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अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

टगालं, काठमाडौं । 

अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन 

 फागनु, २०७६  

 

यस अंकमा 

 उजरु्ी दताा र् कार्बाहीको ष्ट्रववर्ण 

 र्ङ्गहेात कार्बाही तथा मदु्दा दायर् ष्ट्रववर्ण 

 २०७७ माघ देख्ख चैत्र सम्म र्ङ्गेहात पक्राउ पनेहरुको ष्ट्रववर्ण  

 २०७७ माघ देख्ख चैत्र सम्म दायर् मदु्दाहरुको ष्ट्रववर्ण 

 २०७७ माघ देख्ख चैत्र सम्म आयोगबाट पनुर्ावेदन ष्ट्रववर्ण 

 माननीय प्रमखु आयकु्त र् आयकु्तहरुको पदभार् ग्रहण सम्पन्न  

 भ्रष् टाचार् तनयन्त्रण र् सशुासन प्रवर्द्ान सम्वन्धी अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम 

सम्पन् न 

 आयोगबाट भएको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी अन्य कायाको ष्ट्रववर्ण 

 आम्दानी खचा तथा आतथाक कार्ोबार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण 

 अनसूुचीहरु 
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जम्मा उजरु्ीको संतया 

 

 

 

 

 

उजरु्ीको क्षेत्रगत ख्स्थतत 

सम्पादकीय 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार् 
तनयन्त्रण गर्ी सशुासन कायम गनाका लातग 
स्थाष्ट्रपत  संवैधातनक आयोगको रुपमा र्हेको छ। 

सावाजतनक पद धार्ण गरे्का व्यख्क्तले अख्ततयार्को 
दरुुपयोग गर्ी भ्रष्टाचार् गरे्को सम्बन्धमा 
छानतबन,अनसुन्धान, तहष्ट्रककात एवं अतभयोजन 
गने ख्जम्मेवार्ी यस आयोगलाई संवैधातनक रुपमा 
प्रत्याभतू भएको छ। 

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

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

 

क्रमश... 

   बर्ा १६ अंक ४                                                                                                                                      जेठ , २०७८ 

 

सदाचार् तनष्पक्षता तनतभाकता 

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

सख्चव श्री तोयम र्ाया      : अध्यक्ष 

सहसख्चव श्री नार्ायण प्रसाद रर्साल       : सदस्य 

उपसख्चव श्री वेदप्रसाद भण्डार्ी   : सदस्य 

शाखा अतधकृत श्री र्ाम प्रसाद आचाया  : सदस्य 

शाखा अतधकृत श्री सञ्जय अतधकार्ी  : सदस्य 

माननीय प्रमखु आयकु्त 

प्रमे कुमार् र्ाई 

 

 

श्रीमान ्सख्चव 

तोयम र्ाया 
 

 आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय आयकु्त 

ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवाल 

 

माननीय आयकु्त 

जय बहादरु् चन्द 
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सम्पादकीय 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गर्ी सशुासन कायम गनाका लातग स्थाष्ट्रपत  
संवैधातनक आयोगको रुपमा र्हेको छ ।सावाजतनक पद धार्ण गरे्का व्यख्क्तले अख्ततयार्को दरुुपयोग 
गर्ी भ्रष्टाचार् गरे्को सम्बन्धमा छानतबन,अनसुन्धान, तहष्ट्रककात एवं अतभयोजन गने ख्जम्मेवार्ी यस 
आयोगलाई संवैधातनक रुपमा प्रत्याभतू भएको छ। 

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

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

यस आ.व. को तेस्रो तै्रमातसक अवतधसम्म आयोगमा 11203 वटा उजरु्ी परे्को साथै अख्घपलो 
आतथाक वर्ामा फर्छ्यौट हनु बाुँकी र्हेका  8200 गर्ी कुल 19403 वटा उजरु्ी मातथ छानतबन 
एवं अनसुन्धान गनुापने अवस्था र्हेकोमा यस तै्रमातसक अवतधसम्म कुल 9193 वटा उजरु्ी 
फर्छ्यौट भई १०,210 वटा उजरु्ी फर्छ्यौट हनु बाुँकी र्हेको छ ।फर्छ्यौटको अवस्था हेदाा कुल 
उजरु्ीको 47.38 प्रततशत उजरु्ीहरू फर्छ्यौट भएका छन।्आयोगबाट चाल ु आ.व को तेस्रो 
तै्रमातसक अवतधमा 40 वटा आर्ोप-पत्र ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् गरर्एको तथयो । अतभयोजनतफा  
40 वटा मदु्दामाफा त 218 जनालाई प्रततवादी बनाई तबगो रु ३,८१,१०,९७,६४४.९७ को 
मागदाबी तलईएको तथयो। साथै उक्त अवतधमा रं्गेहात कार्बाहीतफा  20 वटा कार्बाहीबाट 36 
जनालाई तनयन्त्रणमा तलई जम्मा रु. ४१,१२,८५०।- जफत भएको छ। यस अवतधमा सम्मातनत 
ष्ट्रवशेर् अदालतबाट प्राप्त 39 वटा फैसलामध्ये 26 वटा फैसलामा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको 
छ । आयोगमा परे्का उजरु्ीलाई प्रदेशगतरूपमा हेदाा सबैभन्दा बढी  उजरु्ी प्रदेश नं २ को र्हेका 
छन।् हाल आयोगमा छानतबन एवं अनसुन्धानमा र्हेका उजरु्ीमध्ये २4.62 प्रततशत उजरु्ी प्रदेश नं 
२ मा र्हेका संघीय, प्रादेख्शक तथा स्थानीय तहका कायाालयहरूका र्हेका छन।् त्यसैगर्ी उजरु्ीको 
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क्षेत्रगत ख्स्थततले संघीय मातमला (स्थानीय तह समेत) अन्तगातका उजरु्ी आयोगमा सबैभन्दा बढी 
पने गरे्को देखाएको छ। कुल उजरु्ीको ३2.25 प्रततशत उजरु्ी यही क्षेत्र अन्तगातका र्हेका 
छन।्  

आम नागरर्कमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगप्रतत ठूलो भर्ोसा र्हेको छ। तर् यस महान 
अतभयानमा आयोगको एक्लो प्रयास मात्र पूणा बन्न सक्दैन। तसथा आयोगको यस अतभयानमा नेपाल 
सर्कार्का सबै तनकायहरू, सावाजतनक सेवा प्रदायकहरू, सर्ोकार्वाला तनकायहरू एवं प्रवरु्द् 
नागरर्क समाजले स्वयम ्आ-आफ्नो ठाउुँबाट भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणमा हातेमालो गदै आउने ददनमा थप 
सशक्त र् प्रभावकार्ी भतूमका तनभाउन जरुर्ी छ। तब मात्र हामीले चाहेको 'समरृ्द् नेपाल, सखुी 
नेपाली' को नार्ालाई सफलीभतू बनाउन सक्दछौँ । 

अन्त्यमा, आयोगले गदै आएका कायाक्रमहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गदै आउनहुनुे 
सबैप्रतत हाददाक आभार् सष्ट्रहत धन्यवाद ज्ञापन गदाछौं । आफ्नो नख्जक भएका भ्रष् टाचार्जन्य घटना 
वा आफूले थाहा पाएका भ्रष् टाचार्का सूचनाहरू सदाझै आफूलाई पायक पने आयोगका 
कायाालयहरूमा ददन र् असल नागरर्कको कताव्य तनवााह गना हामी सबैमा हाददाक अनरु्ोध गदाछौं । 
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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को कायाान्वयनको लातग प्रकाख्शत 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत कायाहरूको आ.व. २०७७/७८ को 
तेस्रो (माघ - चैत्र) तै्रमातसक प्रगतत 

जेठ, २०७८ 

१.उजरु्ी र् फर्छ्यौट  

यस आयोगमा आतथाक वर्ा २०७७/७८ को तेस्रो तै्रमातसक अवतधसम्म भ्रष्टाचार् सम्बन्धी परे्का नयाुँ उजरु्ी 
11203 वटा र् अख्घपलो आतथाक वर्ामा ख्जम्मेवार्ी सरे्र् आएका उजरु्ी 8200 वटा गर्ी जम्मा 
१9,४03 वटा उजरु्ीमध्ये तेस्रो तै्रमातसक अवतधसम्म जम्मा 9,193 वटा उजरु्ी फर्छ्यौट भई चाल ुआ.व. 
को तेस्रो तै्रमातसक अवतधसम्म उजरु्ीको अनपुातमा 47.38 प्रततशत प्रगतत हातसल भएको छ । आयोगमा 
परे्का उजरु्ीमध्ये आयोगले गरे्को कार्बाहीबाट तेस्रो तै्रमातसक अवतधमा  ८8 वटा उजरु्ी ष्ट्रवस्ततृ 
अनसुन्धानमा गएको, 397 वटा उजरु्ी मातहत कायाालयहरुमा पठाइएको, 460 वटा उजरु्ी कार्बाहीका 
लातग सम्बख्न्धत कायाालयमा पठाइएको, 311 वटा उजरु्ी सोसुँग सम्बख्न्धत अको उजरु्ीसुँग गातभएको र् 
26,५6 वटा उजरु्ी तामेलीमा पठाइएको छ। आयोगमा परे्को उजरु्ी संतया, सो उपर् आयोगले कार्बाही 
एवं फर्छ्यौट गर्ी फर्छ्यौट हनु बाुँकी उजरु्ीको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः  

 

१.१आयोगमा र्हेको कुल उजरु्ी फर्छ्यौट तथा बाुँकीको ष्ट्रववर्ण  

ष्ट्रववर्ण 

आ.ब. 
२०७7/७8 

मा 
उजरु्ी संतया 
  
  

फर्छ्यौंट जम्मा 
फर्छ्यौंट 

  
  

फर्छ्यौंट 

हनु 

बाुँकी 
  

ष्ट्रवस्ततृ 

अनसुन्धान 
आयोगबाट तामेली 

आयोग 
मातहतका 
सम्बख्न्धत 

कायाालयहरु
मा प्रषे्ट्रर्त 

  

कार्वाहीको 
लातग अन्य 
कायाालयमा 

लेख्ख 
पठाएको 

अन्य 

उजरु्ीमा 
गातभएको 

  तामेली 
सझुाव 
सष्ट्रहत 
तामेली 

      

दोश्रो तै्रमातसक 
अवतधसम्मको 

जम्मा 
१५४१० २०३ ३३५२ १८८ ५३५ ३२० ६८३ ५२८१ १०१२९ 

तेस्रो तै्रमातसक 
अवतधको 
जम्मा 

3993 88 2508 148 397 460 311 3912 10210 

तेस्रो तै्रमातसक 
अवतधसम्मको 

जम्मा 

19403 291 5860 336 932 780 994 9193 10210 

 

१.२ कायाालयगत उजरु्ीको अवस्था 
आतथाक वर्ा २०७७।0७८ को तेस्रो तै्रमातसकमा ष्ट्रवतभन् न माध्यमहरूबाट आयोगको केन्र तथा मातहत 
कायाालयहरूमापनाआएका तथा अख्घपलोआतथाक वर्ाबाट ख्जम्मेवार्ी सरे्का उजरु्ीहरू देहायको तातलका तथा 
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रे्खाख्चत्रमा स्पष् ट पारर्एको छ सो अनसुार् बढी उजरु्ीहरू अथाात ्4६.५९% उजरु्ी आयोगको टंगालख्स्थत 
कायाालयमा र्हेका छन ्। मातहत कायाालयहरूमध्ये आयोगको कायाालय, बददाबासमा 1२.१६% उजरु्ीहरु 
र्हेका छन ्। सबैभन्दा कम उजरु्ीहरू भन ेआयोगको सम्पका  कायाालय, नेपालगञ्जमा 3.४९% र्हेका छन।् 

 

आयोगमा र्हेका उजरु्ीको संतयात्मक ख्स्थततः 
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अ.द.ुअ.आ., 
टंगालको 
जम्मा 

आयोगको 
कायाालय, 
इटहर्ी  

आयोगको 
कायाालय, 
बददाबास 

आयोगको 
कायाालय, 
हेटौंडा  

आयोगको 
कायाालय, 
पोखर्ा  

आयोगको 
कायाालय, 
बटुबल  

आयोगको 
सम्पका  
कायाालय, 
नेपालगंज 

आयोगको 
कायाालय, 
सखेुत 

आयोगको 
कायाालय, 
क  चनपरु् 

9040

1869
2359

851 844 1073
678

1102
1587

 

 

 
कायाालय 

 

उजरु्ीको संतया 
कुल  
उजरु्ी 
संतया 

कुल 
फर्छ्यौट 
भएको  
उजरु्ी संतया 

उजरु्ी 
प्रततशत 

गत आ.व.को 
ख्जम्मेवार्ी सरे्को 
जम्मा उजरु्ी संतया 

चाल ु आ.व.को 
जम्मा उजरु्ी 
संतया 

अ.द.ुअ.आ. टंगाल २७७९ ६२६१ ९०४० ६०६२ ४६.५९ 
आयोगको कायाालय, इटहर्ी  १०४८ ८२१ १८६९ ५२४ ९.६३ 
आयोगको कायाालय, बददाबास १५०८ ८५१ २३५९ ५५६ १२.१६ 
आयोगको कायाालय, हेटौंडा  ४१८ ४३३ ८५१ ३४१ ४.३९ 
आयोगको कायाालय, पोखर्ा  ४२७ ४१७ ८४४ १९८ ४.३५ 
आयोगको कायाालय, बटुबल  ३९५ ६७८ १०७३ ४८० ५.५३ 
आयोगको सम्पका  कायाालय, 
नेपालगंज 

३२० ३५८ ६७८ २४२ ३.४९ 

आयोगको कायाालय, सखेुत ४६७ ६३५ ११०२ ३२७ ५.६८ 
आयोगको कायाालय, क  चनपरु् ८३८ ७४९ १५८७ ४६३ ८.१८ 
जम्मा 8200 ११२०३ १९४०३ ९१९३ 100 
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१.३ के्षत्रगत उजरु्ीको संतया 
सबैभन्दा बढी उजरु्ी संघीय मातमलाको (स्थानीय तहसमेत) 3२.२५%, ख्शक्षाको १५.९३ र् भतूम 
प्रशासनको ९.३७% र्हेका छन ् । त्यस्तै, वन तथा वातावर्णको ४.९६%, स्वास््य तथा जनसंतयाको 
3.7४%, गहृ प्रशासनको ३.०७६%, भौततक पूवााधार् तथा यातायातको 3.८३%, ऊजाा, जलस्रोत तथा 
तसंचाइको 3.०५६% उजरु्ीहरू र्हेका छन ्।त्यस्तै अथा तथा र्ाजस्व के्षत्रसुँग २.०५६%, नक्कली शैख्क्षक 
प्रमाणपत्रतफा  ५.९७%, गैर्कानूनी सम्पख्ि आजानतफा  3.२४  % र् अन्य के्षत्रका उजरु्ी 12.47% र्हेको 
छ ।  

क्षते्रगत उजरु्ीको संतया 
 

क्र.सं.       उजरु्ीको क्षते्र 

गत आ.व.बाट 
ख्जम्मेवार्ी 
सरे्का 

आ.व. 
२०७७।७८ 
मा दताा भएका  

जम्मा 
उजरु्ीको 
संतया 

कुल 
फछयौट 

संतया 
उजरु्ी प्रततशत 

1. 
संघीय मातमला 

(स्थानीय तहसमेत) 
२५१६ ३७४३ ६२५९ २८७१ ३२.२५ 

2. 
ख्शक्षा (स्थानीय 
तहसमेत) 

१४५४ १६३८ ३०९२ १३५६ १५.९३ 

3. भतूम प्रशासन ७९२ १०२७ १८१९ ८२० ९.३७ 

4. वन तथा वातावर्ण ३६३ ६०१ ९६४ ४९३ ४.९६ 

5. 
स्वास््य तथा 
जनसंतया 

२७४ ४५२ ७२६ ४२३ ३.७४ 

6. गहृ प्रशासन ९६ ५०१ ५९७ ४५४ ३.०७६ 

7. 
भौततक पूवााधार् 
तथा यातायात 

३३० ४१४ ७४४ ३५८ ३.८३ 

8. 
ऊजाा, जलस्रोत 
तथा तसंचाइ 

२४८ ३४५ ५९३ २७५ ३.०५६ 

9. अथा १४१ २५८ ३९९ २६७ २.०५६ 

10. 
नक्कली शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

९५३ २०६ ११५९ २०८ ५.९७ 

11. 
गैर्कानूनी सम्पख्ि 

आजान 
१९४ ४३६ 630 ३३१ ३.२४ 

12. अन्य क्षेत्र ८३९ १५८२ २४२१ १३३७ १२.४७ 

 
जम्मा ८२०० ११२०३ १९४०३ ९१९३ १०० 
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उजरु्ी परे्का क्षते्रहरूको ख्स्थततः 
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जम्मा उजरु्ीको संतया 

 

