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षष

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

टगालं, काठमाडौं । 

अख्ततयार इ-बलेुटटन 

 फागनु, २०७६  

 

यस अंकमा 

 उजरुी दताा र कारबाहीको टववरण 

 २०७९ वैशाखदेख्ख असारसम्म दायर मदु्दाहरुको टववरण 

 २०७९ वैशाखदेख्ख असारसम्म घसु/ररसवत कारबाहीको टववरण   

 आयोगमा रहेको कुल उजरुी तथा फछयौंट 

 बबशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरुको संतया 

 दायर मदु्दाको फैसला र आयोगबाट भएका पनुरावेदन 

 आयोगबाट भएको भ्रष्टाचार बनयन्त्रण सम्बख्न्ध बनरोधात्मक, 

प्रवधानात्मक तथा संस्थागत क्षमता टवकास सम्बन्धी कायाहरुको 

टववरण 

 आम्दानी खचा तथा आबथाक कारोबारसम्वन्धी अद्यावबधक टववरण 

 

 

 

 

उजरुीको के्षत्रगत ख्स्थबत 
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सम्पादकीय 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार 
बनयन्त्रण गरी सशुासन कायम गनाको लाबग 
स्थाटपत  संवैधाबनक आयोग हो । सावाजबनक 
पदधारण गरेका व्यख्िले अख्ततयारको दरुुपयोग 
गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा छानटवन, 
अनसुन्धान, तहटककात एवं अबभयोजन गने 
ख्जम्मेवारी आयोगलाई संवैधाबनक रुपमा प्रत्याभतू 
भएको छ। 

सूचनाको हकको कायाान्वयन गरी पारदख्शाता 
कायम गना आयोग दृढ संकख्पपत रहेको छ। 
आफ्ना काम कारवाही, उपलब्धी र भए/गरेका 
गबतटवबध समेटट टवगतदेख्ख नै अख्ततयार बलेुटटन 
प्रकाख्शत हुुँदै आएकोमा पबछपलो समयमा ई-
बलेुटटनको रुपमा तै्रमाबसक प्रकाख्शत हुुँदै आएको 
छ। 

नेपालको संटवधानको धारा २७ मा नागररकको 
सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैगरी 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ 
र सूचनाको हकसम्बन्धी बनयमावली, २०६५ 
को बनयम ३मा प्रत्येक सावाजबनक बनकायले 
आफ्ना गबतटवबधहरुको टववरण ३/३ मटहनामा 
प्रकाख्शत गनुापने कानूनी व्यवस्था छ हुुँदै आएको 
टवददतै छ। 

क्रमश... 

   बषा १८ अंक  १                                                                                                                           भाद्र, २०७9 

 

सदाचार बनष्पक्षता बनबभाकता 

(सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को कायाान्वयनको लाबग प्रकाख्शत) 
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माननीय प्रमखु आयिु 

प्रमे कुमार राई 

 

 

 आयोगका पदाबधकारीहरु 

 

माननीय आयिु 

टकशोर कुमार बसलवाल 

 

माननीय आयिु 

जय बहादरु चन्द 

 

माननीय आयिु  
डा. हरर पौडेल 

 

माननीय आयिु 

डा. सबुमत्रा शे्रष् ठ अमात्य 

 

तोयम राया 
सख्चव 
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सम्पादकीय 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार बनयन्त्रण गरी सशुासन कायम गनाको लाबग 
स्थाटपत  संवैधाबनक आयोग हो । सावाजबनक पदधारण गरेका व्यख्िले अख्ततयारको दरुुपयोग 
गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा छानटवन, अनसुन्धान, तहटककात एवं अबभयोजन गने ख्जम्मेवारी 
आयोगलाई संवैधाबनक रुपमा प्रत्याभतू भएको छ। 

सूचनाको हकको कायाान्वयन गरी पारदख्शाता कायम गना आयोग दृढ संकख्पपत रहेको छ। 
आफ्ना काम कारवाही, उपलब्धी र भए/गरेका गबतटवबध समेटट टवगतदेख्ख नै अख्ततयार बलेुटटन 
प्रकाख्शत हुुँदै आएकोमा पबछपलो समयमा ई-बलेुटटनको तै्रमाबसक संस्करण प्रकाख्शत हुुँदै आएको 
छ। 

नेपालको संटवधानको धारा २७ मा नागररकको सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैगरी 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी बनयमावली, २०६५ 
को बनयम ३मा प्रत्येक सावाजबनक बनकायले आफ्ना गबतटवबधहरुको टववरण ३/३ मटहनामा 
प्रकाख्शत गनुापने कानूनी व्यवस्था छ ।उि व्यवस्था अनसुार अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगबाट सम्पाददत प्रत्येक तै्रमाबसक अवबधको मतुय मतुय टक्रयाकलापहरुको टववरण तै्रमाबसक 
रुपमा स्वतः प्रकाशनको रुपमा सावाजबनक हुुँदै आएको टवददतै छ। 

यस आयोगमा आबथाक वषा २०७८/७९ को चौथो तै्रमाबसक (वैशाख-असार) अवबधमा भ्रष्टाचार 
सम्बन्धी 4,१३५ वटा उजरुी परेका छन ्। यस अवबधमा ५,४०६ वटा उजरुी फर्छ्यौट भई 
७,१६२ उजरुी फर्छ्यौट हनु बाटक रहेका छन ्। आयोगमा परेका उजरुी मध्ये आयोगले गरेको 
कारवाहीबाट यस तै्रमाबसक अवबधमा ४२६ वटा उजरुी टवस्ततृ अनसुन्धानमा गएको, ७४० वटा 
उजरुी मातहत कायाालयहरुमा पठाइएको, १,४९४ वटा उजरुी कारवाहीका लाबग सम्बख्न्धत 
कायाालयमा पठाइएको, ६४६ वटा उजरुी सोसंग सम्बख्न्धत अको उजरुीसंग गाबभएको र 
१,८८७ वटा उजरुी तामेलीमा पठाइएको छ । आयोगबाट यस तै्रमाबसक अवबधमा ५७ वटा 
आरोपपत्रहरु सम्माबनत टवशेष अदालतमा दायर गरी ३५१ जनालाई प्रबतवादी बनाई टवगो रु 
१,९०,०४,०९,५२८ मागदावी बलईएको छ। आयोगबाट  यस तै्रमाबसक अवबधमा कुल 6 वटा 
घसु/ररसवत कारबाही भएको र यसबाट रू. २,८८,०००/-  रकम जफत हनुकुा साथै जम्मा 
६ जना घसु/ररसवतसुँग जोबडएका व्यख्िहरुलाइ बनयन्त्रणमा बलइ कारबावाही अगाबड बढाईएको 
बथयो ।  

भ्रष्टाचार  बनयन्त्रण गरी सशुासन प्रवाद्धन गने अबभयानमा आयोगको एक्लो प्रयास मात्र पूणा बन्न 
सक्दैन। तसथा आयोगको यस अबभयानमा नेपाल सरकारका सबै बनकाय, सावाजबनक सेवा 
प्रदायक, सरोकारवाला बनकाय एवं प्रवदु्ध नागररक समाजले आ-आफ्नो ठाउुँबाट भ्रष्टाचार 
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बनयन्त्रणमा आवस्यक सहयोग गदै आउने ददनमा थप सशि र प्रभावकारी भबूमका बनभाउन 
जरुरी छ।  

अन्त्यमा, आयोगले गदै आएका कायाक्रमहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गदै आउनहुनुे 
सबैप्रबत हाददाक आभार सटहत धन्यवाद ज्ञापन गदाछौं । आफ्नो नख्जक भएका भ्रष् टाचारजन्य 
घटना वा आफूले थाहा पाएका भ्रष् टाचारका सूचनाहरु सदा  ै आफुलाई पायक पने आयोग र 
अन्तगातका कायाालयहरुमा ददनहुनु अनरुोध गदाछौं । 
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सम्पादक समूह 

सख्चव श्री तोयम राया    : अध्यक्ष 

सहसख्चव श्री श्याम प्रसाद भण्डारी           : सदस्य 

उपसख्चव श्री वेदप्रसाद भण्डारी           : सदस्य 

शाखा अबधकृत श्री ख्शव कुमार राई  : सदस्य 

तथयाकं अबधकृत श्री प्रमे कुमार ख्घबमरे  : सदस्य 
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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी बनयमावली, २०६५ को 

बनयम ३ बमोख्जम सावाजबनक गररएको तै्रमाबसक टववरण 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग‚ टंगाल 

आ.व. २०७८/७९ को चौथो तै्रमाबसक (वैशाख-असार ) को प्रगबत टववरण 

 

१. आयोगको स्वरुप र प्रकृबत 

नेपालमा भ्रष्टाचार बनयन्त्रण गरी सशुासन प्रवद्धान गनाको लाबग नेपालको संटवधानको भाग २१‚ धारा 
२३८ मा संवैधाबनक बनकायको रुपमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यवस्था  छ । 
आयोगमा प्रमखु आयिु र चारजना आयिुहरु रहन े संबैधाबनक व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रपबतवाट 
संवैधाबनक पररषदको बसफाररसमा प्रमखु आयिु र आयिुको बनयखु्ि गने प्रावधान छ। आयोगका 
प्रमखु आयिु र आयिुको पदावधी बनयखु्िको बमबतले छ वषाको हनुे व्यवस्था छ।  

 

संटवधानको धारा २३९ अनसुार सावाजबनक पद धारण गरेको कुनै व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार 
माबनन े कुनै काम गरेको देख्खएमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले त्यस्तो व्यख्ि र सो 
अपराधमा संलग्न अन्य व्यख्ि उपर कानून बमोख्जम अबधकार प्राप्त अदालतमा मदु्दा दायर गना वा 
गराउन सक्ने व्यवस्था रहको छ । 

 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका पदाबधकारीहरु 

 

माननीय प्रमखु आयिु  श्री प्रमे कुमार राई 

माननीय आयिु   श्री टकशोर कुमार बसलवाल 
माननीय आयिु   श्री जय बहादरु चन्द 

माननीय आयिु   डा. हरर पौडेल 

माननीय आयिु   डा. सबुमत्रा शे्रष् ठ अमात्य 
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आयोगको केन्द्रीय कायाालय‚ टंगाल‚ काठमाडौंमा रहेको छ । आयोग मातहत देहायका ७ वटा 
कायाालयहरु र एउटा सम्पका  कायाालय रहेका छन ्। 

 

बस.नं. कायाालयको नाम कायाालयको  फोन नं. फ्याक्स नं. 

१. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल, 

काठमाडौं  

हट लाइन नं. १०७ 

०१५२६२१५१ 

०१-५२६२१२८ 

०१५२६२१०४ 

२. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, ईटहरी 

०२५-५८६९७० ०२५-५८५६०० 

३. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, बददावास 

०४४-५५०६८६ ०४४-५५०५३१ 

४. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, हेटौंडा 

०५७-५२१७४४ ०५७-५२०३६९ 

५. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, पोखरा 

०६१-५४०४५१ ०६१-५४०४५२ 

६. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, बटुवल 

०७१-५४०८३७ 

०७१-५४००३१ 

०७१-५४०८२३ 

 
क. बटुवलको सम्पका  कायाालय, नेपालगन्ज  ०८१-५५०६२६, 

०८१-५५०६२७ 

०८१-५५०४२६ 

७. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, सखेुत 

०८३-५२१९६० 

०८३-५२३१७८ 

०८३-५२३८८४ 

८. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, कञ्चनपरु 

०९९-५२४२६३ 

०९९-५२१११७ 

०९९-५२२७९५ 

 

२.आयोगको काम, कताव्य र अबधकार 

नेपालको संटवधानको भाग २१ को धारा २३९ (1) बमोख्जम कुनै सावाजबनक पद धारण गरेको 
व्यख्िले भ्रष्टाचार गरी अख्ततयारको दरुुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगले कानून बमोख्जम अनसुन्धान गना वा गराउन सक्नेछ । 

तर यस संटवधानमा छुटै्ट व्यवस्था भएको पदाबधकारी र अन्य कानूनले छुटै्ट टवशषे व्यवस्था गरेको 
पदाबधकारीको हकमा यो उपधारा लागू हनुे छैन । 

(२) धारा १०१ बमोख्जम महाबभयोग प्रस्ताव पाररत भई पदमिु हनुे व्यख्ि‚ न्याय पररषदबाट 
पदमिु हनुे न्यायाधीश र सैबनक ऐन बमोख्जम कारबाही हनुे व्यख्िका हकमा बनज पदमिु 
भइसकेपबछ संघीय कानून बमोख्जम अनसुन्धान गना वा गराउन सटकनेछ । 
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(३) उपधारा (१) वा (२) बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सावाजबनक पद धारण गरेको कुनै 
व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार माबनने कुनै काम गरेको देख्खएमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगले त्यस्तो व्यख्ि र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यख्ि उपर कानून बमोख्जम अबधकार प्राप्त 
अदालतमा मदु्दा दायर गना वा गराउन सक्नछे । 

