य सनमनि रौिहटका प्रमखु रामएकर्ाल राय यादर्को प्रमखु आनिथ्यिामा ख्जल्ला समन्र्य 
सनमनि, रौिहटको सभाहलमा नमनि २०७६।०८।०४ गिे भ्रष् टाचार ननयन्त्रण िथा सिुासन 
सम्बन्धी १(एक) ददने अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन् न भएको छ । स्थानीय िहका पदानधकारी 
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िथा कमवचारीहरुलाई लख्क्षि गरी सञ् चालन भएको उि कायविममा ख्जल्लाख्स्थि स्थानीय 
िहका प्रमखु एरं् अध्यक्षहरु, आयोगको कायावलय बददवर्ासका प्रमखु सहसख्चर् नारायण प्रसाद 
सापकोटा, प्रमखु ख्जल्ला अनधकारी ष्ट्रकरण थापा, ष्ट्रर्नभन् न स्थानीय िहका र्डा अध्यक्षहरु, स्थानीय 
िहका प्रमखु प्रिासकीय अनधकृिहरु लगायि अन्य सरोकारर्ालाहरु सष्ट्रहि गरी १५१ जना 
सहभागीहरुको उपख्स्थनि रहेको नथयो । 

छ. डोल्पा ३ र्टा अन्िरष्ट्रिया कायविमहरु सम्पन् न 

१) आयोगको कायावलय सखेुिका कायावलय प्रमखु िेर्नारायण पौडेलको अध्यक्षिा िथा ख्जल्ला 
सम्र्न्र्य सनमनिका प्रमखु श्री िेर र्हादरु र्ढुाको प्रमखु आनिथ्यिामा डोल्पा ख्जल्ला समन्र्य 
सनमनिको सभाहलमा २०७६/०८/०१ गिे ख्जल्लाख्स्थि सरकारी कायावलयका प्रमखु िथा 
अन्य िहका कमवचारीहरुसुँग "अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग र समसामष्ट्रयक 
सर्ालहरु" नबर्यमा ख्जल्लास्िरीय अन्िष्ट्रिव या कायविम सम्पन् न भएको छ । उि कायविममा 
डोल्पा ख्जल्लाख्स्थि कायावलय प्रमखु/प्रनिनननधहरु,स्थाननय िहका प्रमखु प्रिासष्ट्रकय अनधकृि 
िथा अन्य कमवचारीहरु र पत्रकारहरु समेिगरी ८५ जनाको उपख्स्थनि रहेको नथयो । 

 २) आयोगको कायावलय सखेुिका प्रमखु श्री िेर्नारायण पौडेलको अध्यक्षिा िथा ख्जल्ला समन्र्य 
सनमनिका प्रमखु िेर र्हादरु र्ढुाको प्रमखु आनिथ्यिामा ख्जल्ला समन्र्य सनमनि डोल्पाको 
सभाहलमा नमनि २०७६/०८/०२ गिेष्ट्रर्हान ११:००–१४:०० बजेसम्म "भ्रष् टाचार ननयन्त्रण 
िथा समसामष्ट्रयक सर्ालहरु" नबर्यमा अन्िष्ट्रिव या कायविम सम्पन् न  

भयो । उि कायविममा ख्जल्ला समन्र्य सनमनिका उप-प्रमखु, नगरपानलका िथा 
गाउपानलकाका प्रमखु/अध्यक्ष,उपप्रमखु/उपाध्यक्ष ननर्ावख्चि जनप्रनिनननधहरु सष्ट्रहि ५६ जनाको 
उपख्स्थनि रहेको नथयो ।  

 ३) आयोगको कायावलय सखेुिको प्रमखु िेर्नारायण पौडेलको अध्यक्षिा िथा नत्रपरुासनु्दरी 
नगरपानलकाका नगर प्रमखु श्री ओम बहादरु बढुाको प्रमखु आनिथ्यिामा नमनि 
२०७६/०८/०२ गिेददउसो १६:००-१९:०० बजेसम्म भ्रष् टाचार ननयन्त्रण िथा सिुासन 
प्रर्धवन सम्र्न्धी अन्िरष्ट्रिव या कायविम सम्पन् न गररयो । कायविममा नत्रपरुासनु्दरी 
नगरपानलकाका उप-प्रमखु, नगरका जनप्रनिनननधहरु, उपभोिा सनमनिका पदानधकारीहरु, 

ष्ट्रर्.व्य.स.का पदानधकारीहरु, राजनैनिक दलका प्रनिनननधहरु र पत्रकारहरु समेि गरी ५९ 
जनाको सहभानगिा रहेको नथयो ।  
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ज. महोत्तरीमा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न  

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका सहन्यायनधर्िा ददनेि प्रसाद ख्िनमरेज्यूको अध्यक्षिा 
र ख्जल्ला समन्र्य सनमनि महोत्तरीका प्रमखु सरेुि प्रसाद नसंहको प्रमखु आनिथ्यिामा ख्जल्ला 
समन्र्य सनमनि, महोत्तरीको सभाहलमा नमनि २०७६।०७।०५ गिे भ्रष् टाचार ननयन्त्रण िथा 
सिुासन सम्बन्धी १(एक) ददने अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन् न भएको छ । स्थानीय िहका 
पदानधकारी िथा कमवचारीहरुलाई लक्षीि गरी सञ् चालन भएको उि कायविममा ख्जल्लाख्स्थि 
स्थानीय िहका प्रमखु एरं् अध्यक्षहरु, आयोगको कायावलय बददवर्ासका प्रमखु सहसख्चर् नारायण 
प्रसाद सापकोटा, प्रमखु ख्जल्ला अनधकारी सूयव बहादरु खत्री, ष्ट्रर्नभन् न स्थानीय िहका 
र्डाअध्यक्षहरु, स्थानीय िहका प्रमखु प्रिासकीय अनधकृिहरु लगायि अन्य सरोकारर्ालाहरु 
सष्ट्रहि गरी ११७ (एक सय सत्र) जनाको उपख्स्थनि रहेको नथयो । 

झ. ओखलढुङ्गा र सोलखुमु्ब ुख्जल्लामा अन्िरष्ट्रिया कायविम सम्पन्न  

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायावलय इटहरीका प्रमखु श्री चिबहादरु बढुाको 
अध्यक्षिा िथा ख्जल्ला समन्र्य सनमनिका प्रमखुहरुको प्रमखु आनिथ्यिामा नमनि 
२०७६/०७/२७ र नमनि २०७६/०७/२८ मा िमि: ख्जल्ला समन्र्य सनमनिको सभाहल, 

ओखलढुङ्गा र सोलखुमु्बकुो सदरमकुाम सल्लेरीमा भ्रष् टाचार ननयन्त्रण िथा सिुासन सम्बन्धी 
अन्िष्ट्रिव या कायविम सम्पन्न भएको छ । कायविममा आयोगका सहसख्चर् हमुकला पाण्डे, 

प्रमखु ख्जल्ला अनधकारीहरु, नडनभजन र्न अनधकृिहरु, सामदुाष्ट्रयक र्न उपभोिा समूहका 
पदानधकारीहरु, संचारकामी समेि गरी ओखलढुङ्गा र सोलखुमु्ब ु ख्जल्लामा िमि: ११६ र 
१०४ जना सहभागीहरुको उपख्स्थनि रहेको नथयो । 
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 ष्ट्रर्द्यालय अनखु्िक्षण कायविमहरु सम्पन् न 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायावलय, सखेुिको आयोजनामा नमनि 
२०७६/०८/०१ गिे डोल्पा ख्जल्लाख्स्थि सरस्र्िी माध्यानमक ष्ट्रर्द्यालयका ष्ट्रर्द्याथीहरुसुँग 
भ्रष् टाचार ननयन्त्रण िथा सिुासन प्रर्धवन सम्र्न्धी ष्ट्रर्द्यालयस्िरीय अनखु्िक्षण कायविम सम्पन् न 
भयो। उि कायविममा आयोगको कायावलय सखेुिका प्रमखु श्री िेर्नारायण पौडेल,सरस्र्िी 
मा.ष्ट्रर्.का ष्ट्रर्.व्य.स.का अध्यक्ष श्री मन बढुा, ष्ट्रर्द्यालयका प्र.अ. श्री सत्य नारायण नसंह, ख्िक्षक 
िथा ष्ट्रर्द्याथीहरु समेि गरी ८७ जनाको उपख्स्थनि रहेको नथयो । कायविममा भ्रष् टाचारको 
पररचय, क्षेत्र, असर, अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग सम्बन्धी कानूनी व्यर्स्था, काम 
किवव्य िथा भ्रष् टाचार ननयन्त्रणमा ष्ट्रर्द्याथी/यरु्ाहरुको भनूमका लगायिका नबर्यहरुमा छलफल 
गररएको नथयो । 

१३. सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम र पद 

 प्रमखुः- सख्चर् श्री सरेुि अनधकारी 
 सह-सख्चर् एरं् प्रर्िाः-   प्रदीपकुमार कोइराला   ९८५१२३३२८१ 
 सूचना अनधकारीः- उप-सख्चर्  गणेि बहादरु अनधकारी ९८५११८७३०८ 

 
 

आयोग मािहिका ७ र्टा कायावलयहरुका (बटुर्लको सम्पकव  कायावलय, नपेालगन्ज समेि) सूचना 
अनधकारीहरुको नाम र सम्पकव  टेनलफोन नं. देहाय अनसुार रहेको छ । 

कायावलयको नाम सूचना अनधकारीको नाम सम्पकव  टेलीफोन नं. 
 

अ.द.ुअ.आ.कायावलय, इटहरी उप-सख्चर् श्री ज्ञानेन्र प्रसाद ढकाल ९८५२०७०३३३ 

अ.द.ुअ.आ.कायावलय,  बददवर्ास उप-सख्चर् श्री हरर प्रसाद ख्िनमरे ९८४१३६४०४३ 

अ.द.ुअ.आ.कायावलय,  हेटौडा उप-सख्चर् ख्िर्राज रेग्मी  ९८४५८२८४०५ 

अ.द.ुअ.आ.कायावलय, पोखरा उप-सख्चर् श्री  मेिनाथ ररजाल ९८४९०२७०२२ 

अ.द.ुअ.आ.कायावलय, बटुर्ल िा.अ. सरेुि भसुाल ९८५७०६३१४६ 

अ.द.ुअ.आ.कायावलय, सखेुि िा.अ. श्री मेिनाथ सापकोटा ९८४८०२८१०४ 

अ.द.ुअ.आ.कायावलय, बटुर्लको 
सम्पकव  कायावलय, नेपालगन्ज 

िा.अ. श्री लोकमख्ण पाण्डे ९८५८०४५७८८ 

अ.द.ुअ.आ.कायावलय, कन्चनपरु उप-सख्चर् श्री टोप बहादरु ष्ट्रर्ष्ट ९८५११३८६८८ 

 

 

http://ciaa.gov.np/np/links/spokesperson.html
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१४. आम्दानी, खचव िथा आनथवक कारोर्ारसम्र्न्धी अद्यार्नधक ष्ट्रर्र्रण 

आनथवक र्र्व २०७६/७७ को र्जेट ष्ट्रर्ननयोजन र दोस्रो तै्रमानसक खचवको ष्ट्रर्र्रण देहाय अनसुार छः 
 

र्जेट उप-
िीर्वक 

र्ाष्ट्रर्वकष्ट्रर्ननयोख्जि
बजेट रू. 

पष्ट्रहलो 
तै्रमानसकमा 

खचव रकम रू. 

दोस्रो तै्रमानसकको 
खचव रकम रू. 

जम्मा खचव रू. 

चाल ुखचव 
(२०६०११३) 

५९,९९,३५,०००/ १०,९७,०४,०००/ १२,४०,३१,४२६/४३ २३,३७,३४,४२६/४३ 

पुुँजीगि खचव 
(२०६०११४) 

९,३६,४०,०००/ २५,९००/  ० २५,९००/ 

 

आनथवक र्र्व २०७६/७७ कोदोस्रो तै्रमानसक अर्नधको धरौटी र राजश्वको ष्ट्रर्र्रण देहायअनसुार छः 

 
पष्ट्रहलो तै्रमानसकको 
जम्मा रकम रू. 

दोस्रो तै्रमानसकको 
जम्मा रकम रू. 

 ष्ट्रफिाव जम्मा 

धरौटी ३,०१,९२,७४५/५६ ८,९१,०१९/५० ३७४६७५०/०० २,७३,३७,०१५/०६ 
राजश्व २५,८४,५२०/०० ८८,९१,३१९/०० ० १,१४,७५,८३५/०० 

 

१५. िोष्ट्रकए बमोख्जमको अन्य ष्ट्रर्र्रण 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट चाल ुआ.र्. मा प्रकािन भएका प्रनिरे्दन िथा अन्य 
प्रकािनहरु देहाय बमोख्जम रहेका छन:् 

• आयोगको २९ औ ंर्ाष्ट्रर्वक प्रनिरे्दन (आनथवक र्र्व २०७५/७६) 

• आयोगको २९ औ ंर्ाष्ट्रर्वक प्रनिरे्दनको सारांि 

• अख्तियार बलेुष्ट्रटन 

• भ्रष्टाचारसुँग सम्बख्न्धि महत्र्पूणव नजीरहरुको सारसंक्षेप 

• अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदानधकारी एरं् कमवचारीहरुको आचारसंष्ट्रहिा, २०७६ 

 

१६. अख्िल्लो आ.र्.मा सञ्चनलि कायविमहरु 

• सामदुष्ट्रयक ख्िक्षा कायविम 

• अन्िरष्ट्रिया कायविम 

• समन्र्य बैठक 

• बैदेख्िक िानलम िथा अर्लोकन भ्रमण 

• कानूनमा सधुारका लानग अन्िष्ट्रिव या िथा मस्यौदा ियारी कायव 
• भ्रष्टाचार ष्ट्रर्रुद्धको अन्िरावष्ट्रिय ददर्स 
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• अनसुन्धानका लानग आधारभिू िानलम कायविम 

• आयोगको स्थापना ददर्स कायविम 

 

१७.  सार्वजननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायविम र सोको प्रनिरे्दन 

भ्रष्टाचार ननयन्त्रण गरी देिमा सिुासन कायम गनव अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले 
आ.र्.  २०७५/७६ मा गरेका कायवहरुको र्ाष्ट्रर्वक प्रनिरे्दन सम्माननीय रािपनिज्यू समक्ष पिे 
भइसकेको र सोको नडख्जटल प्रनि आयोगको रे्र्साइटमा प्रकाख्िि गररसष्ट्रकएको छ ।  

 