१.४ तीन तहका सर्कार्को प्रदेशगत उजरु्ीको अवस्था 
संघीय, प्रदेश र् स्थानीय सर्कार् मातहतका सर्कार्ी तथा सावाजतनक तनकायहरूमा प्रदेशगत उजरु्ीको आधार्मा 
ष्ट्रवश् लेर्ण गदाा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सर्कार्का तनकाय ष्ट्रवरूर्द् बष्ट्रढ उजरु्ी परे्को देख्खन्छ त्यसपतछ क्रमशः 
संघीय र् प्रदेश सर्कार्का तनकायहरू ष्ट्रवरुर्द् उजरु्ी परे्का छन ्तथाष्ट्रप बाग्मती प्रदेशमा भन ेसंघीय सर्कार्का 
तनकाय ष्ट्रवरूर्द् सबभन्दा बष्ट्रढ उजरु्ी परे्का साथै सूदरु् पख्श् चम प्रदेशमा संघीय सर्कार्का तनकायष्ट्रवरुर्द् भन्दा 
प्रदेश सर्कार्का तनकाय ष्ट्रवरुर्द् उजरु्ी बढी परे्को देख्खन्छ । समग्रमा सबैभन्दा बढी उजरु्ी तथा स्थानीय 
सर्कार्का तनकाय ष्ट्रवरुर्द्का सबैभन्दा बष्ट्रढ उजरु्ी पतन प्रदेश नं २ मा परे्को देख्खन्छ । 

 
संघीय, प्रदेश र् स्थानीय सर्कार्का ष्ट्रवरूर्द् परे्का उजरु्ीको प्रदेशगत संतया 

क्र.सं प्रदेश संघ प्रदेश स्थानीय तह कुल जम्मा प्रततशत 

1 1 637 332 1187 2156 12.43 

2 2 1696 210 2363 4269 24.62 

3 बाग्मती 2686 225 952 3863 22.28 

4 गण्डकी 463 164 640 1267 7.30 

5 लखु्म्वनी 732 398 1178 2308 13.31 

6 कणााली 373 314 731 1418 8.18 

7 सूदरु् पख्श् चम 309 602 1141 2052 11.83 
 प्रदेशगत जम्मा 6896 2245 8192 17333 100 
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क्र.सं प्रदेश संघ प्रदेश स्थानीय तह कुल जम्मा प्रततशत 

 अन्य(गैर्कानूनी सम्पख्ि, झठुा 
शैख्क्षक प्रमाणपत्र, ष्ट्रवश् वष्ट्रवद्यालय 
आदद) 

2070  - -  2070 

  
 कुल जम्मा 8966 2245 8192 19403   

 
तीन तहका सर्कार्का प्रदेशगत उजरु्ीको प्रवतृतः 

 
 

१.५ कायाालयगतरुपमा उजरु्ीको फर्छ्यौट 

यस आ.व.को तेस्रो तै्रमातसक अवतधसम्मको उजरु्ी फर्छ्यौटको अवस्था हेदाा आयोगको कायाालय टंगालले 
सबैभन्दा बढी ६०६२ वटा उजरु्ी फर्छ्यौट गरे्को छ जनु कुल उजरु्ीको ६७.०६ प्रततशत हो । सबैभन्दा 
कम उजरु्ी फर्छ्यौट प्रततशत आयोगको कायाालय पोखर्ाको २३.४६ प्रततशत र्हेको छ।समग्र आयोगको 
उजरु्ी फर्छ्यौटको अवस्थालाई देहायबमोख्जम प्रस्ट पारर्एको छ। 
 

क्र.सं कायाालय कुल  उजरु्ी संतया 
कुल फर्छ्यौट भएको  

उजरु्ी संतया 
उजरु्ी फर्छ्यौट 

प्रततशत 

1 अ.द.ुअ.आ., टंगाल 9040 6062 67.06 

2 आयोगको कायाालय, इटहर्ी  1869 524 28.04 

3 आयोगको कायाालय, बददाबास 2359 556 23.57 

4 आयोगको कायाालय, हेटौंडा  851 341 40.07 

5 आयोगको कायाालय, पोखर्ा  844 198 23.46 

6 आयोगको कायाालय, बटुबल  1073 480 44.73 
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क्र.सं कायाालय कुल  उजरु्ी संतया 
कुल फर्छ्यौट भएको  

उजरु्ी संतया 
उजरु्ी फर्छ्यौट 

प्रततशत 

7 आयोगको सम्पका  कायाालय, नेपालगंज 678 242 35.69 

8 आयोगको कायाालय, सखेुत 1102 327 29.67 

9 आयोगको कायाालय, क  चनपरु् 1587 463 29.17 

 जम्मा 19403 9193 47.38 

 
 

कायाालयगतरुपमा उजरु्ीको फर्छ्यौटको अवस्थालाई देहायबमोख्जमको स्तम्भख्चत्रबाट पतन थप प्रष्ट पारर्एको छ। 

 

२ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणका सम्वन्धमा आयोगबाट भएको काया प्रगतत 

२.१ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण सम्बन्धी उपचार्ात्मक  कायाको प्रगतत ष्ट्रववर्णः- 
   क) दायर् भएका आर्ोपपत्रको संतया 
यस आ.व. २०७७/०७८ को तेस्रो तै्रमातसक अवतधमा आयोगले कुल ४० वटा आर्ोपपत्र सम्मातनत ष्ट्रवशेर् 
अदालतमा दायर् गरे्को छ ।यस तै्रमातसकको माघ मष्ट्रहनामा ८, फागनु मष्ट्रहनामा १९ र् चैत्र मष्ट्रहनामा १३ 
गर्ी कुल ४० वटा आर्ोपपत्र दायर् भएका हनु।् 
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भ्रष्टाचार् सम्बन्धमा यस आतथाक वर्ाको चैत्र मसान्तसम्म दायर् भएको आर्ोपपत्रको  ष्ट्रववर्ण: 

तस.नं. मदु्दाको ष्ट्रववर्ण मदु्दाको संतया 

१ घसु/रर्सवत ६२ 

२ झठु्ठा/ नक् कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र 2 
३ सावाजतनक सम्पख्ि हातन नोक्सानी 19 
४ गैर् काननुी सम् पख्ि आजान 3 
५ गैर् काननुी लाभ वा हातन 10 
६ र्ाजस्व चहुावट/ष्ट्रहनातमना 2 
७ ष्ट्रवष्ट्रवध 2 
८ घसु/रर्सवत ६२ 

जम्मा १०० 
 

यस आ.व को तेस्रो तै्रमातसक अवतधमा सम्मातनत ष्ट्रवशरे् अदालतमा दायर् गर्ीएका ४० वटा आर्ोप-पत्रमा 
जम्मा 218 जना आर्ोपीलाई प्रततवादी बनाई तबगो रु ३,८१,१०,९७,६४४.९७ को माग दावी तलइएको 
छ।  

उक्त अवतधमा ष्ट्रवशरे् अदालतमा दायर् गर्ीएका मदु्दामध्ये घसु/ रर्सवतका 23 वटा मदु्दामा 40 जना, 
सावाजतनक सम्पख्ि/र्कम ष्ट्रहनातमनाका 15 वटा मदु्दामा 159 जना  र् अन्य २ वटा मदु्दाका 19 जनालाई 
ष्ट्रवपक्षी बनाइएको छ । प्रततवादीहरुको ष्ट्रववर्ण हेदाा अतधकृतस्तर्का कमाचार्ीहरु 19 जना, सहायकस्तर्का 
कमाचार्ीहरु 41 जना, तनवााख्चत/मनोनीत पदातधकार्ीहरु १ जना साथै मततयार्/ष्ट्रवचौतलया/अन्य १57 जना 
र्हेका छन ्जसलाई तनम्नानसुार् प्रस्ततु गर्ीएको छ । 

 

 

kb 
घसु/ 
रर्सवत 

नक्कली 
शैख्क्षक 
प्र.प. 

सा. 
सम्पख्ि/र्कम 
ष्ट्रहनातमना, 

गैर्कानूनी लाभ 
हानी 

गैर्कानूनी 
सम्पख्ि 

र्ाजश्व 
ष्ट्रहनातमना 

ष्ट्रवष्ट्रवध जम्मा 

उपसख्चवस्तर् - - १   - 1 २ 
अतधकृतस्तर् ११ - ३   - 3 १७ 
सहायक/सहयोगी कमाचार्ी २० - ६ - - 15 ४१ 
ख्शक्षक/प्राध्यापक   -     - - ० 
तनवााख्चत/ मनोतनत  - 1 - - -  १ 
मततयार्/ ष्ट्रवचौतलया/ अन्य 9 - १४८   -   १५७ 
जम्मा 40   १५९     19 २१८ 
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तेस्रो तै्रमातसक अवतधमा दायर् भएका आर्ोपपत्रको  ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववर्ण तनम्नबमेख्जम उपलेख गर्ीएको छ। 

 

तस.
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्क्त 

पद कायाालय आर्ोप तबगो 

१ १ 2077.10.06 296 ददल बहादरु् 
शे्रष्ठ 

अध्यक्ष कृष्ट्रर् उपज 
बजार् संचालक 

कोर्को 
र्कम 

ष्ट्रहनातमना 

१४३८५०० 

 २  २९६ ददनेश 
अतधकार्ी 

कोर्ाध्यक्ष कृष्ट्रर् उपज 
बजार् संचालक 

 १४३८५०० 

 ३ 2077.10.06 २९६ केशव 
अतधकार्ी 

संचालक एच के. 
अतधकार्ी एण्ड 
एसोतसयट 

  

२ ४ 2077.10.05 २६५ कृष्ण आले फोर्मेन नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, 
तनहुुँ 

घसु 
रर्सवत 

५००० 

३ ५ 2077.10.15 ३२१ घनश्याम दवेु नापी 
अतधकृत 

नापी कायाालय 
भैर्हवा 

सर्कार्ी 
जग्गा 

व्यख्क्तको 
नाममा 
दताा 

 
९८३७०० 

 ६   र्ामर्ाज 

यादव 

सवेक्षक   ९८३७०० 

 ७   मनुा पासीन जग्गाधनी    

 ८   कपपना 
ज्ञवाली 

जग्गाधनी    

 ९   माधव 

न्यौपान े

जग्गाधनी    

४ १० 2077.10.20 ३३३ मनोजकुमार् 
पाण्डे 

इलेख्क्ितसयन नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण 
वर्हथवा 

ष्ट्रवतर्ण केन्र 
सलााही 

घसु 
रर्सवत 

८००० 

५ ११ 2077.10.20 ३३९ वेद तनतध  

बर्ाल 

नायव सधुबा हरर्वन मालपोत 
कायाालय 

रर्सवत 
घसु 

११००० 

 १२   र्ामसनु्दर् 
महतो 
कोइर्ी 

लेखापढी 
धयवसायी 

  ११००० 

६ १३ 2077.10.23 ३४० शाख्न्त 

भण्डार्ी 
प्रहर्ी 

हवपदार् 

इलाका प्रहर्ी 
कायाालय, 

बेलचौतार्ा तनहुुँ 

घसु 
रर्सवत 

१०००० 
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तस.
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्क्त 

पद कायाालय आर्ोप तबगो 

७ १४ 2077.10.29 ३४७ मनोज थापा सवेक्षक रुपन्देही ख्जपला 
अदालत 

घसु 
रर्सवत 

५००० 

 १५   सतुमत 

चापागाइ 

सवेक्षक रुपन्देही ख्जपला 
अदालत 

 ५००० 

८ १६ 2077.10.13 ३२२ सरेु्न्र 

अतधकार्ी 
सव 

इख्न्जतनयर् 

र्ाष्ट्रिय 
पनुतनामााण 

प्रातधकर्ण तनहुुँ 

घसु 
रर्सवत 

१५०००० 

९ १७ 2077.11.02 ३४८ मख्न्दपकुमार् 
शे्रष्ठ 

नायव सधुबा भतूमसधुार् तथा 
मालपोत 
कायाालय, 
लगनखेल 

घसु 
रर्सवत 

४७८५० 

 १८   र्मेश 
लालशे्रष्ठ 

मदु्दा सुँग 
सम्बख्न्धत 
व्यख्क्त 

  ४०००० 

१० १९ 2077.11.05 ३४९ धनेश्वर् 

प्रसाई 

शाखा 
अतधकृत 

र्ाष्ट्रिय ख्शक्षक 
ष्ट्रकताबखाना 

घसु 
रर्सवत 

५२००० 

 २०   सरेु्शप्रसाद 
नेपाल 

सवार्ी 
चालक 

र्ाष्ट्रिय ख्शक्षक 
ष्ट्रकताबखाना 

 ५२००० 

 २१   सदुशान 

न्यौपान े

क्याख्न्टन 
संचालक 

र्ाष्ट्रिय ख्शक्षक 
ष्ट्रकताबखाना 

 ५२००० 

११ २२ 2077.11.09 ३५० सर्बनकुमार् 
बस्नेत 

वरर्ष्ठ 
हवपदार् 

सरु्क्षा वेस 
र्ामनगर्, 
गौशाला, 
महोिर्ी 

घसु 
रर्सवत 

१५००० 

१२ २३ 2077.11.16 ३७३ हरर्चन्र 

ठाकुर् 

नापी 
सवेक्षक 

नापी कायाालय 
कंचनपरु् सप्तर्ी 

घसु 
रर्सवत 

१५००० 

 २४   अरुणकुमार् 
यादव 

लेखापढी 
व्यवसायी 

  १५००० 

13 २५ 2077.11.16 ३७४ र्ाम बाबदु 
हाल 

लेखापढी 
व्यवसायी 

  8000 

 २६   नरे्न्रबहादरु् 
चन्द 

नायव सधुबा वाख्णज्य आपूतता 
तथा उपभोक्ता 
संर्क्षण ष्ट्रवभाग 
बबर्महल 

घसु 
रर्सवत 

८००० 

 २७   अजुान सवेुदी अतधकृत 
स्तर् सातौ 

वाख्णज्य आपूतता 
तथा उपभोक्ता 
संर्क्षण ष्ट्रवभाग 
बबर्महल 

 ८०००. 
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तस.
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्क्त 

पद कायाालय आर्ोप तबगो 

 

१४ २८ 2077.11.25 ३६१ बसन्त मपल संचालक र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

र्कम हातन 
नोक्सानी 

 
२०१९४५५६.३९ 

 

 २९   मधवुनलाल 
शे्रष्ठ 

प्रबन्धक 
संचालक 

र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

  
२०१९४५५६.३९ 

 

 ३०   छष्ट्रवर्मण 
अतधकार्ी 

प्रतततनतध र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 
(ना.ल.कोर् 

हेने) 

 २०१९४५५६.३९ 

 ३१   मधरु्लाल 
तसन्या 

संचालक र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग 

 २०१९४५५६.३९ 

 ३२   रर्ता वादे 
शे्रष्ठ 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 २०१९४५५६.३९ 

 ३३   लोकेन्रमान 
कमााचाया 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 २०१९४५५६.३९ 

 ३४   भर्तकाजी 
शे्रष्ठ 

संचालक/ 
शेयर्धनी 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

 २०१९४५५६.३९ 

 ३५   प्रददपबहादरु् 
कमााचाया 

सहायक 
प्रबन्धक 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

 १००९७२७८. 

 ३६   ष्ट्रवकास शे्रष्ठ वरर्ष्ठ 
प्रबन्धक 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

 १००९७२७८. 

 ३७   र्ाज ु
पोखरे्ल 

संचालक गणपतत 
कन्सपटेन्सी 

  

 ३८   र्ष्ट्रवन लामा ऋणी   १००९७२७८ 

१५ ३९ 2077.11.25 ३६३ बसन्त मपल संचालक र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

र्कम 
हातननोक्सा

नी 

३८७९४७२४.५४ 

 ४०   मधवुनलाल 
शे्रष्ठ 

प्रबन्धक 
संचालक 

र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

 ३८७९४७२४.५४ 
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तस.
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्क्त 

पद कायाालय आर्ोप तबगो 

 ४१   छष्ट्रवर्मण 
अतधकार्ी 

प्रतततनतध र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 
(ना.ल.कोर् 

हेने) 

 ३८७९४७२४.५४ 

 ४२   मधरु्लाल 
तसन्या 

संचालक र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

  
३८७९४७२४.५४ 

 

 ४३   रर्ता वादे 
शे्रष्ठ 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 ३८७९४७२४.५४ 

 ४४   लोकेन्रमान 
कमााचाया 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 ३८७९४७२४.५४ 

 ४५   भर्तकाजी 
शे्रष्ठ 

शेयर्धनी 
सदस्य/ 
संचालक 

र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

 ३८७९४७२४.५४ 

 ४६   प्रददपबहादरु् 
कमााचाया 

सहायक 
महाप्रबन्धक 

र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

  
१९३९७३६२ 

 

 ४७   सरु्ज शे्रष्ठ संचालक गणपतत 
कन्सपटेन्सी 

  

 ४८   अनोज शे्रष्ठ संचालक NBDS 
Supermarket 

  
३८७९४७२४.५४ 

 
१६ ४९ 2077.11.25 ३६३ बसन्त मपल संचालक 

 

र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

र्कम 
हातननोक्सा

नी 

 
२१५२५५६४.३४ 

 

 ५०   मधवुनलाल 
शे्रष्ठ 

प्रबन्धक 
संचालक 

र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

  
२१५२५५६४.३४ 

 

 ५१   छष्ट्रवर्मण 
अतधकार्ी 

प्रतततनतध र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 
(ना.ल.कोर् 

हेने) 

 २१५२५५६४.३४ 

 ५२   मधरु्लाल 
तसन्या 

संचालक र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग 

 

 २१५२५५६४.३४ 
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तस.
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्क्त 

पद कायाालय आर्ोप तबगो 

 ५३   रर्ता वादे 
शे्रष्ठ 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 २१५२५५६४.३४ 

 ५४   लोकेन्रमान 
कमााचाया 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 २१५२५५६४.३४ 

 ५५   भर्तकाजी 
शे्रष्ठ 

संचालक/शे
यर्धनी 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

  
२१५२५५६४.३४ 

 