(४) उपधारा (१) वा (२) बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सावाजबनक पद धारण गरेको व्यख्िको 
काम कारबाही अन्य अबधकारी वा बनकायको अबधकारके्षत्र अन्तगात पने प्रकृबतको देख्खएमा अख्ततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीका लाबग सम्बख्न्धत अबधकारी वा बनकाय समक्ष 
लेखी पठाउन सक्नेछ । 

(५) अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान गने वा मदु्दा चलाउने आफ्नो काम‚ कताव्य 
र अबधकारमध्ये कुनै काम‚ कताव्य र अबधकार प्रमखु आयिु‚ कुनै आयिु वा नेपाल सरकारको 
अबधकृत कमाचारीलाई तोटकएको शताको अबधनमा रही प्रयोग तथा पालन गने गरी प्रत्यायोजन गना 
सक्नेछ । 

(६) अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अन्य काम‚ कताव्य र अबधकार तथा कायाटवबध संघीय 
कानून बमोख्जम हनुेछ । 
संटवधानको धारा २९३ मा संवैधाबनक बनकायको काम कारवाहीको अनगुमन संसदीय सबमबतबाट हनु े
व्यवस्था रहेको छ भन ेधारा २९४ मा आयोगको बाटषाक प्रबतवेदन राष्ट्रपबत समक्ष ब ुाउने सम्बन्धी 
व्यवस्था रहेको छ। 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई भ्रष्टाचारका उजरुी सम्वन्धमा 
अनसुन्धान गरी अबभयोजन गने कायाको अबतररि सशुासन कायम गना र सावाजबनक सेवामा 
प्रभावकाररता पयाउनका लाबग आवश्यक हनुे सधुारात्मक कायाहरु गने थप दाटयत्व समेत समु्पेको  
छ । जस अन्तगात आयोगबाट बनम्न कायाहरु सम्पाददत हनुे गरेका छन:् 

 टवद्यमान ऐन, बनयम वा प्रचलनमा त्रटुट भए सधुार गना स ुाव ददने । 

 अनसुन्धान तहटककातको क्रममा न्याटयक टहरासतमा राख्न े र धरौटी वा जमानत बलई वा 
नबलई ताररखमा राख्न ेवा छाड्ने । 

 भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गने उद्देश्यले बनरोधात्मक एवं प्रवद्धानात्मक कायाहरु गने । 

 भ्रष्टाचार बनयन्त्रण गने उद्देश्यले स्थाटपत राटष्ट्रय वा अन्तरााटष्ट्रय संस्थाहरुसुँग समन्वय, आपसी 
सहयोग र सम्वन्ध सदुृढ गने । 

 आवश्यकतानसुार सम्वख्न्धत टवषयको टवशषेज्ञ वा टवख्शष्टीकृत सेवा प्राप्त गने । 

 

३. आयोगमा रहेको कमाचारी संतया र काया टववरण 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सख्चवमा नपेाल सरकारका राजपत्रांटकत टवख्शष्ट शे्रणीको 
सख्चव रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार, मख्न्त्रपररष को बमबत २०७७।०१।०८ को बनणायबाट 
स्वीकृत भई कायम भएको दरबन्दी तेररज वमोख्जम आयोगको केख्न्द्रय कायाालय, टंगालमा बाह्र 
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(१२) वटा महाशाखाहरु सटहत 512 जनाको दरबन्दी रहेको  
छ । त्यसैगरी मातहत आयोगका ७ वटा कायाालयहरू तथा सम्पका  कायाालय (नेपालगन्ज) गरी 
जम्मा ४78 जनाको दरबन्दी गरी आयोगअन्तगात देहायअनसुार कुल ९90 जना कमाचारी दरवन्दी 
रहेको छ। 

 शे्रणी/कायाालय टंगाल इटहरी बददावास हेटौंडा पोखरा बटुवल नपेालगंज सखेुत कंचनपरु जम्मा 

रा.प. टवख्शष्ट 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

रा.प.प्रथम 13 1 1 1 1 1 0 1 1 20 

रा.प.दितीय 64 4 4 4 4 4 1 4 4 93 

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

अबधकृत स्तर 185 22 23 22 20 20 9 22 20 343 

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

रा.प.अनं. दितीय 24 4 4 4 4 2 3 2 4 51 

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

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

शे्रणी टवटहन 95 11 11 11 11 10 9 10 11 179 

सहायकस्तर 327 43 43 43 43 35 31 39 43 647 

जम्मा 512 65 66 65 63 55 40 61 63 990 
 

आयोगमा उपरोि अनसुारको स्वीकृत दरवन्दीमा स्थायी कमाचारीका अबतररि केही दरवन्दीमा करार 
सेवा अन्तगातको जनशख्िबाट समेत सेवा प्रवाह हुुँदै आएको छ ।  

४.आयोगबाट प्रदान गररन ेसेवा 
नेपालको संटवधानमा सावाजबनक पद धारण गरेको कुनै व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार माबनने कुनै 
काम गरेको देख्खएमा त्यस्तो व्यख्ि र सो अपराधमा संलग्नअन्य व्यख्िहरु उपर अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान तहटककात गरी कानून बमोख्जम अबधकार प्राप्त अदालतमा मदु्दा दायर 
गने वा गराउन सक्ने व्यवस्था गररएको छ ।  

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजरुी वा कुनै 
स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले अनसुन्धान र तहटककात गना वा 
अन्य कारवाही चलाउन सक्ने व्यवस्था रहेअनसुार भ्रष् टाचार सम्बन्धी प्रा त हनुे उजरुी आयोगका सबै 
कायाालयहरुमा दताा गने व्यवस्था गररएको छ ।  

आयोगमा टवचाराबधन अवस्थामा रहेको कुनै टवषयसुँग सम्बख्न्धत कागजात र कुनै कागजातको 
नक् कल नददने गरी आयोगबाट बनणाय वा आदेश भएकोमा त्यस्तो कागजातको नक् कल उपलब्ध  
हदैुन । त्यसैगरी आयोगबाट हनुे अनसुन्धान, तहटककात वा अबभयोजनसम्बन्धी कारवाहीलाई 
प्रबतकूल असर पाने देख्खएका टवषयमा कुनै सूचना उपलब्ध हदैुन । 
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तर आयोगबाट मदु्दा नचपने तामेलीमा रात न े बनणाय भएको टवषयसुँग सम्बख्न्धत बमबसल संलग्न 
कागजातहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको बनणायको नक् कल माग गने सम्बख्न्धत 
सरोकारवालालाई त्यस्तो नक् कल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गररएको छ । 
आयोगमा दताा गराएको कुनै उजरुी वा आयोगको कुनै कामकारवाही उपर सूचनाको हक सम्बन्धी 
ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सरोकारवाला नपेाली नागररकलाई अनसुन्धान, तहटककात वा 
अबभयोजनसम्बन्धी कारवाहीलाई प्रबतकूल असर नपाने गरी सूचना उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था गररएको 
छ । 

 

५.सेवा प्रदान गने बनकायको शाखा र ख्जम्मेवार अबधकारी 
भ्रष् टाचार सम्बन्धी उजरुी दताा गनाका लाबग आयोगको मलु दताा शाखा ख्जम्मेवार रहन्छ । यसरी 
उजरुी दताा गदाा आयोगको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन उजरुी दताा प्रणालीको पबन उपयोग गना 
सटकन्छ। हटलाइन १०७ मा आउने उजरुीका लाबग प्रहरी महाशाखाका साथै टोल टि, तथा इ-मेल 
माफा त आउने उजरुीका लाबग नीबत तथा योजना महाशाखा ख्जम्मेवार रहन्छन।् 

आयोगबाट मदु्दा नचपने भई तामेलीमा रात ने बनणाय भएको टवषयसुँग सम्बख्न्धत बमबसल संलग्न 
कागजातहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको बनणायको नक् कल माग गने सरोकारवालालाई 
सो नक् कल काननुबमोख्जम उपलब्ध गराउने गररन्छ। 
यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सरोकारवाला नेपाली 
नागररकलाई सूचना उपलब्ध गराउने ख्जम्मेवारी आयोगको सूचना अबधकारीको हनु्छ ।  

 

६.सेवा प्राप्त गना लाग्न ेदस्तरु र अवबध 

आयोगबाट प्रदान हनुे सेवाका लाबग सामान्यतया कुनै शपुक दस्तरु लाग्दैन । सरोकारवाला नेपाली 
नागररकले अख्ततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग बनयमावली, २०५९ को बनयम ३७ बमोख्जम 
नक् कल माग्न आएमा प्रबत पाना रु. ५/- दस्तरु लाग्ने र  यसरी बनवेदन ददए पश्चात सम्बख्न्धत 
सरोकारवाला नेपाली नागररकले बनयमानसुारको सेवा पाउन सक्दछन ् । सरोकारवाला नेपाली 
नागररकले सूचनाको हक अन्तगात सूचना माग्न आएमा सूचनाको प्रकृबत हेरी बढीमा १५ ददनसम्मको 
अवधी लाग्ने तथा दश पेजसम्मको सूचना बनःशपुक प्राप्त हनुे र सो भन्दा बढी भएमा प्रबत पेज  
रु. ५/- दस्तरु लाग्दछ । 

 

७.बनणाय गने प्रटक्रया र अबधकारी 
 

क. उजरुी सम्बन्धी बनणाय प्रटक्रया  

 आयोगमा प्राप्त सबै उजरुीहरु दताा पश्चात ख्स्क्रबनङ्ग सबमबतमा उजरुीको सम्बन्धमा 
छलफल भै छानटवन तथा अनसुन्धान गनुा पने उजरुीहरु सम्बख्न्धत महाशाखा, आयोगका 
कायाालयहरु वा नेपाल सरकारका अन्य उपयिु कायाालय वा पदाबधकारीहरुमा लेखी 
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पठाउन  र तामेलीमा रात न ेउजरुीहरु तामेलीमा राखी लगत कट्टा गना आयोगबाट बनणाय 
हनुे गदाछ ।  

 अनसुन्धान अबधकृतको अनसुन्धान प्रबतवेदनका आधारमा सम्माबनत टवशेष अदालतमा 
मदु्दा दायर गने सम्बन्धमा आयोगबाट बनणाय हनुे गदाछ । 

 

ख. नक् कल र सूचना बलन ेसम्बन्धी प्रटक्रया  

 अख्ततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग बनयमावली, २०५९ को बनयम ३७ बमोख्जम 
नक् कल माग गने सरोकारवाला नेपाली नागररकले सोही बनयमावलीको अनसूुख्च १५ 
वमोख्जमको ढाुँचामा बनवेदन लेखी आयोगको मूलदताामा दताा गराउन ुपनेछ । 

 बनवेदन साथ वादी र आरोटपत व्यख्िको नाम तथा टववरण सटहत सरोकार देख्खने व्यहोरा 
खलुाउन ुपनेछ । 

 बनवेदनमा कुन-कुन कागजको नक् कल चाटहएको हो त्यसको टववरण खलुाउन ुपनेछ। 

 संभव भएसम्म तामेलीमा रहेको बमबसलको तामेली नम्वर खलुाउन ुपनेछ । 

 नक् कलका लाबग परेको बनवेदन माबथ कारवाही भई नक् कल ददने बनणाय भएपबछ तामेली 
शाखा प्रमखुले तोटक ददए बमोख्जमको शपुक आबथाक प्रशासन शाखामा ब ुाएको रबसद 
संलग्न गनुापनेछ । 

 नक् कलको लाबग शपुक ब ुाएको ददनमा नै प्रमाख्णत नक् कल सरोकारवाला सेवा्ाहीले 
पाउनेछन । 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सम्बख्न्धत सरोकारवाला 
नेपाली नागररकले आयोगिारा बनददाष् ट ढाुँचामा बनवेदन लेखी आयोगको मूलदताामा दताा 
गराउन ुपनेछ । 

 आयोगमा ददएको उजरुीको सम्बन्धमा सूचना माग गने सरोकारवालाले उजरुी दताा नम्वर 
अबनवाया रुपमा खलुाउन ुपनेछ । 

 

८. बनणाय उपर उजरुी सनु्न ेअबधकारी 
क. सूचना उपलब्ध गराउन ेअबधकारीः सूचनासुँग सम्बख्न्धत बबषयको प्रकृबतअनसुार आयोगका 

सूचना अबधकारीले सूचना उपलव्ध गराउने छन। 

 

ख. पनुरावेदनको प्रटक्रया र पदाबधकारी: सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ 
अनसुार सूचना अबधकारीवाट उपलब्ध सूचनामाबथ ख्चत्त नब ेुमा वा सूचना नै नपाएमा 
सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९ बमोख्जम आयोगका प्रमखुसमक्ष उजरुी ददन 
सटकन े छ। यसरी प्राप्त सूचनासुँग सम्बख्न्धत उजरुीको प्रकृबतअनसुार आयोगका सख्चव र 
आयोगले बनणाय गना सक्ने छ। 
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९. सम्पादन गरेको कामको टववरण:  

आयोगले सम्पादन गरेका मतुय टक्रयाकलापहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को 
कायाान्वयको लाबग प्रकाख्शत अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत कायाहरूको आबथाक 
२०७८/७९ को चौथो (वैशाख-असार) तै्रमाबसक प्रगबत वलेुटटनमाफा त प्रस्ततु गररएको छ।  
 