१८.  सार्वजननक ननकायले र्गीकरण िथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामार्ली र त्यस्िो सूचना संरक्षण 
गनव िोष्ट्रकएको समयार्नध 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन‚ २०६४ आयोगसुँग सम्बख्न्धि ऐन, ननयमार्लीमा गोप्य रहने भनन 
उल्लेख गरेका सूचना बाहेक सबै प्रकारका सूचनाहरु आयोगको रे्बसाईटमाफव ि ्र सामाख्जक संजालमा 
समेि दैननक प्रकािन गरी जानकारी गराउने गररएको छ । 

१९. सार्वजननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननरे्दन र सूचना ददएको ष्ट्रर्र्य 

यस आ.ब.को दोस्रो तै्रमानसक अर्नध कानिवकदेख्ख असोजसम्ममा यस आयोगमा सूचनाको माग 
गरी परेका ननरे्दनको संतया १२३ रहेको छ ।सूचना माग गरी परेका१२२ र्टा ननरे्दन मध्ये ९१ 
र्टा ननरे्दकलाई ननयमानसुार सूचना उपलब्ध गराइ सष्ट्रकएको छ । ३१ र्टा ननरे्दनमा ननयमानसुार 
सूचना उपलब्ध गराउन नसष्ट्रकएको ननणवय गरी सोही व्यहोरा सम्बख्न्धि ननरे्दकलाई टेनलफोनबाट 
जानकारी गराइ सष्ट्रकएको छ । साथै १ र्टा ननरे्दन ननणवयको प्रष्ट्रियामा छ । 

यसका साथै आयोगसमक्ष सूचना माग गनवका लानग सम्लग्न गनुवपने आर्श्यक कागजािसष्ट्रहिको 
ननरे्दनको ढाुँचा ननख्श्चि गरी यस आयोगको रे्र्साइटमा प्रकािन गररएको छ । सो को नमूना 
अनसूुख्च-४ मा राख्खएको छ । 

 

२०. आयोगको रे्बसाइट र सोको ष्ट्रर्र्रण 

आयोगको रे्र्साइट www.ciaa.gov.np रहेको छ ।उि रे्बसाइटमा आयोगको पररचय, आयोगका 
पदानधकारीहरुको पररचय, गठन,सांगठननक संरचना, आयोग मािहिका कायावलयहरुको ष्ट्रर्र्रण, ऐन 
कानून, प्रनिरे्दन, सूचना, प्रसे ष्ट्रर्ज्ञनप्त िथा आयोगका ष्ट्रर्नभन्न प्रकािनहरु सूचीकृि गररएको छ । 
यसका अलार्ा अनलाइन माफव ि उजरुी प्रषे्ट्रर्ि गने व्यर्स्थासमेि नमलाइएको छ । २०७२ माि 
मष्ट्रहनादेख्ख आयोगको हटलाइन १०७ माफव ि उजरुी गनुासाहरु सम्प्ररे्ण गनव सष्ट्रकने व्यर्स्था 
नमलाइएको छ । यसका साथै आयोगको Android मोबाइल एख्प्लकेसन FACCIAA (Fight Against Corruption) 
समेिबाट उजरुी िथा गनुासाहरु सख्जलैसगुँ आयोगमा संप्ररे्ण गनव सष्ट्रकने व्यर्स्था गररएको  

छ ।आयोगको फेसबकु पेज www.facebook.com/NepalCIAAमाफव ि आयोगका प्रसेष्ट्रर्ज्ञनप्त सार्वजननक गरी 
सूचना संप्ररे्ण गने व्यर्स्था गररएको छ । 

http://www.ciaa.gov.np/
http://www.facebook.com/NepalCIAA
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२१. ष्ट्रर्ष्ट्रर्ध 

आयोगका गनिष्ट्रर्नधहरुका सम्र्न्धमा थप जानकारी िथा सूचनाहरु आयोगको रे्र्साइट 
www.ciaa.gov.npिथा आयोगको फेसबकु पेजwww.facebook.com/NepalCIAAबाट समेि प्राप्त गनव सष्ट्रकने 
व्यर्स्था नमलाइएको छ । 

 

गनुासो/उजरुीका लागग 

हटलाइन नं.: १०७ (उजरुीको लागग)  

टोल गि नं.: १६६०-०१-२२२३३ (उजरुी को लागग )  

टेगलफोन नं.: ०१-५२६२१५१ (सामान्य प्रशासकीय गिषयका लागग)  

भाइबर नं.: +९७७-९८६३३३३१९१ (भाइबर/SMS माफफ त उजरुीका लागग)  

फ्याक्स नं.: ०१-५२६२१०४/५२६२१२८ (फ्याक्स गनफका लागग) 

ईमेल : ujuri@ciaa.gov.np (ईमेल माफत उजरुीका लागग)  

फेसबुक: /NepalCIAA (उजुरी Messages गरेर) 

गटि्िटर: @ciaa_nepal (उजरुी Messages गरेर) 

हुलाक माफफ त िा आयोगमा आफैं  उपगथित भएर 

http://www.ciaa.gov.np/
http://www.facebook.com/NepalCIAA
mailto:ujuri@ciaa.gov.np


                                                अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

                                                                              केन्रीय कायाालयकेन्रीय कायाालय, टंगाल, टंगालको को संगठन संरचनासंगठन संरचना  
  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
                                                 

अनसूुची-१ 
मख्न्िपररषद् बाट स्वीकृि मममि 2076/06/17 

प्रमखु आयकु्त 

प्रमखु आयकु्तको सख्चवालय 
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.ि-ृ३, ना.स.ु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र-१, 
क.अ./वव/रा.प.अनं.प्र-२, ख./प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.द्वि-१ 

 

प्रहरी महाशाखा 
प्रहरी नायव महामनरीक्षक/ने.प्र.  १ 
प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक   १ 
प्रहरी उपरीक्षक    १ 
प्रहरी नायव मनरीक्षक   १ 
प्रहरी सहायक मनरीक्षक   १ 
प्रहरी हवल्दार    १ 
प्रहरी जवान    १ 
 जम्मा    ७ 
(क) सूचना संकलन िथा ववश्लेषण 

शाखा 
   प्र.ना.उ.   १ 
 प्र.मन.   २ 
 प्र.ना.मन.   ३ 
 प्र.स.मन.   ३ 
 प्र.ह.   ३ 
 प्र.ज.   ३ 
 जम्मा   १५ 
(ख) ख्स्टङ अपरेशन शाखा 
    प्र.ना.उ.   १ 
    प्र.मन.   २ 
    प्र.ना.मन.   २ 
    प्र.स.मन.   २ 
    प्र.ह.   २ 
    प्र.ज.   २ 
 जम्मा   ११ 
(ग) अनसुन्धान समूह 
    प्र.उ.    २ 
    प्र.ना.उ.   ६ 
    प्र.मन.   १३ 
    प्र.ना.मन.   ४ 
    प्र.स.मन.   २ 
  प्र.ह.   २ 
    प्र.ज   २ 
 जम्मा   ३१ 
(घ) व्यवस्थापन शाखा (प्र.ना.उ.१) 
   (१)एक्सरे/मससीवटभी 
  प्र.ना.मन.   ३ 
  प्र.स.मन.   ३ 
  प्र.ह.(ट्राविक व्य.१ समेि) २ 
  प्र.ज.   १ 
 जम्मा   ९ 
   (२)वहरासि व्यवस्थापन 
    प्र.स.मन.   १ 
    प्र.ह.   १ 
    प्र.ज.   ६ 
 जम्मा   ८ 
   (३)कायाालयको पेररममटर 
    प्र.ना.मन.   १ 
    प्र.स.मन.   २ 
    प्र.ह   ६ 
    प्र.ज.   ३४ 
    प्र.का.स.   २ 
 जम्मा   ४५ 
   (४)आवास र व्यख्क्तगि सरुक्षा 
    प्र.ना.मन.   १ 
    प्र.स.मन.   १ 
    प्र.ह.   ७ 
    प्र.ज.   १० 
 जम्मा   १९ 
कुल जम्मा               १४६
  

अनसुन्धान महाशाखा नं.५ 

स.न्या.व.(न्या/स.व/रा.प.प्रथम) १ 

उपसख्चव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि २ 

उ.न्या.व/न्याय/स.व./रा.प.द्वि १ 

उपसख्चव/ख्शक्षा/ख्श.प्र/रा.प.द्वि  २ 

शाखा अमधकृि/प्र/सा.प्र/रा.प.ि ृ३ 

शा.अ./ख्शक्षा/ख्श.प्र./मन/रा.प.ि ृ  १ 
ले.अ./प्र./ लेखा/रा.प.ि ृ      १ 

शा.अ./न्याय/काननु/रा.प.ि ृ १ 

ना.स/ुप्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र     ३ 

क.अ/ववववध/रा.प.अनं.प्र २ 

जम्मा १७ 

 
 

 

अनसुन्धान महाशाखा नं.१ 
 

सहसख्चव (प्रशासन/रा.प.प्रथम) १ 

उपसख्चव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि २ 

उपसख्चव/प्र/लेखा/रा.प.द्वि १ 
उपसख्चव/प्र/राजश्व/रा.प.द्वि १ 

उपसख्चव/न्याय/काननु/रा.प.द्वि १ 

शा.अ./प्र/सा.प्र./रा.प.ि ृ २ 

शा.अ/प्र/राजश्व./रा.प.ि ृ १ 

ले.अ./प्र./लेखा/रा.प.ि ृ      १ 

शा.अ./न्याय/काननु./रा.प.ि ृ १ 

ना.स/ुप्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र 2 
क.अ/ववववध/रा.प.अनं.प्र 2 

जम्मा १5 

 
 

 

अनसुन्धान महाशाखा नं.२ 

स.न्या.व.(न्या/स.व/रा.प.प्रथम) १ 

उपसख्चव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि २ 

उ.न्या.व./न्याय/स.व./रा.प.द्वि १ 

प्र.ना.अ./ईख्न्ज/सभे/रा.प.द्वि १ 

व.कृवष.प्र.अ./कृवष/कृ.प्र/रा.प.द्वि   १ 
शा.अ./प्र/सा.प्र./रा.प.ि ृ २ 

शा.अ./न्याय/काननु/रा.प.ि ृ १ 

पश ुवव.अ./कृ/ला.पो.एण्ड डे./रा.प.ि ृ १ 
ना.अ./ईख्न्ज/सभे/रा.प.ि ृ १ 

ले.अ./प्र./लेखा/रा.प.ि ृ        १  

ना.स.ु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र    ३ 

क.अ/ववववध/रा.प.अनं.प्र. २ 

जम्मा १७ 

अनसुन्धान महाशाखा नं.३ 

सहसख्चव(प्रशासन/रा.प.प्रथम) १ 

उपसख्चव/प्र/सा.प्र./रा.प.द्वि १  

उपसख्चव/प्र/लेखा/रा.प.द्वि १ 

उ.न्या.व./न्याय/स.व./रा.प.द्वि १ 

शाखा अमधकृि/प्र/सा.प्र/रा.प.ि ृ२ 

शा.अ./न्याय/काननु/रा.प.ि ृ १ 

स.वन अमधकृि/व/ज.ि/ रा.प.ि ृ१ 
ना.स.ु/प्र./सा.प्र/रा.प.अनं.प्र ३ 

क.अ/ववववध/रा.प.अनं.प्र २ 

जम्मा १३ 

अनसुन्धान महाशाखा नं.४ 

स.न्या.व.(न्या/स.व/रा.प.प्रथम) १ 

उपसख्चव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि २ 

उपसख्चव/प्र/लेखा/रा.प.द्वि १ 

बायोमेमडकल इ./स्वा./वव/सािौं १ 
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.ि ृ २ 

शा.अ./न्याय/स.व./रा.प.ि ृ १ 

जनस्वा.मनरीक्षक/स्वा/इ/छैठौं १ 
ना.स.ु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र ३ 
क.अ./ववववध/रा.प.अनं.प्र २ 

जम्मा १४ 

प्राववमधक परीक्षण िथा मूल्याकंन 
महाशाखा 

सहसख्चव प्रा(इख्न्ज/मसमभल/रा.प.प्र) १ 

मस.मड.ई/इख्न्ज/मस/ज/रा.प.द्वि २ 

मस.मड.ई/इख्न्ज/मस/हा/रा.प.द्वि १ 

मस.मड.ई/इख्न्ज/मस/स्या/रा.प.द्वि १ 

मस.मड.ई/इख्न्ज/मस/इ/रा.प.द्वि १ 

मस.मड.ई/इख्न्ज/मस/वव./रा.प.द्वि १ 

मस.मड.ख्ज./इख्न्ज/ख्ज/रा.प.द्वि १ 

ईख्न्जमनयर/इख्न्ज/मस/ज/रा.प.िृ ३ 

ईख्न्जमनयर/इख्न्ज/मस/हा/रा.प.ि ृ१ 

ईख्न्जमनयर/इख्न्ज/मस/स्या/रा.प.िृ १ 

ई/इख्न्ज/मस/वव./रा.प.ि ृ २ 

ईख्न्जमनयर/इख्न्ज/मस/हा.ड्रो/रा.प.िृ१ 

केमम.इ/इख्न्ज/केमम/रा.प.िृ १ 

ईलेक्ट्रो.ई/इख्न्ज/इले.टेमल/रा.प.िृ १ 

ई/इख्न्ज/इलेख्क्ट्रकल/रा.प.ि ृ १ 

ना.स.ु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र २ 

ल्याव टे/इ/मस.हाइवे/रा.प.अ.प्र २ 

क.अ./ववववध/रा.प.अनं.प्र २ 

स.ल्याव टे/इ/मस/हाइवे/रा.प.अ.द्वि१ 

जम्मा २६ 
 

सम्पख्ि अनसुन्धान िथा मूल्याकंन  
महाशाखा 

सहसख्चव(प्रशासन/रा.प.प्रथम) १ 

उपसख्चव/प्र/सा.प्र./रा.प.द्वि २ 

उपसख्चव/प्र/लेखा/रा.प.द्वि १ 

उ.न्या.व/न्याय/स.व./रा.प.द्वि १ 

व.कृ.अथा ववज्ञ/कृ/एगृइको/रा.प.द्वि१ 

शा.अ./प्र/सा.प्र./रा.प.ि ृ २ 

ले.अ./प्र./ लेखा/रा.प.ि ृ      १ 

शा.अ./प्र/राजस्व/रा.प.ि ृ १ 

शा.अ./न्याय/स.व./रा.प.ि ृ १ 

शा.अ./न्याय/काननु/रा.प.ि ृ १ 

ना.अ./इख्न्ज/सभे/रा.प.ि ृ १ 

ना.स.ु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र ४ 

क.अ/वव/रा.प.अनं.प्र ३ 

जम्मा २० 

सूचना संकलन िथा ववश्लषेण इकाई 

उपसख्चव(प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि) १ 

प्र.ना.उ.(नेपाल प्रहरी) १  

प्र.अ.अ.(रा.अ.वव./ववशेष) १ 

प्रहरी मनरीक्षक(नेपाल प्रहरी) २ 
अ.अ. (रा.अ.वव./ववशेष) २ 
व.अ.स. (रा.अ.वव./ववशेष) २ 