 ५६   ष्ट्रवकास शे्रष्ठ वरर्ष्ठ 
प्रबन्धक 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

  
१०७६२७८२ 

 

 ५७   घनश्याम 
ख्घतमरे् 

   २१५२५५६४.३४ 

 ५८   पशुार्ाम 
खनाल 

   २१५२५५६४.३४ 

 ५९   भैर्वप्रसाद 
भेटवाल 

    
२१५२५५६४.३४ 

 
 ६०   मनोज  

कुमार् 
भेटवाल 

   २१५२५५६४.३४ 

 ६१   गोकणा 
कटे्टल 

बरर्ष्ठ 
प्रबन्धक 

र्ोयल मचेन्ट   
१०७६२७८२ 

 
१७ ६२ 2077.11.25 ३६४ बसन्त मपल संचालक र्ोयल मचेन्ट 

बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

र्कम हातन 
नोक्सानी 

 
४६३६८२५४.७४ 

 

 ६३   मधवुनलाल 
शे्रष्ठ 

प्रबन्धक 
संचालक 

र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

 ४६३६८२५४.७४ 

 ६४   छष्ट्रवर्मण 
अतधकार्ी 

प्रतततनतध र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 
(ना.ल.कोर् 

हेने) 

 ४६३६८२५४.७४ 

 ६५   मधरु्लाल 
तसन्या 

संचालक र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग 

 
 

 ४६३६८२५४.७४ 
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तस.
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्क्त 

पद कायाालय आर्ोप तबगो 

 ६६   रर्ता वादे 
शे्रष्ठ 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 ४६३६८२५४.७४ 

 ६७   लोकेन्र 
मान 

कमााचाया 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 ४६३६८२५४.७४ 

 ६८   भर्तकाजी 
शे्रष्ठ 

संचालक/ 

शेयर्धनी 
र्ोयल 
मचेण्ट 

बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

  ४६३६८२५४.७४ 

 ६९   प्रददपबहादरु् 
कमााचाया 

सहायक 
महाप्रबन्धक 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

  
२३१८४१२७ 

 

 ७०   ष्ट्रवकास शे्रष्ठ वरर्ष्ठ 
प्रबन्धक 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

 २३१८४१२७ 

 ७१   कोमानन्द 
अतधकार्ी 

इख्न्जतनयर् र्ोशन 
इख्न्जतनयरर्ङ्ग 
कन्सपटेन्सी 

  

 ७२   गोकणा 
कटे्टल 

वरर्ष्ठ 
प्रबन्धक 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

 २३१८४१२७ 

 ७३   नरे्श दहाल ऋणी पञ्चकन्या 
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४६३६८२५४ 
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४३५९८५६६.५८ 

 

 ७५   मधवुन लाल 
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प्रबन्धक 
संचालक 

र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

 ४३५९८५६६.५८ 

 ७६   छष्ट्रवर्मण 
अतधकार्ी 

प्रतततनतध र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 
(ना.ल.कोर् 

हेने) 

 ४३५९८५६६.५८ 
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 ४३५९८५६६.५८ 

 ७८   रर्ता वादे 
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 ४३५९८५६६.५८ 

 ७९   लोकेन्रमान 
कमााचाया 

संचालक एपेक्स 
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 ४३५९८५६६.५८ 

 ८०   भर्तकाजी 
शे्रष्ठ 
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 ४३५९८५६६.५८ 

 ८१   प्रददपबहादरु् 
कमााचाया 

सहायक 
महाप्रबन्धक 

र्ोयल मचेण्ट 
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२१७९९२८३ 

 

 ८२   ष्ट्रवकास शे्रष्ठ वरर्ष्ठ 
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 २१७९९२८३ 

 ८३   गोकणा 
कटे्टल 
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 २१७९९२८३ 

 ८४   कमल 
प्रजापती 

इख्न्जतनयर् सेवाज 
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 ८५   र्ामबहादरु् 
साह 

संचालक र्ामशाह 
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 २१७९९२८३ 

१९ ८६ 2077.11.25 ३६६ बसन्त मपल संचालक र्ोयल मचेन्ट 
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र्कम 
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29791897.47 

 ८७   मधवुनलाल 
शे्रष्ठ 

प्रबन्धक 
संचालक 

र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
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२९७९१८९७.४७ 

 ८८   छष्ट्रवर्मण 
अतधकार्ी 

प्रतततनतध र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
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 २९७९१८९७.४७ 

 ८९   मधरु्लाल 
तसन्या 

संचालक र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग 

  
२९७९१८९७.४७ 
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 २९७९१८९७.४७ 
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संचालक एपेक्स 
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 २९७९१८९७.४७ 

 ९२   भर्तकाजी 
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 २९७९१८९७.४७ 
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१४८९५९४८ 
 

 ९४   सरु्ज शे्रष्ठ संचालक गणपतत 
कन्सपटेन्सी 

  

 ९५   र्ाज ु
पोखरे्ल 

संचालक गणपतत 
कन्सपटेन्सी 

  

 ९६   मकुुन्द 
प्रसाद 
पर्ाजलुी 

संचालक हजरु्को 
हाडावेयर् 

 २९७९१८९७.४७ 

२० ९७ 2077.11.25 ३६७ छष्ट्रवर्मण 
अतधकार्ी 

प्रतततनतध नागर्ीक लगानी 
कोर् 

र्कम हातन 
नोक्सानी 

 
१७५६७८९४.४२ 

 
 ९८   रर्ता वादे 

शे्रष्ठ 

 एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 १७५६७८९४.४२ 

 ९९   लोकेन्रमान 
कमााचाया 

 एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 १७५६७८९४.४२ 

 १००   इच्छा 
बहादरु् 
गरुुङ 

प्रतततनतध एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 १७५६७८९४.४२ 

 १०१   ष्ट्रवष्णपु्रसाद 
तधताल 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 १७५६७८९४.४२ 

 १०२   सवुणार्ाज 
भण्डार्ी 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 १७५६७८९४.४२ 

 १०३   दगुाादि वरर्ष्ठ एपेक्स  ८७८३९४७ 
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प्रबन्धक 

  ८७८३९४७ 

 १०५   ष्ट्रवकास शे्रष्ठ वरर्ष्ठ 
प्रबन्धक 

एपेक्स 
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८७८३९४७ 

 

 १०६   ऋष्ट्रर्र्ाज 
भट्ट 

तनतमि 
कायाकार्ी 
अतधकृत 

एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 ८७८३९४७ 

 १०७   सागर् 
न्यौपान े

अतधकृत एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 ८७८३९४७ 

 १०८   सन्तोर् 
तधताल 

सहायक 
अतधकृत 

एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 ८७८३९४७ 

 १०९   प्रमोद 
भट्टर्ाई 

अतधकृत 
कजाा 
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डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 ८७८३९४७ 

 ११०   नरे्श स्वार् इख्न्जतनयर् तसटी 
इख्न्जतनयरर्ङ्ग 
कन्सलटेन्सी 

  

 १११   मनोजकुमार् 
भेटवाल 

संचालक Innovative 
concept Nepal 

Pvt 

  
८७८३९४७ 

 
 ११२   लेखनाथ 

दाहाल 

    
८७८३९४७ 

 
 ११३   र्ोष्ट्रहत 

दाहाल 

   ८७८३९४७ 

२१ ११४ 2077.11.25 ३६८ बसन्त मपल संचालक र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

र्कम हातन 
नोक्सानी 

११११५८७७१.५४ 

 ११५   मधवुनलाल 
शे्रष्ठ 

प्रबन्धक 
संचालक 

र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

 ११११५८७७१.५४ 

 ११६   छष्ट्रवर्मण 
अतधकार्ी 

प्रतततनतध र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

 ११११५८७७१.५४ 
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 ११११५८७७१.५४ 
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 ११११५८७७१.५४ 

 ११९   लोकेन्रमान 
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 ११११५८७७१.५४ 
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११११५८७७१.५४ 
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जोशी 
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 ५५५७९३८५.५ 
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 ५५५७९३८५.५ 
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११५८७७१.५४ 
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१४५०१०८३.०६ 
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 १४५०१०८३.०६ 
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७२५०५४१.५ 
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तसन्या 

संचालक र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग 

 ५८७३२९१२.२६ 

 १४६   रर्ता वादे 
शे्रष्ठ 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 ५८७३२९१२.२६ 

 १४७   लोकेन्रमान 
कमााचाया 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 ५८७३२९१२.२६ 

 १४८   भर्तकाजी 
शे्रष्ठ 

संचालक/शे
यर्धनी 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

 ५८७३२९१२.२६ 

 १४९   प्रददपबहादरु् 
कमााचाया 

सहायक 
महाप्रबन्धक 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

  
२९३६६४५६ 

 

 १५०   सरेु्न्र 
चापागाई 

संचालक Structural 
Design 

Research 
Center 

Consultancy 
Pvt. 

  

 १५१   ऋष्ट्रर्श्वर् 
थपतलया 

संचालक बादशाह 
फुडपयाण्ड 
प्रा.तल. 

  
५८७३२९१२.२६ 

 

२४ १५२ 2077.11.25 ३७१ बसन्त मपल संचालक र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

र्कम 
हातननोक्सा

नी 

११५४७०८.५९ 

 १५३   मधवुनलाल 
शे्रष्ठ 

प्रबन्धक 
संचालक 

र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

 ११५४७०८.५९ 

 १५४   छष्ट्रवर्मण 
अतधकार्ी 

प्रतततनतध र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ एण्ड 
फाइनान्स 

 ११५४७०८.५९ 
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पद कायाालय आर्ोप तबगो 

 155   मधरु्लाल 
तसन्या 

 (ना.ल.कोर् 
हेने) 

 ११५४७०८.५९ 

 १५६   रर्ता वादे 
शे्रष्ठ 

संचालक र्ोयल मचेन्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग 

 ११५४७०८.५९ 

 १५७   लोकेन्रमान 
कमााचाया 

संचालक एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

 ११५४७०८.५९ 

 १५८   भर्तकाजी 
शे्रष्ठ 

संचालक/शे
यर्धनी 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

  
११५४७०८.५९ 

 

 १५९   प्रददपबहादरु् 
कमााचाया 

सहायक 
महाप्रबन्धक 

र्ोयल मचेण्ट 
बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

 ५७७३५५४.५ 

 १६०   ष्ट्रवकास शे्रष्ठ वरर्ष्ठ 
प्रबन्धक 

एपेक्स 
डेभलपमेन्ट 

बैंक 

  
५७७३५५४.५ 

 

 १६१   सरु्ज शे्रष्ठ संचालक गणपतत 
कन्सलटेन्सी 

  

 १६२   भैर्वप्रसाद 
भेटवाल 

    
११५४७०८.५९ 

 
 १६३   देवर्ाज 

ढुङ्गाना 
तनर्ीक्षणकताा र्ोयल मचेण्ट 

बैंष्ट्रकङ्ग एण्ड 
फाइनान्स 

  
५७७३५५४.५ 

 

२५ १६४ 2077.11.21 ३८८ जगतनार्ाय
ण साह 

सपुर्भाइजर् नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण 
ढपकेवर् 

घसु 
रर्सवत 

५००० 

 १६५   येमकुमार् 
महतो 

इलेख्क्ितसयन नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण 
ढपकेवर् 

 ५००० 

 १६६   मनोहर् 
कुमार् 
महतो 

हेपपर् नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण 
ढपकेवर् 

 ५००० 

 १६७   नवलष्ट्रकशोर् 
र्ाउत 

इलेख्क्ितसयन नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण 
ढपकेवर् 

 ५००० 

२६ १६८ 2077.11.28 ३९२ पूजा काकी इख्न्जतनयर् जमनुा गापा 
धाददङ्ग 

घसु 
रर्सवत 

 

९५००० 
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नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्क्त 

पद कायाालय आर्ोप तबगो 

 १६९   अजुानप्रसाद 
देवकोटा 

लेखा 
अतधकृत 

जमनुा गापा 
धाददङ्ग 

 ९५००० 

२७ १७० 2077.11.11 ३५१ कणाबहादरु् 
बढुाथोकी 

शाखा 
अतधकृत 

ख्शक्षा ष्ट्रवकास 
समन्वय इकाई 

लतलतपरु् 

घसु 
रर्सवत 

१००० 

२८ १७१ 2077.12.04 ४०७ मनोजकुमार् 
खनाल 

नायब सधुबा मालपोत 
कायाालय बार्ा 

घसु 
रर्सवत 

 
६००००० 

 
 १७२   बरीप्रसाद 

बडाल 

लेखापढी 
व्यवसायी 

  ६००००० 

२९ १७३ 2077.12.08 ४१० दतधर्ाम 
पौडेल 

सशस्त्र प्रहर्ी 
तनर्ीक्षक 

सशस्त्र प्रहर्ी 
बल वेश क्याम्प 

गैडहवा 
रुपन्देही 

घसु 
रर्सवत 

५०००० 

 १७४   र्ाजेश पासी सशस्त्र प्रहर्ी 
नायव 

तनर्ीक्षक 

सशस्त्र प्रहर्ी 
बल वेश 

क्याम्प, गैडहवा, 
रुपन्देही 

 ५०००० 

३० १७५ 2077.12.08 ४०९ सर्ोज सवेुदी फामेसी 
अतधकृत 

और्धी व्यवस्था 
ष्ट्रवभाग, 

ष्ट्रवर्ाटनगर् 

घसु 
रर्सवत 

२००००० 

३१ १७६ 2077.12.10 ४११ र्ामअवतार् 
चौधर्ी 

रे्न्जर् 
(अतधकृत 
स्तर् छैठौ) 

सव तडतभजन 
वन कायाालय 
कैलाली 

घसु 
रर्सवत 

८०००० 

 १७७   र्ाम प्रसाद 
र्ाना 

 सव तडतभजन 
वन कायाालय 
कैलाली 

 ८०००० 

३२ १७८ 2077.12.19 ४२१ अख्म्बकाप्रसा
द धमला 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अतधकृत 

पथर्ी शतनश्चरे् 
नगर्पातलका 

मोर्ङ 

झठु्ठा तबल 
एवं गलत 
प्रततवेदन 
तयार् गर्ी 
भ्रष्टाचार् 

२४२७५४९ 

 १७९   कृष्णप्रसाद 
कोइर्ाला 

 पथर्ी शतनश्चरे् 
नगर्पातलका 

मोर्ङ 

 २४२७५४९ 

 १८०   तललार्ाम 
भट्टर्ाई 

अतसस्टेण्ट 
सब 

इख्न्जतनयर् 

पथर्ी शतनश्चरे् 
नगर्पातलका 

मोर्ङ 

 

 २४२७५४९ 
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दताा तमतत 
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आर्ोपी 
व्यख्क्त 

पद कायाालय आर्ोप तबगो 

 १८१   कुलबहादरु् 
गरुुङ 

अध्यक्ष र्ािपतत चरेु् 
पोखर्ी तनमााण 
उपभोक्ता 
सतमतत 

 २४२७५४९ 

 १८२   नष्ट्रवन 
ढकाल 

सख्चव र्ािपतत चरेु् 
पोखर्ी तनमााण 
उपभोक्ता 
सतमतत 

 २४२७५४९ 

 १८३   ष्ट्रवतनता 
देवान 

कोर्ाध्यक्ष र्ािपतत चरेु् 
पोखर्ी तनमााण 
उपभोक्ता 
सतमतत 

  
२४२७५४९ 

 

३३ १८४ 2077.12.16 ४२२ उमानाथ 
खततवडा 

 प्रततकुल बकपत्र 
गरे्को 

घसु 
रर्सवत 

३७५०००० 

३४ १८५ 2077.12.24 ४४७ भर्तकुमार् 
पोखरे्ल 

वडा सख्चव कामनपा ३० 
वडा कायाालय 

घसु 
रर्सवत 

४००००० 

३५ १८६ 2077.12.26 ४४३ पवनसवेुदी उपसख्चव यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

पर्ीक्षा 
परर्णाम 
फेर्बदल 

 

 १८७   तसतार्ाम 
खनाल 

शाखा 
अतधकृत 

यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 १८८   डेकर्ाम 
पोखरे्ल 

शाखा 
अतधकृत 

यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 १८९   धवु्रप्रसाद 
देवकोटा 

शाखा 
अतधकृत 

यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 १९०   लतलतबहादु
र् ओली 

नायब सधुबा यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 १९१   सतानन्द 
उपाध्याय 
(न्यौपाने) 

नायब सधुबा यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
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आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्क्त 

पद कायाालय आर्ोप तबगो 

नेपालगंज 

 १९२   तडलार्ाम 
खरे्ल 

नायब सधुबा यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 १९३   प्रकाश पनु 
मगर् 

प्रसतन िाष्ट्रफक प्रहर्ी 
कायाालय भेर्ी 

  

 १९४   केशर् 
कुमार् 
चपाई 

खरर्दार् यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 १९५   चन्रमणी 
नेपाली 

खरर्दार् यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

 

  

 १९६   साष्ट्रवत्री 
पौडेल 

टानास ु यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 १९७   ओमबहादरु् 
बस्नेत 

नायब सधुबा यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 १९८   धमादि 
चौलागाइ 

नायब सधुबा यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 १९९   अरुणकुमार् 
गौतम 

नायब सधुबा यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 २००   गणेशमान 
आचाया 

नायब सधुबा यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 २०१   केशवर्ाज 
डाुँगी 

नायब सधुबा यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
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आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्क्त 