१०. प्रविा एवं सूचना अबधकारीको नाम र पद 

प्रविा: -              सहसख्चव- श्री श्याम प्रसाद भण्डारी                   

                               फोन नं.(९८५१२३३२८१) 
सूचना अबधकारीः-    उपसख्चव- श्री वेदप्रसाद भण्डारी  

                               फोन नं. (९८५११८७३०८) 
सहायक सूचना अबधकारीः- शाखा अबधकृत- श्री ख्शव कुमार राई 

http://ciaa.gov.np/np/links/spokesperson.html
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आयोग मातहतका ७ वटा कायाालयहरुका (बटुवलको सम्पका  कायाालय, नपेालगन्ज समेत) सूचना 
अबधकारीहरुको नाम र सम्पका  टेबलफोन नं. देहाय अनसुार रहेको छ । 

कायाालयको नाम सूचना अबधकारीको नाम सम्पका  टेलीफोन नं. 
 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, इटहरी उप-सख्चव श्री बनरज कुमार देव 9852070333 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय,  बददावास उप-सख्चव श्री कृष्ण प्रसाद हमुागाइुँ 9854079111 

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

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, पोखरा उप-सख्चव श्री राज ुकुुँ वर ९८56077189 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, बटुवल उप-सख्चव श्री राम कृष्ण अबधकारी 9857075031 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, सखेुत उप-सख्चव श्री भेषराज ररजाल ९८5८०73666 

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

शाखा अबधकृत श्री श्रीधर टण्डन ९८५८०४५७८८ 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, कन्चनपरु शाखा अबधकृत श्री चन्द्रकान्त बस्नेत ९८58752377 

 

११. संटवधान, ऐन, बनयम, टवबनयम वा बनदेख्शकाको सूची 
 नेपालको संटवधान, 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

 भ्रष्टाचार बनवारण ऐन, २०५९ 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग बनयमावली,२०५९  

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग कायाटवबध, २०७८ 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदाबधकारी एवं कमाचारीहरुको आचार संटहता, २०७६ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 टवशेष अदालत ऐन, २०५९ 

 

१२. आम्दानी, खचा तथा आबथाक कारोवारसम्वन्धी अद्यावबधक टववरण: 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको आबथाक वषा २०७८/७९ को वजेट टवबनयोजन र तेस्रो 
तै्रमाबसक अवबधको खचाको टववरण देहाय अनसुार छ। 
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अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

खचाको फाुँटवारी 

कायाालय कोड नं.: २०६००३५०१ 

म. ले. प. फा. न. २१० 

आबथाक बषा:-    २०७८/७९ 

बजेट उपशीषाक :   अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग (प्रशासबनक खचा समेत)[२०६०००११३] 
 

खचा/टवत्तीय सङ्कते नं खचा/टवत्तीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट चैत्र मटहना सम्मको खचा असार मटहना सम्मको खचा  तै्रमाबसक खचा  बाुँकी बजेट 

२११११ पाररश्रबमक कमाचारी २०५,७५६,०००.०० १४२,४७३,२९२.४९ १८७,०४७,९५०.९९ ४४,५७४,६५८.५० १८,७०८,०४९.०१ 

२११२१ पोशाक ३,१९४,०००.०० २,२७२,०००.०० २,२९२,०००.०० २०,०००.०० ९०२,०००.०० 

२११२२ खाद्यान्न १४,२९९,०००.०० ६,२८५,९२१.२६ ८,५०९,५९६.२६ २,२२३,६७५.०० ५,७८९,४०३.७४ 

२११३२ महंगी भत्ता ११,२५६,०००.०० ५,७३८,७५३.६६ ७,६९५,३२७.३२ १,९५६,५७३.६६ ३,५६०,६७२.६८ 

२११३४ कमाचारीको बैठक भत्ता ५००,०००.०० ४४५,३००.०० ४८८,६००.०० ४३,३००.०० ११,४००.०० 

२११३५ कमाचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार ७३,५००,०००.०० ११,७४२,०७०.३४ ६१,५८८,२६९.७४ ४९,८४६,१९९.४० ११,९११,७३०.२६ 

२११३९ अन्य भत्ता ३००,०००.०० १३९,६००.०० १४९,६००.०० १०,०००.०० १५०,४००.०० 

२१२१३ योगदानमा आधाररत बीमा कोष 
खचा 

२,५६०,०००.०० १,१५०,०३९.०० १,५४०,०३९.०० ३९०,०००.०० १,०१९,९६१.०० 

२२१११ पानी तथा बबजलुी ४,७७७,०००.०० १,२८४,०३८.६२ २,०६१,१९५.६६ ७७७,१५७.०४ २,७१५,८०४.३४ 

२२११२ संचार महसलु ८,२४२,०००.०० ३,८६५,०१६.९१ ४,६१२,४८३.५८ ७४७,४६६.६७ ३,६२९,५१६.४२ 
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खचा/टवत्तीय सङ्कते नं खचा/टवत्तीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट चैत्र मटहना सम्मको खचा असार मटहना सम्मको खचा  तै्रमाबसक खचा  बाुँकी बजेट 

२२२१२ इन्धन (कायाालय प्रयोजन) १४,५०७,०००.०० १०,९४४,०४३.५७ १४,५०६,९३८.१३ ३,५६२,८९४.५६ ६१.८७ 

२२२१३ सवारी साधन ममात खचा ११,८९०,०००.०० ५,०८२,४१३.४९ ७,६३७,१६८.११ २,५५४,७५४.६२ ४,२५२,८३१.८९ 

२२२१४ बबमा तथा नवीकरण खचा ३,६२३,०००.०० १,८२२,९०४.०० २,३१९,७२५.०० ४९६,८२१.०० १,३०३,२७५.०० 

२२२२१ मेख्शनरी तथा औजार ममात सम्भार 
तथा सञ्चालन खचा 

३,९८६,०००.०० १,१८२,४५१.८६ २,९४८,२३९.४५ १,७६५,७८७.५९ १,०३७,७६०.५५ 

२२२३१ बनबमात सावाजबनक सम्पख्त्तको ममात 
सम्भार खचा 

२,७००,०००.०० १,०३७,६७०.४४ २,०९३,७४३.२६ १,०५६,०७२.८२ ६०६,२५६.७४ 

२२३११ मसलन्द तथा कायाालय सामा्ी २२,६५४,०००.०० १५,५१२,९७६.६६ २२,०१६,४६२.७३ ६,५०३,४८६.०७ ६३७,५३७.२७ 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन २००,०००.०० ० १४४,०००.०० १४४,०००.०० ५६,०००.०० 

२२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचा 

१३,६६९,०००.०० ४,१७५,००२.८९ ५,६६८,९२१.७४ १,४९३,९१८.८५ ८,०००,०७८.२६ 

२२४११ सेवा र परामशा खचा ५,०००,०००.०० १,००२,२२६.०० १,९९२,५१६.०० ९९०,२९०.०० ३,००७,४८४.०० 
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खचा/टवत्तीय सङ्कते नं खचा/टवत्तीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट चैत्र मटहना सम्मको खचा असार मटहना सम्मको खचा  तै्रमाबसक खचा  बाुँकी बजेट 

२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवयेर 
संचालन खचा 

१०,०००,०००.०० २,०६८,१७५.७४ ३,५६५,०१९.४९ १,४९६,८४३.७५ ६,४३४,९८०.५१ 

२२४१३ करार सेवा शपुक ३०,१३७,०००.०० २२,१८२,०९२.०२ २९,२६२,९५०.०२ ७,०८०,८५८.०० ८७४,०४९.९८ 

२२५११ कमाचारी ताबलम खचा २०,०००,०००.०० १,४५९,९८३.५० १७,०१३,७५५.७० १५,५५३,७७२.२० २,९८६,२४४.३० 

२२५१२ सीप टवकास तथा जनचेतना 
ताबलम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खचा 

२,७६०,०००.०० ० ५४४,९३८.७६ ५४४,९३८.७६ २,२१५,०६१.२४ 

२२५२२ कायाक्रम खचा ८६५,०००.०० ० ० ०.०० ८६५,०००.०० 

२२५२९ टवटवध कायाक्रम खचा २८,२५५,०००.०० ३,८७४,२३९.८४ ७,२२०,४८९.६३ ३,३४६,२४९.७९ २१,०३४,५१०.३७ 

२२६११ अनगुमन, मूपयांकन खचा ४,३००,०००.०० १,५५७,७६३.०० १,९१०,२०७.०० ३५२,४४४.०० २,३८९,७९३.०० 

२२६१२ भ्रमण खचा २४,८९२,०००.०० ७,७५९,६४३.७५ १२,०६२,९९८.०० ४,३०३,३५४.२५ १२,८२९,००२.०० 

२२६१९ अन्य भ्रमण खचा ११,८००,०००.०० ३,०६९,८७५.०० ३,७८४,३०२.०० ७१४,४२७.०० ८,०१५,६९८.०० 

२२७११ टवटवध खचा २०,९२६,०००.०० ७,३६०,१३५.९० १०,९९३,८९७.६५ ३,६३३,७६१.७५ ९,९३२,१०२.३५ 

२७२११ छात्रवखृ्त्त १,०००,०००.०० ० ० ०.०० १,०००,०००.०० 

२८१४१ जग्गाको भाडा ७००,०००.०० ० ० ०.०० ७००,०००.०० 

कुल जम्मा ५५६,२५७,०००.०० १६९,२०७,२८५.५१ ४२१,६७१,३३५.२२ १५६,१८३,७०५.२८ १३६,५७६,६६४.७८ 
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अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

खचाको फाटवारी 
 

म. ले. प. फा. न. २१० 

कायाालय कोड नं.: २०६००३५०१ 

आबथाक बषा:-    २०७८/७९ 

बजेट उपशीषाक :   अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग (प्रशासबनक खचा समेत)[२०६०००११४] 
खचा/टवत्तीय सङ्कते 

नं 
खचा/टवत्तीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट चैत्र मटहना सम्मको खचा असार मटहना सम्मको खचा तै्रमाबसक खचा बाुँकी बजेट 

३११२१ सवारी साधन ६००,०००.०० ० ० ० ६००,०००.०० 

३११२२ मेख्शनरी तथा औजार ८५,६८५,०००.०० ६,२९०,९०८.५० १२,६२६,४०१.५० ६,३३५,४९३.०० ७३,०५८,५९८.५० 

३११२३ फबनाचर तथा टफक्चसा १०,०००,०००.०० ३,५७९,३७६.७० ५,५७८,९११.७० १,९९९,५३५.०० ४,४२१,०८८.३० 

३११६१ 
बनबमात भवनको 
संरचनात्मक सधुार खचा 

३,०००,०००.०० ९९३,६२२.९५ १,९७९,४५२.१५ ९८५,८२९.२० १,०२०,५४७.८५ 

कुल जम्मा ९९,२८५,०००.०० १०,५१७,६१९.६५ २०१८४७६५.३५   ७९,१००,२३४.६५ 
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अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

राजस्व सम्बन्धी चौथो तै्रमाबसक प्रबतवेदन 

   आ.व. २०७८/७९    अख्ततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग,टंगाल[२०६००३५०१] 
 

बस.नं. राजस्व शीषाक चैत्र मटहना सम्मको यस अवधीको असार मटहना सम्मको नगद दाख्खला हनु 

बाकंी भौचर 

१ १४२१२-सरकारी सम्पतीको टवक्रीबाट प्राप्त रकम १३९,७३०.०० २०१५०.०० १५९,८८०.००   

२ १४२१८-टवद्यतुसेवा शपुक   २८१२८.०० २८१२८.००   

३ १४२२१-न्याटयकदस्तूर १३५. ५.०० १४०.   