प्र.ना.मन.(नेपाल प्रहरी) २ 

प्र.ना.मन.(नेपाल प्रहरी कम््यटुर) २ 

प्रहरी जवान(नेपाल प्रहरी) २ 

जम्मा १५ 

मदु्दा, पनुरावेदन िथा बहस पैरवी 
महाशाखा 

स.न्या.व.(न्या/स.व/रा.प.प्रथम) १ 

उ.न्या.व./न्याय/स.व./रा.प.द्वि  २ 

शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.ि ृ १ 

शा.अ./न्याय/स.व./रा.प.ि ृ ३ 

ना.स/ुप्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र २ 

ना.स/ुन्याय/काननु/रा.प.अनं.प्र १ 

क.अ./ववववध/रा.प.अनं.प्र २ 

जम्मा  १२ 

 
 
 
 

 
 

ऐन मनयम परामशा िथा मनणाय 
कायाान्वयन महाशाखा 

सहसख्चव(न्या/का/रा.प.प्रथम) १ 

उपसख्चव/न्या/का/रा.प.द्वि २ 
शा.अ./न्याय/काननु/रा.प.ि ृ २ 

शा.अ/प्र/सा.प्र/रा.प.ि ृ १ 
ना.स/ुप्र/सा.प्र./रा.प.अनं.प्र २ 

ना.स.ु/न्याय/काननु/रा.प.अनं.प्र १ 

क.अ/ववववध/रा.प.अनं.प्र २ 

जम्मा                   ११ 

आयकु्त 

आयकु्तको सख्चवालय 

आयकु्त 

आयकु्तको सख्चवालय 
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.ि-ृ१, ना.स.ु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र-१, 

क.अ./वव/रा.प.अनं.प्र.-१ 

 

आयकु्त 

आयकु्तको सख्चवालय 
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.ि-ृ१, ना.स.ु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र-१, 

क.अ./वव/रा.प.अनं.प्र.-१ 

 

आयकु्त 

आयकु्तको सख्चवालय 
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.ि-ृ१, ना.स.ु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र-१, 

क.अ./वव/रा.प.अनं.प्र.-१ 

 सख्चव 

सख्चवको सख्चवालय 
शा.अ/प्र/सा.प्र/रा.प.ि-ृ२, ना.स/ुप्र/सा.प्र/रा.प.अ.प्र-२, क.अ/वव./रा.प.अ.प्र.-१, 

ख/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.द्वि-१ 

 

मडख्जटल िरेख्न्सक शाखा 
प्र.उ./नेपाल प्रहरी/(प्रा)क १ 

प्र.मन./नेपाल प्रहरी/(प्रा)क १ 
प्र.ना.मन./नेपाल प्रहरी/क २ 
प्र.स.मन./नेपाल प्रहरी २ 

प्र.ह./नेपाल प्रहरी १ 

प्र.ज./नेपाल प्रहरी १ 

जम्मा ८ 

मानव संशाधन शाखा 
 

उपसख्चव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि १ 

शाखा अमधकृि/प्र/सा.प्र/रा.प.ि ृ1 

ना.स/ुप्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र ५ 

क.अ/ववववध/रा.प.अनं.प्र २ 

टे.अ/ववववध/रा.प.अनं.प्र ३ 

टा.ना.स/ुप्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र २ 

खररदार/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.द्वि ४ 

का.स./प्र/सा.प्र/शे्रणीववहीन       ४८ 

जम्मा ६6 

आन्िररक व्यवस्थापन शाखा 
उपसख्चव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि १ 

शाखा अमधकृि/प्र/सा.प्र/रा.प.ि ृ 1 

मेका.इख्न्ज/इख्न्ज/मेका/रा.प.ि ृ १ 

कम््यटुर अमधकृि/वव/रा.प.ि ृ १ 

छववकार/ख्श/क/छ/रा.प.िृ १ 

नायव सबु्बा/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र २ 

कम््यटुर अपरेटर/वव/रा.प.अनं.प्र १ 

मे.स/ुइख्न्ज/मेका/मे.ज/रा.प.अनं.प्र १ 

सवइख्न्ज/इ/मस/स्या/रा.प.अनं.प्र १ 

स.इ/इख्न्ज/इले./ज.ई/रा.प.अ.प्र १ 

िोटोग्रािर/ख्श/क/छवव/रा.प.अ.प्र १ 

स.िो.ग्रा/ख्श/क/छवव/रा.प.अ.द्वि १ 

भा.स.चा./इख्न्ज/मे/शे्रणीववहीन ५ 

ह.स.चा./इख्न्ज/मे/शे्रणीववहीन      ४० 

जम्मा ५8 

सूचना समन्वय शाखा 
उपसख्चव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि १ 

शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.ि ृ 2 

प.ुअ./ख्श/प.ुवव./रा.प.ििृीय 1 

ना.स/ुप्र/सा.प्र./रा.प.अनं.प्र १ 

क.अ./ववववध/रा.प.अनं.प्र 1 

जम्मा 6 

 

मानव संशाधन िथा व्यवस्थापन महाशाखा 
सहसख्चव (प्रशासन/रा.प.प्रथम)  १ 

नायव सबु्बा/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्रथम १ 

आर्थिक प्रशासन शाखा 
 

लेखा अधिकृत/प्र/लेखा/रा.प.त ृ १ 

लेखापाल/प्र/लेखा/रा.प.अनं.प्र ३ 

क.अ/विविि/रा.प.अनं.प्र १ 

जम्मा ५ 

नीमि योजना िथा अन्िरावराय सम्बन्ध महाशाखा 
सहसख्चव (प्रशासन/रा.प.प्रथम)   १ 

नायव सबु्बा/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्रथम  १ 

सूचना प्रववमध शाखा 
सूचना प्रववमध मनदेशक/ववववध/रा.प.द्वि १ 

कम््यटुर अमधकृि/वव/रा.प.ि ृ १ 

क.इख्न्जमनयर/ववववध/रा.प.ि ृ २ 

क.अ/ववववध/रा.प.अनं.प्र २ 

जम्मा ६ 

 

नीमि योजना शाखा 
उपसख्चव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि १ 

शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.ि ृ २ 

ि.अ./आ.यो/िथयांक/रा.प.ि ृ १ 

क.अमधकृि/ववववध/रा.प.ि ृ १ 

मस.प्रिुररडर/ख्श/म.ुव्य/रा.प.अनं.प्र १ 

ना.स/ुप्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र २ 

क.अ./ववववध/रा.प.अनं.प्र २ 

जम्मा १0 

 

अनसूुची-२ (क) 

मख्न्िपररषद् बाट स्वीकृि मममि 2076/06/17 



अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालिमा दायर गरेका मदु्दाहरुको वििरण  

आर्थिक िषि २०७६/०७७ (२०७६ कार्ििक देख्ि पसु सम्म) 

र्स.नं. र्मर्ि आरोपी व्यख्ि कायािलय आरोप र्िगो रु. मदु्दाको वकर्सम 

१ पसु २९ ि.शािा प्रिन्धक प्रमेहरी ढंुगेल, 

नेपाली सेनाका अिकाशप्राप्त 
सहायक रथीरमेशराज र्िष्ट,टेलर 
सहायक ददवपका रेग्मी,ऋण 
शािा प्रमिु गोपाल र्गरी, 

सर्ललरेग्मी, महेश्वर 
मरहठ्ठा,िारानाथ पाण्डे र दगुाि 
ज्िलसि संचालक प्रकाशघिानी 

कृवष र्िकास िैंक, 

न्यूरोड शािा 
िैंकको रकम गैर-

कानूनी ढंगले 
हार्ननोक्सानी िथा 
दरुुपयोग गरेको 

४,२४,१३,६११।४५ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

२ पसु २९ लेिा अर्धकृि ख्शिकुमार 
ख्घर्मरे र लेिापाल कुिेर 

के.सी. 

महालक्ष्मी नगरपार्लका, 
लर्लिपरु 

IT अविसरको र्िज्ञापन 
प्रकाशन गरेको रकम 
भिुानी ददएिापिको 
भनी घसु/ररसिि 

र्लएको 

३०,००० रंगेहाि 

३ पसु २९ कम््यटुर अपरेटर (करार) 
निीनकुमार र्संह 

घरेल ुिथा साना उद्योग 
कायािलय मलंगिा, 

सलािही 

उद्योग दिाि 
गररददएिापि 

घसु/ररसिि र्लएको 

७०,००० रंगेहाि 

४ पसु २७ ि.ख्जल्लािन अर्धकृि राजेन्र 
न्यौपाने, ि.सहायक िन 

अर्धकृिहरू रामिाि ुयादि, 

राजेन्रमान राजभण्डारी, र्िशाल 
भट्टराई, सोनालालप्रसाद 

जयसिाल र नारायणिहादरु 
काकी िथा ि.रेन्जर राज ुलामा, 
ि.िरेष्टर मोहनराज ख्घर्मरे, 

ि.िनरक्षक वकरणकुमार क्षते्री 
र धनलाल यादि एिं अध्यक्ष 

कमानर्संह न्यासरु, 

सख्चिहररमाया मोिान 
रकोषाध्यक्ष रेख्जना गोले 

ख्जल्ला िन कायािलय गैर-कानूनीरुपमा काठ 
कटान गरी साििजर्नक 
सम्पख्ि हार्ननोक्सानी 

गरेको 

१,५२,१९,३२६।७६ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

५ पसु २७ प्र.अ.सनुरपर्ि कुमारी यादि श्री पन्नादेिी कन्या 
उच्च माध्यर्मक 

विद्यालय, कलैया, िारा 

ख्शक्षकको कोटाको 
लार्ग र्नकासा भएको 
रकम िथा हाख्जरी 

रख्जष्टर नै विद्यालयिाट 
गायि गरी रकम 
वहनार्मना गरेको 

१२,२६,४६९/२६ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

६ पसु २७ िडा अध्यक्ष गोपाल र्डस्िा 
मगर 

रामग्राम नगरपार्लका 
िडा नं. १८, 

निलपरासी (िदिघाट 
ससु्िापख्िम) 

नािा प्रमाख्णि, घर/गोठ 
िाटो प्रमाख्णि र सेिा 
टहल िथा औषर्ध 
उपचारको र्सिाररस 
गररददने प्रयोजनका 
लार्ग घसु/ररसिि 

रकम माग 

२,००,००० रंगेहाि 

७ पसु २७ र्डर्भजन प्रमिु (र्स.र्ड.ई.) 
ध्रिुकुमार शे्रष्ठ र इख्न्जर्नयर 

र्नरोज महजिन 

र्डर्भजन सडक 
कायािलय ्यठुान 

सडकर्नमािण भइरहेको 
कामको भिुानीको 

लार्ग रर्नङ र्िल पेश 

२०,००० रंगेहाि 
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गरेकोमा 
कामकोमूल्याङ्कन गदाि 
र्नमािण सम्पन्न भएको 
कामको वििरण कम 
गरी घटाई िााँकी 

रर्नङर्िलको भिुानी 
र्लनका लार्ग 

घसु/ररसिि रकम माग 

८ पसु २५ ख्शख्क्षका अर्निा पोिरेल िाग्ले श्री जन जौ कुमारी 
शाही प्राथर्मक र्िद्यालय 

मनपाङ, िनहुाँ 

नक्कली शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र पेश गरी 

ख्शक्षक र्नयखु्ि र्लएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

९ पसु २५ प्रहरी नायि र्नरीक्षक 
कार्लचरण पंख्जयार 

ख्जल्ला धनषुा, इलाका 
प्रहरी कायािलय, यज्ञभरू्म 

(धारापानी) 

दघुिटनाको रकम ददलाई 
ददए िापि घसु/ररसिि 

माग गरी र्लएको 

१५,००० रंगेहाि 

१० पसु २३ नायि सबु्िा निोनाथ र्मश्र ख्जल्ला सप्तरी महादेिा 
गााँउपार्लका िडा नं.६ 

जन्मदिाि प्रमाण-पत्र 
िनाईददने प्रयोजनका 
लार्ग घसु र्लएको 

२,००,००० रंगेहाि 

११ पसु २३ प्रहरी जिान सरोजकुमार यादि ख्जल्ला प्रहरी कायािलय 
िारा 

घरेल ुमददरा र्िक्री 
वििरणमा सहजीकरण 
गररददने भनी घसु 

र्लएको 

१५,००० रंगेहाि 

१२ पसु २३ प्रख्शक्षण सहायक गंगाराज 
शाही, परीक्षाका र्नरीक्षक 
चन्रर्संह ित्री, विद्याथी 
टंकप्रसाद चौलागाई 

कणािली प्राविर्धक 
ख्शक्षालय 

उिरपखु्स्िका िेरिदल 
गरेको 

- अन्य 

१३ पसु २३ श्यामकुमार शे्रष्ठ ख्जल्ला सलािही िाग्मिी 
न.पा. िडा नं. ८ 

मोटरसाइकलदघुिटनाको 
विषयमा सिारी धनीको 
पक्षिाट र्िमा लगायि 
औषर्ध उपचारको 
र्सिाररसमासहयोग 
गररददन भनी सिारी 
धनीको पक्षिाट प्रहरी 
र्नरीक्षकलाई ददन 

िोजेको 

१०,००० रंगेहाि 

१४ पसु २३ जहरुददन िेली ख्जल्ला स्याङजा िार्लङ 
नगरपार्लका-८ 

गोरु व्यापारमा सहयोग 
गररददन भनी िडा प्रहरी 

कायािलय िार्लङ, 

स्याङजाका प्रहरी 
र्नरीक्षकलाई घसु ददन 

िोजेको 

१५,००० रंगेहाि 

१५ पसु २२ प्रहरी नायि र्नरीक्षक हेमन्ि 
के.सी. 