पद कायाालय आर्ोप तबगो 

नेपालगंज 

 २०२   हतुर्ाज 
पौडेल 

नायब सधुबा यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

 २०३   ओमप्रकाश 
देवकोटा 

प्रहर्ी जवान िाष्ट्रफक प्रहर्ी 
कायाालय भेर्ी 

  

 २०४ 2077.12.30 ४३१ ध्रवुर्ाज 
अयााल 

हलकुा 
सवार्ी 
चालक 

यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
नेपालगंज 

  

३६ २०५   बाबरु्ाम 
पाण्डे 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अतधकृत 

धाचे 
गाउुँपातलका 
गोर्खा 

सर्कार्ी 
र्कम 

ष्ट्रहनातमना 
गर्ी 

भ्रष्टाचार् 

१०६३०५७.६६ 

 २०६   प्रष्ट्रवन वस्ती इख्न्जतनयर् धाचे 
गाउुँपातलका 
गोर्खा 

 १०६३०५७.६६ 

 २०७   र्ामनार्ायण 
चौधर्ी 

सव 
इख्न्जतनयर् 

धाचे 
गाउुँपातलका 
गोर्खा 

 १०६३०५७.६६ 

 २०८   दमाई गरुुङ अध्यक्ष नौलीखोला तेस्रो 
लघ ुजलष्ट्रवद्यतु 
आयोजना 

 १०६३०५७.६६ 

 २०९   हतसमान 
गरुुङ 

सख्चव नौलीखोला तेस्रो 
लघ ुजलष्ट्रवद्यतु 
आयोजना 

 १०६३०५७.६६ 

 २१०   अतनता 
गरुुङ 

कोर्ाध्यक्ष नौलीखोला तेस्रो 
लघ ुजलष्ट्रवद्यतु 
आयोजना 

 १०६३०५७.६६ 

 २११   सूयामान 
गरुुङ 

वडाध्यक्ष धाचे 
गाउुँपातलका 
गोर्खा 

 १०६३०५७.६६ 

३७ २१२  
2077.12.26 

444 नार्ायण 
यादव 

कायाालय 
सहायक 

तसंगाही गाष्ट्रवस सर्कार्ी 
र्कम 

ष्ट्रहनातमना 

१२४४००० 

 २१३   ष्ट्रवनोदकुमार् 
तसह 

सख्चव तसंगाही गाष्ट्रवस  १२४४००० 
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आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्क्त 

पद कायाालय आर्ोप तबगो 

 

३८ २१४ 2077.12.31 ४५४ लोकर्ाज 
जोशी 

मालपोत 
अतधकृत 

मालपोत 
कायाालय 
कंचनपरु् 

घसु 
रर्सवत 

२४००० 

३९ २१५ २०७७.१२.९ ४०८ धनष्ट्रवर् 
थामी 

अध्यक्ष तसर्म्फु तसंचाई 
जल उपभोक्ता 

सतमतत 

घसु 
रर्सवत 
(प्रततकुल 
बकपत्र) 

४००००० 

 २१६   जीतबहादरु् 
तामाङ्ग 

सख्चव तसर्म्फु तसचाई 
जल उपभोक्ता 

सतमतत 

 ४००००० 

४० २१७ 2077.12.26 ४४८ देवीप्रसाद 
गौतम 

लेखा 
अतधकृत 

वागमती पयाटन 
ष्ट्रवकास 
आयोजना 

घसु 
रर्सवत 

५०००० 

 २१८   नेत्रप्रसाद 
लातमछाने 

सव 
इख्न्जतनयर् 

वागमती पयाटन 
ष्ट्रवकास 
आयोजना 

  
५०००० 

       
जम्मा ३,८१,१०,९७,६४४.९७ 

 

 

 

 

 

ख)  घसु/रर्सवत (Sting) कार्बाही  

यस आयोगबाट  आ.व. २०७७।०७८ को तेस्रो तै्रमातसक अवतध (माघ-चैत्र) मा कुल २० वटा 
घसु/रर्सवत कार्बाही भएको र् यसबाट रू. ४१,१२,८५०/- जफत हनुकुा साथै जम्मा ३६ जना 
कमाचार्ी तथा घसु/रर्सवतसुँग जोतडएका अन्य व्यख्क्त तनयन्त्रणमा तलइएको छ । यस अवतधमा 
कार्बाहीमा परे्का ३६ मध्ये  २७ जना र्ािसेवक कमाचार्ी तथा  9 जना तबचौतलया/ मततयार् 
लगायत अन्य व्यख्क्त र्हेका छन ्।   

यस अवतध मा घसु/रर्सवत कार्बाहीबाट तनयन्त्रणमा तलइएका ३६ जना व्यख्क्तहरुको दजाागत एवं 
पेशागत ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः 

क्र.स. पद/शे्रणी 
जम्मा 
संतया 

अप्राष्ट्रवतधक प्राष्ट्रवतधक प्रहर्ी ख्शक्षक अदालत कैष्ट्रफयत 

१ र्ा प ततृीय शे्रणी वा सो सर्ह 8 3 4 1 0 0   

२ सहायक कमाचार्ी 15 २ ९ ४ 0 0   

३ शे्रणीष्ट्रवहीन कमाचार्ी 4             

४ 
ष्ट्रवचौतलया/मततयार् लगायत 
अन्य धयख्क्त 

9             

  कुल जम्मा 36 5 13 5  0  0 
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घसु/रर्सवत कार्बाहीबाट तनयन्त्रणमा तलइएका ३६ जना व्यख्क्तहरुको ष्ट्रववर्ण दजाागत रुपमा 
तनम्नबमोख्जमको वृिख्चत्रबाट समेत उपलेख गर्ीएको छ । 

 

 

तेस्रो तै्रमातसक अवतधमा आयोगद्वार्ा गर्ीएको घसु/रर्सवत कार्बाहीको क्रममा तनयन्त्रणमा तलइएका व्यख्क्तहरुको 
ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् छ । 

तस.
न. 

तमतत 

पक्राउ परे्को 
व्यख्क्तको नाम 

थर् 

पद 

 

पक्राउ 
परे्को 
संतया 

कायार्त 
कायाालय 

आर्ोप तबगो 
 

कैष्ट्रफयत 

 

१ २०७७।
१०।०७ 

मख्न्दप कुमार् 
शे्रष्ठ, 

र्मेशलाल शे्रष्ठ 

ना.स.ु, 
लेखा 

व्यवसायी 

२  

मालपोत 
कायाालय,लगन
खेल,लतलतपरु् 

जग्गा हालसाष्ट्रवकको 
क्रममा िायल चेक 
गदाा नक्सानसुार् 

क्षेत्रफल वष्ट्रढ भएको 
भनी सो तमलाउनका 
लातग  घसु/रर्सवत 

४०,०००  

२ २०७७।
१०।०९ 

सतुमत 
चौलागाइ, 

मनोज थापा 

नापी तन., 
सवेक्षक 

२ रूपन्देही 
ख्जपला अदालत 

जग्गा सम्बन्धी 
मरु्द्ाको नापजाुँच 
कायामा सहजीकर्ण 

गर्ीददने भनी 
घसु/रर्सवत 

५०००  

३ २०७७।
१०।१४ 

 

भोगेन्र कापर्, 

र्ाज ष्ट्रकशोर् 
भगत 

 

कायाालय
सहयोगी, 
तबचौतलया 

 

 
२ 

 

यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय, 

जनकपरु्धाम 

 

सवार्ीचालक 
अनमुतत 

(लाइसेन्स)ष्ट्रवतर्णमा 
सहजीकर्ण गर्ीददने 
भनी घसु/रर्सवत 

२७३८५० 

 

 

४ २०७७। सदुशान 
न्यौपाने, सरेु्श 

ह.स.चा., २ 

 

र्ाष्ट्रिय 
ष्ट्रकतावखाना 

पेन्सन पट्टा 
बनाउनका लातग  

५२०००  
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तस.
न. 

तमतत 

पक्राउ परे्को 
व्यख्क्तको नाम 

थर् 

पद 

 

पक्राउ 
परे्को 
संतया 

कायार्त 
कायाालय 

आर्ोप तबगो 
 

कैष्ट्रफयत 

 

१०।१५ नेपाल धयवसायी (ख्शक्षक), 

म्यखु्जयम मागा 
छाउनी 

घसु/रर्सवत 

५ २०७७।
१०।१५ 

 

जगतनार्ायण 
साह, यमकुमार् 

महतो, 
मनोहर्कुमार् 

महतो, 
नवलष्ट्रकशोर् 

र्ाउत 

 

पाुँचौं तह, 

तेस्रो तह, 

दोस्रो तह, 

ज्यालादार्ी 

 

४ 

 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, 

सखवुा ष्ट्रवतर्ण 
केन्र,  ढपकेवर् 
नो लाइट 
धनरु्ा 

 

नयाुँ तमटर् जडान 
गनाका लातग 
घसु/रर्सवत 

५००० 

 

 

६ २०७७।
१०।१९ 

 

 

श्रवण बस्नेत 

 

स.प्र.ह. 

 

१ 

 

सशस्त्र प्रहर्ी 
बल नेपाल, 

सरु्क्षा बेस 
र्ामनगर् 

 

 १५००० 

 

 

 

७ २०७७।
१०।२३ 

 

 

हरर्चन्दर् 
ठाकुर्, अरुण 
कुमार् यादव 

 

सवेक्षक, 

लेखापढी 
२ 

 

नापी कायाालय, 

कञ्चनपरु्, सप्तर्ी 
जग्गाको ष्ट्रकिा काट 

गर्ीददने भनी  
घसु/रर्सवत 

१५००० 

 

 

८ २०७७।
१०।२९ 

 

नवीन शे्रष्ठ, 

इख्न्जतनयर् 
तनमाल पन्त, 

सव-इख्न्जतनयर् 
प्रमे कुमार् 
बर्ाल र् 

ह.स.चा.मानतसं
ह पनु मगर् 

 

तन.का.प्रमु
ख,ई, सव-
ई,ह.स.चा. 

 

४ 

 

सडक पूवााधार् 
ष्ट्रवकास 

कायाालय, र्ोपपा 

 

स्रोत नखलेुको र्कम 
बोकी ष्ट्रहडेको। 

१९०००० 

 

 

९ २०७७।
११।०२ 

नरे्न्रचन्द, 

र्ामबाब ु
ना.स.ु, 
ले.धय. 

2 वाख्णज्य आपूतता 
तथा उपभोक्ता 

जग्गा सम्बन्धी 
नापजाुँच कायामा 

८००० 
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तस.
न. 

तमतत 

पक्राउ परे्को 
व्यख्क्तको नाम 

थर् 

पद 

 

पक्राउ 
परे्को 
संतया 

कायार्त 
कायाालय 

आर्ोप तबगो 
 

कैष्ट्रफयत 

 

 दाहाल 

 

 संर्क्षण ष्ट्रवभाग, 

बबर्महल 

 

सहजीकर्ण गर्ीददने 
भनी  घसु/रर्सवत 

१० २०७७।
११।०४ 

 

पजुा काकी 

 

इख्न्जतनयर् 

 

1 

 

गंगाजमनुा 
गाउुँपातलका 
धाददङ 

 

तबल भकु्तानी र् 
पष्ट्रवातधक पर्ीक्षण 

प्रततवेदन तयार् पाने 
प्रयोजनका लातग 
घसु/रर्सवत माग 

९५००० 

 

 

११ २०७७।
११।०७ 

 

मनोजकुमार् 
खनाल, बरी 
प्रसाद बडाल 

 

ना.स.ु, 
ले.धय. 

 

२ 

 

मालपोत 
कायाालय 
तसमर्ा बार्ा 

 

र्ोक्का जग्गाको 
फुकुवा गर्ीददने भनी 
घसु/रर्सवत माग 

६००००० 

 

 

१२ २०७७।
११।१३ 

 

दतधर्ाम पौडेल 
र् र्ाजेश पासी 

 

स.प्र.तन., 
स.प्र.ना.तन

. 

 

२ 

 

सशस्त्र प्रहर्ी 
बल वेश 
क्याम्प 

गैडहवा-३ 
तोख्ण्डहवा, 
रुपन्देही 

 

काष्ठ फतनाचर् उद्योग 
संचालनमा 

सहजीकर्ण गर्ीददने 
भनी घसु/रर्सवत 

५०००० 

 

 

 

१३ २०७७।
११।१३ 

 

सर्ोज सवेुदी 

 

फामेसी 
अतधकृत 

 

१ और्धी 
व्यवस्था 

ष्ट्रवभाग, शाखा 
कायाालय 
तबर्ाटनगर् 

 

तसल भएको फामेसी 
पसल ख्खतलददने 
प्रयोजनका लातग 
घसु/रर्सवत 

२००००० 

 

 

१४ २०७७।
११।१७ 

 

ष्ट्रवर्बहादरु् 
मगर् 

 

ह.स.चा. 

 

१ बटेश्वर् 
गाउुँपातलकाका 

धनरु्ा 

 

भवन तनमााण पश्चात 
र्कम भकु्तानी 
ददनका लातग 
घसु/रर्सवत 

८००००० 

 

 

१५ २०७७।
११।२१ 

 

नेत्र प्रसाद 
लातमछाने 

 

सव-
इख्न्जतनयर् 

 

१ पयाटन ष्ट्रवकास 
आयोजना 

वाग्मती प्रदेश 
हेटौडा, 

तनमााण काया पश्चात 
धर्ौटी र्कम 
भकु्तानी ददनका 

लातग घसु/रर्सवत 

५०००० 

 

 



33 
 

तस.
न. 

तमतत 

पक्राउ परे्को 
व्यख्क्तको नाम 

थर् 

पद 

 

पक्राउ 
परे्को 
संतया 

कायार्त 
कायाालय 

आर्ोप तबगो 
 

कैष्ट्रफयत 

 

मकवानपरु् 

 

१६ २०७७।
११।२३ 

 

तार्ा कुमार्ी 
शे्रष्ठ, अतनस 
जोशी 

 

प्र.ह., 
ष्ट्रवचौतलया 

 

२ महानगर्ीय 
प्रहर्ी बिृ 
नयाुँबानेश्वर्, 

काठमाण्डौ 

 

भन्सार् चोर्ी 
तनकासीको अतभयोग 
लागेकालाई छुटाउन  

घसु/रर्सवत 

११००००० 

 

 

१७ २०७७।
११।२६ 

 

र्मेश ढकाल, 

नष्ट्रवन कुमार् 
कणा 

 

कर् 
अतधकृत, 

प्रोप्राइटर् 

 

२ आन्तरर्क 
र्ाजस्व 
कायाालय 

जनकपरु्धाम, 

धनरु्ा 

 

अन्तशपुक 
समायोजनको र्कम 
ष्ट्रफताा गनाका लातग 

घसु/रर्सवत 

१५०००० 

 

 

१८ २०७७।
१२।०५ 

 

लोकर्ाज 
जोशी 

 

शा.अ. 

 

१ भतूमसधुार् तथा 
मालपोत 
कायाालय 
कञ्चनपरु् 

 

जग्गा नामसार्ी तथा 
अंशवण्डा गर्ीददए 
वापत घसु/रर्सवत 

माग 

२४००० 

 

 
 

१९  

२०७७।
१२।०५ 

 

 

भर्तकुमार् 
पोखरे्ल 

 

 

वडा 
सख्चव 

(छैठौं 
तह) 

 

१  

काठमाडौं, 
का.म.न.पा. 
वडा नं. ३० 

 

तनमााण कायासम्पन्न 
पश्चात ष्ट्रवल भकु्तानी 

ददएवापत 
घसु/रर्सवत माग 

४००००० 

 

 

२० २०७७।
१२।२६ 

 

कातसन्दर् 
यादव 

 

प्र.ज. 