४ १४२२९-अन्यप्रशासबनक सेवा शपुक ३६३,०१५.०० ६०००.०० ३६९,०१५.००   

५ १४३१२-प्रशासबनकदण्ड,जररवाना र जफत २३,०५५,७५५.०० ५५९५१००.०० २८,६५०,८५५.००   

६ १४५२९-अन्यराजस्व   ० ०   

७ १५१११-बेरूज ू ३६१,९०२.०० २५०००.०० ३८६,९०२.००   

८ १५११२-बनकासा टफताा ४०२,७५०.०० ८०००००.०० १,२०२,७५०.००   

९ ३२१२१-गत वषाको नगद मौज्दात   ० ०   

जम्मा रकम २४,३२३,२८७.०० ६,४७४,३८३.०० ३०,७९७,६७०.०० ० 
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अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
धरौटीको चौथो तै्रमाबसक टववरण 

१ आम्दानी   

 
तेश्रो तै्रमाबसक सम्मको      33,698,383.00  

 
यो तै्रमाबसकको 11675712 

 
जम्मा 45374095.00 

२ खचा   

 
सदर स्याह   

 
टफताा 12488298.39 

 
hDdf 12488298.39 

३ शे्रस्ता अनसुार बाकी 32885796.61 

 
नगद 0 

 
बैंकमा 32885796.39 

 
जम्मा 32885796.39 

4 बैंक अनसुार बाकी   

5 फरक रकम 0.00 
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आबथाक बषा:-    २०७८/७९ 

बजेट उपशीषाक :   अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग[२०६००००१३] 
 

 

खचा/टवत्तीय 

सङे्कत नं 
खचा/टवत्तीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट चैत्र मटहना सम्मको खचा असार मटहनाको खचा तै्रमाबसक खचा बाुँकी बजेट 

२१११२ पाररश्रबमक पदाबधकारी ४,७९०,०००.०० ३,६६५,३८३.०० ४,७७३,७२१.०० १,१०८,३३८.०० १६,२७९.०० 

२११३२ महंगी भत्ता १३०,०००.०० ९०,०००.०० १२०,०००.०० ३०,०००.०० १०,०००.०० 

२११४२ पदाबधकारी अन्य सबुबधा ७०२,५७९.०० ६३१,७७९.०० ६५८,१७९.०० २६,४००.०० ४४,४००.०० 

२११४९ पदाबधकारी अन्य भत्ता ३,६८०,०००.०० ३३५,८६०.०० १,६४४,९८३.०० १,३०९,१२३.०० २,०३५,०१७.०० 

२१२२३ 
पदाबधकारीको योगदानमा 
आधाररत बीमा कोष खचा १००,०००.०० ० ० ०.०० १००,०००.०० 

२२२११ इन्धन (पदाबधकारी) १,०००,०००.०० ३९६,१०८.०० १,०००,०००.०० ६०३,८९२.०० ०.०० 

कुल जम्मा १०,४०२,५७९.०० ५,११९,१३०.०० ८१९६८८३.००   ५,२८३,४४९.०० 
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१३. तोटकए बमोख्जमको अन्य टववरण 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट प्रकाशन भएका प्रबतवेदन तथा अन्य प्रकाशनहरु 
देहाय बमोख्जम रहेका छन:् 

 आयोगको एकतीसौँ वाटषाक प्रबतवेदन, (आबथाक वषा २०७7/७8) 
 संस्थागत रणनीबतक योजना आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१ 

 स्माररका, २०७8 

 अख्ततयार इ-बलेुटटन (तै्रमाबसक) 
 भ्रष्टाचारसुँग सम्बख्न्धत महत्वपूणा नजीरहरुको सारसंके्षप, २०७६ 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदाबधकारी एवं कमाचारीहरुको आचारसंटहता, 
२०७६ 

 भ्रष्टाचार बनयन्त्रणका सम्बन्धमा भएका संबैधाबनक तथा काननुी ब्यवस्था,2078 

 नख्जर सं्ह (भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसरुमा आधाररत) , 2078 

 

१४. अख्घपलो आबथाक वषामा सञ्चाबलत कायाक्रमहरु 

 सामदुाटयक ख्शक्षा कायाक्रम 

 अन्तटक्रा या कायाक्रम 

 समन्वय बैठक 

 कानूनमा सधुारका लाबग अन्तटक्रा या तथा मस्यौदा तयारी काया 
 भ्रष्टाचार टवरुद्धको अन्तरााटष्ट्रय ददवस 

 अनसुन्धानका लाबग आधारभतू ताबलम कायाक्रम 

 आयोगको स्थापना ददवस कायाक्रम 

 

१५.  आयोगको वेवसाइट र यसको टववरण: 
आयोगको वेवसाइट www.ciaa.gov.np रहेको छ ।उि वेबसाइटमा आयोगको पररचय, 

आयोगका पदाबधकारीहरुको पररचय, गठन,सांगठबनक संरचना, आयोग मातहतका कायाालयहरुको 
टववरण, ऐन कानून, प्रबतवेदन, सूचना, प्रसे टवज्ञबप्त तथा आयोगका टवबभन्न प्रकाशनहरु सूचीकृत 
गररएको छ । यसका अलावा अनलाइन माफा त उजरुी प्रटेषत गने व्यवस्थासमेत बमलाइएको  
छ । आयोगको फेसबकु पेज www.facebook.com/NepalCIAA माफा त आयोगका 
प्रसेटवज्ञबप्त सावाजबनक गरी सूचना संप्रषेण गने व्यवस्था गररएकोछ । 

 

 

 

http://www.ciaa.gov.np/
http://www.facebook.com/NepalCIAA
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गनुासो/उजरुीका लागग 

हटलाइन नं.: १०७ (उजरुीको लागग)  

आयोगको वेबसाइट www.ciaa.gov.npमार्फ त अनलाइन उजरुी दताफ गरेर 

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

टेगलर्ोन नं.: ०१-५२६२१५१ (सामान्य प्रशासकीय गवषयका लागग)  

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

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

 ९८६३३३३१९१ (भाइबर/SMS मार्फ त )  

रे्सबकु: /NepalCIAA (उजरुी Messages गरेर) 

गटि्वटर: @ciaa_nepal (उजरुी Messages गरेर) 

हुलाक मार्फ त वा आयोगमा आर्ैं  उपगथित भएर 

 

 

१६.  आयोगले प्राप्त गरेको बैदेख्शक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राटवबधक सहयोग र 
सम् ौतासम्वन्धी टववरण: 
नेपाल सरकारवाट टवनीयोख्जत बाटषाक बजेट तथा कायाक्रम अनसुार आयोग सञ्चालन हनुे 
गरेको छ। आयोगको आम्दानी, खचा तथा आबथाक कारोवारसम्वन्धी अद्यावबधक टववरण 
महल १२ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

१७. आयोगले सञ्चालन गरेको कायाक्रम र सो को प्रगबत प्रबतवेदन: 
आयोगले यस तै्रमाबसक अवबधमा सम्पादन गरेका कायाक्रम तथा प्रगबत बबबरण यसै 
बलेुटटनको सम्पाददत कायाहरुको खण्डको बदुा नं क्रमश : 2.1 देख्ख 4 सम्म प्रस्ततु 
गररएको छ। 

 

http://www.ciaa.gov.np/
mailto:ujuri@ciaa.gov.np
https://ciaa.gov.np/%E0%A5%AF%E0%A5%AE%E0%A5%AC%E0%A5%A9%E0%A5%A9%E0%A5%A9%E0%A5%A9%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%A7
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१८. सावाजबनक बनकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो 
सूचना संरक्षण गना तोटकएको समयावबध 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन‚ २०६४ आयोगसुँग सम्बख्न्धत ऐन, बनयमावलीमा गोय रहने भबन 
उपलेख गरेका सूचना बाहेक सबै प्रकारका सूचनाहरु आयोगको वेबसाईट माफा त ्र सामाख्जक 
संजालमा समेत दैबनक प्रकाशन गरी जानकारी गराउने गररएको छ ।  
 

१९. आयोगमा परेका सूचना मागसम्वन्धी बनवेदन र सो उपर सूचना ददएको टववरण: 
आयोगमा यस आबथाक बषाको चौथो तै्रमाबसक अवबधमा सूचना माग गरी जम्मा 1१५ वटा 
बनवेदन परेको र उि बनवेदन उपर कारबाही हुुँदा १०४ वटा बनवेदनका बनवेदकले माग गरे 
बमोख्जम सूचना प्राप्त गरेको अवस्था छ । उि बनवेदनहरु मध्ये ७ वटा बनवेदन असम्बख्न्धत 
ब्यख्िले असम्बख्न्धत टवषयमा सूचना माग गरेको पाइएकोले सूचना उपलब्ध गराउन  
सटकएन ।साथै थान १ (एक) अन्य कायाालयको ख्चठीपत्र रहेका बथए ।  

 

२०. आयोगका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको टववरण: 
आयोगका सूचनाहरु बनयबमत रुपमा आयोगकै वेबसाइटमा प्रकाशन हनुे गरेका छन।् घसु 
ररसवत बलने ददने सम्वन्धी तथा आयोगका अन्य गबतटवबध सख्म्मबलत टवषय आयोगकै 
वेबसाईटमा प्रसे टवज्ञबप्त बमोख्जम प्रकाशन गने गररएको, टवबभन्न आमसञ्चार क्षेत्रहरुलाई सो 
वारेमा ईमेलमाफा त अवगत गराउने गररएको, नेपाल टेबलबभजनमाफा त प्रत्येक मंगलवार साुँ  
७:२५ बजे प्रसारण हनु े “सशुासन सवाल” कायाक्रममाफा त समेत प्रसारण गने गररएको तथा 
यससम्वन्धमा टवबभन्न सञ्चार माध्यमहरुले समेत समाचार, लेख/रचनाको रुपमा प्रकाशन, प्रसारण 
गने गररएको छ। 
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(सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को कायाान्वयको लाबग प्रकाख्शत) 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत कायाहरूको आबथाक वषा २०७८/७९ को 

चौथो (वैशाख-असार) तै्रमाबसक टववरण 

१.उजरुी  र फर्छ्यौट  

यस आयोगमा आबथाक वषा २०७८/७९ को चौथो तै्रमाबसक (वैशाख-असार) अवबधमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी 
4,१३५ वटा उजरुी परेका छन ्।यस अवबधमा ५,४०६ वटा उजरुी फर्छ्यौट भई ७,१६२ उजरुी फर्छ्यौट 
हनु बाटक रहेका छन ।आयोगमा परेका उजरुी मध्ये आयोगले गरेको कारवाहीबाट यस तै्रमाबसक अवबधमा 
४२६ वटा उजरुी टवस्ततृ अनसुन्धानमा गएको, ७४० वटा उजरुी मातहत कायाालयहरुमा पठाइएको, 
१,४९४ वटा उजरुी कारवाहीका लाबग अन्य सम्बख्न्धत कायाालयमा पठाइएको, ६४६ वटा उजरुी सोसंग 
सम्बख्न्धत अन्य उजरुीमा गाबभएको र 1,८८७ वटा उजरुी तामेलीमा पठाइएको छ।आयोगमा परेको उजरुी 
संतया, सो उपर आयोगले गरेको कारवाही एवं फर्छ्यौट हनु वाुँकी उजरुीको टववरण देहाय अनसुार रहेका 
छन।् 
 

१.१ आयोगमा रहेको कुल उजरुी, फर्छ्यौट तथा बाुँकी उजरुीहरुको तै्रमाबसक आधारको टववरण 

टववरण 
उजरुी 
संतया 

फर्छ्यौंट 

जम्मा 
फर्छ्यौंट 

तै्रमाबसक 
अवबध 
सम्म 
फर्छ्यौंट 

हनु बाुँकी 

टवस्ततृ 

अनसुन्धान 

आयोगबाट 
तामेली 

आयोग 
मातहतका 
सम्बख्न्धत
कायाालयहरु
मा प्रटेषत 

कारवाहीको
लाबग अन्य 

कायाालयमा 
लेख्ख 
पठाएको 

अन्य 

उजरुीमा 
गाबभएको तामेली 

स ुाव 
सटहत 
तामेली 

गत आ.व. को 
ख्जम्मेवारी सरेको 
जम्मा उजरुी संतया 

8,093         

पटहलो तै्रमाबसक 
अवबध सम्मको जम्मा 

4,381 116 987 75 451 1,487 491 3,607 8,867 

दोस्रो तै्रमाबसक 
अवबधसम्मको जम्मा 

3,689 109 1,111 81 422 1,710 480 3,913 8,643 

तेस्रो तै्रमाबसक 
अवबधसम्मको जम्मा 

4,033 172 1,317 105 491 1,584 574 4243 8433 

चौथो तै्रमाबसक 
अवबधसम्मको जम्मा 

4135 426 1887 213 740 1494 646 5406 7162 

हाल सम्मको जम्मा 24,331 823 5,302 474 2,104 6,275 2,191 17,169 7,162 
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१.२ कायाालयगत उजरुी र फर्छ्यौटको अवस्था 
आबथाक वषा २०७८।0७९ को चौथो तै्रमाबसक सम्ममा टवबभन् न माध्यमहरूबाट आयोगको केन्द्र तथा 
मातहत कायाालयहरूमा पना आएका तथा अख्घपलो आबथाक वषाबाट ख्जम्मेवारी सरेका उजरुीहरू देहायको 
ताबलका तथा स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पाररएको छ। सो अनसुार बढी उजरुीहरू अथाात ्५०.५५ प्रबतशत उजरुी 
आयोगको टंगालख्स्थत कायाालयमा रहेका छन ् । मातहत कायाालयहरूमध्ये सबैभन्दा  बढी आयोगको 
कायाालय, बददाबास (८.६७) प्रबतशत) रहेका छन।् सबैभन्दा कम उजरुीहरू भने आयोगको सम्पका  
कायाालय, नेपालगञ्जमा (०.३०) प्रबतशत) रहेका छन।् 