इलाका प्रहरी कायािलय, 

िलुसीपरु, दाङ 

साििजर्नक मदु्दा चलेको 
व्यख्िलाई छुटाइददए 
िापि रकम घसु 

र्लएको 

७,००० रंगेहाि 

१६ पसु २० ि.कायािलयप्रमिु राजिाि ु
पाण्डे,सहायक प्रशासक 

मनोजकुमार आचायि,िररष्ठ लेिा 
सहायकहररचन्र 

भसुाल,समुनकान्ि ठाकुर, गायत्री 
देिी जयसिाल र शत्रधुन 

गठुी संस्थान शािा 
कायािलय, जनकपरु 

मआुब्जा रकम भिुानी 
गरेिापि घसु र्लन/ेददने 

काम गरेको 

- अन्य 
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जयसिाल 

१७ पसु २० प्रहरी र्नरीक्षक जय नेपाल थापा महानगरीय अपराध 
महाशािा, काठमाडौं 

ठगी मदु्दामा ठगी 
भएको रकम उठाइददन 
सहयोग गरी ददने भनी 
पीर्डिहरुिाट रकम 

घसु र्लएको 

४०,००० रंगेहाि 

१८ पसु २० गा.वि.स. सख्चि राजेन्र महिो 
नरु्नया 

ख्जल्ला पसाि साविक 
जयमंगलापरु गा.वि.स. 

सामाख्जक सरुक्षा भिा 
शीषिकमा विर्नयोख्जि 

रकममा मतृ्य ु
भइसकेको व्यख्िलाई 
पर्न रकम वििरण 

गरेको 

५५,९०० आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

१९ पसु १८ उप-सख्चि राजेन्र ढुङ्गाना र 
मध ुकोइराला (ढुङ्गाना) 

अथि मन्त्रालय साििजर्नक सेिाको 
पदमा िहाल रहाँदा 
गैरकानूनी सम्पख्ि 
आजिन गरेको 

४,६८,४८,५५६।४५ अकुि सम्पख्ि 

२० पसु १७ प्रहरी नायि र्नरीक्षक 
राजेशकुमार र्संह र प्रहरी 
जिान मनोजकुमार यादि 

प्रहरी चौकी 
र्त्रभिुननगर, सलािही 

भारिीय सीमा नाकािाट 
नेपालििि  घरायसी 
सामान र्भत्र्याउन े

काममा सहज गराई 
ददने भनी घसु माग 

५०,००० रंगेहाि 

२१ पसु १७ ख्शक्षक ज्ञान ुरायमाझी प्राथर्मक विद्यालय 
सनुडााँडा भरकाली, 

र्सन्धलुी 

नक्कली शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र पेश गरी 

ख्शक्षक र्नयखु्ि र्लएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

२२ पसु १६ िररष्ठ सहायक रामिाि ुमहिो, 
र्सया वकशोर साह 

कृवष सामग्री कम्पनी 
र्लर्मटेड, शािा 

कायािलय जनकपरु 

र्िक्री नभई िााँकी 
रहेको विर्भन्न जािका 
धानहरु र्ललाम र्िक्री 
प्रवक्रयामा अर्नयर्मििा 

गरेको 

९,०४,६८० आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

२३ पसु १६ अध्यक्ष सरेुन्रिहादरु विष्ट महेन्रनगर नगर 
विकास सर्मर्ि 

नक्कली शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र पेश गरी 
अध्यक्ष पदमा िहाल 

रहेको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

२४ पसु १६ िररदार र्त्रलोचना पोिरेल सङ्घीय मार्मला िथा 
सामान्य प्रशासन 

मन्त्रालय र्संहदरिार, 

काठमाडौं 

वकिे दस्ििि गरी 
र्मवटङ माइन्यटु, िैठक 

भिा िथा विर्भन्न 
५िटा सडकहरुको 

प्रारख्म्भक िािािरणीय 
परीक्षण प्रर्ििेदन ियार 

गरी उिप्रर्ििदेन 
स्िीकृिसमेि गरी 
पत्राचार गरेको 

८३,००० अन्य 

२५ पसु १५ ि. प्रमिु नापी अर्धकृि 
शम्भपु्रसाद शमाि, प्रमिु मालपोि 
अर्धकृि र्िष्णकुुमार राई र 

जग्गाधनी अरुणकुमार 
रख्न्जिकार 

३ नम्िर नापी गोश्वारा, 
काठमाडौं 

साििजर्नक िाटोको 
जग्गा व्यख्िर्िशेषको 
नाममा कायम गरेको 

४,१२,६३७ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

२६ पसु ११ ि. कायािलय प्रमिु आनन्द 
केशरी पोिरेल रप्रहरी र्नरीक्षक 

रविन्र शे्रष्ठ 

यािायाि व्यिस्था 
कायािलय िटुिल, 

रुपन्देही 

ट्रायल िेल भएका 
व्यख्ििाट रकम र्लई 

सिारी चालक 

- आर्थिक 
अर्नयर्मििा 
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अनमुर्िपत्र वििरण 
गरेको 

२७ पसु ११ ित्कालीन र्स.अ.हे.ि. 
र्मनिहादरु विष्ट 

ख्जल्ला स्िास््य 
कायािलय, पाल्पा 

नक्कली र्िल भरपाई पेश 
गरी सरकारी रकम 
र्लई भ्रष्टाचार गरेको 

२,३४,००० आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

२८ पसु ११ टाइवपष्ट नायि सबु्िा लक्ष्मी 
देिी शाह 

यािायाि व्यिस्था 
कायािलय, सेिी अञ्चल 

धनगढी 

झठु्ठा शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
पेश गरी र्नयखु्ि 

र्लइएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

२९ पसु ०९ इख्न्जर्नयरनरेन्रिहादरु भाट, 

सि-इख्न्जर्नयर नरिहादरु 
िोहरा, सर्मर्िका 

अध्यक्षर्मनिहादरु िोहरा, 
कोषाध्यक्ष मथरुी देिी िोहरा र 

सख्चि िेजिहादरु िोहरा 

परशरुाम नगरपार्लका 
जोगिढुा, डडेल्धरुा 

मापदण्डविपरीि र्नमािण 
कायि गने गराउन े

गरेको र सोिाट िढी 
रकम भिुानी गरेको 

१,७३,१९०/६१ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

३० पसु ०८ ि.का. प्रमिु भीमप्रसाद आचायि, 
सहायक (पााँचौ) मनीषकुमार 
महिो र लेिापाल हररशंकर 

शमाि 

ख्जल्ला स्िास््य 
कायािलय म्याग्दी 

पेश्की िछयौट गने 
क्रममा नक्कली र्िल 
भरपाई पेश गरी 
पेश्कीिछयौट गनि 
दिाि ददएको, र्नजले 

सञ्चालन गरेका 
कायिक्रमहरु 

कायािदेशअनसुार 
सञ्चालन नभएको 

४,८१,९९५/०२ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

३१ पसु ०८ अर्धकृि (छैठौं) मेघनाथ रेग्मी ख्जल्ला स्िास््य 
कायािलय म्याग्दी 

पेश्की िछयौट गने 
क्रममा नक्कली र्िल 
भरपाई पेश गरी 
पेश्कीिछयौट गनि 
दिाि ददएको, र्नजले 

सञ्चालन गरेका 
कायिक्रमहरु 

कायािदेशअनसुार 
सञ्चालन नभएको 

१,०८,३८९/७० आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

३२ पसु ८ इख्न्जर्नयर र्त्रलोक जोशी शहरी विकास िथा 
भिन र्नमािण विभाग 
संघीय आयोजना 
कायािन्ियन इकाइ 

धनगढी 

भिन र्नमािण ठेक्का 
सम्झौिाको रर्नङ र्िल 
ियार र म्याद थप 
लगायिका काम 
गररददए िापि 

घसु/ररसिि माग 
गरेको 

२,५०,००० रङ्गहेाि 

३३ पसु ०८ ि. सख्चि मख्णराज पौडेल, 

िररदार प्रददप चौधरी,सि-
इख्न्जर्नयर लोकिहादरु शाही र 
सर्मर्िका अध्यक्ष अंकार चौधरी 

ख्जल्ला िददिया साविक 
मैनापोिर गा.वि.स. 

िडा नं. १ 

उपभोिा सर्मर्ि गठन 
र टेण्डर नगरी कायि 

सम्पन्न गरेको 

१,८९,७५२/७० आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

३४ पसु ०७ ख्शक्षक इन्रप्रसाद भट्टराई श्री जय कार्लका 
माध्यर्मक विद्यालय, 

िददिया 

झठु्ठा शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
पेश गरी र्नयखु्ि 

र्लइएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

३५ पसु ७ िररदार ददनेश िााँस्कोटा ख्जल्ला काठमाडौं, 
गोकणेश्वर नगरपार्लका 

िडा नं. ५ 

घर जग्गा एकीकृि 
सम्पख्ि कर र्िने र 
व्यिसाय दिाि गने 
प्रयोजनका लार्ग 

२५,००० रङ्गहेाि 
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घसु/ररसिि माग 
गरेको 

३६ पसु ७ प्रहरी सहायक र्नरीक्षक 
श्यामकुमार दाहाल 

र्स.आर.भी. 
केशर्लयामागि 

विराटनगर, मोरङ 

सिारीसाधन चालक 
लगायिलाई िाटोमा 

अनािश्यक द:ुि नददन े
कुनै वकर्समको िाधा 
अिरोधनगने चेकजााँच 
नगने व्यिसायलाई 
सहज गराइददन ेभनी 
घसु/ररसिि माग 

गरेको 

७,००० रङ्गहेाि 

३७ पसु ६ प्रहरी सहायक र्नरीक्षक 
निीनकुमार झा 

ट्राविक प्रहरी पोष्ट 
महेन्रनगर धनषुा 

वट्रपरको सम्पूणि 
कागजाि हुाँदा हुाँदै पर्न 
विर्भन्न िहाना िनाई 

सेिाग्राहीसाँग 
घसु/ररसिि माग 

गरेको 

१,००० रङ्गहेाि 

३८ पसु ६ अर्मन सशुील िढुाथोकी र 
सेिाग्राही ज्ञान िहादरु काकी 

ख्जल्ला काठमाडौं 
शंिरापरु नगरपार्लका 
िडा नं. ७ सााँि ुख्स्थि 
नापी कायािलय, सााँि ु

नक्साको टे्रस िनाई 
ददएिापि घसु/ररसिि 
र्लएको र ददएको 

४,००० रङ्गहेाि 

३९ पसु ६ प्रहरी र्नरीक्षक रामवकशोर साह ख्जल्ला प्रहरी कायािलय 
मलंगिा, सलािही 

ठगी सम्िन्धी उजरुी 
परेको र सो र्मलाई 
ददने भनी सेिाग्राहीसाँग 
घसु/ररसिि माग 

गरेको 

९०,००० रङ्गहेाि 

४० पसु ०६ िररदार देिीचरण न्यौपान ेर 
लेिनदास केशििहादरु काकी 

मालपोि कायािलय 
हररिन, सलािही 

सेिाग्राहीिाट 
घसु/ररसिि र्लएको 

१,००० रंगेहाि 

४१ पसु ०४ विद्यालय व्यिस्थापन सर्मर्िका 
अध्यक्ष जमालदुद्दन िााँ, प्र.अ. 
महमदु आलम िााँ रअंग्रजेी 

ख्शक्षक श्रीकान्ि दिु े

श्री हाजी ऐनायिलु्लाह 
सामदुावयक उच्च 
माध्यर्मक विद्यालय 

ख्शक्षक भनािमा 
अर्नयर्मििा, विज्ञान 

सामग्री िररद, 

ख्शक्षार्नयमािलीविपरीि 
विना अर्भभािक 

विद्यालय व्यिस्थापन 
सर्मर्िको अध्यक्ष 

भएको रभिन र्नमािणिको 
रकम वहनार्मना 

४,२२,३८४ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

४२ पसु ०३ प्रधानाध्यापक रामलिन चौधरी 
र ख्शक्षक जगददश राय यादि 

रामजनिा आधारभिू 
विद्यालय ििरगञ्ज, 

चन्दनगर गाउाँपार्लका 
सलािही 

नेपाल सरकारको रकम 
आिूलाई गैरकानूनी 

लाभ र नेपाल 
सरकारलाई हानी 

परु् याउने र्नयिले िाई 
मासी वहनार्मना गरेको 

१६,०३५,१७।८१ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

४३ पसु २ इलेख्क्ट्रकल हेल्पर (िह २) 
राजदेि महिो कोइरी 

नेपाल विद्यिु प्रार्धकरण 
कलैया वििरण केन्र, 

िारा 

नयााँ विद्यिु र्मटर 
जडान गनिको लार्ग 

र्सिाररस गरी ददन ेभनी 
सेिाग्राहीसाँग घसु रकम 

माग गरेको 

९,००० रङ्गहेाि 

४४ पसु ०१ इलेख्क्ट्रर्सयन (िह-३) पदमा 
कायिरि रामनन्दन राउि यादि 

नेपाल विद्यिु 
प्रार्धकरण, यदकुुिा 

झठु्ठा शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
पेश गरी र्नयखु्ि 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 
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वििरण केन्र, धनषुा र्लइएको 
४५ पसु ०१ हेल्पर (िह-२) पदमा कायिरि 

लाल ुडगौरा 

नेपाल विद्यिु 
प्रार्धकरण, कुलेश्वर 

वििरण केन्र, काठमाडौं 

झठु्ठा शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
पेश गरी र्नयखु्ि 

र्लइएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

४६ पसु ०१ हेल्पर (िह-२) पदमा कायिरि 
समसेर िामाङ 

नेपाल विद्यिु 
प्रार्धकरण, दमक 
वििरण केन्र, झापा 

झठु्ठा शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
पेश गरी र्नयखु्ि 

र्लइएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

४७ पसु ०१ हेल्पर (िह-२) पदमा कायिरि 
िेमप्रसाद ररमाल 

नेपाल विद्यिु 
प्रार्धकरण, जनसाधन 

विभाग 

झठु्ठा शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
पेश गरी र्नयखु्ि 

र्लइएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

४८ पसु ०१ जरु्नयर हेल्पर (िह-२) पदमा 
कायिरि रामिहादरु मिुान 

नेपाल विद्यिु 
प्रार्धकरण, जनसाधन 

विभाग 

झठु्ठा शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
पेश गरी र्नयखु्ि 

र्लइएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

४९ पसु ०१ िोरम्यान (िह-४) पदमा 
कायिरि कृष्णकुमार भण्डारी 

नेपाल विद्यिु 
प्रार्धकरण, जनसाधन 

विभाग 

झठु्ठा शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
पेश गरी र्नयखु्ि 

र्लइएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

५० पसु ०१ कायािलय सहयोगी राधा वकसन 
थारु 

नेपाल विद्यिु 
प्रार्धकरण, जनसाधन 

विभाग 

झठु्ठा शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
पेश गरी र्नयखु्ि 

र्लइएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

५१ पसु ०१ ख्शख्क्षका र्िलमाया गरुुङ जनख्शश ुकल्याण 
प्राथर्मक विद्यालय, 

जोरपोिरी, िनहुाँ 

झठु्ठा शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
पेश गरी र्नयखु्ि 

र्लइएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

५२ पसु ०१ ि.मालपोिअर्धकृि कुशध्िज 
ित्री,ना.स.ु शम्भनुारायण 

राजभण्डारी, ना.स.ु 
अनन्िराजसत्याल, नापी 

कायािलय धाददङ्गका ित्कालीन 
सभेक्षक विश्व कुमार िस्नेि 
रअर्मन भीम प्रसाद शे्रष्ठ िथा 
जग्गा धनी नान ुअर्धकारी र 