 

१ इलाका प्रहर्ी 
कायाालय, 

तसतागञ्ज 

 

उजरु्ी तमलाई ददने 
भनी घसु/रर्सवत 

माग 

४०००० 

 

 

 

  जम्मा  ३६   ४१,१२,८५०।  
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   ग) दायर् मदु्दाको फैसला र् आयोगबाट पनुर्ावेदन: 

आयोगले यस आ.व को दोस्रो तै्रमातसकमा सम्मातनत ष्ट्रवशेर् अदालतमा कुल ४० वटा आर्ोपपत्र दायर् 
गरे्को छ ।तै्रमातसक अवतधसम्ममा दायर् गर्ीएका आर्ोपपत्रमध्ये अदालतबाट यस तै्रमातसकमा ३९ वटा 
मदु्दाको फैसला प्राप्त भएको छ साथै यस अवतधमा १२ वटा फैसलामा पनुर्ावेदन दताा भएको छ। जसको 
ष्ट्रववर्ण उपलेख्खत तातलकामा देखाइएको छ । 

ष्ट्रववर्ण माघ फागनु चैत्र जम्मा 
मदु्दा दायर्ी ष्ट्रवशरे् अदालतमा ८ १८ १३ ४० 

तलख्खत जवाफ दताा ५ ३ २ १० 

पनुर्ावेदन दताा ३ ५ ४ १२ 

फैसला प्राप्त  १८ १० ११ ३९ 

     भ्रष्टाचार् तफा  १३ ८ ७ २८ 

     नक्कली शैख्क्षक प्र.प. तफा  ५ २ ४ ११ 

 

त्यस्तै दायर् भएका आर्ोपपत्रमा अदालतबाट भएका ३९ वटा फैसलामध्ये २८ वटा फैसला भ्रष्टाचार्तफा का 
र्हेका  छन ्भने ११ वटा नक्कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र सम्बन्धी र्हेका छन।् यससम्बन्धी ष्ट्रववर्णलाई तनम्न 
तातलकामा उपलेख गर्ीएको छ। 

 

१. 
फैसला 
प्राप्त 

भ्रष्टाचार् 

तफा ः 
सफलः ११ थान 

नक्कली.प्र.प. 
 तफा ः 

सफलः ११ थान 

 

 आखं्शक सफलः 
४ थान 

  

आखं्शक 
सफलः 

० थान 

 असफलः १३ थान   असफलः ० थान 

        

 जम्मा २८ थान   जम्मा ११ थान 

 

 

२.३ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएका तनर्ोधात्मक कायाको ष्ट्रववर्ण 

भ्रष्टाचार्जन्य कायाको तनयन्त्रणका लातग आयोगले उजरु्ीउपर् गर्ीने अनसुन्धान र् अतभयोजनको दण्डात्मक 
कायाले मात्र अपेख्क्षत परर्णाम प्राप्त हनु नसक्ने ठानी भ्रष्टाचार् हनैु नददने वा त्यसलाई र्ोक्ने तनर्ोधात्मक 
कायाहरूलाई तनर्न्तर् रुपमा अगातड बढाएको छ । 
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स्थानीयस्तर्मा हनुे भ्रष् टाचार् न्यूनीकर्ण र् तनर्ोधका लातग 33 वटा ख्जपलामा प्रमखु ख्जपला अतधकार्ीहरुलाई 
अतधकार् प्रत्यायोजन गर्ीएको छ । तनजहरुले  अतनयतमतता र् भ्रष् टाचार्का ष्ट्रवर्यमा परे्का उजरु्ीहरुका 
सम्बन्धमा प्रार्ख्म्भक छानतबन गर्ी तामेलीमा र्ात न वा ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान गना सम्बख्न्धत कागजात सष्ट्रहत 
आधार् र् कार्णसमेत खलुाई आयोगको सम्बख्न्धत कायाालय माफा त आयोग समक्ष पठाउन ुपने  व्यवस्था 
गर्ीएको छ ।   

आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द् नागर्ीक समाजसुँग सहकाया अतभवृष्ट्रर्द् गने उद्दशे्यले ष्ट्रवतभन्न ख्जपलामा 
भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द्को नागर्ीक तनगर्ानी संस्था (Citizen Jury) गठन गर्ी भ्रष् टाचार् ष्ट्रवरुर्द्को अतभयानमा नागर्ीक 
समाजको सहभातगता बढाउन ेकायाको शरुुवात गरे्को छ । 

२.४  भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएको प्रवर्द्ानात्मक कायाको ष्ट्रववर्णः 

क. र्ोपपा ख्जपलाको सतुनलस्मतृत गाउुँपातलकामा सामदुाष्ट्रयक ख्शक्षा कायाक्रम सम्पन् न 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, बटुवलले बाष्ट्रर्ाक कायाक्रम अनसुार् भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण र् 
सशुासन प्रवर्द्ान सम्बन्धी ष्ट्रवद्यालय स्तर्ीय सामदुाष्ट्रयक ख्शक्षा कायाक्रम तमतत २०७७/११/२५ गते र्ोपपा 
ख्जपलाको सतुनलस्मतृत गाउुँपातलका, वडा नं. २ ख्स्थत तत्रपरेु्श्वर्ी माध्यातमक ष्ट्रवद्यालय, खङु्ग्ग्रीमा आयोगको 
कायाालय, वटुवलका उपसख्चव श्री रुर प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षता र् सतुनलस्मतृत गाउुँपातलकाका अध्यक्ष श्री 
गणेुन्र घतीको प्रमखु आतत्यतामा सम्पन्न भयो। उक्त गाुँउपातलकाका प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत, ष्ट्रवतभन्न 
वडाका वडा अध्यक्षहरू, ष्ट्रवद्यालयका प्रधानाध्यापक, ख्शक्षक/ख्शख्क्षकाहरू र् ष्ट्रवद्याथीहरू समेत गर्ी करर्व ९९ 
जनाको सहभातगता र्हेको तथयो । 

ख. नवलपर्ासी ख्जपलाको (बदाघाट ससु्ता पख्श्चम) बदाघाट नगर्पातलका वडा नं २ मा सामदुाष्ट्रयक ख्शक्षा 
कायाक्रम सम्पन् न 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, बटुवलले बाष्ट्रर्ाक कायाक्रम अनसुार् भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण र् 
सशुासन प्रवर्द्ान सम्बन्धी ष्ट्रवद्यालय स्तर्ीय सामदुाष्ट्रयक ख्शक्षा कायाक्रम तमतत २०७७/१२/०५  गते 
बदाघाट नगर्पातलका वडा नं २ ख्स्थत श्री ददव्य ज्योती माध्यतमक ष्ट्रवधालयमा सामदुाष्ट्रयक ख्शक्षा कायाक्रम 
सम्पन् न गरे्को छ  

उक्त कायाक्रम आयोगको कायाालय, वटुवलका तस.डी.ई. श्री जय र्ाम शे्रष्ठको अध्यक्षता र् वदाघाट 
नगर्पातलका, नगर् कायापातलकाको कायाालय,नवलपर्ासीका उपसख्चव एवंम ख्शक्षा शाखा प्रमखु श्री इन्र 
वहादरु् कुवुँर्को प्रमखु आतत्यता भएको तथयो भने वडा अध्यक्ष,ष्ट्रव.व्य.स.अध्यक्ष, ष्ट्रवद्यालयका प्रधानाध्यापक, 

ख्शक्षक/ख्शक्षीकाहरू र् ष्ट्रवद्याथीहरू समेत गर्ी करर्व १०७ जनाको सहभातगता र्हेको तथयो । 

ग. ष्ट्रवतभन्न ख्जपलामा अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम सम्पन्न 

आयोगको प्रवर्द्ानात्मक कायाक्रम अन्तगात माननीय आयकु्त श्री ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवालको उपख्स्थततमा 
ईलाममा तमतत 2077/12/11 गते, पाुँचथर्मा 12 गते तथा ताप्लेजङुमा 13 गते कुल 282 जनाको 
सहभातगतामा ख्जप ला स्तर्ीय अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम सम्पन्न भएको छ भने माननीय आयकु्त श्री जय बहादरु् 
चन्दको उपख्स्थततमा तमतत 2077/12/24 गते उदयपरु् ख्जपलामा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण तथा सशुासन प्रबर्द्ान 
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ष्ट्रवर्यक अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम संचालन भएको छ। त्यस्तै तमतत 2077/11/21 गते आयोगका  सख्चव 
तोयम र्ायाको उपख्स्थततमा ष्ट्रवर्ाटनगर् महानगर्पातलकामा 155 जनाको सहभातगतामा भ्रष्टाचार् 
तनयन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम सम्पन्न भएको छ। 

आयोगको कायाालय, सखेुतले ष्ट्रवतभन्न तमततमा ष्ट्रवतभन्न स्थानहरुमा कुल 433 जनाको सहभातगतामा भ्रष्टाचार् 
तनयन्त्रण तथा सशुासन प्रवर्द्ानसम्बन्धी अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम सम्पन्न गरे्को छ भने आयोगको कायाालय 
बटुवलले यस तै्रमातसक अवतधमा कुल 1117 जनाको सहभातगतामा ष्ट्रवद्यालय स्तर्ीय सामदुाष्ट्रयक  ख्शक्षा 
कायाक्रम सम्पन्न गरे्को छ। आयोगको कायाालय बददावासले कायाालयको कायाके्षत्र अन्तगातका ख्जपलामा 
ष्ट्रवतभन्न कमाचार्ी र् पदातधकार्ी गर्ी कुल 598 जनाको उपख्स्थततमा अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम संचालन गरे्को 
छ भने आयोगको कायाालय कञ्चनपरु्ले कायाालयको कायाके्षत्रतभत्र भ्रष्टाचार् ष्ट्रवरुर्द् जनचेतना अतभवृष्ट्रर्द् गना, 
उजरु्ी/ गनुासा ग्रहण गना तथा ष्ट्रवतभन्न प्रकार्का सामाग्रीहरु प्रकाशन गर्ी भ्रष्टाचार्का ष्ट्रवरुर्द् जनमत तसजाना 
गना फेसबकु पेज सञ्चालनमा पयाएको छ। 

घ. "सशुासन सवाल" टेतलतभजन कायाक्रम 

आयोग र् नेपाल टेतलतभजनसुँगको सहकायामा अख्घपलो आ. व. देख्ख नै सशुासन सवाल नामको साप् ताष्ट्रहक 
टेतलतभजन कायाक्रम हरे्क मंगलवार् साुँझ ७:२५ मा प्रशार्ण  हुुँदै आएको छ। अख्घपलो आ.व बाट 
तनर्न्तर् संचातलत उक्त कायाक्रम यस आ.व. को तेस्रो तै्रमातसक अवतधमा नेपाल टेतलतभजनबाट माघ 
मष्ट्रहनामा ४ वटा, फागनुमा ४ वटा र् चैत्रमा ५ वटा गर्ी कुल १३ वटा शंृ्रखला प्रशार्ण भैसकेको छ र् 
उक्त शंृ्रखलाहरु आयोगको फेसबकु, टुइटर् र् यटु्यवु च्यानलबाट समेत यथासम्भव प्रत्यक्ष प्रशार्ण हुुँदै 
आएको छ साथै यी कायाक्रमहरु उक्त च्यानलहरुमा सहज पहुुँचका लातग र्ाख्खएको छ । 

२.५ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणसम्बन्धी आयोगबाट भएका संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायाको ष्ट्रववर्ण 

क.अनसुन्धान  अतधकृतहरुको लातग अतभमखुीकर्ण तातलम सम्पन्न 

अ.आयोगमा ष्ट्रवतभन्न तनकायहरुबाट सरुवा/काजमा हाख्जर् हनु आउन ु भएका उपसख्चव देख्ख शाखा 
अतधकृतसम्मका ष्ट्रवतभन्न सेवा समूहका अतधकृतहरुलाई भ्रष्टाचार्को अनसुन्धान सम्बन्धी अतभमखु्खकर्ण 
तातलम (Orientation Training on Investigation) तमतत २०७७ फागनु १६ देख्ख फागनु १९ गतेसम्म 
केन्रीय कायाालय टङ्गालमा सञ्चालन गर्ीयो । चार् ददनसम्म संचातलत उक्त कायाक्रममा आयोगमा कायार्त 
ष्ट्रवतभन्न सेवा/समूह र् के्षत्रका 28 जनाको सहभातगता र्हेको तथयो। 

तातलम कायाक्रमको समापन समार्ोहमा आयकु्त डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङले जीवनका हरे्क क्षण तसकाईको 
क्रममा र्हेको र् यस प्रकार्का तसकाइयकु्त तातलमले आयोगका अनसुन्धान अतधकृतहरुको कायाक्षमतामा वृष्ट्रर्द् 
भई आयोगको लक्ष्य प्राप्त हनुे बताउन ु भयो।त्यस्तै आयकु्त ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवालले भ्रष्टाचार् एउटा 
संगदठत अपर्ाध हनुे भएकोले िेतडसनल क्राइम जस्तो सबै नदेख्खने र् डकुमेन्टको तमष्ट्रहन अध्ययन गर्ी 
अनसुन्धान गनुापने सझुाव ददनभुयो ।साथै  आयकु्त जयबहादरु् चन्दले अनसुन्धान पट्यार् लाग्दो ष्ट्रवर्य 
भएकोले अनसुन्धान अतधकृतलाई धैयाता, लगनख्शलता आवश्यक हनुे र् त्य र् प्रमाणमा आधारर्त अनसुन्धान 
गनुापने कुर्ामा जोड ददनभुयो ।  
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समापन कायाक्रममा आयोगका सख्चव श्री तोयम र्ायाले सहभागीहरुबाट प्राप्त भएका पषृ् ठपोर्णहरुलाई 
आगामी तातलमको संर्चना तनधाार्ण गदाा  समावेश गने बताउन ु हुुँदै सहभागी प्रख्शक्षाथीहरुको पषृ् ठपोर्ण 
अनरुुप नै आयोगले पतन आगामी ददनहरुमा सावाजतनक खरर्द, जग्गा प्रशासन, ष्ट्रवकास तनमााणमा गणुस्तर् 
जस्ता ष्ट्रवर्यहरुमा अनसुन्धान गना ष्ट्रवख्शष् टीकृत तातलम स  चालन गने योजना र्हेको बताउनभुयो भने स्रोत 
तथा साधनहरु उपलधध गर्ाउने ष्ट्रवर्यमा आयोगले कष्ट्रहपयै पतन कञु्जस्याुँई नगने तर् कमाचार्ीहरुले आफ्नो 
खबुीको उच्चतम प्रयोग गदै मयााददत ढङ्गले समय तभत्र त्रषु्ट्रट र्ष्ट्रहत रुपमा कायासम्पादन गना तनदेशन  
ददनभुयो । 

समापन कायाक्रममा सहभागीहरुको तफा बाट तातलमको बारे्मा धार्णा र्ातदै उपसख्चव र्ष्ट्रवन्र प्रसाद आचायाले 
अतभमखुीकर्ण तातलमबाट आफूहरु अनसुन्धानका धेरै् जस्तो ष्ट्रवर्यवस्तहुरुको बारे्मा ससूुख्चत भएको बताउन ु
हुुँदै तातलमका प्रख्शक्षकहरुको गाम्भीयाता, समय पालना अनकुर्णीय र्हेको धार्णा र्ाख्नभुयो । साथै उहाुँले 
अनभुवी अनसुन्धान अतधकृतहरुसुँग रर्फे्रसमेन्ट तातलम भए अनभुव साटासाट गर्ी थप ज्ञान तथा सीप हातसल 
हनुे बताउनभुयो । 

आ.आयोगमा ष्ट्रवतभन्न तनकायहरुबाट सरुवा/काजमा हाख्जर् हनु आउन ु भएका ष्ट्रवतभन्न सेवा समूहका 
अतधकृतहरुलाई भ्रष्टाचार्को अनसुन्धानसम्बन्धी अतभमखुीकर्ण तातलम तमतत २०७७ चैत्र २ देख्ख चैत्र  ६ 
गतेसम्म (पाुँच ददन) केन्रीय कायाालय, टङ्गालमा सञ्चालन गर्ीयो  । पाुँच ददनसम्म संचातलत उक्त तातलममा 
प्रशासन सेवाका 11,न्याय, सर्कार्ी वष्ट्रकल सेवाका 1,इख्न्जतनयरर्ङ्ग तफा का 5, प्रहर्ी सेवाका 5 र् अन्य 
क्षेत्रका २ जना गर्ी 25 जनाको सहभातगता र्हेको तथयो। 

तातलमको समापन कायाक्रममा आयोगका माननीय प्रमखु आयकु्त प्रमे कुमार् र्ाईले सरुवा/पदस्थापन भई 
आएका कमाचार्ीहरुलाई आयोगमा स्वागत गदै प्रख्शख्क्षत कमाचार्ीहरुलाई आयोगको कायाष्ट्रवतध तथा आचार् 
संष्ट्रहतालाई आन्तरर्कीकर्ण गर्ी दवाव र् प्रभावमा नपर्ी गहष्ट्रकलो अनसुन्धान गदै समयमा नै अनसुन्धान 
काया सम्पन् न गना तनदेशन ददनभुयो ।  

त्यस्तै माननीय  आयकु्त डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङले जीवनका हरे्क क्षण तसकाईको क्रममा र्हेको र् यस 
प्रकार्का तसकाइयकु्त तातलमले आयोगका अनसुन्धान अतधकृतहरुको कायाक्षमतामा वषृ्ट्रर्द् भई आयोगको लक्ष्य 
प्राप्त हनुे साथै अनसुन्धान अतधकृतले आचार्संष्ट्रहताको पूणा पालना गनुापने, अनसुन्धानमा फोकस हनुपुने, ऐन 
कानूनको अध्ययन गर्ी अनसुन्धान सम्पनन हनुपुने ष्ट्रवचार् व्यक्त गनुा भयो। 

सोही कायाक्रममामाननीय आयकु्त ष्ट्रकशोर्कुमार् तसलवाले अनसुन्धान अतधकृतले समयमा अनसुन्धानको काया 
सम्पन्न गनुापने र् अनसुन्धान एक मालाकार्को रुपमा तसलतसलेवार् रुपमा पूणा हनुपुने भएकोले अनसुन्धान 
अतधकृतले सो कुर्ामा ध्यानददनपुने कुर्ा व्यक्त गनुा भयो । साथैमाननीय आयकु्त ष्ट्रकशोर्कुमार् तसलवाले 
अनसुन्धान अतधकृतले समयमा अनसुन्धानको काया सम्पन्न गनुापने र् अनसुन्धान एक मालाकार्को रुपमा 
तसलतसलेवार् रुपमा पूणा हनुपुने भएकोले अनसुन्धान अतधकृतले सो कुर्ामा ध्यानददनपुने कुर्ा व्यक्त गनुा 
भयो।  