कायाालय 

उजरुीको संतया 

कुल उजरुी 
संतया 

कुल 
फर्छ्यौट 
भएको 
उजरुी संतया 

फर्छ्यौट 

प्रबतशत 
गत आ.व. को 
ख्जम्मेवारी सरेको 
जम्मा उजरुी संतया 

चाल ुआ.व.को 
जम्मा उजरुी 
संतया 

अ.द.ुअ.आ., टंगालको जम्मा 2677 9623 12300 9509 77.31 

आयोगको कायाालय, इटहरी 1067 957 2024 1080 53.36 

आयोगको कायाालय, बददाबास 1196 915 2111 1196 56.66 

आयोगको कायाालय, हेटौंडा 411 1189 1600 1132 70.75 

आयोगको कायाालय, पोखरा 426 692 1118 706 63.15 

आयोगको कायाालय, बटुबल 366 900 1266 1070 84.52 

आयोगको सम्पका  कायाालय, 
नपेालगंज 

273 475 748 524 70.05 

आयोगको कायाालय, सखेुत 645 780 1425 890 62.46 

आयोगको कायाालय, कञ् चनपरु 1032 707 1739 1062 61.07 

जम्मा 8,093 16,238 24,331 17,169 70.56 
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कायाालयगत उजरुीको अवस्थालाई स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पाररएको छ। 
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कायाालयगत उजरुी र फर्छ्यौटको अवस्थालाई स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पाररएको छ। 

 

१.३ के्षत्रगत उजरुीको संतया 
उजरुीलाई के्षत्रगत रुपमा हेदाा सबैभन्दा बढी उजरुी संघीय माबमलामा (स्थानीय तहसमेत) 33.१४%, ख्शक्षा 

क्षेत्रको 1५.३१% रहेका छन ्। त्यस्तै, भबूमअन्तगात ७.७१%, नक्कली शैख्क्षक प्रमाणपत्रअन्तगात ५.६८%, 
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वन तथा वातावरणअन्तगात 4.6२%, गैरकानूनी सम्पख्त्त आजानतफा  4.७9%, स्वास्थय तथा जनसंतया के्षत्रको 

3.9९%, भौबतक पूवााधार तथा यातायातअन्तगात 3.८८%, गहृ प्रशासनको 3.७५%, पयाटन, उद्योग तथा 

वाख्णज्यको 3.2३%, ऊजाा, जलस्रोत तथा बसंचाइअन्तगात 3.0९% खानेपानी तथा शहरी टवकासको 

2.9८%, कृटष तथा पशपुन् क्षीको 1.८8%, अथाको 1.९६%, संचार तथा सूचना प्रटवबधको 0.9९%  तथा 

अन्यक्षते्रका ३.००%  उजरुीहरू रहेका छन।्उजरुीको के्षत्रगत टववरणलाई बनम्नानसुारको ताबलका तथा 

स्तम्भख्चत्रबाट प्रष्ट गररएको छ । 

क्षते्रगतका आधारमा उजरुी र फछायौटको टववरण 

क्र.सं. उजरुीको क्षते्र गत 
आ.व.बाट 
ख्जम्मेवारी 
सरेका 

चाल ु
आ.व.को 
जम्मा उजरुी 
संतया 

जम्मा 
उजरुीको 
संतया 

गत आ.व. को 
ख्जम्मेवारी 
सरेको 
मध्येबाट 
फछयौट 

चाल ु
आ.व.को 
जम्मा 
उजरुीबाट 
फछयौट 

कुल 
फछयौट 
संतया 

क्षते्रगत 
उजरुी 
प्रबतशत 

क्षते्रगत 
फछयौट 
प्रबतशत 

1. 
संघीय माबमला 
(स्थानीय तहसमेत)  

2743 5321 8064 1410 4157 5567 33.14 69.04 

2. 
ख्शक्षा (स्थानीय 
तहसमेत)  

११६० २५६५ 3725 ६८६ २२२९ 2915 15.31 78.26 

3. भबूम प्रशासन 719 1156 1875 409 911 1320 7.71 70.40 

4. वन तथा वातावरण 348 775 1123 232 614 846 4.62 75.33 

5. 
स्वास्थय तथा 
जनसंतया 

२३१ ७३९ 970 १६२ ६४६ 808 3.99 83.30 

6. 
भौबतक पूवााधार तथा 
यातायात 

३३२ ६१३ 945 १६९ ४३६ 605 3.88 64.02 

7. गहृ प्रशासन 77 836 913 59 795 854 3.75 93.54 

8. 
पयाटन, उद्योग तथा 
वाख्णज्य 

१९४ ५९१ 785 १२७ ४८६ 613 3.23 78.09 

9. 
ऊजाा, जलस्रोत तथा 
बसंचाइ 

२६९ ४८२ 751 १५१ ३६७ 518 3.09 68.97 

10. 
खानेपानी तथा शहरी 
टवकास 

२७९ ४४६ 725 १३२ ३३४ 466 2.98 64.28 

11. अथा ८१ ३९६ 477 ४१ ३४३ 384 1.96 80.50 

12. कृटष तथा पशपुन् क्षी १६४ २९४ 458 ८१ २२० 301 1.88 65.72 
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क्र.सं. उजरुीको क्षते्र गत 
आ.व.बाट 
ख्जम्मेवारी 
सरेका 

चाल ु
आ.व.को 
जम्मा उजरुी 
संतया 

जम्मा 
उजरुीको 
संतया 

गत आ.व. को 
ख्जम्मेवारी 
सरेको 
मध्येबाट 
फछयौट 

चाल ु
आ.व.को 
जम्मा 
उजरुीबाट 
फछयौट 

कुल 
फछयौट 
संतया 

क्षते्रगत 
उजरुी 
प्रबतशत 

क्षते्रगत 
फछयौट 
प्रबतशत 

13. 
संचार तथा सूचना 
प्रटवबध 

६७ १७४ 241 ३५ १३९ 174 0.99 72.20 

14. 
नक्कली शैख्क्षक 

प्रमाणपत्र 
९८२ ४०१ 1383 २६२ २१९ 481 5.68 34.78 

15. 
गैरकानूनी सम्पख्त्त 
आजान 

३२० ८४५ 1165 १५६ ५४५ 701 4.79 60.17 

16. अन्य क्षेत्र १२७ ६०४ 731 ७१ ५४५ 616 3.00 84.27 

 जम्मा 8093 16238 24331 4183 12986 17169 100 70.56 

 

के्षत्रगत उजरुीको अवस्थालाई स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पाररएको छ । 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

8064

3725

1875

1123 970 945 913 785 751 725
477 458

241

1383
1165

731

 



-29- 
 

 

१.४ तीन तहका सरकारको प्रदेशगत उजरुीको अवस्था 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सरकारी तथा सावाजबनक बनकायहरूमा प्रदेशगत उजरुीको आधारमा 
टवश् लेषण गदाा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहमा बढी उजरुी परेको देख्खन्छ त्यसपबछ क्रमशः संघीय र प्रदेश 
सरकारका बनकायहरूमा उजरुी परेका छन ्।सम्मा सबैभन्दा बढी उजरुी स्थानीय सरकार र मातहतका 
बनकाय टवरुद्धका बढी उजरुी मधेश प्रदेशमा परेको देख्खन्छ ।जसलाई बनम्न बमोख्जम उपलेख गररएको छ 

आबथाक वषा २०७८/०७९ को चौथो तै्रमाबसक अवबधसम्ममा प्रदेशगत उजरुीको अवस्था 
क्र.सं. प्रदेश संघ प्रदेश स्थानीय तह कुल जम्मा प्रबतशत 

1 प्रदेश नं. १ 921 305 1410 2636 11.61 

2 मधेश प्रदेश 1739 417 3350 5506 24.25 

3 बागमती प्रदेश 3899 291 1288 5478 24.13 

4 गण्डकी प्रदेश 596 229 906 1731 7.62 

5 लखु्म्बनी प्रदेश 1169 391 1620 3180 14.01 

6 कणााली प्रदेश 501 405 951 1857 8.18 

7 सदूुरपख्श् चम प्रदेश 474 678 1163 2315 10.20 

प्रदेशगत जम्मा 9299 2716 10688 22703 100 

प्रबतशत 40.96 11.96 47.08 100  

अन्य(गैरकानूनी सम्पख्त्त, 

टवश् वटवद्यालय आदद) 
1628   1628  

कुल जम्मा 10927 2716 10688 24331  
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प्रदेशगत उजरुीको  प्रवखृ्त्त 
प्रदेशगत उजरुीको प्रवबृतलाई देहायको रेखाख्चत्रबाट प्रष्ट पाररएको छ । 
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प्रदेश नं. १ मधेश बाग्मती गण्डकी लखु्म्बनी कणााली सूदरु पख्श् चम 

संघ प्रदेश स्थानीय तह 

 

२ भ्रष्टाचार बनयन्त्रणका सम्वन्धमा आयोगबाट भएको काया प्रगबत 

२.१ भ्रष्टाचार बनयन्त्रण सम्बन्धी उपचारात्मक कायाको प्रगबत टववरणः- 

क) दताा भएका आरोपपत्रहरुको संतया 

यस आबथाक वषा २०७८/०७९ को चौथो तै्रमाबसक अवबधमा आयोगले कुल ५७ वटा आरोपपत्रहरु सम्माबनत 
टवशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।यस तै्रमाबसकको वैषाख मटहनामा १६, जेठ मटहनामा 1६ र असार 
मटहनामा २५ वटा आरोपपत्रहरु दायर भएका छन।् 

यस आबथाक वषाको यस तै्रमाबसक अवबधसम्ममा दताा भएका आरोपपत्रहरुको टववरण यस प्रकार  

रहेको छ । 

बस.नं. मदु्दाको टववरण हालसम्मको मदु्दाको संतया 

१ घसु/ररसवत  32 

२  ठु्ठा/ नक् कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र 6 

३ सावाजबनक सम्पख्त्त हानी नोक्सानी 35 
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बस.नं. मदु्दाको टववरण हालसम्मको मदु्दाको संतया 

४ ्रैकाननुी सम् पख्त्त आजान 7 

५ ्रैकाननुी लाभ वा हानी 34 

६ राजश् व चहुावट/टहनाबमना 5 

८ टवटवध 12 

जम्मा 131 

 

 

  

 

यस आबथाक वषाको चौथो तै्रमाबसक अवबधमा सम्माबनत टवशेष अदालतमा दायर गररएका ५७ वटा 
आरोपपत्रमा जम्मा ३५१ जना आरोपीलाई प्रबतवादी बनाई टवगो  रु.१,९०,०४,०९,५२८।- को माग दावी 
बलइएको छ । मदु्दा दायर गररएका ब्यख्िहरुको पद/शे्रणी तथा दजाागत टववरण बनम्नानसुार रहेको छ । 
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बबशेष अदालतमा दायर गरेका मदु्दाहरुको कारबाहीको बबबरण (चौथो तै्रमाबसक) 

क्र.सं. पद/शे्रणी 

कारबाहीमा परेका व्यख्िको संतया 

जम्मा  कै 

प्रशासन 

प्राटवबधक 

नपेाल प्रहरी ख्शक्षक 

ई अन्य 

१ बबख्शष्ठ शे्रणी ० ० १ ० ० १   

२ सहसख्चव,वा सो सरह १ ० २ ० ० ३   

३ उपसख्चव, सी.डी.ई. वा सो सरह १८ १ ५ ० ० २४   

४ शाखा अबधकृत, ईख्न्जबनयर वा सो सरह २२ १७ ५ ० ५ ४९   

५ लेखापाल ७ ० ० ० १ ८   

६ ना.स.ु, सब ई., क.अ. वा सो सरह १३ २० १७ १ ३ ५४   

७ खररदार, फोरमेन वा सो सरह १२ ० ४ ० ३ १९   

१० कायाालय सहयोगी 3 0 0 0 0 3   

राष्ट्रसेवक कमाचारी जम्मा 76 38 34 1 12 161   

११ 

बनवााख्चत 36     36   

मनोबनत पदाबधकारी 49     49   

१२ लेखापढी व्यवसायी 5     5   

१६ व्यबसायी 25     25   

१७ अन्य टवचौबलयासमेत 75     75   

अन्य व्यख्ि जम्मा 190     190  

                                     कुल जम्मा  351   

                                     जम्मा आरोपपत्र दायर संतया 57   
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चौथो तै्रमाबसक अवबधमा दायर भएको आरोपपत्रको टवस्ततृ टववरण बनम्नबमोख्जम उपलेख गररएको छ। 

बस.नं. प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

1 

गणेश दत्त ओ ा शाखा अबधकृत 
राटष्ट्रय टवपद जोखीम न्यूबनकरण तथा 
व्यवस्थापक प्रबधकरण 

राजस्व टहनाबमना गरी 
सावाजबनक सम्पख्त्त हानी 
नोक्सानी गरेको 

629 2079.01.02 56,00,348।- 

नवल बसंह रावल अध्यक्ष मोहन्याल गा.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 54,18,568.09 

न्यू बडीमाबलका बनमााण 
सेवा, टीकापरु न.पा. वडा 
नं. १, 

प्रोपाइटर न्यू बबडमाबलका बनमााण सेवा ऐ ऐ ऐ 56,00,348.61 

पजुा देवी बढुा मगर 
कायाबाहक 
अध्यक्ष 

मोहन्याल गा.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 54,18,568.09 

देवीदत्त उपाध्याय वडा अध्यक्ष मोहन्याल गा.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ  

नटवन पनु मगर वडा अध्यक्ष मोहन्याल गा.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ  

खर प्रसाद अबधकारी वडा अध्यक्ष मोहन्याल गा.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ  

छटवलाल हौजाबल वडा अध्यक्ष मोहन्याल गा.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ  

नन्दराम बगरी वडा अध्यक्ष मोहन्याल गा.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ  

टवशाल कुमार भट्टराई सदस्य मोहन्याल गा.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ  