अशोक अर्धकारी 

मालपोि कायािलय, 

धाददङ्ग 

सरकारी शे्रस्िा 
गैरकानूनी रुपमा 
सच्याई, नक्सासमेि 
िढाई सरकारी, 

साििजर्नक सम्पख्ि 
हार्ननोक्सानी गरेको 

९,०४,५०० अन्य 

५३ पसु ०१ रख्जष्ट्रार िलुिहादरु शे्रष्ठ, आर्थिक 
प्रशासन प्रमिु रूपा र्संघाची 
अग्रिाल, र्सर्नयर कलकि द्वय 
चन्र कुमार मगर र रमेश 

कुमार िर्ििडा 

िी.पी. कोइराला 
स्िास््य विज्ञान 
प्रर्िष्ठान, धरान 

विल भरपाई नरािी 
भौचरसमेि नउठाई 
प्रर्िष्ठानको रकम 
वहनार्मना गरेको 

५५०,००० आर्थिक 
वहनार्मना 

५४ पसु ०१ नायि सबु्िा नारायणराज र्मश्र 
र कायािलय सहयोगी भाईकाजी 

गौिम 

भरू्मसधुार िथा मालपोि 
कायािलय, भिपरु 

मोही लगि कट्टा गने 
प्रयोजनका लार्ग घसु 

रकम माग 

४०,००० रङ्गहेाि 

५५ मख्ससर 
३० 

मालपोि अर्धकृि रामिाि ु
मण्डल 

भरू्मसधुार िथा मालपोि 
कायािलय र्सरहा 

सेिाग्राहीको नाममा 
कायम हनु आएको 
िलु्ने र्नणियसवहिको 

माग भएको 
कागजािहरु उपलब्ध 
गराउन आनाकानी गदै 

घसु माग 

५,००,००० रङ्गहेाि 

५६ मख्ससर 
२७ 

म्यानेख्जङ डाइरेक्टर र्िनोद 
कुमार भजेूल, िसन्ि शे्रष्ठ, िधु्द 
िामाङ, अजय नगजी पररयार र 
प्रहरी जिान रमेश र्संह विष्ट 

गोल्डेन लाइट ट्राभल 
एण्ड टुसि प्रा.र्ल., 

काठमाडौं 

जापान जान ेश्रम 
स्िीकृर्िको काम र्छटो 
गररददने भनी घसु माग 

२२,००० रङ्गहेाि 
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५७ मख्ससर 
२७ 

प्रमिुभन्सार अर्धकृि 
कृष्णिहादरु िस्निे, र्नजको 

श्रीमिी सर्ििा 
गौली,जेठाननर्िनकुमार 

गौली,र्नजको श्रीमिी सकुन्िला 
गौली र छोरा शलुभ गौली 

िािोपानी भन्सार 
कायािलय, र्सन्धपुाल्चोक 

साििजर्नक पदमा िहाल 
रहाँदा गैरकाननुी रुपमा 

आजिन गरेको 

१०,५६,९१,६०९।९१ अकुि सम्पख्ि 

५८ मख्ससर 
२७ 

ि.प्रमिु भन्सार अर्धकृि 
कृष्णिहादरु िस्निे 
रनविनकुमार गौली 

विराटनगर भन्सार 
कायािलय, मोरङ 

विदेशिाट सामान 
आयाि र्नयािि गने 

क्याररङ व्यिसायीसाँग 
आयाि गरीएका 

सामानहरु भन्सारिाट 
छुटाउन ेप्रयोजनको घसु 

माग 

१७,००,००० रङ्गहेाि 

५९ मख्ससर 
२७ 

लेिापाल रत्नशे्वर र्ििारी लखु्म्िनी िौद्ध 
विश्वविद्यालय, केन्रीय 
कायािलय, रुपन्देही 

कायािलयसाँग सम्िख्न्धि 
विर्भन्न सामग्री आपूर्िि 
गरेिापि रकम भिुानी 

ददने प्रयोजनाथि 
कर्मसनको लार्ग घसु 

र्लएको 

२५,००० रङ्गहेाि 

६० मख्ससर 
२७ 

िडा अध्यक्ष उमेशकुमार साह मोरङ, जहदा 
गाउाँपार्लका िडा नं. १ 

सडक र्नमािण योजनाको 
सम्झौिा गरी 

कायािन्ियन लगायि 
कायिमा सहजीकरण 
गरीददन्छु भनी 

सेिाग्राहीसाँग घसु माग 

२१,००० रङ्गहेाि 

६१ मख्ससर 
२६ 

नायि सवु्िा रोसकाजी जस्पाउ मालपोि कायािलय 
काभ्रपेलाञ्चोक 

िररद र्िक्री भएको 
जग्गाधनी प्रमाणपूजाि 
र्लने प्रयोजनको लार्ग 
गएका सेिाग्राहीसाँग घसु 

र्लएको 

२०,००० रङ्गहेाि 

६२ मख्ससर 
२२ 

लेिा अर्धकृि कमलप्रसाद 
दाहाल,प्रशासन सहायक पदमा 
कायिरि िेजनारायण चौधरी, 
परीक्षाथी जानकुा आलेमगर र 

वहरा कटुिाल 

र्त्रभिुन विश्वविद्यालय, 

परीक्षा र्नयन्त्रण 
कायािलय, िल्ि ु

परीक्षाथीहरुसाँग रकम 
र्लई उिरपखु्स्िकाहरु 
साटिेर गरी परीक्षाको 
पररणाममा िेरिदल 

गरेको 

- अन्य 

६३ मख्ससर 
१८ 

नर्सिङ छैठौं कल्पना पौडेल ख्जल्ला स्िास््य 
कायािलय पाल्पा 

नक्कली र्िल भरपाई पेश 
गरी सरकारी रकम 
भ्रष्टाचार गरेको 

८१,००० आर्थिक 
वहनार्मना 

६४ मख्ससर 
१७ 

नायि सवु्िा सरु्धरकुमार िड्का सिोच्च अदालि 
काठमाडौं 

मदु्दालाई सहज िनाउने, 
पेशी र्छटो राख्िददन ेर 
धरौटीमा छुटाइददन े

भनी घसु/ररसिि िापि 
माग 

२,५९,००० रङ्गहेाि 

६५ मंर्सर 
१६ 

ख्शक्षक टेकमान थापा गरुू जजरु माध्यर्मक 
विद्यालय रक्षाचौर, दाङ 

नक्कली शैख्क्षक 
योग्यिाको प्रमाणपत्र 

पेश 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

६६ मख्ससर 
१६ 

ि.र्स.र्ड.ई. ददनेश अयािल, लेिा 
अ. ख्जिनाथ पोख्रले, इ. 

राजकुमार यादि रसख्न्जिकुमार 
साह, संचालक सरेुशलाल शे्रष्ठ, 

र्डर्भजन सडक 
कायािलय, जनकपरु 

ठेक्काको िोलपत्रमा 
केरमेट गरी सच्याएको 

१८,५०,४४० अन्य 
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गोपाल शे्रठ र मोहनप्रसाद 
यादि 

६७ मख्ससर 
१६ 

ि.सभेक्षक उपेन्र दास, सभेक्षक 
योगेन्र प्रसाद यादि, कपलेश्वर 
राम, शकुदेि यादि, जग्गाधनी 
रमेश कुमार शे्रष्ठ र आसमा 

िािनु, गैर कमिचारी रमेशप्रसाद 
साह, हाल जग्गाधनी ऐजलु 
मंसरुी, विवि सरािलु,अहमद 
हसेुन र राईिुनिािनु 

नापी कायािलय, सनुसरी सरकारी जग्गाको 
नक्साको धसाि मेटाई 

ब्यख्ि र्िशेषको नाममा 
जग्गा िढ्न ेगरी र्मसाई 

भ्रष्टाचार गरेको 

६,००,००० अन्य 

६८ मख्ससर 
१५ 

इख्न्जर्नयर महेन्र महजिन लर्लिपरु 
महानगरपार्लका िडा 

नं. २८ 

घर र्नमािण सम्पन्न 
पिाि प्रमाणपत्र 

र्लनको लार्ग र्सिाररस 
ददन 

१०,००० रङ्गहेाि 

६९ मख्ससर 
१५ 

िडा सख्चि रामएकिाल प्रसाद 
यादि र कायािलय सहयोगी 

ददनेश हजरा 

ख्जल्ला िारा, 
आदशिकोििाल 
गाउाँपार्लका 

िृद्ध भिा िथा विधिा 
भिासमेि वििरण 
गरेिापि प्रत्येक 

व्यख्िसाँग घसु रकम 
र्लएको 

१२,६४८ रङ्गहेाि 

७० मख्ससर 
१५ 

सहायक रख्जष्ट्रार टंकिहादरु 
भट्टराई र सेिाग्राही सरु्नल 

आचायि 

कम्पनी रख्जष्ट्रारको 
कायािलय र्त्रपरेुश्वर 

काठमाडौं 

कम्पनी अध्यािर्धक 
गने कामको लार्ग घसु 

माग गरी र्लएको 
ददएको 

२०,००० रंगेहाि 

७१ मख्ससर 
१५ 

सहायक रख्जष्ट्रार र्सिाराम 
िड्का 

कम्पनी रख्जष्ट्रारको 
कायािलय र्त्रपरेुश्वर 

काठमाडौं 

कम्पनी सम्िन्धी 
प्रशासर्नक कामको 

र्सलर्सलामा कायािलयमा 
आएका सेिाग्राहीको 

काम गरेिापि 

२०,००० रंगेहाि 

७२ मख्ससर 
१३ 

संचार्लका सोममाया राई ख्जल्ला काठमाडौँ, टोिा 
नगरपार्लका, िडा नं. 
५ मा रहेको आगमन 

िुडल्यान्ड एण्ड 
गेष्टहाउस 

होटल चेकजााँच गने 
क्रममा र्डउटीमा 

िवटएका प्रहरीलाई घसु 
ददन िोजेको 

५०,००० रंगेहाि 

७३ मख्ससर 
१३ 

ि. िडा सख्चि विष्ण ुप्रसाद 
भण्डारी 

ख्जल्ला र्सन्धलुी, साविक 
जलकन्या गाउाँ विकास 
सर्मर्िको कायािलय 

विर्भन्न शीषिकमा 
विर्नयोख्जि रकम 
वहनार्मना गरेको 

५८,३२९ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

७४ मख्ससर 
१२ 

शािा अर्धकृि शकु्रप्रसाद 
भट्टराई िथा प्रर्िर्नर्धहरू वकरण 

देउला, गणेशकुमार के.सी. 
िड्का,सरेुश छुस्याकी र उिम 

विक्रम शाही 

यािायाि व्यिस्था 
कायािलय मोटरसाइकल 
गजुुिधारा काठमाण्डौं 

मोटरसाइकलनामसारी 
गने प्रयोजनका लार्ग 
सनािि गरर ददएिापि 
ररकख्न्डसन हाउसको 
सम्पकि कायािलयमा गई 

विर्भन्न 
प्रर्िर्नर्धहरुमािि ि 
घसु/ररसिि माग 

३,००० रङ्गहेाि 

७५ मख्ससर 
११ 

सूचक धमेन्रकुमार झा रावष्ट्रय अनसुन्धान 
ख्जल्ला कायािलय, सप्तरी 

भारििाट सामान 
ल्याउन भन्सार िथा 
सरुक्षा र्नकायसाँग 
सहजीकरण गररददने 

भनी घसु/ररसिि माग 

५,००० रङ्गहेाि 

७६ मख्ससर ि.अध्यक्ष देिराज ढकाल, मोहन कन्या माध्यर्मक विद्यालयमा भिन र ७,३०,००६।१६ आर्थिक 
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१० प्रधानाध्यापक दीपकप्रसाद 
ज्ञिाली र ि.प्रधानाध्यापक 
केशलक्ष्मी शे्रष्ठ र ि. सि-
इख्न्जर्नयर रामस्िरुप चौधरी 

विद्यालय पाल्पा पिािल र्नमािण कायिको 
लार्ग आएको िजेट 
अर्नयर्मििा गरी 
भ्रष्टाचार गरेको 

अर्नयर्मििा 

७७ मख्ससर 
१० 

नायिसबु्िा मदनप्रसाद गपु्ता र 
र्नजकी श्रीमिी ररिा देिी¸ 

छोराहरु विदक्कगपु्ता र रवक गपु्ता¸ 
अन्य व्यख्िहरु कवििा कुमारी¸ 
र्नरजकुमार गपु्ता¸ राजेशकुमार 

गपु्ता¸ जगुलुी प्रसाद र 
जगिनारायण यादि 

मालपोि कायािलय 
र्समरा 

गैरकानूनी सम्पख्ि 
आजिन गरेको 

१४¸८१¸८९¸०२३ अकुि सम्पख्ि 

७८ मख्ससर 
१० 

प्रहरी नायि र्नरीक्षक 
जटाशंकरप्रसाद कलिार 

प्रहरी चौकी 
गञ्जभिानीपरु,िारा 

सेिाग्राहीले िररद 
गरेका िाद्यान् न 
सामानहरु र्िक्री 
वििरण गदाि द:ुि 
हैरानी नददन ेिथा 
सहजिा गररददने 
प्रयोजनको लार्ग 
घसु/ररसिि माग 

६०,००० रङ्गहेाि 

७९ मख्ससर 
९ 

ि.सहायक प्रमिु ख्जल्ला 
अर्धकारी दगुािदि पौडेल, नायि 

सवु्िा चन्रदेिठाकुर, िडा 
अध्यक्ष गजेन्रप्रसाद कुमी र 

ममिाकुमारी गपु्ता 

ख्जल्ला प्रशासन 
कायािलय पसाि 

गलि कागजािको 
आधारमा गैरनेपालीलाई 
िंशजको आधारमा 
नागररकिा प्रमाणपत्र 

ददएको 

- अन्य 

८० मख्ससर 
९ 

ि.सहायक प्रमिु ख्जल्ला 
अर्धकारी दगुािदि पौडेल, 

प्रशासकीय अर्धकृि 
सदनकुमारकणि, नायि सवु्िा 
चन्रदेि ठाकुर, िडा अध्यक्ष 
शेष अव्िास, सिरुन िािनु 