समापन कायाक्रममा सहभागीहरुको तफा बाट तातलमको बारे्मा धार्णा र्ातदै उपसख्चव श्री भतूमनन्द खनालले 
अतभमखुीकर्ण तातलमबाट आफूहरु अनसुन्धानका धेरै् जस्तो ष्ट्रवर्यवस्तहुरुको बारे्मा ससूुख्चत भएको बताउदै 
तातलमको सरुुवातमा नै सहभागी प्रख्शक्षाथीहरुबाट तातलमबाट सहभागीहरुको अपेक्षा संकलन गनुाका साथै 
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अनसुन्धानका चर्णमा अनसुन्धान अतधकृतले तनवााह गने भतूमका लगायतका ष्ट्रवर्य समावेश हनु ु सबैभन्दा 
सखुद पक्ष र्हेको धार्णा र्ाख्नभुयो। प्यानल छलफल सत्रमा सख्चव श्री तोयम र्ाया, सहसख्चव श्री 
र्ाजेन्रकुमार् के.सी., सहसख्चव श्री नार्ायणप्रसाद रर्सालले सहभागीहरुले सोधेका प्रश्न तथा ख्जज्ञासाहरुको 
जवाफ ददन ुभएको तथयो  साथै सख्चव श्री तोयम र्ायाले सहभागीहरुलाई प्रमाणपत्र ष्ट्रवतर्ण गनुाभएको तथयो। 

ख. आयोगको अनसुन्धान तथा अतभयोजन कायामा ष्ट्रवज्ञान प्रष्ट्रवतधको उपयोग 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आफ्नो अनसुन्धान तथा अतभयोजनको कायालाई वस्तपुर्क तथा 
वैज्ञातनक बनाउने हेतलेु ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवतधहरुको प्रयोग गदै आइर्हेको छ । आयोगमा आफ्नै 
पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशाला, इख्ञ्जतनयरर्ङ प्रयोगशाला साथै फरे्ख्न्सक पयाब पतन स्थापना भएको छ । यस 
पयाबबाट आयोगले आ.व. २०७७।०७८ को तेस्रो तै्रमातसक (माघ- चैत्र) सम्म  कुल १५ वटा  ष्ट्रवतभन्न 
साधनहरुको पर्ीक्षण गरे्को छ । फरे्ख्न्सक पयाब पर्ीक्षणको ष्ट्रववर्ण तनम्नबमोख्जम र्हेको छ। 

तस.नं ष्ट्रवर्य 
आ.व. २०७७/०७८ तेस्रो तै्रमातसक 

(माघ- चैत्र) 
१ मोवाइल १५ 

जम्मा १५ 
 

 त्यस्तै आयोगमा अनसुन्धानको ख्शलख्शलामा झठुा वोले नवोलेको पिा लगाउनको लातग गर्ीने पोतलग्राफ 
पर्ीक्षण प्रयोगशालाबाट १७ जना झठु बोलेको साथै १२ जना पर्ीक्षणको लातग असहमत भएको 
अवस्था देख्खन्छ। आ.व २०७७।०७८ को दोस्रो तै्रमातसक अवतधको पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशाला 
ष्ट्रववर्णलाई तनम्न तातलकामा उपलेख गरर्एको छ। 

 

२०७७ माघ मष्ट्रहनाको पर्ीक्षण ष्ट्रववर्ण 

पर्ीक्षणको 
लातग 

असहमत 

झठु बोलेको 
संकेत प्राप्त 

झठु 
नबोलेको 
संकेत प्राप्त  

र्ाय ददन 
नसकेको 

सेन्सर्ले सपोटा 
नगरे्को 

परुुर् मष्ट्रहला जम्मा 
पर्ीक्षण 

संतया 
०२ ०९ १ - - १२ - १२ 

२०७७ फागनु मष्ट्रहनाको पर्ीक्षण ष्ट्रववर्ण 

पर्ीक्षणको 
लातग 

असहमत 

झठु बोलेको 
संकेत प्राप्त 

झठु नबोलेको 
संकेत प्राप्त 

र्ाय ददन 
नसकेको 

सेन्सर्ले 
सपोटा नगरे्को 

परुुर् 

 
मष्ट्रहला जम्मा 

पर्ीक्षण 

संतया 
०६ ०६ - - - ११ १ १२ 
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२०७७ चैत्र मष्ट्रहनाको पर्ीक्षण ष्ट्रववर्ण 

पर्ीक्षणको 
लातग 

असहमत 

झठु बोलेको 

संकेत प्राप्त 

झठु नबोलेको 

संकेत प्राप्त 

र्ाय ददन 
नसकेको 

सेन्सर्ले 
सपोटा 
नगरे्को 

परुुर् 

 

मष्ट्रह
ला 

जम्मा पर्ीक्षण 

संतया 

४ ०२ - - - ०६ - ०६ 

२०७७/२०७८ तेस्रो तै्रमातसक(माघ, फागनु, चैत्र) पर्ीक्षण तबबर्ण 

पर्ीक्षणको 
लातग 

असहमत 

झठु 
बोलेको 

संकेत प्राप्त 

झठु 
नबोलेको 

संकेत प्राप्त 

र्ाय ददन 
नसकेको 

सेन्सर्ले 
सपोटा नगरे्को 

स्वीकार् 
गरे्को 

परुुर् जम्मा 
पर्ीक्षण 

संतया 

१२ १७ १ - - २९ ०१ ३० 
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आयोगको कामकार्बाहीलाई अझै त्यमा आधारर्त र् यथाथापर्क बनाउन र् आयोजनाहरुको गणुस्तर् 
मापनको लातग आयोगको कायाालय तथा मातहतका सबै कायाालयमा समेत Engineering Laboratory 
स्थापना गर्ीएको छ। आयोगमा पर्ीक्षण गना सष्ट्रकने नमनुाको पर्ीक्षण आयोगकै Engineering 
Laboratory मा गर्ीएको र् आयोगमा गना नसष्ट्रकने पर्ीक्षण अन्य सर्कार्ी तथा गैर् सर्कार्ी तनकायमा 
Sampling गर्ी पर्ीक्षणको लातग पठाउने गर्ीएको छ। दोस्रो तै्रमातसक अवतधमा आयोगमा गर्ीएको 
Engineering Laboratory को पर्ीक्षणको ष्ट्रववर्ण यहाुँ प्रस्ततु गर्ीएको छ। 

क्रम 
संतया योजनाको नाम: पर्ीक्षण : 

   
१) 

आयोगका कायाालयहरु नेपालगन्ज/कंचनपरु्/इटहर्ी मा 
आयोगको Contract No.CIAA/NCB/Goods/06/076/077सुँग 
सम्बतधत(Supply,Delivery,Installation,Calibration of Civil 

Engineering Lab Equipments) हरुको  तनर्ीक्षण,Machine 
operation पर्ीक्षण तबतधसमेत सम्बतधत प्रष्ट्रवतधकको र्ोहवर्मा 
देखाईएको I 

 

   
२) 

सडक ष्ट्रवभाग पषु्पलाल मध्य पहाडी लोकमागा सडक (पख्श्चम 
खण्डमा) प्रयोग भएको Giwire को नमनुा संकलन गर्ी गणुस्तर् 
तथा नापतौल  ष्ट्रवभागमा आयोगको प्राष्ट्रवतधक र् सम्बतधत 
कायाालयका प्रतततनतधको र्ोहवर्मा पर्ीक्षण काया सम्पन्न गर्ीएको 
I  

 

   
३) 

सडक ष्ट्रवभाग सडक ष्ट्रवस्तार् आयोजना काठमाडौँ द्वार्ा गर्ीएको 
(चबष्ट्रहल, थली, गोकणा ) सडकको ढलान सडक काटी  नमनुा 
संकलन गर्ीएको  साथै Asphalt Concrete सडकको समेत २ 
पटक सम्म  corecut गर्ी  पर्ीक्षणको लातग नमनुा  सकलन 
गर्ीएको I 

1)Asphalt  सडकमा Bitumen को मात्रा 
पर्ीक्षण। 
२)Asphalt सडकको thickness पर्ीक्षण I 
३)RCC concrete सडक को core 
cutting गर्ी भार् बहन क्षमता मापन I 

 

   
४) 

सडक ष्ट्रवभाग तसन्धलुी बददाबास सडक योजनाको हालसालै 
तनमााण सम्पन्न गर्ीएको भकुन्डेबेसी सम्मको सडक तनमााण  

काया I 

१)Asphalt  सडकमा Bitumen को मात्रा 
पर्ीक्षण। 
२)Asphalt सडकको thickness पर्ीक्षण I 
३) Asphaltcore को DensityTest. 
४) Base Aggregate को मोटाइ मापन I 

   
५) 

ख्जपला र्ामेछाप , दोर्म्बा  गाउुँपातलका ३ कन्ठेस्वर् मा.तब. 
टोकर्परु्मा “ष्ट्रवद्यालय भवनको गणुस्तर् सतुनख्श्चत गने काया  
 

१) NDT प्रतबतध द्वार्ा Digital Schmidt hammer 

बाट  भवनको  slab र् Column को भार् 
बहन क्षमता  
मापन I 

   
६) 

सडक ष्ट्रवभाग हलुाकी सडक योजना जनकपरु् अन्तगात(नयाुँर्ोड-
मधबुनी सडक)सलााही  ख्जपला को उक्त सडकमा गणुस्तर् 
एकीन काया I 

१) AggregateImpact Value (AIV) Test 
२) CrushingRatio(CR) Test 
३) Field Density पर्ीक्षण I 
४) Base Aggregate को मोटाइ मापन I 
५) Sub Base Aggregate को मोटाइ 
मापन I 
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पनुश्च : आयोगमा पर्ीक्षण गना सष्ट्रकने पर्ीक्षण आयोगकै Engineering Laboratory मा पर्ीक्षण गर्ीएको 
र् आयोगमा गना नसष्ट्रकन ेपर्ीक्षण अन्य सर्कार्ी तथा गैर्-सर्कार्ी तनकायमा Sampling गर्ी पर्ीक्षणको 
लातग पठाउने गर्ीएको छ। पर्ीक्षण नततजा सम्बतधत तमतसलमा /सम्बतधत महाशाखामा पठाई सष्ट्रकएको  
छ I साथै अन्य ष्ट्रफपड पर्ीक्षण COVID 19 लगायतको कार्णले ष्ट्रफपडमा गई SAMPLING गर्ी पर्ीक्षण 
गने काया सम्पादन गना बाुँकी र्हेको छ। 

३. आयोगबाट भएका अन्य गततष्ट्रवतध 

 क. माननीय प्रमखु आयकु्त र् आयकु्तहरुको पदभार् ग्रहण सम्पन्न । 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय प्रमखु आयकु्त श्री प्रमे कुमार् र्ाई, माननीय आयकु्त श्री 
ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवाल र् माननीय आयकु्त श्री जय बहादरु् चन्दले अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको पदभार् ग्रहण गनुाभयो।  

माननीय प्रमखु आयकु्त र् माननीय आयकु्तहरूले पदभार् ग्रहण गनुा पूवा उहाुँहरूलाई आयोग परर्सर्मा 
आयोगका तत्कालीन सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ीको नेततृ्वमा कमाचार्ीहरुबाट पषु्पगचु्छासष्ट्रहत स्वागत 
गरर्एको तथयो । 

कायाक्रममा तनदेशन सष्ट्रहतको आफ्नो मन्तधय ददुँदै माननीय प्रमखु आयकु्त श्री प्रमे कुमार् र्ाईले आयोगको 
साुँखलाई अझ उचाईमा पयुााउन चनुौती पार् गदै साझा ख्जम्मेवार्ी वहनगनुापने कुर्ामा जोड ददनभुयो।उहाुँले 
आयोगका सम्पूणा पदातधकार्ी र् कमाचार्ीहरूले आफुलाई गरे्को स्वागत प्रतत धन्यवाद ददंदै मलुकु र् 
जनताप्रततइमान्दार्ीता र् तनष्ठापूवाक कायासम्पादन गने बताउनभुयो । ष्ट्रवगतमा आयोगतथा सावाजतनक 
प्रशासनअन्तगात ष्ट्रवतभन्न तनकायहरूमा काया गदााको अनभुवबाटनेपालमा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण र् सशुासन स्थापना 
गना ख्जम्मेवार्ीपूणा भतूमका तनवााह गना सक्न ेकुर्ा धयक्त गनुाभयो।आम नेपाली जनता र् नागर्ीक समाजको 
आयोग प्रततको आकांक्षा, ष्ट्रवश्वास र् भर्ोसा उच्च र्हेकोले आगामी ददनमाउक्त चाहना एवं भावना बमोख्जम 
काम गने चनुौती आयोगमा र्हेको बताउनभुयो।  

नवतनयकु्त माननीय आयकु्त श्री जय बहादरु् चन्दले र्ाज्यको लक्ष्य भ्रष्टाचार्मकु्त र् सशुासनयकु्त समाज 
तनमााणमा समूष्ट्रहक भावनाका साथ काम गनुापने कुर्ामा जोड ददनभुयो। र्ाज्यले संवैधातनक आयोगको पतन 
ख्जम्मेवार् पदमा ष्ट्रवश्वास गर्ी तनयकु्त गदाा आफु कृतज्ञ भएको कुर्ाव्यक्त गनुाभयो। साथै उहाुँले आयकु्तको 
रुपमा तनयखु्क्त हुुँदा शभुकामना ददने शभुख्चन्तक र् शभेुकु्षक प्रतत कृतज्ञता धयक्त गनुाभयो। भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण 
गर्ी सशुासन कायम गने पष्ट्रवत्र कायाको सहयात्री हनु पाउुँदा गौर्वाख्न्वत महशसु गरे्को कुर्ा समेत 
बताउनभुयो। 

माननीय आयकु्त श्री ष्ट्रकशोर् कुमार् ख्शलवालले आयकु्तको रुपमा आफ्नो भतूमका समन्वयकार्ी र्हने 
बताउनभुयो।अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले भ्रष्टाचार् सम्बन्धी अनसुन्धानलाई पर्म्पर्ागत अपर्ाध 
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भन्दा फर्क तरर्काले हेनुापने कुर्ामा जोड ददनपुने बताउुँदै प्राप्त संवैधातनक भतूमकामा प्रततवर्द् र्हेको कुर्ा  
समेत बताउनभुयो।कायाक्रममा बोपदै माननीय आयकु्तले आफुले ष्ट्रवगतमा न्यायसम्पादन क्षते्रमा प्राप्त गरे्को 
अनभुवलाई आयोगको काम कार्बाहीमा सदपुयोग गदै आफुलाई तोष्ट्रकएको महत्वपूणा ख्जम्मेवार्ी दृढताका 
साथ पूर्ा गने बताउनभुयो। 

ख.आयोगका तत्कातलन माननीय आयकु्त डा. गणेशर्ाज जोशीको तबदाई कायाक्रम सम्पन्न 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका तत्कातलन माननीय आयकु्त डा. गणेशर्ाज जोशीले तमतत 
२०७७/१०/२१ गतेदेख्ख लागू हनुे गर्ी अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको आयकु्त पदबाट 
अवकास तलनभुएको हुुँदा माघ २१ गते नै आयोगका पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको उपख्स्थततमा एक 
समार्ोहका वीच तबदाई कायाक्रम सम्पन्न गर्ीयो। 

तबदाई समार्ोहमा तत्कातलन माननीय आयकु्त डा. गणेशर्ाज जोशीलाई माननीय प्रमखु आयकु्त श्री प्रमे 
कुमार् र्ाई, मा.आयकु्त डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङ, मा.आयकु्त श्री ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवाल र् मा.आयकु्त श्री 
जय बहादरु् चन्दले पषु्पगचु्छा र् मायाको ख्चनो प्रदान गनुाभयो । सो अवसर्मा माननीय आयकु्त 
डा.गणेशर्ाज जोशीलाई आयोगका सम्पूणा कमाचार्ीहरुको तफा बाट आयोगका तत्कातलन सख्चव श्री सरेु्श 
अतधकार्ी र् महाशाखा प्रमखुहरुले पषु्पगचु्छा र् शभु शधदसष्ट्रहत तबदाई गनुाभयो । 

ग. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका तत्कातलन सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ीको तबदाई सम्पन् न 

नेपालसर्कार् मख्न्त्रपरर्र्दको तमतत २०७७/१०/२९ गतेको तनणायानसुार् अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगबाट तनवााचन आयोगमा सरुवा भई जान लाग्नभुएका सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ीको तबदाई कायाक्रम 
माननीय प्रमखु आयकु्त प्रमे कुमार् र्ाई, माननीय आयकु्तहरु डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङ, ष्ट्रकशोर् कुमार् 
तसलवाल र् जयबहादरु् चन्द समेतको समपुख्स्थततमा सम्पन्न भयो । 

सो कायाक्रममा आयोगका माननीय प्रमखु आयकु्त प्रमे कुमार् र्ाईले देशको ष्ट्रवर्म परर्ख्स्थततमा समेत 
आयोगको प्रशासतनक तथा व्यवस्थाष्ट्रपकीय नेततृ्व, समन्वय तथा व्यवस्थापन कायाको ख्जम्मेवार्ी 
कुशलतापूवाक तनवााह गरे्कोमा बधाई तथा आगामी कायाकालमा र्ाज्यमा सशुासन कायम गनाको लातग 
प्रभावकार्ी नेततृ्व प्रदान गने ष्ट्रवश्वास समेत व्यक्त गदै आगामी ददनमा सहयोगको अपेक्षा सष्ट्रहत तनवााचन 
आयोगमा कायाकाल सफल र्होस भनी शभुकामना समेत व्यक्त गनुाभयो । 