टेक बहादरु बोगटी वडा अध्यक्ष मोहन्याल गा.पा.वडा नं6, कैलाली ऐ ऐ ऐ  

टटकाराम भण्डारी वडा अध्यक्ष मोहन्याल गा.पा.वडा नं6, कैलाली ऐ ऐ ऐ  

राबधका दमाई सदस्य मोहन्याल गा.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ  

तारा शमाा सदस्य मोहन्याल गा.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ  
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बस.नं. प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

2 

टहम बहादरु भाट सख्चव साटवक ठाना गा.पा. वडा नं.1 
बनमााण कायामा 

अबनयबमतता गरेको 
595 

079.01.04 

 
2,77,551 

बतल बहादरु राना 
त.अबसस्टेन्ट 

सब इख्न्जबनयर 
ठाना गा.टव.स. ऐ ऐ ऐ 277551 

राम प्रसाद वेपवासे त.अध्यक्ष 
ज्योबत बहमुखुी क्याम् पस भवन नमााण उपभोिा 
सबमबत 

ऐ ऐ ऐ  

यमेन्द्र पौडेल त.उपाध्यक्ष 
ज्योबत बहमुखुी क्याम् पस भवन नमााण उपभोिा 
सबमबत 

ऐ ऐ ऐ  

माधव प्रसाद शे्रष्ठ त.सख्चव 
ज्योबत बहमुखुी क्याम् पस भवन नमााण उपभोिा 
सबमबत 

ऐ ऐ ऐ  

3 

रुवी गपु्ता उपाध्यक्ष बलान टवगलु गा.पा. 
बनमााण कायामा 
अबनयबमतता 

594 
079.01.04 

 
 

हरर प्रसाद मोची सदस्या बलान टवगलु गाउुँपाबलका ऐ ऐ ऐ  

महेश कुमार यादव अबधकृत बलान टवगलु गाउुँपाबलका ऐ ऐ ऐ 10,05,497.39 

रमेश मररक यादव योजना प्रमखु बलान टवगलु गाउुँपाबलका ऐ ऐ ऐ 10,05,497.39 

सन्तोष कुमार रजक सब-इख्न्जबनयर बलान टवगलु गाउुँपाबलका ऐ ऐ ऐ 10,05,497.39 

सभुाष चन्द्र लाल सह-लेखापाल बलान टवगलु गाउुँपाबलका ऐ ऐ ऐ 10,05,497.39 

सशुील कुमार यादव अध्यक्ष वडा कायाालय भवन बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 10,05,497.39 

रम्भा देवी यादव कोषाध्यक्ष वडा कायाालय भवन बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 10,05,497.39 

ख्शवशंकर मण्डल सख्चव वडा कायाालय भवन बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 10,05,497.39 



-35- 
 

बस.नं. प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

4 

देवराज जोशी 
प्रमखु 
प्रशासटकय 
अबधकृत 

गोदावरी न.पा., कैलाली 
सरकारी सम्पख्त्त हाबन 

नोक्सानी 
630 

079.01.08 

 
25,52,886 

खेमराज टवष्ट 
प्रमखु 
प्रशासटकय 
अबधकृत 

गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 31,37,853 

पणुा कुुँ वर इख्न्जबनयर गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 56,90,740 

नरेन्द्र शाही सव-इख्न्जबनयर गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 12,24,495 

ज्ञानेन्द्र बढुा सव-इख्न्जबनयर गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 43,17,666.75 

गणेश बहादरु टवष्ट प्रमखु रश्मी टवपडसा प्रा.बल. ऐ ऐ ऐ 6,59,686 

धन बहादरु टवष्ट पयाव टेख्क्नबसयन पबुााधार टवकास कायाालय, कैलाली ऐ ऐ ऐ  

5 
 

 

बैकुण्ठ अबधकारी सख्चव भमुी व्यवस्था कृटष तथा सहकारी म.प्रदेश नं. 5 
सरकारी रकम टहनाबमना 

गरेको 
602 

079.01.06 

 
43,37,500 

श्रीधर ज्ञवाली महाशाखा प्रमखु भमुी व्यवस्था कृटष तथा सहकारी म.प्रदेश नं. 5 ऐ ऐ ऐ 43,37,500 

मकेुश रामजाली नेपाली 
कृटष प्रसार 
अबधकृत 

भमुी व्यवस्था कृटष तथा सहकारी म.प्रदेश नं. 5 ऐ ऐ ऐ 43,37,500 

राजाराम बतवारी 
प्रवन्धक 
बनदेशक 

आधबुनक कृटष टकसान संसार ऐ ऐ ऐ 43,37,500 

आधबुनक कृटष टकसान 
संसार 

 भरतपरु-९, ख्चतवन ऐ ऐ ऐ 43,37,500 
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बस.नं. प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

6 

भरत बहादरु बढुाथापा 
बडबभजन वन 
अबधकृत 

बडबभजन कायाालय, मगु ु
सरकारी रकम टहनाबमना 
गरी भ्रष्टचार गरेको 

६७६ 
079.01.13 

 
8,87,653.77 

गोरबसंह बढुवाल सव-इख्न्जबनयर बडबभजन कायाालय, मगु ु ऐ ऐ ऐ 8,87,653.77 

रटवन्द्र शाही सव-ओभरबसयर बडबभजन कायाालय, मगु ु ऐ ऐ ऐ 8,87,653.77 

बास्तोला शाही अध्यक्ष 
पयाटन पद मागा बनमााण उपभोिा सबमबत (काछ 
देखी छोरा सम्म) 

ऐ ऐ ऐ 8,87,653.77 

बबस ुनेपाली सख्चव 
पयाटन पद मागा बनमााण उपभोिा सबमबत (काछ 
देखी छोरा सम्म) 

ऐ ऐ ऐ 8,87,653.77 

 हरी बहादरु शाही कोषाध्यक्ष पयाटन पद मागा बनमााण उपभोिा सबमबत। ऐ ऐ ऐ 8,87,653.77 

7 

देवी बहादरु थापा ना.स.ु भन्सार जाुँच पास पररक्षण कायाालय, काठमाडौ । 
गैर कानूनी रुपमा सम्पख्त्त 
आजान गरी भ्रष्टाचार 

गरेको । 
६४३ 079.01.12 1,87,47,149.42 

कृष्ण बहादरु थापा  ख्जपला महोत्तरी, बददाबास न.पा. वडा नं.11 ऐ ऐ ऐ  

चन्द्र माया  ख्जपला महोत्तरी, बददाबास न.पा. वडा नं. 11 ऐ ऐ ऐ  

टवमसा राउत  ख्जपला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. 32 ऐ ऐ ऐ  
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बस.नं. प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

8 

कान्तरुाम पनेरु अध्यक्ष महेन्देरनगर नगर टवकास सबमबत 
सरकारी सावाजबनक 
सम्पख्त्तको गैर कानूनी 
रुपमा दताा भोग चलन 

633 079.01.11  

चन्द्र प्रसाद चौधरी सदस्य सख्चव महेन्देरनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ  

पषु्पाराज भट्ट ना.स.ु महेन्देरनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ  

टहरा बसंह टवष्ट लेखापाल महेन्देरनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ  

लक्ष्मण दत्त जोशी खररदार महेन्देरनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ  

दगुाा प्रसाद पनेरु  
ख्जपला डड्पधरुा भई हाल ख्जपला कञ्चनपरु, 
बभमदत्त न.पा.वडा नं. 10 

ऐ ऐ ऐ  

गंगा दत्त भट्ट सपुरभाइजर ख्जपला कञ्चनपरु, बभमदत्त न.पा.वडा नं. 10 ऐ ऐ ऐ  

मोहनदेव भट्ट इख्न्जबनयर ख्जपला कञ्चनपरु, बभमदत्त न.पा.वडा नं. 11 ऐ ऐ ऐ  

लाल बहादरु ओखेडा 
कम्यटुर 
अपरेटर 

ख्जपला कञ्चनपरु, बभमदत्त न.पा.वडा नं. 12 ऐ ऐ ऐ  

हका  नारायण जोशी 
कायाालय 
सहयोगी 

महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 29,74,360 

बबसन बसंह थापा 
मालपोत 
अबधकृत 

मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ  

दलख्जत भट्ट शाखा अबधकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 13,31,990 
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बस.नं. प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

जय बहादरु टवष्ट शाखा अबधकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 1,55,190 

नमराज भट्ट खररदार मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 14,87,180 

ददपा कुमारी भट्ट  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

टवन्द ुजोशी पाण्डेय  ख्जपला दाच ुाला, खलङ्गा वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

कमला भट्ट वररष्ठ सहायक नेपाल टेबलकम महेन्द्रनगर ऐ ऐ ऐ  

तारा देवी नाथ  ख्जपला बैतडी दशरथचन्द न.पा. वडा नं. 3 ऐ ऐ ऐ  

राधादेवी पन्त  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 18 ऐ ऐ ऐ  

जयन्द्र राज पाण्डे फोरमेन नेपाल टवद्यतु प्राबधकरण ऐ ऐ ऐ  

जयराज पन्त  ख्जपला डडेलधरुा, परशरुाम न.पा. वडा नं. 12 ऐ ऐ ऐ  

सरस्वती देवी गरुु  ख्जपला बैतडी दशरथचन्द न.पा. वडा नं. 9 ऐ ऐ ऐ  

9 

पपटु राना अध्यक्ष महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत 
सरकारी साबाजबनक 
सम्पख्त्तको गैरकानूनी 
रुपमा दताा भोग चलन 

634 079.01.11 1,93,11,400 

मोहन देव भट्ट इख्न्जबनयर महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 1,93,11,400 

पषु्पराज भट्ट ना.स.ु महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 1,93,11,400 

तलुादत्त जोशी अबमन महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 1,93,11,400 

टहरा बसंह टवष्ट लेखापाल महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 20,32,000 

लक्ष्मण दत्त जोशी खररदार महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 20,32,000 

दान बसंह काटका  खररदार महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 2२,४४,८00 
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गंगा दत्त भट्ट सपुरभाइजर महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 20,32,000 

हका  नारायण जोशी 
कायाालय 
सहयोगी 

महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 22,44,800 

श्रीकेशन बडायक 
कायाालय 
सहयोगी 

महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 20,32,000 

टवसन बसंह थापा मालपोत अबधकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 1,93,11,400 

ददलाराज पन्त शाखा अबधकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 83,40,800 

जय बहादरु टवष्ट शाखा अबधकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 1,09,70,600 

नयन बसंह कुुँ वर ना.स.ु मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 1,70,66,600 

नमराज भट्ट खररदार मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 22,44,800 

पषु्पाराज जोशी नापी अबधकृत नापी कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 83,40,800 

बमना अबधकारी अ.न.मी. बसलगां स्वास्थय चौकी, पाटन बैतडी ऐ ऐ ऐ  

धनादेवी टवष्ट  पाटन, ख्जपला बैतडी वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ  

देवकी कुमारी जोशी  पाटन, ख्जपला बैतडी वडा नं. 9 ऐ ऐ ऐ  

खडक बहादरु रावल  ख्जपला ब ाङ, खप्तड छान्न गा.पा. वडा नं. 3 ऐ ऐ ऐ  

राम बहादरु बसंह ठकुरी  ख्जपला कन्चनपरु बभ.न.पा. वडा नं. 13 ऐ ऐ ऐ  

आशा खत्री  ख्जपला बैतडी द.न.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

ररता खत्री  ख्जपला कन्चनपरु बभ.न.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

कलावती देवी जोशी  ख्जपला कन्चनपरु वेदकोट न.पा. वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ  

गणेश बहादरु ऐर  ख्जपला कन्चनपरु शकु्लाफाटा न.पा. वडा नं. 7 ऐ ऐ ऐ  
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10 

गोपाल रसाइबल अध्यक्ष महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत 
सरकारी साबाजबनक 
सम्पख्त्तको गैरकानूनी 
रुपमा दताा भोग चलन 

635 079.01.11 2,21,97,400 

पपटु राना  महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 73,10,800 

पषु्पराज भट्ट ना.स.ु महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 3,07,20,938 

तलुादत्त जोशी अबमन महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 3,08,05,700 

मोहन देव भट्ट इख्न्जबनयर महेन्द्रनगर नगर टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 3,37,500 

कृष्ण कुमार बनरौला 
मालपोत 
अबधकृत 

मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 72,02,400 

टवशन बसंह थापा 
मालपोत 
अबधकृत 

मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 1,49,81,038 

ददला राज पन्त शाखा अबधकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 46,66,800 

दलख्जत भट्ट शाखा अबधकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 88,75,000 

जय बहादरु टवष्ट शाखा अबधकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 2,63,91,638 

गणेश बहादरु ऐर ना.स.ु मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 1,42,52,400 

नयन बसंह कुुँ वर ना.स.ु मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 1,38,95,800 

नरेन्द्र बहादरु ऐर खररदार मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 1,52,27,400 

नमराज भट्ट खररदार मालपोत कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 15,50,238 

मोहन चन्द ठकुरी 
प्रमखु नापी 
अबधकृत 

नापी कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 42,45,000 

पषु्पराज जोशी नापी अबधकृत नापी कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 92,79,500 
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चेतनाथ दाहाल नापी अबधकृत नापी कायाालय कन्चनपरु ऐ ऐ ऐ 75,37,500 