रआररि हसेुन 

ख्जल्ला प्रशासन 
कायािलय पसाि 

गलि कागजािको 
आधारमा गैरनेपालीलाई 
िंशजको आधारमा 
नागररकिा प्रमाणपत्र 

ददएको 

- अन्य 

८१ मख्ससर 
९ 

ि.शािाअर्धकृि केदारप्रसाद 
गौिम, ि.शािा प्रिन्धक 
भरििहादरु िार्नयााँ, 

सम्झनापोिरेल गौिम, जेनी शे्रष्ठ 
गौिम, समुन भजेुल, सूयििहादरु 
र्लम्ि,ु सन्दीपगपु्ता र कृष्णहरर 

थापा 

कृवष विकास िैंक 
शािा कायािलय स्ियम्भ ू

गैरकानूनी ििरिाट 
रकम र्नकाली नेपाल 

सरकारलाई 
हार्ननोक्सानी परु् याएको 

३३,९३,००,००० आर्थिक 
अर्नयर्मिा 

८२ मख्ससर 
८ 

उपसख्चि आनन्द केशरी 
पोिरेलसवहि ३८ जना 

यािायाि व्यिस्था 
कायािलय, सिारी चालक 
अनमुर्िपत्र प्रदेश नं.३ 

लर्लिपरु 

प्रयोगात्मक परीक्षामा 
िेल भएकाको नर्िजा 

िेलिाट पास 
िनाईपरीक्षाको पररणाम 

िेरिदल गरी 
स.चा.अ.प. जारी 

गरेको, जारी गररएका 
स.चा.अ.प.कोराजि 
नर्लई चहुािट गरेको 

१३,६५,८०० आर्थिक 
अर्नयर्मिा 

८३ मख्ससर 
६ 

सि-इख्न्जर्नयर सख्न्दप पौडल र 
जे.र्स.भी. चालक र्िक्रम िस्निे 

ख्शक्षा विकास 
र्नदेशनालय प्रदेश नं. 
५ िटुिल रुपन्देही 

विद्यालयकोभिन र्नमािण 
कायि सम्पन्न भई 

अख्न्िम वकस्िा िापिको 

१,२०,००० रङ्गहेाि 
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िााँकी रकम 
विद्यालयकोिािामा 

र्नकासा गने 
र्सलर्सलामा रकमको 

िागेर्नङ गरी 
घसु/ररसिि माग 

८४ मख्ससर 
६ 

नायि सवु्िा रमेशकुमार िड्का ख्जल्ला अदालि पख्िम 
रुकुम 

दाख्िला पजुीको 
कागजाि उपलब्ध 

गराउन ुपनेमा नगराई 
विर्भन्न िरिहानामा 

रकमको िागेर्नङ गरी 
घसु/ररसिि माग 

१५,००० रङ्गहेाि 

८५ मख्ससर 
५ 

प्रहरी जिान ददपक चौधरी ख्जल्ला कन्चनपरु, 

ईलाका प्रहरी कायािलय 
गड्डाचौकी 

सेिाग्राहीलेभारिको 
िनिासा िजारिाट 

मालसामान क्याररङ गने 
क्रममा भन्सार 

र्िररसकेपिाि पर्न 
सामान र्भत्र्याउन 

सहजीकरण गरी ददन े
प्रयोजनाथि भनी 
घसु/ररसििमाग 

५,००० रङ्गहेाि 

८६ मख्ससर 
४ 

ख्शक्षक संगीिा कुमारी महिो श्री रावष्ट्रय प्राथर्मक 
विद्यालय, साविक लक्ष्मी 
र्निास गा.वि.स. िडा 

नं. ८ धनषुा 

नक्कली अध्यापन 
अनमुर्ि पत्र पेश गरी 
प्राथर्मक िहको राहि 
कोटामा ख्शक्षक पदमा 

र्नयखु्ि र्लएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

८७ मख्ससर 
४ 

का. प्रमिु नविनचन्र 
झा,भण्डारण शािाका इन्चाजि 
ददलचन्र राई र अर्सस्टेण्ट 

िगेन्र िस्निे 

साल्ट टे्रर्डङ कपोरेशन 
र्लर्मटेड अंचल 

कायािलय, विराटनगर 

गोदामहरुमा भएको 
रासायर्नक मल 

अर्नयर्मििा गरेको 

१९,०७,३५० आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

८८ मख्ससर 
४ 

ित्कालीन अध्यक्ष पूणििासी 
यादि (अवहर) 

जनिा माध्यर्मक 
विद्यालय सकु्रौली, 

निलपरासीका विद्यालय 

नक्कली शैख्क्षक 
योग्यिाको प्रमाणपत्र 

पेश गरी अध्यक्ष पदमा 
र्नयखु्ि र्लएको 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

८९ मख्ससर 
२ 

प्रहरी सहायक र्नरीक्षक 
िृजेशप्रसाद चौधरी 

अस्थायी प्रहरी पोष्ट, 

कठुधार, महोिरी 
नेपाल-भारिसीमा 

िजारिाट घरमा प्रयोग 
गने ननु, िेल, ख्चनी 

लगायिका सामानहरु 
िररद गरील्याउने 

क्रममा उि सामानहरु 
ल्याउन सहज 
गराइददन्छु भनी 
घसु/ररसिि माग 

३२,१०० रङ्गहेाि 

९० मख्ससर 
२ 

ि. उप-सम्पादक िासदेुि 
पोिरेल र ि. प्रमिु िैकुण्ठ 

प्रसाद थपर्लया 

गोरिापत्र संस्थान, 

धमिपथ र र्त्रभिुन 
विश्वविद्यालयक,परीक्षा 
प्रशासन महाशािा, 

काठमाडौं 

र्मर्लमिोमा नक्कली 
शैख्क्षक योग्यिाको 
प्रमाणपत्र पेश 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

९१ मख्ससर 
२ 

ि. िााँटिाला मदन प्रसाद गपु्ता मालपोि कायािलय, पसाि र्लख्िि पास गदाि 
लाभकर नर्लएको, एउटै 

७७,८६,८१६ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1351
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1351
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1351
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1351
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1351
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1351
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1378
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1358
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1358
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1358
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1358
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1358
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1358
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1376
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1344
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1344
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1344
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1344
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1344
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1344
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1344
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1344
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1344
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1374
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1373
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1373
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1373
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1373
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1372
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1372
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1369
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1369
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1334
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1334
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1334
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1334
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1334
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1334
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1334
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1334
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1334
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1368
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1368
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1368
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1367


नम्िर रािी 
विर्भन्नरख्जषे्ट्रशन पास 

गरेको, र्लख्िि 
रख्जषे्ट्रशनमा भएको 

थैली रकम घटाई कम 
मूल्यकोथैली कायम 
गरी राजश्व रकम 
वहनार्मना गरेको 

९२ मख्ससर 
१ 

जेलर ख्चरख्ञ्जिी थापा र र्नजकी 
श्रीमिी गोमा कटे्टल थापा 

कारागार कायािलय 
र्भमिेदी, मकिानपरु 

गैरकानूनी सम्पख्ि 
आजिन 

१,१३,६०,४१०।९५ अकुि सम्पख्ि 

९३ काख्िक 
२८ 

िररदारद्वयसूयिप्रसाद र्मश्रर 
दगुािप्रसाद चौधरी 

भरू्मसधुार िथा मालपोि 
कायािलय िौर्लहिा 

कवपलिस्ि ु

जग्गा मोही नामसारी 
गरी ददने कायिका लार्ग 

र्मलेमिो गरी 
सेिाग्राहीसाँग 

घसु/ररसिि माग 

६,००० रङ्गहेाि 

९४ काख्िक 
२७ 

प्रधानाध्यापक नरिहादरु रािल श्री किल कटेश्वर 
प्रा.वि., छर्ििन, डोटी 

नक्कली शैख्क्षक 
योग्यिाको प्रमाणपत्र 

पेश 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

९५ काख्िक 
२७ 

इख्न्जर्नयर (करार) संिोषकुमार 
चौधरी 

महाराजगंज 
नगरपार्लका,नगर 
कायिपार्लकाको 

कायािलय, महाराजगंज, 

कवपलिस्ि ु

नक्कली शैख्क्षक 
योग्यिाको प्रमाणपत्र 

पेश 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

९६ काख्िक 
२६ 

िररदार प्रकाश पौडेल र 
लेिापढी व्यिसायीमनहरी 

भट्टराई 

मालपोि कायािलय 
लेिनाथ, कास्की 

जग्गा नामसारी गरी 
ददने कायिका लार्ग 

र्मलेमिो गरी 
सेिाग्राहीसाँग 

घसु/ररसिि माग 

१२,००० रङ्गहेाि 

९७ काख्िक 
२० 

सख्चि लोकराज िराल साविक ख्जल्ला विकास 
सर्मर्िको कायािलय, 

झापा 

नक्कली शैख्क्षक 
योग्यिाको प्रमाणपत्र 

पेश 

- शैख्क्षक प्रमाण-
पत्र 

९८ काख्िक 
२० 

सशस्त्र प्रहरी सहायक हिल्दार 
ज्ञानेन्र कुमार मौयि 

सशस्त्र प्रहरी िल, िेस 
क्याम्प सेमरी, 

निलपरासी (िदिघाट 
ससु्िा पख्िम) 

व्यख्िगि घरायसी 
प्रयोजनका लार्ग चावहने 
सामान ओसार-पोसारमा 
सहजीकरण गरी ददन े
भनी सेिाग्राहीसाँग 
घसु/ररसिि माग 

७०,००० रङ्गहेाि 

९९ काख्िक 
२० 

सशस्त्र प्रहरी र्नरीक्षक रर्िन्र 
काकी, सशस्त्र सहायक हिल्दार 
ज्ञान िहादरु चौधरी, सशस्त्र 
प्रहरी जिान रर्िराम चौधरी 

सशस्त्र प्रहरी िल 
र्ि.ओ.पी. भजनी 

कैलाली 

भारिको स्थानीय 
िजारिाट मालसामान 
क्याररङ गरी ल्याउन े
क्रममा भन्सार शलु्क 
र्िररसके पिाि पर्न 

सेिाग्राहीसाँग 
घसु/ररसिि माग 

२०,००० रङ्गहेाि 

१०० काख्िक 
१८ 

इख्न्जर्नयर ददनेश कुमार पाठक, 

लेिापढी व्यिसायी जयराम 
र्िर्मख्ल्सना र कन्सल्टेन्सीका 
ओभरर्सयर प्रशान्ि चौधरी 

ख्जल्ला काठमाडौं टोिा 
नगरपार्लका 

घरको र्नमािण सम्पन्न 
प्रमाणपत्र िनाउनका 
लार्ग सेिाग्राहीसाँग 
घसु/ररसिि माग 

५,००,००० रङ्गहेाि 

१०१ काख्िक 
१४ 

चालक विजमोहन यादि र 
विरीदेि महिो 

ख्जल्ला अदालि र्सरहा अदालिमा विचारार्धन 
लाग ुऔषधसम्िन्धी 

१,१०,००० रङ्गहेाि 
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मदु्दा र्मलाई ददन्छु भनी 
सेिाग्राहीसाँग 

घसु/ररसिि माग 

१०२ काख्िक 
०७ 

प्रधानाध्यापक रर्िन्रप्रसाद मौयि 
र कायािलय सहयोगी राम 

कुमार लोर्नया 

श्री िालज्योर्ि मा.वि. 
र्िसनपरु कवपलिस्ि ु

ख्शक्षक र्नयखु्िमा 
सहजीकरण गने 
प्रयोजनको लार्ग 
सेिाग्राहीसाँग 

घसु/ररसिि माग 

४०,००० रङ्गहेाि 

१०३ काख्िक 
०७ 

र्सर्नयर ईलेख्क्ट्रर्सयन 
रुपकप्रसाद गरुागाई 

यािायाि ब्यिस्था 
कायािलय साना ठुला 

सिारी ३ नम्िर प्रदेश, 

लर्लिपरु 

र्िद्यिुीय सिारी 
साधनहरुको िाटो 

इजाजि पत्रका लार्ग 
सेिाग्राहीसाँग 

घसु/ररसिि माग 

६०,००० रङ्गहेाि 

१०४ काख्िक 
०७ 

सिेक्षक सन्िोष भण्डारी नापी कायािलय कास्की जग्गा नापजााँच िथा 
क्षते्रिल छुट्याउन े

कायि गररददन ेिहानामा 
सेिाग्राहीसाँग 

घसु/ररसिि माग 

१०,००० रङ्गहेाि 

१०५ काख्िक 
०७ 

प्रहरी नायि र्नरीक्षक 
ख्िमिहादरु ख्ज.सी. 

ईलाका प्रहरी कायािलय 
मंगलापरु रूपन्देही 

र्िमा र्सिाररस गररददन े
प्रयोजनको लागी 
सेिाग्राहीसाँग 

घसु/ररसिि माग 

१५,००० रङ्गहेाि 

१०६ काख्िक 
०७ 

प्रधानाध्यापक सख्चन्र कुमार 
कापर, सहायक प्रधानाध्यापक 

मर्नर र्मयााँ, विद्यालय 
व्यिस्थापन सर्मर्िका अध्यक्ष 
जर्मल र्मयााँ अंसारी िथा 

सदस्यहरुईर्लयास र्मयााँ अंसारी 
र जर्मल र्मयााँ 

ख्जल्ला पसाि, नेपाल 
रावष्ट्रय आधारभिू 
विद्यालय, िीरगञ्ज 
महानगरपार्लका 

करारमा ख्शक्षक 
र्नयखु्ि गररददने भनी 

सेिाग्राहीसाँग 
घसु/ररसिि रकम माग 

१,००,००० रङ्गहेाि 

१०७ काख्िक 
०७ 

कायािलय सहयोगी अजुिन कुमार 
मण्डल 

भरू्मसधुार िथा मालपोि 
कायािलय राजविराज, 

सप्तरी 

मोही जग्गाको िााँडिााँट 
सम्िन्धी मदु्दाको लगि 

कट्टा गररददन े
प्रयोजनका लार्ग 
सेिाग्राहीसाँग 

घसु/ररसिि माग 

२,००० रङ्गहेाि 

१०८ काख्िक 
०५ 

अध्यागमनअर्धकृि कमल प्रसाद 
पराजलुी¸ मनहरी िराल, ददनेश 

के.एम., िोरण पराजलुी, 
चक्रिहादरु शे्रष्ठ, मनोज कुमार 
पोिरेल, जगददशचन्र नेपाली, 

र्िजय सापकोटा, शैलेन्र ढकाल, 

र्िरर्सङ्ग भण्डारी, पदम प्रसाद 
िजगाईँ, कम््यटुर 

अपरेटरहरुरोशन गौिम र भोज 
प्रकाश न्यौपाने 

अध्यागमन कायािलय 
र्त्रभिुन विमानस्थल 

काठमाण्डौ 

अनार्धकृि ििरले 
Entry Pass गराएको 

२४,८०,००० अन्य 

१०९ काख्िक 
०५ 

ि.ख्जल्लाख्शक्षा अर्धकारी 
धनप्रसाद पोिरेल, लेिापाल 

निराज भण्डारी, 
विद्यालयव्यिस्थापन सर्मर्िका 
अध्यक्ष िेजमन प्रसाद यादि, 

ख्जल्ला ख्शक्षा कायािलय, 

िारा 
सरकारी रकम 

वहनार्मना 
१,३९,९६२।५२ आर्थिक 

अर्नयर्मििा 
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र्नर्मि प्रधानाध्यापकराजवकशोर 
चौधरी, इख्न्जर्नयर िसन्ि र्नर्ध 
र सि-इख्न्जर्नयर ददर्लपकुमार 