घ. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका सख्चवको पदभार्ग्रहण एवं स्वागत सम्पन् न 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा नेपाल सर्कार्को तमतत २०७७/१०/२९ को तनणायानसुार् सरुवा 
भई आउन ु भएका सख्चव श्री तोयम र्ायाले तमतत२०७७/११/०५ गते अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको सख्चवको पदभार्ग्रहण गनुाभएको छ। 
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स्वागत कायाक्रममा आफ्नो मागादशान एवं तनदेशनसष्ट्रहतको मन्तधय व्यक्त गदै सख्चव श्री तोयम र्ायाले 
सावाजतनक सेवा प्रवाह एवं सशुासनको  अवस्था सधुार्को लातग सबैको हातेमालो र्हनपुने कुर्ामा जोड 
ददनभुयो। आम नागर्ीकको सावाजतनक सेवाप्रततको धार्णा नकार्ात्मक र्हेको भन्दै यसबाट मकु्त गर्ाउन े
दाष्ट्रयत्व आयोगमा समेत र्हेको बताउनभुयो। आयोगको अनसुन्धान प्रभावकार्ी बनाउन  कमाचार्ीहरु 
सीपयकु्त हनुपुने भन्दै  सूचना प्रष्ट्रवतधको उपयोगमा आउने जोख्खमका ष्ट्रवर्यमा समेत सजग हनुपुने 
बताउनभुयो।असल तनयतले कमाचार्ीले गरे्को काममा आफ्नो सधै साथ र्हने बताउनहुुुँदै सख्चवले आफूलाई 
स्वागत कायाक्रमको आयोजना गरे्कोमा सम्पूणा कमाचार्ीलाई धन्यवाद व्यक्त गनुाभयो। 

ङ. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका तत्कातलन माननीय आयकु्त डा.साष्ट्रवत्री थापा गरुुङको तबदाई 
सम्पन् न: 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको आयकु्तको रुपमा ६ वरे् पदावतध पूर्ा गर्ी सेवातनवखृ्ि तलनभुएका 
तत्कातलन माननीय आयकु्त डा.साष्ट्रवत्री थापा गरुुङको तबदाई कायाक्रम माननीय प्रमखु आयकु्त प्रमे कुमार् 
र्ाई, माननीय आयकु्तहरु ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवाल र् जय बहादरु् चन्दको समेत समपुख्स्थततमा तमतत 
२०७७/१२/१८ गते  सम्पन्न भयो । 

सो कायाक्रममा आयोगका माननीय प्रमखु आयकु्त प्रमे कुमार् र्ाईले ६ वरे् कायाकालमा माननीय आयकु्तको 
यस आयोगमा ठुलो योगदान र्हेको कुर्ा बताउनभुयो। तबदाई कायाक्रममा आयोगका माननीय आयकु्त 
ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवालले माननीय आयकु्त डा साष्ट्रवत्री थापा गरुुङको आयोगमा र्हुँदाको अनभुव 
आफूहरुलाई मागादशान हनु े भन्दै स-ुस्वास््य र् दीघाायकुो कामना गनुाभयो। त्यस्तै उक्त समार्ोहमा 
आयोगका माननीय आयकु्त जय बहादरु् चन्दले जीवनमा आगमन सखुद्, तबदाई दखुद् हनुे भएतापतन आफ्नो 
कायाकाल पूर्ा गर्ी जान ेसौभाग्य पाएकोमा माननीय आयकु्त डा साष्ट्रवत्री थापागरुुङ भाग्यमानी र्हेको कुर्ा 
बताउुँदै भावी पारर्वारर्क एवं सामाख्जक जीवन सखुमय होस ्भनी शभुकामना व्यक्त गनुाभयो। 

च. यस तै्रमातसक अवतधतभत्र भए/गरे्का  अन्य मतुय ष्ट्रक्रयाकलापहरु: 

आयोगको कायाप्रष्ट्रक्रयामा सधुार् पयाउन 49 बुुँदे आयोगको सधुार् कायायोजना, 2077 तजुामा गर्ी 
कायाान्वयनमा पयाईएको छ भने तनमााण संर्चना गणुस्तर् जाुँच कायाष्ट्रवतध, 2076 संसोधन प्रस्तावको 
मस्यौदा र् पत्राचार्को ताकेता एवं जरर्वानासम्बन्धी मापदण्ड,2077 को मस्यौदा तयार् गर्ीएको छ। 

भ्रष्टाचार्जन्य काया न्यूनीकर्ण गने सन्दभामा आयोगबाट दायर् भएका भ्रष्टाचार् तनवार्ण ऐन,2059 उपलंघन 
आर्ोपपत्रहरुको फैसलाहरुको अध्ययन गर्ी आगामी ददनमा देख्खएका कमी कमजोर्ीहरुलाई सधुार् गदै जाने 
काया अन्तगात ष्ट्रवगतका ष्ट्रवशेर् अदालत र् सवोच्च अदालतबाट भए गरे्का फैसला समेतको अध्ययन गर्ी 
अनसुन्धानमा सशक्तता पयाउनका लातग कायादल गठन भै प्रततवेदन समेत प्राप्त भैसकेको छ। आयोगको 
तफा बाट दायर् गर्ीने आर्ोपपत्रमा कुनै कमजोर्ी हनु नददन े प्रयोजनाथा सधुार् र् परर्माजान सष्ट्रहत पूणाता 
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पर्ीक्षण तथा अतभयोजन तसफारर्स कायाष्ट्रवतध स्वीकृत गर्ी कायाान्ववयनमा पयाईएको छ भन े छानवीन 
कायालाई वस्ततुनष्ठ र् प्रभावकार्ी बनाउन मौजदुा उजरु्ी छानवीन तथा फर्छ्यौट तसफारर्स सतमततको 
कायाप्रष्ट्रक्रयामा समेत सधुार् गर्ीएको छ। आयोग र् मातहत कायाालयहरुमा दताा हनुे ष्ट्रवतभन्न प्रकार्का 
सावाजतनक तनमााणसुँग सम्बख्न्धत उजरु्ीहरुको सन्दभामा प्रार्ख्म्भक छानवीन र् ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान सम्पन्न गनुा 
पूवा आयोजनाको स्थलगत तनर्ीक्षण तथा  नापजाुँच गर्ी ष्ट्रफपड प्रततवेदन तयार्ी गने कायालाई व्यवख्स्थत, 
स्तर्ीय र् ष्ट्रवश्वसनीय बनाउन आवश्यक चेकतलस्ट सष्ट्रहतको मागादशान तयार् भएको छ। 

आयोगको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास  अन्तगात प्रष्ट्रवतधको महिम उपयोग गने गर्ी मौजदुा कायाालय स्वचालन 
प्रष्ट्रवतधलाई स्तर्ोन्नतत गर्ीएको छ। यससुँगै प्रार्ख्म्भक छानवीन र् ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान प्रवाह प्रणाली स्तर्ोन्नतत 
गर्ी ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान प्रवाह प्रणाली संचालनमा पयाइएको तथा अनसुन्धान अतधकृतहरुलाई सो को 
प्रयोगवारे् तातलम समेत ददइएको छ। कोर्ोना महामार्ीसुँगै भौततक दूर्ी कायम गनुापने बाध्यतालाई  
अवसर्मा बदपदै आयोगले मातहतका कायाालयका प्रमखु एवम ् कमाचार्ीहरुसुँग गने पने छलफललाई 
तनर्न्तर्ता ददन तभतडयो कन्फरे्न्सको उपयोगलाई व्यापकता ददइएको छ। 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 2048, भ्रष्टाचार् तनवार्ण ऐन, 2059,अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग तनयमावली, 2059, अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग कायाष्ट्रवतध 2073(परर्माजान 
सष्ट्रहत) र् आयोगबाट समय समयमा जार्ी गर्ीएका कायाष्ट्रवतधहरुको संकलन एवम ्परर्माजान गर्ी एकीकृत 
संगालो प्रकाशन गने तयार्ी गर्ीएको छ भन े दैतनक,साप्ताष्ट्रहक, पाख्क्षक तथा मातसक पत्र पतत्रकाहरुमा 
प्रकाख्शत भएका भ्रष्टाचार् सम्बन्धी समाचार्, भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द् आयोग लगायत अन्य सर्ोकार्वाला तनकायहरुको 
कदम, भ्रष्टाचार् ष्ट्रवरुर्द्का अतभयन्ताहरुको लेख/र्चना तथा सशुासन प्रवर्द्ानसुँग सम्बख्न्धत समाचार्हरुको 
स्वचलीत प्रणालीमाफा त तलष्ट्रपबर्द् गना थातलएको छ। 

त्यस्तै आयोगको अनसुन्धान र् अतभयोजन प्रणालीलाई सर्ल, चसु्त, प्रभावकार्ी र् नततजामखुी बनाउन प्रत्येक 
अनसुन्धान अतधकृतसुँग ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धानका फाइलहरुको तिष्ट्रफङ तलन ेर् अनसुन्धान कायालाई गतत प्रदान 
गना, सतमक्षा गना तथा तरुुन्तै अनसुन्धान गनुापने उजरु्ीहरुलाई प्राथतमकता ददन तनयतमत तनदेशन ददन े
पर्म्पर्ाको थालनी भएको छ भने यसैवीच उजरु्ीको अनसुन्धान गदाा योग्यता र् ष्ट्रवशरे्ज्ञताको आधार्मा 
अनसुन्धान अतधकृत तोष्ट्रकन े गर्ी योग्यता र् अनभुव समेत खपुने ष्ट्रववर्ण(ROSTER) तयार् गर्ी सफ्टवेयर् 
प्रणाली बनाउने कायाको थालनी गर्ीएको छ।आयोगबाट 33 ख्जपलाका प्रमखु ख्जपला अतधकार्ीलाई 
अतधकार् प्रत्यायोजन भए अनसुार् हालसम्म भएका भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणसम्बन्धी काम कार्बाहीको ष्ट्रववर्ण, 
तनणाय कायाान्वयनमा देख्खएका समस्याहरु र् सधुार्का के्षत्रहरु समेत खपुने गर्ी ष्ट्रववर्ण माग गर्ीएको छ। 
त्यस्तै अनसुन्धान अतधकृतहरुले ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान गदाा अतनवाया रुपमा अनसुन्धान डायर्ी प्रयोग गर्ी 
आयोगको बैठक समक्ष अनसुन्धान प्रततवेदन पेश गदाा एकरुपताका लातग ढाुँचा स्वीकृत गर्ी प्रयोगमा 
पयाइएको छ। 
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४. आयोगमा र्हने कमाचार्ी संतया  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सख्चवमा नपेाल सर्कार्का र्ाजपत्रांष्ट्रकत ष्ट्रवख्शष्ट शे्रणीको सख्चव 
र्हने व्यवस्था छ ।नेपाल सर्कार्, मख्न्त्रपरर्र्द् को तमतत २०७७।०१।०८ को तनणायबाट स्वीकृत भई 
कायम भएको दर्बन्दी तेरर्जवमोख्जम आयोगको केन्र टंगालमा बाह्र वटा महाशाखाहरु सष्ट्रहत 512 जनाको 
दर्बन्दी कायम भएको छ । त्यसैगर्ी मातहत आयोगको कायाालय ७ वटा र् १ सम्पका  कायाालयमा जम्मा 
४78 जनाको दर्बन्दी गर्ी आयोगअन्तगात देहायअनसुार् कुल ९90 जना कमाचार्ी दर्बन्दी र्हेको छ । 

 

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

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

र्ा.प.प्रथम 13 1 1 1 1 1 0 1 1 20 

र्ा.प.दद्वतीय 64 4 4 4 4 4 1 4 4 93 

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

अतधकृतस्तर् 185 22 23 22 20 20 9 22 20 343 

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

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

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

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

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

सहायकस्तर् 327 43 43 43 43 35 31 39 43 647 

जम्मा 512 65 66 65 63 55 40 61 63 990 

 

आयोगको कायाालय टंगाल र् अन्तगात कायाालयमा साष्ट्रवकमा ९२७ स्वीकृत दर्बन्दी र्हेकोमा नेपाल 
सर्कार्, मख्न्त्रपरर्र्द् को तमतत २०७७।०१।०८ को तनणायबाट अत्यावश्क ६८ पद थप तसजाना र् 
अनावश्यक ५ पद खारे्ज भई हाल उक्त ९९० को दर्बन्दी कायम हनु आएको छ । आयोगमा उपर्ोक्त 
अनसुार्को स्वीकृत दर्बन्दीमा स्थायी कमाचार्ीका अततरर्क्त केही दर्बन्दीमा कर्ार् सेवा अन्तगातको 
जनशख्क्तबाट समेत सेवा प्रवाह हुुँदै आएको छ । जसअनसुार् कम्प्यटुर् अपरे्टर्,  हलकुा सवार्ी चालक, 

कायालय सहयोगी पदमा गर्ी आयोगमा जम्मा ४५ जना व्यख्क्तहरु कर्ार्मा कायार्त र्हेका छन ्। 
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५. आम्दानी, खचा तथा आतथाक कार्ोवार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको आतथाक वर्ा २०७७/७८ को बजेट ष्ट्रवतनयोजन र् तेस्रो 
तै्रमातसक अवतधको खचाको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छ। 

क्र.
स. 

बजेट उप-शीर्ाक 

आ.व.२०७७/७८ को वाष्ट्रर्ाक 
ष्ट्रवतनयोख्जत बजेट रू. 

आ.व.२०७७/७८ को तेस्रो 
तै्रमातसकसम्म जम्मा खचा रू. 

१ चाल ुखचा 
(२०६०00११३) 

५५,५६,५२,000।- ५४११८८९९.७४।- 

२ चाल ुखचा 
(२०६०00०१३) 

९९,००,०००।- 2231524.48।- 

३ पुुँजीगत 

206000114 
2०,४५,३0,000।- २९८,४७८.१०।- 

 जम्मा 77,00,८२,000।- 
५६,६४८,९०२.३२।- 

 

 

 

साथै आतथाक वर्ा २०७७/७८ तेस्रो तै्रमातसक अवतधको धर्ौटीको ष्ट्रववर्ण देहायअनसुार् छ। 

क्र.स. ष्ट्रववर्ण र्कम रू. 
१ दोस्रो तै्रमातसक अवतधसम्मको मौज्दात र्कम रू. ४०,३१९,१२८.७० 

२ यस आ.व. २०७७/७८ को तेस्रो तै्रमातसक अवतधमा मा प्राप्त 
आम्दानी र्कम रू.  

२,१४४,४१७.६३ 

३ यस आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो तै्रमातसक अवतधमा धर्ौटी 
ष्ट्रफताा तथा सदर् स्याहा भएको र्कम रु. 

४,११६,५००.०० 

४ जम्मा बाुँकी मौज्दात र्कम रु. ३८,३४७,०४६।३३ 
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आतथाक वर्ा २०७७/७८ को तेस्रो तै्रमातसक अवतधको र्ाजस्व आम्दानीको ष्ट्रववर्ण देहायअनसुार् 
छ। 

क्र.स. ष्ट्रववर्ण र्कम रू. 
१ सर्कार्ी सम्पख्िको ष्ट्रवक्रीबाट प्राप्त आम्दानी 200.00 

२ ष्ट्रवद्यतु सेवा शपुक   ० 
३ न्याष्ट्रयक दस्तरु् 10.00 

४ अन्य प्रशासतनक सेवा शपुक 15,005.00 

५ प्रशासतनक दण्ड जरर्वाना र् जफत 105,000.00 

६ बेरूज ु 2,239,000.00 

७ गत तै्रमातसकको नगद मौज्दात   ० 
 जम्मा 7,008,515.00 

 

६.सावाजतनक तनकायमा परे्का सूचना मागसम्बन्धी तनवेदन र् सूचना ददएको ष्ट्रवर्य 

आयोगमा यस आ.व. को तेस्रो तै्रमातसकमा सूचना माग गर्ी जम्मा ८४ वटा तनवेदन परे्को र् उक्त 
तनवेदन उपर् कार्बाही हुुँदा ७१ वटा तनवेदनका तनवेदकले माग गरे् बमोख्जम सूचना प्राप्त गरे्को 
अवस्था छ । उक्त तनवेदनहरुमध्ये १३ वटा तनवेदन असम्बख्न्धत व्यख्क्तले असम्बख्न्धत ष्ट्रवर्यमा 
सूचना माग गरे्को पाइएकोले सूचना उपलधध गर्ाउन सष्ट्रकएन ।  
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७. आयोगको वेबसाइट र् सोको ष्ट्रववर्ण 

आयोगको वेभसाइट www.ciaa.gov.np र्हेको छ। उक्त वेभसाइटमा आयोगको परर्चय, आयोगका 
पदातधकार्ीहरुको परर्चय, गठन,सांगठतनक संर्चना, आयोग मातहतका कायाालयहरुको ष्ट्रववर्ण, ऐन 
कानून, प्रततवेदन, सूचना, प्रसे ष्ट्रवज्ञतप्त तथा आयोगका ष्ट्रवतभन्न प्रकाशनहरु सूचीकृत गर्ीएको छ । 
यसका अलावा अनलाइन माफा त उजरु्ी प्रषे्ट्रर्त गने व्यवस्थासमेत तमलाइएको छ । २०७२ माघ 
मष्ट्रहनादेख्ख आयोगको हटलाइन १०७ माफा त उजरु्ी गनुासाहरु सम्प्ररे्ण गना सष्ट्रकने व्यवस्था 
तमलाइएको छ । यसका साथै आयोगको Android मोबाइल एख्प्लकेसन FACCIAA (Fight Against 

Corruption) समेतबाट उजरु्ी तथा गनुासाहरु सख्जलै सगुँ आयोगमा संप्ररे्ण गना सष्ट्रकने व्यवस्था 
गर्ीएको छ।आयोगको फेसबकु पेज www.facebook.com/NepalCIAAमाफा त आयोगका प्रसे ष्ट्रवज्ञतप्त 
सावाजतनक गर्ी सूचना संप्रेर्ण गने व्यवस्था गर्ीएको छ। 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गनुासो/उजरुीका लागग 

हटलाइन नं.: १०७ (उजरुीको लागग)  

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

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

भाइबर न.ं: +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)  

फेसबकु: /NepalCIAA (उजरुी 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
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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र् सूचनाको हक सम्बन्धी तनयमावली, २०६५ को 
तनयम ३ बमोख्जम सावाजतनक गरर्एको तै्रमातसक ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग‚ टंगाल 

१. आयोगको स्वरुप र् प्रकृतत 

नेपालमा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गर्ी सशुासन प्रबर्द्ान गनाको लातग नेपालको संष्ट्रवधानको भाग २१‚धार्ा 
२३८ मा संवैधातनक तनकायको रुपमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यवस्था गरर्एको छ। 
जस अनसुार् आयोगमा प्रमखु आयकु्त र् अन्य चार् जना आयकु्तहरु र्हने व्यवस्था छ । प्रमखु आयकु्तले 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अध्यक्ष भै काम गने व्यवस्था छ । र्ािपततले संवैधातनक 
परर्र्दको तसफारर्समा प्रमखु आयकु्त र् आयकु्तको तनयखु्क्त गने प्रावधान छ। आयोगका प्रमखु आयकु्त र् 
आयकु्तको पदावतध तनयखु्क्तको तमततले छ वर्ाको हनुे व्यवस्था छ । प्रमखु आयकु्त र् आयकु्त ६५ वर्ाको 
उमेर्सम्म पदमा बहाल र्हन सक्ने व्यवस्था र्हेको छ । 

 

संष्ट्रवधानको धार्ा २३९ ले सावाजतनक पद धार्ण गरे्को कुनै व्यख्क्तले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार् मातनन े
कुनै काम गरे्को देख्खएमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले त्यस्तो व्यख्क्त र् सो अपर्ाधमा 
संलग्न अन्य व्यख्क्त उपर् कानून बमोख्जम अतधकार् प्राप्त अदालतमा मदु्दा दायर् गना वा गर्ाउन सक्न े
व्यवस्था छ । 

 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय प्रमखु आयकु्त              प्रमे कुमार् र्ाई 
   माननीय आयकु्त    ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवाल    

   माननीय आयकु्त    जय बहादरु् चन्द 
 

आयोगको केन्रीय कायाालय‚ टंगाल‚ काठमाडौंमा र्हेको छ । आयोग मातहत देहायका ७ वटा 
कायाालयहरु र् एउटा सम्पका  कायाालय र्हेका छन ्। 

तस. 
नं. 