मान बहादरु चन्द  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं.8 ऐ ऐ ऐ  

ईन्द्रा बडायक  ख्जपला कन्चनपरु, पनुाबास न.पा. वडा नं.2 ऐ ऐ ऐ  

बसन्ती ददयाल  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं.19 ऐ ऐ ऐ  

अबनता गपु्ता  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं.14 ऐ ऐ ऐ  

लछी चन्द  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं.19 ऐ ऐ ऐ  

कु.बगता पन्त  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं.4 ऐ ऐ ऐ  

देव कुमार ठाकुर  ख्जपला बसरहा, रामनगर बमचैया न.पा. वडा नं. 18 ऐ ऐ ऐ  

चन्द्रदेव बगरी  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं.4 ऐ ऐ ऐ  

परमानन्द जोशी  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं.5 ऐ ऐ ऐ  

कमला देवी राना  ख्जपला कन्चनपरु, बेदकोट न.पा. वडा नं.10 ऐ ऐ ऐ  

रग ुदमाई  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं.16 ऐ ऐ ऐ  

चन्द्र खड्का  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ  

शबुसला बस्नेत  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ  

गंगा बस्नेत  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ  

कररएमा बस्नेत  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ  

जमनुा बस्नेत  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ  

टवरेन्द्र कुमार बब.सी.  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 5 ऐ ऐ ऐ  

धनादेवी कामी  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 13 ऐ ऐ ऐ  



-42- 
 

बस.नं. प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

गोदावरी चन्द्र ठकुरानी  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 13 ऐ ऐ ऐ  

शान्त भट्ट  ख्जपला कन्चनपरु, वेदकोट न.पा. वडा नं. 7 ऐ ऐ ऐ  

भीमदत्त भट्ट  ख्जपला कन्चनपरु, वेदकोट न.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

कैलाश सनुार  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 18 ऐ ऐ ऐ  

तलुसी दमाई  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

पंकज रावल  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 12 ऐ ऐ ऐ  

टकशन कुमार कामी  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 13 ऐ ऐ ऐ  

भोजराज राना  ख्जपला कन्चनपरु, वेदकोट न.पा. वडा नं. 6 ऐ ऐ ऐ  

घमु्मा राना  ख्जपला कन्चनपरु, लाल ाडी न.पा. वडा नं. 3 ऐ ऐ ऐ  

सोवान बसंह धामी  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 15 ऐ ऐ ऐ  

कुमारी कमला मपल  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 1 ऐ ऐ ऐ  

बसता देवी पन्त  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 16 ऐ ऐ ऐ  

शबुसला स्वाुँर  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 18 ऐ ऐ ऐ  

कमला देवी भट्ट  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

कु.मन्ज ुभट्ट  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 15 ऐ ऐ ऐ  

जनक बसंह नायक  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 5 ऐ ऐ ऐ  

टवमला चन्द महता  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 18 ऐ ऐ ऐ  

देवकी देवी भट्ट  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 18 ऐ ऐ ऐ  

यज्ञराज भट्ट  ख्जपला कन्चनपरु, वेदकोट न.पा. वडा नं. 7 ऐ ऐ ऐ  

गंगा दत्त जोशी  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 12 ऐ ऐ ऐ  
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टवमला जोशी  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 18 ऐ ऐ ऐ  

राज बहादरु टवष्ट  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

मबन दमाई  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

गणेश प्रसाद पन्त  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 18 ऐ ऐ ऐ  

सीमा जोशी  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

कृष्णराज कलौनी  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 18 ऐ ऐ ऐ  

हरर प्रसाद जोशी  ख्जपला कन्चनपरु, बभमदत्त न.पा. वडा नं. 2 ऐ ऐ ऐ  

11 सबुनल कुमार  ा 
मालपोत 
अबधकृत 

मालपोत कायाालय, जनकपरु धाम 
घसु ररसवत बलई भ्रष्टाचार 

गरेको 
692 079.01.16 5,00,000 

12 बबनोद बतवारी खररदार मालपोत कायाालय, टोखा 
घसु ररसवत बलई भ्रष्टाचार 

गरेको 
709 079.01.21 20,000 

13 

टपताम्बर सारु 
प्रमखु प्रशासटकय 
अबधकृत 

छायाुँ नाथ रारा नगर कायापाबलका 
गैर कानूनी लाभ हानी हनुे 
गरी भ्रष्टाचार गरेको 

688 079.01.21 29,77,821.11 

महेश बसंह कठायत इख्न्जबनयर छायाुँ नाथ रारा नगर कायापाबलका ऐ ऐ ऐ 29,77,821.11 

हस्त बहादरु मपल अध्यक्ष बस बस सडक बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 29,77,821.11 

रत् नादेवी हमाल कोषाध्यक्ष बस बस सडक बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 29,77,821.11 

14 टवरज ुकुमार गक्षदार ख्शक्षक धवुाखोला आधारभतु टवद्यालय, पाुँचथर 
 ठु्ठा टववरण(नक्कली 

शैख्क्षक प्र.पत्र) पेश गरी 
भ्रष्टाचार गरेको 

687 079.01.23  
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15 रुपनारायण महतो प्र.ना.नी. 
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायाालय टवपद व्यवस्थापन 
गपुम, बाग्लङु 

घसु ररसवत बलई भ्रष्टाचार 
गरेको 

710 079.01.25 38,00,000 

16 राज कुमार गोइत कायाालय प्रमखु ख्जपला प्राटवबधक कायाालय, सप्तरी 
गैर कानूनी लाभ वा हानी  

परु् याउन े
691 079.01.27 66,64,692.22 

 उ्ानन्द पाठक ईख्न्जनयर ख्जपला प्राटवबधक कायाालय, सप्तरी ऐ ऐ ऐ २६,५४,२१४.४५ 

 टवजयकुमार यादव प्रोपाइटर एभरेष्ट बनमााण सेवा ऐ ऐ ऐ २,५४,७१०.७६ 

 छत्र बहादरु शे्रष्ठ लेखापाल ख्जपला प्राटवबधक कायाालय, सप्तरी ऐ ऐ ऐ १,००,२४१ 

 भपेुन्द्र यादव प्रोपाइटर माुँ जानकी बनमााण सेवा ऐ ऐ ऐ १९,१०,२३६.७९ 

 ममता देवी यादव प्रोपाइटर अन्नपूणा कन्स्रकसन ऐ ऐ ऐ २,५५,००० 

17 ददप बहादरु बस्नेत अध्यक्ष कोटटला सामदुायीक वन उपभोिा समहु 
सावाजबनक सम्पख्त्त हानी 
नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार 

गरेको 
741 079.02.09 १६,६५,००० 

18 

दशरथ भण्डारी अध्यक्ष धानजोन सञ्चालन सबमबत गैर कानूनी लाभ हानी 675 079.02.09 16,35,000 

टंक प्रसाद ररजाल 
वररष्ठ कृटष 
अनसुनु्धान 
अबधकृत 

प्रधानमन्त्री कृटष आधबुनटक करण ऐ ऐ ऐ 16,35,000 

राख्जव हमाल सञ्चालक ददनेश मोटसा प्रा.बल. ऐ ऐ ऐ 16,35,000 

मोहनराम टेलर इख्न्जबनयर महाकाली बसंचाई आयोजना तेस्रो ऐ ऐ ऐ 2,19,000 

19 धमाराज रोकाया गा.टव.स. सख्चव बलबम गा.टव.स. हमु्ला 
सरकारी सम्पख्त्त हानी 

नोक्सानी 
720 079.02.10 9,77,349 
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20 

सन्तोष कुमार लावती अध्यक्ष बमक्लङु्ग सामदुायीक वन उपभोिा समहु 

बमक्लङु्ग सामदुायीक वन 
उपभोिाका समहुको 
रकम टहनाबमना गरी 
भ्रष्टाचार गरेको 

760 079.02.11 8,16,749 

देटवन्द्र काकी सख्चव बमक्लङु्ग सामदुायीक वन उपभोिा समहु ऐ ऐ ऐ 7,02,349 

बभमा लम्साल ढकाल कोषाध्यक्ष बमक्लङु्ग सामदुायीक वन उपभोिा समहु ऐ ऐ ऐ 3,84,149 

राम प्रसाद पौडेल आपूबता संयोजक बमक्लङु्ग सामदुायीक वन उपभोिा समहु ऐ ऐ ऐ  

चन्द्र बहादरु बस्नेत प्रोपाइटर बस्नेत एफ एसोबसयट्स ऐ ऐ ऐ 3,00,000 

21 
राकेश कुमार ठाकुर प्रधानध्यापक टवशेश्वर प्रसाद कोइराला आदशा मा.टव. रौतहट 

घसु/ररसवत बलई भ्रष्टाचार 
गरेको 

742 079.02.12 3,00,000 

ददपेन्द्र कुमार  ा  दगुाा भगवती गा.पा. वडा नं. 3 ऐ ऐ ऐ 15,17,694.40 

22 

खेमराज टवष्ट 
प्रमखु 
प्रशासटकय 
अबधकृत 

गोदावरी न.पा., कैलाली 
सरकारी सम्पख्त्त हानी 
नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार 

गरेको 
739 079.02.13 15,17,694.40 

पणुा कुुँ वर इख्न्जबनयर गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 15,17,694.40 

नरेन्द्र शाही सव-इख्न्जबनयर गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ  

धन बहादरु टवष्ट 
पयाव 
टेख्क्नबसयन 

पवुााधार टवकास कायाालय, कैलाली ऐ ऐ ऐ 15,17,694.40 

हरर बसंह टवष्ट 
प्रवन्धक 
सञ्चालक 

बाली चन्द्र बनमााण सेवा प्रा.ली. ऐ ऐ ऐ 7,67,988 
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23 

खेमराज टवष्ट 
प्रमखु 
प्रशासटकय 
अबधकृत 

गोदावरी न.पा., कैलाली 
सरकारी सम्पख्त्त हानी 
नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार 

गरेको 
740 079.02.13 ३4,51,526 

देवराज जोशी 
त.प्रमखु 
प्रशासटकय 
अबधकृत 

गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 32,19,514 

पणुा कुुँ वर इख्न्जबनयर गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 32,19,514 

ज्ञनेन्द्र बढुा सव-इख्न्जबनयर गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 29,28,274 

धन बहादरु बबष्ट 
पयाब 
टेख्क्नबसयन 

पवुााधार टवकास कायाालय- कैलाली ऐ ऐ ऐ  

कामी शेपाा प्रोपाइटर न्यू टप.के. कन्स्रकसन ऐ ऐ ऐ 42,00,531.20 

24 

खेमराज टवष्ट 
प्रमखु प्रशासटकय 
अबधकृत  

सरकारी सम्पख्त्त हानी 
नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको 738 079.02.13 6,78,220 

देवराज जोशी 
त.प्रमखु 
प्रशासटकय 
अबधकृत 

गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 48,78,751.20 

पणुा कुुँ वर इख्न्जबनयर गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 21,20,319 

नरेन्द्र शाही सब-इख्न्जबनयर गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ 27,58,432.20 

भिराज जोशी सब-इख्न्जबनयर गोदावरी न.पा., कैलाली ऐ ऐ ऐ  

धन बहादरु टवष्ट पयाव टेख्क्नबसयन पवुााधार टवकास का. कैलाली ऐ ऐ ऐ 37,98,945.20 

सन्तोष जोशी प्रोपाइटर जगदम्बा बनमााण सेवा ऐ ऐ ऐ  
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25 

अबनल कुमार शाही प्रधानध्यापक श्री गणेश आधारभतु टवद्यालय, दैलेख 
गलत बलखत तयार गरर 

भ्रष्टाचार गरेको 
750 079.02.16 ९२३७८ 

मखु्ि प्रसाद उपाध्याय वडा अध्यक्ष आठटवस न.पा. वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ  

सन्तक बहादरु कामी 
व्यवस्थापन 
सबमबतको अध्यक्ष श्री गणेश आधारभतु टवद्यालय, दैलेख ऐ ऐ ऐ  

26 

बलराम शे्रष्ठ प्रधानध्यापक 
श्री नेपाल राटष्ट्रय टवद्याटपठ उच्च मा.टव. 
टवद्यालय, पसाा 

सावाजबनक सम्पख्त्त हानी 
नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार 

गरेको 
773 079.02.18 29,50,000 

राकेशमान शे्रष्ठ 
टवद्यालय 
कमाचारी 

श्री नेपाल राटष्ट्रय टवद्याटपठ उच्च मा.टव. 
टवद्यालय, पसाा 

ऐ ऐ ऐ 29,50,000 

27 

ओम प्रकाश लाबमछान े अध्यक्ष बसस नेपाल सखेुत 
सावाजबनक सम्पख्त्तको 
हानी नोक्सानी गरी 
भ्रष्टाचार गरेको 