जैसिाल 

११० काख्िक 
०४ 

िडा सख्चि कददरिाि ुदेिान कटहररया नगरपार्लका 
िडा नं.८ 

सरकारी रकम 
वहनार्मना 

१२,५६,२७५ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

१११ काख्िक 
०४ 

सहायक पााँचौ मनोजकुमार झा २ नं. प्रदेश 
मतुयमन्त्रीको कायािलय 

जनकपरु 

सरकारी रकम 
वहनार्मना 

३,५९,१३८ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 

११२ काख्िक 
०१ 

अध्यक्ष नरिहादरु गरुूङ र 
कोषाध्यक्ष कृष्ण िहादरु गरुूङ 

ग्रामीण विकास समाज, 

धरमपानी, िनहुाँ 
विद्यिुीकरणको लार्ग 
र्नकासा भएको रकम 

वहनार्मना 

१९,४०,९२६।८९ आर्थिक 
अर्नयर्मििा 
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आर्थिक िषि २०७६/०७७ को मार्सक वििरण 

सी.नं. मदु्दाको वकर्सम 

(आरोप-पत्र) 
मवहना जम्मा 

साउन भदौ असोज कार्िक मख्ससर पसु माघ िागनु चैि िैशाि जेठ असार 

१. अकुि सम्पख्ि ० ० ० ० ३ १ * 
     

* ४ 

२. आर्थिक वहनार्मना ७ १० २३ ४ ७ १५ * 
     

* ६६ 

३. शैख्क्षक प्रमाण-पत्र १ ५ ४ ३ ४ १३ * 
     

* ३० 

४. रंगेहाि आरोप-पत्र २१ ३४ १२ १२ १९ २१ * 
     

* ११९ 

५. अन्य आरोप-पत्र ० ० १ १ ५ ४ * 
     

* ११ 

जम्मा आरोप-पत्र २९ ४९ ४० २० ३८ ५४ * 
     

* २३० 

 

र्िर्भन्न आर्थिक िषिमा कारिाही गरेका मदु्दाहरुको वििरण 

आरोप-पत्र मवहना जम्मा 
साउन भदौ असोज कार्िक मख्ससर पसु माघ िागनु चैि िैशाि जेठ असार 

आ.ि. २०७६/०७७ २९ ४९ ४० २० ३८ ५४ * * * * * * * २३० 

आ.ि. २०७५/०७६ २४ २६ २८ २३ १९ १७ २५ ३६ ३२ २९ ४३ ४९ ३५१ 

आ.ि. २०७४/०७५ १५ १५ ९ १४ ११ १४ १० ९ ५ १९ ४२ ३० १९२ 

 



अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग द्वारा रङ्गेहाि पक्राउ परेका व्यख्िहरुको वििरण 

आर्थिक िर्ि २०७६/०७७ (२०७६ कार्ििकदेख्ि पसुसम्म) 

र्स.नं. पक्राउ 
र्मर्ि 

आरोपी व्यख्ि आरोपी व्यख्िको 
कायािलय 

आरोप रकम रु. पक्राउ गने 
कायािलय 

१. पसु 
२९ 

प्रहरी जिान लोग बहादरु 
िड्का 

महानगरीय ट्राविक 
प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर 

र्ियटुीमा िवटएको अिस्थामा सेिाग्राहीसँग 
मोटरसाइकलको कागजाि मागीलाइसन्स 
रािी कुनै ख्िट नददई र्मलाउनसु भनी घसु 

र्लएको 

२,००० टंगाल 

२. पसु 
२८ 

सभेक्षक ददनेशकुमार 
साह 

मोरङ ख्जल्ला नापी 
कायािलय बेलिारी 

जग्गा नापी गरी र्समाङ्कन गररददने 
प्रयोजनका लार्ग सेिाग्राहीसँग घसु रकम 

माग 

७,००० ईटहरी 

३. पसु 
२७ 

लेिा अर्धकृि र्बष्णहुरी 
पिुासैनी 

पूिािधार विकास 
कायािलय ३ नं. प्रदेश 

लर्लिपरु 

सिक र्नमािण कायिको लार्ग टेण्िर सम्झौिा 
भई काम हुँदै गदाि मोविलाइजेस्न पेस्की 
र्लनका लार्ग आएका सेिाग्राहीसँग घसु 

रकम माग 

२२,००० टंगाल 

४. पसु 
२३ 

िररदार नेत्र बहादरु 
िौधरी 

भरू्मसधुार िथा 
मालपोि कायािलय 

निलपरासी (बदािघाट-
ससु्िा पख्िम) 

मोही जग्गा बािँिािँ गररददन ेप्रयोजनको 
लार्ग घसु रकम माग 

४०,००० बटुिल 

५. पसु 
२२ 

नायि सबु्बा रामेश्वर 
कुइकेल र लेिापढी 
ब्यिसायी श्रीराम 

सापकोटा 

मालपोि कायािलय 
सािँ,ु काठमािौं 

दृष्टी बन्दकको र्लिि पास गरे िापि घसु 
रकम माग 

२,००० टंगाल 

६. पसु 
२१ 

सहायक िन अर्धकृि 
आनन्दप्रसाद साह 

ििई सि-र्िर्भजन िन 
कायािलय बददिया 

काठको लगि ियार गरीददए िापि घसु 
रकम माग 

१०,००० नेपालगंज 

७. पसु 
२१ 

सभेक्षक रामनरेश 
पासिान 

नापी कायािलय, िीरगञ्ज, 

पसाि 
जग्गा हालसार्बक गरर पनुः नापीको 

जग्गाधनी प्रमाणपजुाि बनाइददन ेभनी घसु 
रकम माग 

७५,००० हेटौिा 

८. पसु 
२१ 

अध्यक्ष कुिेर थापा र 
कोर्ाध्यक्ष मोहनबहादरु 

र्संह 

कैलाली ख्जल्ला 
र्सद्धनाथ सामदुावयक 
िन उपभोिा सर्मर्ि 

सामदुावयक िन अन्िगिि पने कार्निोला 
पलु नख्जकबाटसेिाग्राहीसँग माटो ख्झकेको 
र्बर्यमा जे.र्स.भी. र टेक्टरलाई र्नयन्त्रणमा 

र्लईसरकारी र्नयम र्बपरीि आिूिशुी 
जे.र्स.भी. र टेक्टर छोिन भनी घसु रकम 

माग 

१,६०,००० कन्िनपरु 

९. पसु 
१९ 

इख्न्जर्नयर नविनकुमार 
साह र सि-इख्न्जर्नयर 
विरेन्रकुमार साह 

सिक र्िर्भजन 
कायािलय, लहान र्सराहा 

रुपनी राजविराज कुनौली सिक आयोजना 
र्नमािणको अख्न्िम बील भिुानी र्लने 
क्रममा विर्भन्न बहाना बनाई घसु रकम 

माग 

१५,९६,००० बददििास 

१०. पसु 
१९ 

र्नर्मत्त र्िर्भजन प्रमिु 
विनोद साह 

सिक र्िर्भजन 
कायािलय, लहान र्सराहा 

रुपनी राजविराज कुनौली सिक आयोजना 
र्नमािणको अख्न्िम बील भिुानी र्लने 
क्रममा विर्भन्न बहाना बनाई घसु रकम 

माग 

३,००,००० बददििास 

११. पसु 
१५ 

िररदार लर्लिा रोकाया मालपोि कायािलय 
कन्िनपरु 

जग्गा पास गररददने र पास हनु नसके 
रकम वििाि गराई ददन्छु भनी आलटाल 
िथा वढलाससु्िी गरी उि काम गररददए 

िापि घसु रकम माग 

१,५०,००० कन्िनपरु 

१२. पसु 
१४ 

सशस्त्र प्रहरी जिान 
सख्िि नारायण विश्वास 

मोरङ ख्जल्ला BOP 

बिरी िेश 

भारिबाट प्याज ल्याउने कायिमा सहजीकरण 
गररददने प्रयोजनका लार्ग सेिाग्राहीसँग घसु 

रकम माग 

५,५०० इटहरी 

१३. पसु कम्प्यटुर अपरेटर िीरगञ्ज उपभोिा सर्मर्िले सम्पन्न गरेको कामको १५,००० हेटौिा 
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१४ (करार) राकेशकुमार 
जैसिाल 

महानगरपार्लका नगर 
कायिपार्लकाको 

कायािलय, िीरगञ्ज पसाि 

भिुानी गररददए बापि सेिाग्राहीसँग पटक-
पटक घसु/ररसिि रकम माग 

१४. पसु 
१२ 

अम्बेया िािनु बीरगन्ज 
महानगरपार्लका ििा 

नं. २ 

भन्सार छलेर आयाि गरेको लत्ता कपिा 
र्नयन्त्रणमा र्लए पिािसो सामानहरू 
छुटाइददनका साथै आगामी ददनमा 

सहजीकरण गररददने भनी घसु/ररसििरकम 
माग 

२८,००० हेटौिा 

१५. पसु 
११ 

प्रहरी हिल्दार राज ुशे्रष्ठ इलाका प्रहरी 
कायािलय, उलािबारी 

काठ िर्नििरको कारोबारमा सहजीकरण 
गररददने भन्दै सेिाग्राहीसँग घसु/ररसिि 

माग 

८,००० ईटहरी 

१६. पसु 
१० 

सशस्त्र प्रहरी र्नरीक्षक 
िेजबहादरु जोरा र 

सशस्त्र प्रहरी सहायक 
हिल्दार र्बरेन्रप्रसाद 

िौधरी 

ख्जल्ला रुपन्देही ख्स्थि, 

विष्णपुरुा सशस्त्र प्रहरी 
बेसक्याम्प 

घरायसी मालसामान ओसारपसारमा 
सहजीकरण गररददने भनी र्बर्भन्न बहाना 

बनाई घसु/ररसिि माग 

६,००० बटुिल 

१७. पसु 
१० 

लेिा अर्धकृि ख्शिकुमार 
ख्घर्मरे र लेिापाल कुिेर 

के.सी. 

ख्जल्ला लर्लिपरु 
महालक्ष्मी नगरपार्लका 

सूिना/र्बज्ञापन गरेकोमा ददएको भिुानी 
रकम िापि घसु/ररसिि माग 

३०,००० टंगाल 

१८. पसु ९ लेिा अर्धकृि रमेश 
काकी 

पशसेुिा विभाग 
हररहरभिन लर्लिपरु 

कायािलयसँग सम्बख्न्धि सूिना र्बज्ञापन 
पर्त्रकामा प्रकाख्शि गररददए पिाि भिुानी 

ददएको रकमबाट घसु/ररसिि माग 

८,५०० टंगाल 

१९. पसु ९ कम्प्यटुर अपरेटर 
(करार) निीनकुमार र्संह 

घरेल ुिथा साना उद्योग 
कायािलय मलंगिा, 

सलािही 

उद्योग दिाि गनि सहजीकरण गराई ददन्छु 
भनी सेिाग्राहीसँग घसु/ररसिि माग 

७०,००० बददििास 

२०. पसु ९ नायि सवु्िा बवुद्ध प्रकाश 
न्यौपाने र लेिापाल 

विनोद शमाि 

रुपन्देही ख्जल्ला 
अदालि 

धरौटी रकम वििाि ददने प्रयोजनका लार्ग 
सेिाग्राहीसँग घसु/ररसिि माग 

२,००० बटुिल 

२१. पसु ५ प्रहरी नायब र्नरीक्षक 
कार्लिरण पंख्जयार र 

ख्जल्ला धनरु्ा 
जनकपरुधाम उ.म.न.पा. 

ििा नं. ८ बस्न े
विजयप्रसाद साह 

ईलाका प्रहरी कायािलय 
, यज्ञभरू्म धनरु्ा 

सिारी दघुिटनामा क्षर्िपूर्िि ददलाई ददए 
बापि घसु/ररसिि माग 

१५,००० बददििास 

२२. पसु ४ अध्यक्ष गोपाल र्िस्िा 
मगर र लेिनदास 
रविन्रप्रसाद यादि 

ख्जल्ला निलपरासी 
रामग्राम न.पा. ििा 

नं.१८ 

सेिाग्राहीको नािा प्रमाख्णि, घर/गोठ बाटो 
प्रमाख्णि र सेिा टहल िथा और्धी 

उपिारको र्सिाररस गररददने प्रयोजनका 
लार्ग 

२,००,००० बटुिल 

२३. पसु ३ श्यामकुमार शे्रष्ठ इलाका प्रहरी कायािलय 
हररिन सलािही 

मोटरसाइकलले पछार्िबाट ठक्कर ददई 
दघुिटना भएको सम्बन्धमापीर्िि पक्षसँग 
र्मलापत्र गराई और्र्ध उपिारको हकमा 

र्बमा दाबीको लार्ग र्सिाररसगरी पाउँ भनी 
घसु ददन िोजेको 

१०,००० बददििास 

२४. पसु २ प्रहरी जिान सरोजकुमार 
यादि 

ख्जल्ला प्रहरी कायािलय 
बारा 

घरेल ुमददरा र्बक्री वििरणमा सहजीकरण 
गररददने भनी घसु माग 

१५,००० हेटौिा 

२५. पसु २ जहरुददन िेली ििा प्रहरी कायािलय 
िार्लङ, स्याङजा 

प्रहरी र्नररक्षकको कायिकक्षमा गई गोरु 
व्यापार गनि सहयोग गनुिपयो भन्दै 

रु.१५,०००।–(पन्र हजार) ददएको 

१५,००० पोिरा 

२६. पसु १ प्रमिु प्रशासक श्री 
नारायण िौधरी र उप-

गठुी संस्थान र्त्रपरेुश्वर, 

काठमािौं 
ख्जल्ला काठमािौं का.म.न.पा. ििा नं. १ 

ख्स्थि जग्गासम्बन्धी गठुी संस्थानमा 
- टंगाल 
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प्रशासक जयप्रसाद रेग्मी िर्लरहेको मदु्दाको सम्बन्धमा गठुीको जग्गा 
गठुीमैकायम गनिको लार्ग घसु/ररसिि 
र्लएको िथा वििािसमेि गरेको भन्न े
सूिनाकोआधारमा अनसुन्धानको लार्ग 