कायाालयको नाम 

कायाालयको 
फोन नं. 

फ्याक्स 

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

काठमाडौं  
हट लाइन नं. १०७ 

०१५२६२१५१ 
०१-५२६२१२८ 

०१५२६२१०४ 
२. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

इटहर्ी 
०२५-५८६९७० ०२५-५८५६०० 

३. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

बददावास 
०४४-५५०६८६ ०४४-५५०५३१ 
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तस. 
नं. 

कायाालयको नाम 

कायाालयको 
फोन नं. 

फ्याक्स 

नं. 
४. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

हेटौंडा 
०५७-५२१७४४ ०५७-५२०३६९ 

५. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

पोखर्ा 
०६१-५४०४५१ ०६१-५४०४५२ 

६. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

बटुवल 
०७१-५४०८३७ 

०७१-५४००३१ 

०७१-५४०८२३ 

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

०८१-५५०४२६ 

७. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

सखेुत 
०८३-५२१९६० 

०८३-५२३१७८ 
०८३-५२३८८४ 

८. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

कञ्चनपरु् 
०९९-५२४२६३ 

०९९-५२१११७ 

०९९-५२२७९५ 

 

२.आयोगको काम, कताव्य र् अतधकार् 

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

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

(२) धार्ा १०१ बमोख्जम महातभयोग प्रस्ताव पारर्त भई पदमकु्त हनुे व्यख्क्त‚ न्याय परर्र्दबाट पदमकु्त 
हनुे न्यायाधीश र् सैतनक ऐन बमोख्जम कार्बाही हनुे व्यख्क्तका हकमा तनज पदमकु्त भइसकेपतछ संघीय 
कानून बमोख्जम अनसुन्धान गना वा गर्ाउन सष्ट्रकनेछ । 

(३) उपधार्ा (१) वा (२) बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सावाजतनक पद धार्ण गरे्को कुनै व्यख्क्तले 
कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार् मातनने कुनै काम गरे्को देख्खएमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले 
त्यस्तो व्यख्क्त र् सो अपर्ाधमा संलग्न अन्य व्यख्क्त उपर् कानून बमोख्जम अतधकार् प्राप्त अदालतमा मदु्दा 
दायर् गना वा गर्ाउन सक्नछे । 

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

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

(६) अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अन्य काम‚ कताव्य र् अतधकार् तथा कायाष्ट्रवतध संघीय 
कानून बमोख्जम हनुे व्यवस्था छ । त्यसैगर्ी संष्ट्रवधानको धार्ा २९३ मा संवैधातनक तनकायको काम 
कार्बाहीको अनगुमन संसदीय सतमततबाट हनुे व्यवस्था र्हेको छ भने धार्ा २९४ मा आयोगको बाष्ट्रर्ाक 
प्रततवेदन र्ािपतत समक्ष बझुाउने सम्बन्धी व्यवस्था र्हेको छ । 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई अनसुन्धान गर्ी अतभयोजन गने 
कायाको अततरर्क्त काननुी र्ाज्यको अवधार्णा अनरुुप सशुासन कायम गना र् सावाजतनक सेवामा 
प्रभावकारर्ता पयाउनका लातग आवश्यक हनुे सधुार्ात्मक कायाहरु गने थप दाष्ट्रयत्व समेत समु्पेको छ । 
जस अन्तगात आयोगबाट तनम्न कायाहरु सम्पाददत हनुे गरे्को छन:् 

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

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

 भ्रष्टाचार्लाईर्ोकथाम गने उद्देश्यले तनर्ोधात्मक एवं प्रवर्द्ानात्मक कायाहरु गने । 

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

 आवश्यकतानसुार् सम्वख्न्धत ष्ट्रवर्यको ष्ट्रवशरे्ज्ञ वा ष्ट्रवख्शष्टीकृत सेवा प्राप्त गने । 

 

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

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले भ्रष्टाचार्को सम्बन्धमा कसैको उजरु्ी वा कुनै 
स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकार्ीको आधार्मा आयोगले अनसुन्धान र् तहष्ट्रककात गना वा अन्य 
कार्बाही चलाउन सक्ने व्यवस्था र्हेअनसुार् भ्रष् टाचार् सम्बन्धी प्राप् त हनुे उजरु्ी आयोगका सबै 
कायाालयहरुमा दताा गने व्यवस्था गरर्एको छ ।  
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आयोगमा ष्ट्रवचार्ाधीन अवस्थामा र्हेको कुनै ष्ट्रवर्यसुँग सम्बख्न्धत कागजात र् कुनै कागजातको नक् कल 
नददने गर्ी आयोगबाट तनणाय वा आदेश भएकोमा त्यस्तो कागजातको नक् कल उपलधध हुुँदैन । 
त्यसैगर्ी आयोगबाट हनुे अनसुन्धान, तहष्ट्रककात वा अतभयोजनसम्बन्धी कार्बाहीलाई प्रततकूल असर् पाने 
देख्खएका ष्ट्रवर्यमा कुनै सूचना उपलधध हुुँदैन । 
तर् आयोगबाट मदु्दा नचपने तामेलीमा र्ात न े तनणाय भएको ष्ट्रवर्यसुँग सम्बख्न्धत तमतसल संलग्न 
कागजातहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको तनणायको नक् कल माग गने सम्बख्न्धत 
सर्ोकार्वालालाई त्यस्तो नक् कल उपलधध गर्ाउने व्यवस्था गरर्एको छ । 

यसैगर्ी आयोगमा दताा गर्ाएको कुनै उजरु्ी वा आयोगको कुनै कामकार्बाही उपर् सूचनाको 
हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कलाई अनसुन्धान, 
तहष्ट्रककात वा अतभयोजनसम्बन्धी कार्बाहीलाई प्रततकूल असर् नपाने गर्ी सूचना उपलधध गर्ाउने 
व्यवस्था गरर्एको छ । 

4.सेवा प्रदान गने तनकायको शाखा र् ख्जम्मेवार् अतधकार्ी 
भ्रष् टाचार्सम्बन्धी उजरु्ी दताा गनाका लातग आयोगको मूल दताा शाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छ । हटलाइन 
१०७ मा आउने उजरु्ीका लातग प्रहर्ी महाशाखाका साथै टोल ष्ट्रफ्र, भाइवर् तथा इ-मेल माफा त आउन े
उजरु्ीका लातग नीतत तथा योजना महाशाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छन ्। 
आयोगबाट मदु्दा नचपने तामेलीमा र्ात ने तनणाय भएको ष्ट्रवर्यसुँग सम्बख्न्धत तमतसल संलग्न 
कागजातहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको तनणायको नक् कल माग गने सर्ोकार्वालालाई 
सो नक् कल उपलधध गर्ाउन आयोगको तामेली शाखाको शाखा प्रमखु ख्जम्मेवार्ी हनु्छन ्। 

यसैगर्ी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कलाई 
सूचना उपलधध गर्ाउन ेख्जम्मेवार्ी आयोगको सूचना समन्वय शाखा प्रमखु एवं सूचना अतधकार्ीको 
हनु्छ ।    

5.सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तरु् र् अवतध 

आयोगबाट प्रदान हनुे सेवाका लातग सामान्यतया कुनै शपुक दस्तरु् लाग्दैन । 

सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमावली, २०५९ को तनयम 
३७ बमोख्जम नक् कल माग्न आएमा प्रतत पाना रु. ५/- दस्तरु् लाग्ने र् तनवेदन ददएको भोली पपट 
सम्बख्न्धत सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले सेवा पाउन सक्दछन ्। 

सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले सूचनाको हक अन्तगात सूचना माग्न आएमा सूचनाको प्रकृतत हेर्ी 
बढीमा १५ ददनसम्मको अवतध लाग्ने तथा दश पेजसम्मको सूचना तनःशपुक प्राप्त हनुे र् सो भन्दा बढी 
भएमा प्रतत पेज रु. ५/- दस्तरु् लाग्दछ । 
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6.तनणाय गने प्रष्ट्रक्रया र् अतधकार्ी 

क. उजरु्ी सम्बन्धी तनणाय प्रष्ट्रक्रया  

 आयोगमा प्राप्त सबै उजरु्ीहरु दताा पश्चात उजरु्ी छानबीन तथा फर्छ्यौट तसफारर्स सतमततमा 
उजरु्ीको सम्बन्धमा छलफल भै अनसुन्धान गनुा पने उजरु्ीहरु सम्बख्न्धत महाशाखा, 
आयोगका कायाालयहरु वा नेपाल सर्कार्का अन्य उपयकु्त कायाालय वा पदातधकार्ीहरुमा 
लेखी पठाउन  र् तामेलीमा र्ात ने उजरु्ीहरु तामेलीमा र्ाखी लगत कट्टा गना तसफारर्श 
भएका आधार्मा आयोगबाट तनणाय हनुे गदाछ ।  

 उजरु्ी छानबीन तथा फर्छ्यौट तसफारर्स सतमतत, महाशाखा वा मातहतका कायाालयहरुको 
तसफारर्समा प्रार्ख्म्भक छानतबन वा ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान गने गर्ी आयोगबाट तनणाय हनु े
गदाछ ।  

 अनसुन्धान अतधकृतको तसफारर्सको आधार्मा सम्मातनत ष्ट्रवशेर् अदालतमा मदु्दा दायर् गने 
सम्बन्धमा आयोगबाट तनणाय हनुे गदाछ । 

ख. नक् कल र् सूचना तलन ेसम्बन्धी प्रष्ट्रक्रया  

 अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमावली, २०५९ को तनयम ३७ बमोख्जम 
नक् कल माग गने सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले सोही तनयमावलीको अनसूुची १५ 
बमोख्जमको ढाुँचामा तनवेदन लेखी आयोगको मूलदताामा दताा गर्ाउनपुने । 

 तनवेदन साथ वादी र् आर्ोष्ट्रपत व्यख्क्तको नाम तथा ष्ट्रववर्ण सष्ट्रहत सर्ोकार् देख्खन ेव्यहोर्ा 
खलुाउनपुने । 

 तनवेदनमा कुन-कुन कागजको नक् कल चाष्ट्रहएको हो त्यसको ष्ट्रववर्ण खलुाउनपुने। 

 सकेसम्म तामेलीमा र्हेको तमतसलको तामेली नम्वर् खलुाउनपुने । 

 नक् कलका लातग परे्को तनवेदन मातथ कार्बाही भई नक् कल ददने तनणाय भएपतछ तामेली 
शाखा प्रमखुले तोष्ट्रक ददएबमोख्जमको शपुक आतथाक प्रशासन शाखामा बझुाएको र्तसद 
संलग्न गनुापने । 

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

 सूचनाको हक सम्बन्धीऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सम्बख्न्धत सर्ोकार्वाला 
नेपाली नागरर्कले आयोगद्वार्ा तनददाष् ट ढाुँचा तनवेदन लेखी आयोगको मूलदताामा दताा 
गर्ाउनपुने । 

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

 

ग. तनणाय गने अतधकार्ीः सूचनासुँग सम्बख्न्धत ष्ट्रवर्यको प्रकृततअनसुार् आयोगका सख्चव एवं 
आयोग। 
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7. तनणाय उपर् उजरु्ी सनु्न ेअतधकार्ी 
सख्चव श्री तोयम र्ाया 

8. प्रमखु, प्रवक्ता एवं सूचना अतधकार्ीको नाम र् पद 

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

सहायक सूचना अतधकार्ीः- शाखा अतधकृत श्री र्ाम प्रसाद आचाया   

 

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

कायाालयको नाम सूचना अतधकार्ीको नाम 

 

सम्पका  टेलीफोन नं. 
 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, इटहर्ी उप-सख्चव श्री परुुर्ोिम ढकाल 9852070333 

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

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

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

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, बटुवल शा.अ.श्री सरेु्श भसुाल ९८५७०६३१४६ 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, सखेुत उप-सख्चव श्री र्मेश गौतम ९८5८०73666 

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

शा.अ. श्री श्रीधर् टण्डन ९८५८०४५७८८ 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, कन्चनपरु् उप-सख्चव श्री टोप बहादरु् ष्ट्रवष्ट ९८58752377 

 

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

 भ्रष्टाचार् तनवार्ण ऐन, २०५९ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमावली,२०५९  

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग कायाष्ट्रवतध, २०७३ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको आचार् संष्ट्रहता, २०७६ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 ष्ट्रवशेर् अदालत ऐन, २०५९ 

http://ciaa.gov.np/np/links/spokesperson.html
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१०. तोष्ट्रकए बमोख्जमको अन्य ष्ट्रववर्ण 

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

 आयोगको तीसौँ वाष्ट्रर्ाक प्रततवेदन (आतथाक वर्ा २०७6/७७) 

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

 स्मारर्का-२०७७ 

 अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन 

 भ्रष्टाचार्सुँग सम्बख्न्धत महत्वपूणा नजीर्हरुको सार्संके्षप २०७६ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको आचार्संष्ट्रहता, २०७६ 

 

११. अख्घपलो आ.व.मा संचातलत कायाक्रमहरु 

 सामदुाष्ट्रयक ख्शक्षा कायाक्रम 

 अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम 

 समन्वय बैठक 

 बैदेख्शक तातलम तथा अवलोकन भ्रमण 

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

 अनसुन्धानका लातग आधार्भतू तातलम कायाक्रम 

 आयोगको स्थापना ददवस कायाक्रम 

१२.  सावाजतनक तनकायले सञ्चालन गरे्को कायाक्रम र् सोको प्रततवेदन 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आ.व.२०७६/७७ मा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गर्ी देशमा 
सशुासन कायम गना गरे्का कायाहरुको तीसौ वाष्ट्रर्ाक प्रततवेदन २०७७ पसु 09 गते सम्माननीय र्ाष् िपततज्यू 
समक्ष पेश गरर्सकेको र् तमतत २०७७ साल माघ २८ गते आयोगको ३० औ ंबाष्ट्रर्ाकोत्सव कायाक्रममा 
सम्माननीय र्ािपततवाट नै लोकापाण समेत गरर्एको छ।  

 

१३.  सावाजतनक तनकायले वगीकर्ण तथा संर्क्षण गरे्को सूचनाको नामावली र् त्यस्तो सूचना संर्क्षण गना 
तोष्ट्रकएको समयावतध 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन‚ २०६४ आयोगसुँग सम्बख्न्धत ऐन, तनयमावलीमा गोप्य र्हने भतन 
उपलेख गरे्का सूचना बाहेक सबै प्रकार्का सूचनाहरु आयोगको वेभसाइट माफा त ् र् सामाख्जक संजालमा 
समेत दैतनक प्रकाशन गर्ी जानकार्ी गर्ाउन े गरर्एको छ । साथै आयोगले नेपाल टेतलतभजनसुँग तमलेर् 
२०७६ साउनदेख्ख प्रत्येक हप्ता मंगलबार् साुँझ ७:२५ देख्ख आधा घण्टाको टेतलतभजन कायाक्रम “सशुासन 
सवाल” उत्पादन र् प्रशार्ण गदै आइर्हेको छ । 