२७. मंर्सर 
२५ 

प्रहरी र्नरीक्षक जय 
नेपाल थापा 

महानगरीय अपराध 
महाशािा, काठमािौं 

ख्जल्ला अदालि काठमािौंबाट पक्राउ पजुी 
जारी भई प्रर्ििादीउपर काननु बमोख्जम 
पक्राउ गनुि पनेमा सो नगरी ठगी भएको 

रकम असलु उपरगराउने बािािरण र्मलाई 
ददए िापि सेिाग्राहीसँग घसु माग 

४०,००० टंगाल 

२८. मंर्सर 
२५ 

र्िर्भजन प्रमिु 
(र्स.र्ि.ई.) रिुकुमार 

शे्रष्ठ र इख्न्जर्नयर र्नरोज 
महजिन 

र्िर्भजन सिक 
कायािलय प्यठुान 

सेिाग्राहीबाट सिक र्नमािण भइरहेको 
कामको भिुानीको लार्गरर्नङ र्बल पेश 
गरेकोमा कामको मूल्याङ्कन गदाि र्नमािण 
सम्पन्न भएको कामकोवििरण कम गरी 

घटाई बाकँी रर्नङ र्बलको भिुानीको लार्ग 
घसु रकम माग 

२०,००,००० टंगाल 

२९. मंर्सर 
२४ 

नायि सबु्बा नबोनाथ 
र्मश्रा 

ख्जल्ला सप्तरी महादेिा 
गाउँपार्लका ििा नं.६ 

जन्मदिाि प्रमाण-पत्र बनाईददने प्रयोजनका 
लार्ग घसु रकम माग 

२,००,००० ईटहरी 

३०. मंर्सर 
२४ 

प्रहरी नायब र्नरीक्षक 
राजेशकुमार र्संह र प्रहरी 
जिान मनोजकुमार यादि 

ख्जल्लासलािही, 
प्रहरीिौकी र्त्रभिुन 

नगर 

भारिीय र्समा नाकाबाट नेपालििि  घरायसी 
सामान र्भत्र्याउन ेकाममा सहज गराई ददने 

भनी घसु रकम माग 

५०,००० बददिबास 

३१. मंर्सर 
२२ 

प्रहरी नायब र्नरीक्षक 
हेमन्ि के.सी. 

ईलाका प्रहरी कायािलय 
िलुसीपरु दाङ 

साििजर्नक मदु्दा िलेको व्यख्िलाई 
छुटाइददए िापि घसु रकम माग 

७,००० नेपालगंज 

३२. मंर्सर 
१९ 

प्रहरी सहायक र्नरीक्षक 
श्यामकुमार दाहाल 

र्स.आर.र्भ. 
केशर्लयामागि 

विराटनगर, मोरङ 

सेिाग्राहीलाई अनािश्यक द:ुि हैरानी ददई 
र्बर्भन्न िाद्य सामग्रीहरु ओसारपोसारमा 

सहख्जकरण गररददन ेप्रयोजनको लार्ग घसु 
माग 

७,००० ईटहरी 

३३. मंर्सर 
१८ 

नायब सबु्िा नारायणराज 
र्मश्र र कायािलय 

सहयोगी भाईकाजी गौिम 

भरू्मसधुार िथा 
मालपोि कायािलय 

भिपरु 

मोही लगि कट्टा गने प्रयोजनका लार्ग 
सेिाग्राहीसँग घसु माग 

४०,००० टंगाल 

३४. मंर्सर 
१७ 

प्रहरी सहायक र्नरीक्षक 
नर्बनकुमार झा 

ट्राविक प्रहरी पोष्ट 
महेन्रनगर धनरु्ा 

वट्रपरको सम्पूणि कागजाि हुँदा हुँदै पर्न 
र्बर्भन्न बहाना बनाई सेिाग्राहीसँग घसु माग 

१,००० बददििास 

३५. मंर्सर 
१४ 

इख्न्जनीयर र्त्रलोक जोशी शहरी विकास िथा 
भिन र्नमािण र्बभाग 
संघीय आयोजना 
कायािन्ियन ईकाइ 
धनगढी, कैलाली 

भिन र्नमािण ठेक्का सम्झौिाको रर्नङ र्बल 
ियार र म्याद थप लगायिका काम गरर 

ददए बापि 

२,५०,००० कन्िनपरु 

३६. मंर्सर 
१३ 

प्रहरी र्नरीक्षक 
रामवकशोर साह 

ख्जल्ला प्रहरी कायािलय 
सलािही 

ठगी सम्बन्धी उजरुी परेको र सो र्मलाई 
ददने भनी सेिाग्राहीसँग घसु/ररसिि माग 

९०,००० बददििास 

३७. मंर्सर 
१२ 

ििा सख्िि ददनेश 
बास्कोटा 

गोकणेश्वर नगरपार्लका 
ििा नं. ५, काठमािौं 

घर जग्गा एकीकृि सम्पख्त्त कर र्िने र 
व्यिसाय दिाि गने प्रयोजनका लार्ग 
सेिाग्राहीसँग घसु/ररसिि माग 

२५,००० टंगाल 

३८. मंर्सर 
०९ 

अर्मन सखु्शल बढुाथोकी 
र सेिाग्राही ज्ञानबहादरु 

काकी 

नापी कायािलय, सािँु, 
काठमािौं 

जग्गाको टे्रस नक्सा बनाई ददए िापि 
घसु/ररसिि र्लन ेददन ेक्रममा र्नयन्त्रणमा 

४,००० टंगाल 

३९. मंर्सर 
०८ 

लेिापाल रत्नशे्वर र्ििारी लखु्म्बनी बौद्ध 
विश्वविद्यालय, लखु्म्बनी 

कायािलयसँग सम्बन्धी विर्भन्न सामाग्री 
आपरु्िि गरेिापि रकम भिुानी ददन े

प्रयोजनाथि कर्मसनको लागी सेिाग्राहीसगँ 
घसु माग 

२५,००० बटुिल 

४०. मंर्सर 
०६ 

मालपोि अर्धकृि 
रामबाब ुमण्िल 

भरू्मसधुार िथा 
मालपोि कायािलय 

सेिाग्राहीको नाममा कायम हनु आएको 
िलु्ने र्नणियसवहिको माग भएको 

५,००,००० बददििास 
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र्सरहा कागजािहरु उपलब्ध गराउन आनाकानी 
गदै घसु रकम माग 

४१. मंर्सर 
०५ 

ईलेख्क्ट्रक हेल्पर (िह 
२) राजदेि महिो कोइरी 

नेपाल विद्यिु प्रार्धकरण 
कलैया वििरण शािा, 

बारा 

नया ँविद्यिु र्मटर जिान गनिको लार्ग 
र्सिाररस गरी ददन ेभनी सेिाग्राहीसँग घसु 

रकम माग 

९,००० हेटौिा 

४२. मंर्सर 
०४ 

नायब सबु्िा रोशकाजी 
जसपाउ 

मालपोि कायािलय 
धरु्लिेल, काभ्र े

जग्गा धनी प्रमाण पजुाि र्लन ेप्रयोजनका 
लार्ग मालपोि कायािलय गएका 
सेिाग्राहीसँग घसु रकम माग 

२०,००० टंगाल 

४३. मंर्सर 
०३ 

गेष्टहाउस संिार्लका 
सोममाया राई 

आगमन िुिल्यान्ि 
एण्ि गेष्टहाउस, टोिा 
नगरपार्लका, काठमािौं 

र्िउटीमा िवटएका प्रहरीलाई घसु/ररसिि 
ददन क्रममा पक्राउ 

५०,००० म.न.प्र.ििृ, 

महराजगञ्ज, 

काठमािौं 
४४. मंर्सर 

०३ 

इख्न्जर्नयर महेन्र महजिन लर्लिपरु 
महानगरपार्लका ििा 

नं. २८ 

घरको र्नमािण सम्पन्न पिाि र्नमािण सम्पन्न 
प्रमाण-पत्र र्लनका लार्ग घसु रकम माग 

१०,००० टंगाल 

४५. मंर्सर 
०३ 

कायििाहक ििाअध्यक्ष 
उमेशकुमार साह 

मोरङ ख्जल्ला जहदा 
गाउँपार्लका ििा नं. 

१ 

ग्राभेल सिक र्नमािण योजनाको सम्झौिा 
गरी कायािन्ियन लगायिका कायिमा 

सहख्जकरण गरी ददन ेभर्न घसु रकम माग 

२१,००० इटहरी 

४६. काख्त्तक 
२८ 

शािाअर्धकृि शकु्रप्रसाद 
भट्टराई,ररकख्न्िसन 

हाउसका प्रर्िर्नर्धहरु 
वकरण देउला, उत्तम 

र्बक्रम शाही, रमेशकुमार 
के.सी. िड्का र सरेुश 

छुस्याकी 

यािायाि व्यिस्था 
कायािलय मोटरसाइकल 

काठमािौं 

मोटरसाइकल पास गनि सहज गरी ददन े
भनी घसुरकम र्लन ेददन ेक्रममा र्नयन्त्रणमा 

३,००० टंगाल 

४७. काख्त्तक 
२७ 

सूिक धमेन्रकुमार झा राविय अनसुन्धान 
विभाग, ख्जल्ला 
कायािलय, सप्तरी 

भन्सार नाकाबाट सामान ल्याउन 
सहजीकरण गरी ददन ेभनी सेिाग्राहीबाट 

घसु/ररसिि माग 

५,००० इटहरी 

४८. काख्त्तक 
२७ 

शािा प्रबन्धक आलोक 
कुमार र िररष्ठ सहायक 

रामबाब ुमहिो 

कृवर् सामग्री कम्पनी 
र्लर्मटेि, शािा 

कायािलय जनकपरु 

र्बक्री नभई बाकँी रहेको विर्भन्न जािका 
धानहरु र्ललाम र्बक्री प्रवक्रयामा 

अर्नयर्मििा गरेको 

६८,००० बददिबास 

४९. काख्त्तक 
२४ 

नायब सवु्बा रमेशकुमार 
िड्का 

ख्जल्ला अदालि पख्िम 
रुकुम, मरु्सकोट 

अदालिबाट िैसला भईसकेको मदु्दामा 
मालपोि कायािलयलाई जग्गादाख्िल िारेज 

दिाि पजुी उपलब्ध गराउनको लार्ग 
सेिाग्राहीसँग घसु/ररसििमाग 

१५,००० सिेुि 

५०. काख्त्तक 
१४ 

प्रहरी नायब र्नरीक्षक 
जटाशंकरप्रसाद कलिार 

ख्जल्ला बारा, प्रहरी 
िौकी गञ्जभिानीपरु 

भारिबाट मालसामान ल्याउन सहज गराई 
ददने भनी सेिाग्राहीसँग घसु/ररसिि माग 

६०,००० हेटौिा 

५१. काख्त्तक 
०९ 

सि-ईख्न्जर्नयर सख्न्दप 
पौिेल र िालक र्बक्रम 

बस्नेि 

ख्शक्षा र्बकास 
र्नदेशनालय प्रदेश नं. 
५ बटुिल रुपन्देही 

विद्यालयको भिन र्नमािण कायि सम्पन्न भई 
अख्न्िम वकस्िािापिको बाकँी रकम 
र्बद्यालयको िािामा र्नकासा गने 

र्सलर्सलामा र्बर्भन्नबहानामा सेिाग्राहीसगँ 
घसु/ररसिि माग 

१,२०,००० बटुिल 

५२. काख्त्तक 
०६ 

प्रहरी जिान ददपक 
िौधरी 

ईलाका प्रहरी कायािलय 
गड्डािौकी, कन्िनपरु 

बजारहरूमा ब्यबसायीहरूको माग बमोख्जम 
भारिको स्थानीय बजारबनबासाबाट 

मालसामान क्यारीङ गरर ल्याउने क्रममा 
भन्सार शलु्क र्िरर सकेपश्याि पर्न शलु्क 
बाहेकको रकम सेिाग्राहीसँग घसु/ररसिि 

माग 

५,००० कन्िनपरु 

५३. काख्त्तक 
०३ 

िररदार प्रकाश पौिेल र 
लेिापवढ 

व्यिसायीमनोहरर भट्टराई 

मालपोि कायािलय 
लेिनाथ, कास्की 

सेिाग्राहीकोजग्गा नामसारी गररददने समेि 
विर्भन्न बहानामा र्मलेमिो गरी घसु/ररसिि 

माग 

१२,००० पोिरा 
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र्बर्भन्न आर्थिक िर्िमा कारिाही गरेका वििरण 

रङ्गहेाि कारबाही मवहना जम्मा 
साउन भदौ असोज कार्िक मख्ससर पसु माघ िागनु िैि िैशाि जेठ असार 
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अनुसूचि ४ 

(सूिना अचिकारीसंग सिूना माग गने ढांिा) 
ममति : ........................................ 

श्रीमान ्सूिना अचिकारीज्यू 

अख्तियार दरुुपयोग अनुसन्िान आयोग,  

टङ्गाल, काठमाण्डौं | 

 

विषय : सूचनाको प्रमाणित प्रततलिपि िाउँ भन्ने बारे | 

 

महोदय,  

उपयुकु्ि सम्बन्िमा म/हामी तनिेदकलाई त्यस कायाुलयमा रहेका िपमसलमा उख्ललखिि वििरण, 
िथ्याङ्क िथा सूिना मेरो/हाम्रो..................................... प्रयोजनको लाचग आिश्यक परेको जानकारी गराउन 
िाहन्छु | उक्ि सूिना नेपालको संवििान को िारा २७ िथा सूिनाको हक सम्बख्न्ि ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ 
अनुसार ति सूिनाको प्रमाखणि प्रतिमलवप उपलब्ि गराई ददनुहुन म/हामीले उजुरी दिाु गदाु प्राप्ि गरेको तनस्सा 
र नागररकिा प्रमाण पत्रको फोटोकपी संलग्न रािी यो तनिेदन गदुछु/गदुछौ :- 

तिलसि 

१. .............................................................................................................................. | 
 

२. .............................................................................................................................. | 

माचथ उललेखिि सुिनाको प्रतिमलवप तछटो भन्दा तछटो उपलब्ि गराउनु हुन अनुरोघ गदुछु | उख्ललखिि सूिना 
उपलब्ि गराउंदा लाग्ने कानून बमोख्जमको शुलक बुझाउन ियार छु | 

 

      तनिेदक 

        दस्ििि :-                      

     पूरा नामथर :- 

पत्रािार गने ठेगाना : -  

       फोन नं. :- 

         इमेल:- 
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