761 079.02.18 13,37,020 

यामलाल ख्घबमरे 
सामाख्जक 
पररचालक 

बसस नेपाल सखेुत ऐ ऐ ऐ 13,37,020 

28 

टवनोद के.सी. सवेक्षक 
नापी कायाालय चावटहल 1 नं. नापी टोली, 
बढुाबनलकण्ठ 

घसु/ररसवत बलई भ्रष्टाचार 
गरेको 

796 079.02.23 1,00,000 

प्रकाश राज भट्ट अबमन 
नापी कायाालय चावटहल 1 नं. नापी टोली, 
बढुाबनलकण्ठ 

 
ऐ ऐ ऐ 1,00,000 
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29 

शेषकान्त गौतम 
कायाकारी 
बनदेशक 

राटष्ट्रय ख्चया तथा कटफ टवकास वोडा 
गलत प्रबतवेदन ददई 
भ्रष्टाचार गरेको । 

817 079.02.25  

रघपुती चौधरी उप-बनदेशक राटष्ट्रय ख्चया तथा कटफ टवकास वोडा ऐ ऐ ऐ  

टंक प्रसाद ओली लेखा अबधकृत राटष्ट्रय ख्चया तथा कटफ टवकास वोडा ऐ ऐ ऐ  

गौरव लइुटेल 
कृटष प्रसार 
अबधकृत 

राटष्ट्रय ख्चया तथा कटफ टवकास वोडा ऐ ऐ ऐ  

टंक प्रसाद ओली लेखा अबधकृत राटष्ट्रय ख्चया तथा कटफ टवकास वोडा ऐ ऐ ऐ  

गौरव लइुटेल 
कृटष प्रसार 
अबधकृत 

राटष्ट्रय ख्चया तथा कटफ टवकास वोडा ऐ ऐ ऐ  

30 रामनरेश राय यादव अध्यक्ष सेफ नेपाल गौर न.पा. वडा नं. 3 

सावाजबनक सम्पख्त्तको 
हानी नोक्सानी गरी 
भ्रष्टचार गरेको । 

781 079.02.30 1,72,240 

31 

लाहान ुपारु अध्यक्ष भालफुाुँट सामदुाटयक वन उ.समहु 
सावाजबनक सम्पख्त्तको 
हानी नोक्सानी गरी 
भ्रष्टचार गरेको । 

809 079.02.31 2,78,084 

सोहनयारी थारु सख्चव भालफुाुँट सामदुाटयक वन उ.समहु ऐ ऐ ऐ 2,78,084 

राधेश्याम थारु कोषाध्यक्ष भालफुाुँट सामदुाटयक वन उ.समहु ऐ ऐ ऐ 2,78,084 

पारस गौतम संचालक सरुुची रेड एण्ड सलायसा ऐ ऐ ऐ 2,78,084 

32 रामबाब ुकडेल प्रधानध्यापक कण्ठेश् वर मा.टव. दोरम्बा, रामेछाप 
सावाजबनक सम्पख्त्तको 
हानी नोक्सानी गरी 

793 079.02.27 12,84,122.73 



-49- 
 

बस.नं. प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

भ्रष्टचार गरेको । 

रामलाल कडेल 
सहायक 
प्रधानध्यपक 

कण्ठेश् वर मा.टव. दोरम्बा, रामेछाप ऐ ऐ ऐ 12,84,122.73 

टवनोद थापा मगर 
अध्यक्ष/व्यव
स्थापन सबमबत 

कण्ठेश् वर मा.टव. दोरम्बा, रामेछाप ऐ ऐ ऐ 12,84,122.73 

33 

ढाकाराम अयााल 
प्रमखु प्रशासटकय 
अबधकृत 

भमु्ल ुगा.टव.स.काभ्र े। 
गैर कानूनी लाभ हानी 

समेत 
836 079.03.02 36,49,899.63 

सतेन्द्र यादव लेखापाल जगुल गा.पा. बसन्धपुापचोक ऐ ऐ ऐ 36,49,899.63 
सरेुश पौडेल इख्न्जबनयर जगुल गा.पा. बसन्धपुापचोक ऐ ऐ ऐ  

रुपक ख्घबमरे 
अबसस्टेन्ट सव-
इख्न्जबनयर 

जगुल गा.पा. बसन्धपुापचोक ऐ ऐ ऐ  

देवेन्द्र शाक्य अध्यक्ष 
बलेफी तेम्बापान मोटर बाटो बनमााण उपभोिा 
सबमबत 

ऐ ऐ ऐ 36,49,899.63 

अनशुा लामा कोषाध्यक्ष 
बलेफी तेम्बापान मोटर बाटो बनमााण उपभोिा 
सबमबत 

ऐ ऐ ऐ 36,49,899.63 

34 बभमकान्त भण्डारी 
वररष्ठ 
व्यवस्थापन 
सहायक 

स्थानीय टवकास प्रशीक्षक प्रबतष्ठान, कलवलगडुी, 
 ापा 

गैरकानूनी रुपमा सम्पख्त्त 
आजान गरी भ्रष्टाचार 

गरेको । 
837 079.03.03 6,24,04,006.44 

35 हमुलाल पौडेल ख्शक्षक राटष्ट्रय उच्च मा.टव. ढलापोखरी अघााखाची 
शैख्क्षक योग्यताको  ठु्ठा 
प्रमाणपत्र समेत पेश गरी 

857 079.03.08  
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भ्रष्टाचार गरेको 

36 

गणपबत  ा ना.स.ु 
ख्जपला धनषुा, जनकपरु धाम उ.म.न. वडा नं. 
20 

गैरकानूनी रुपमा सम्पख्त्त 
आजान गरी भ्रष्टाचार 

गरेको । 
845 079.03.08 2,44,71,105.51 

मीना देवी  ा  
ख्जपला धनषुा, जनकपरु धाम उ.म.न. वडा नं. 
21 

ऐ ऐ ऐ  

ददवाकर कुमार  ा  
ख्जपला धनषुा, जनकपरु धाम उ.म.न. वडा नं. 
22 

ऐ ऐ ऐ  

ख्शबाकर कुमार  ा  
ख्जपला धनषुा, जनकपरु धाम उ.म.न. वडा नं. 
23 

ऐ ऐ ऐ  

करुणाकर कुमार  ा  
ख्जपला धनषुा, जनकपरु धाम उ.म.न. वडा नं. 
24 

ऐ ऐ ऐ  

37 टेक बहादरु रायमा ी अबमन नापी कायाालय रुपन्देही 
घसु/ररसवत बलई भ्रष्टाचार 

गरेको 
888 079.03.12 30,000 

38 

गोपाल राय यादव नगर प्रमखु फतवुा टवजयपरु न.पा., रौतहट 
सावाजबनक सम्पख्त्त हानी 
नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार 

गरेको । 

883 079.03.12 1,53,50,199 

काख्न्त देवी नगर उप-प्रमखु फतवुा टवजयपरु न.पा., रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

संजय प्रसाद वडा अध्यक्ष फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 1, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

भटवछन राय यादव वडा अध्यक्ष फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 2, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 
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ददप नारायण साह वडा अध्यक्ष फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 3, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

शेख एजाज अहमद वडा अध्यक्ष फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 5, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

टहरा राय यादव वडा अध्यक्ष फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 6, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

उमाशंकर साह कलवार 
नगर 
कायापाबलका 
सदस्य 

फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 6, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

ददप नारायण चौधरी वडा अध्यक्ष फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 9, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

योगेन्द्र प्रसाद चौधरी वडा अध्यक्ष फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 10, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

ज्ञानन्द्र चौधरी वडा अध्यक्ष फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 11, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

लक्ष्मण साह कान ु
नगर कायापाबलका 
सदस्य 

फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 6, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

सनु्दरी मा ी 
नगर कायापाबलका 
सदस्य 

फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 8, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

ख्जरनी देवी वडा सदस्य फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 7, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

 लु कुमारी देवी 
नगर कायापाबलका 
सदस्य 

फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 5, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

संज ुदेवी जयसवाल 
नगर कायापाबलका 
सदस्य 

फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 4, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

शशी कुमार साह 
नगर कायापाबलका 
सदस्य 

फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 3, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 
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रटवन्द्र कुमार बनधी 
नगर कायापाबलका 
सदस्य 

फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 2, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

सागर कुमार रोका 
प्रमखु प्रशासटकय 
अबधकृत 

फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 10, रौतहट ऐ ऐ ऐ 1,53,50,199 

गोकुल ढंुगेल 
बन.प्रमखु प्रशासटकय 
अबधकृत फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. 6, रौतहट ऐ ऐ ऐ  

रन्जना साह बन.प्रमखु प्रशासटकय 
अबधकृत फतवुा टवजयपरु न.पा. वडा नं. ६, रौतहट ऐ ऐ ऐ  

39 

राज ुनेपाल 
प्रमखु प्रशासटकय 
अबधकृत 

ख्जपला रुपन्देही, ओमसबतया गा.पा. वडा नं. 1 गैरकानूनी लाभ वा हानी 794 079.03.1२ 2,61,855.90 

लवकुश चाई इख्न्जबनयर ख्जपला रुपन्देही, ओमसबतया गा.पा. वडा नं. 10 ऐ ऐ ऐ 2,61,855.90 

सन्तोष भषुाल सव-इख्न्जबनयर ख्जपला रुपन्देही, ओमसबतया गा.पा. वडा नं. 9 ऐ ऐ ऐ 2,61,855.90 

गजराज यादव अध्यक्ष बनमााण उपभोिा ऐ ऐ ऐ 2,61,855.90 

धमाराज खरटवन्द सख्चव बनमााण उपभोिा ऐ ऐ ऐ 2,61,855.90 

40 महुम्मद यनुसु खाुँ प्रधानध्यापक श्री शंकर उ.मा.टव. थपवुा, बाुँके 
सावाजबनक सम्पख्त्तको 
हानी नोक्सानी 

889 079.03.14 3,02,197 

41 

राजभुाई कुस्मा 
बन.कायाालय 
प्रमखु 

सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु 
सरकारी कागजात सच्याई 
भ्रष्टाचार गरेको । 

833 079.03.07  

सम्बर बहादरु काकी 
बन.कायाालय 
प्रमखु 

सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  
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टवजय राज बगरी 
मेकाबनकल 
इख्न्जबनयर 

सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  

कमल स्याङतान सहायक पाचौं सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  

अच्यतु प्रसाद फुयाल सहायक पाचौं सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  

प्रकाश ककी 
डाटा इख्न्र 
अपरेटर 

सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  

नरेन शाक्य सहयोगी सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  

रेज ुभट्टराई 
कम्यटुर 
अपरेटर 

सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  

श्याम सनु्दर चौधरी 
कम्यटुर 
अपरेटर 

सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  

लख्क्ष्म शे्रष्ठ 
कम्यटुर 
अपरेटर 

सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  

रोशन राज भण्डारी 
डाटा इख्न्र 
अपरेटर 

सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  

ररचा शे्रष्ठ 
कम्यटुर 
अपरेटर 

सवारी चालक अनमुती पत्र, ठूलो भर् याङ्ग, 

काठमाडौं 
ऐ ऐ ऐ  

माया सेठी 
कम्यटुर 
अपरेटर 

सवारी चालक अनमुती पत्र, जगाती, भिपरु ऐ ऐ ऐ  

हररभि शे्रष्ठ लेखापढी काम सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  
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गने 
बाबरुाम शमाा भन् ने 
उद्धव बहादरु खत्री 

टवचौबलया काम 
गने 

सवारी चालक अनमुती पत्र, एकान्तकुना, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ  

ददपक टवश् वकमाा  ख्जपला गोरखा, पालङुटार न.पा. डा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

 गणेश अबधकारी सञ्चालक 
हाम्रो मोटर ड्राइबभङ्ग सेन्टर, भरतपरु म.न.पा.-
१० 

ऐ ऐ ऐ  

42 

ख्खम बहादरु टव.क. 
प्रमखु 
प्रशासटकय 
अबधकृत 

काठेखोला गा.पा. सरकारी रकम टहनाबमना 810 079.03.15 7,92,099.49 

सनोज उपाध्याय 
अबसस्टेन्ट सव-
इख्न्जबनयर 

काठेखोला गा.पा. ऐ ऐ ऐ 7,92,099.49 

नटवन थापा सव-इख्न्जबनयर काठेखोला गा.पा. ऐ ऐ ऐ 7,92,099.49 

खडानन्द कुँ डेल लेखापाल काठेखोला गा.पा. ऐ ऐ ऐ 7,92,099.49 

ददपेन्द्र बहादरु खड्का प्रोपाइटर सेभेन स्टेट टवपडसा प्रा.बल., वाग्लङु ऐ ऐ ऐ 3,53,162.29 

मनोज खड्का प्रोपाइटर सातटवसे कन्स्रक्सन प्रा.बल., वाग्लङु ऐ ऐ ऐ 1,२5,803.40 

सयुा बहादरु भण्डारी प्रोपाइटर खशु ुबनमााण सेवा, वाग्लङु ऐ ऐ ऐ 1,51,922.85 

मसमुन अगेजा प्रोपाइटर अगेजा कन्स्रक्सन प्रा.बल., बबुतावाङ ऐ ऐ ऐ 1,51,210.95 

गणेश बहादरु भण्डारी प्रोपाइटर भण्डारी बनमााण सेवा वाग्लङु ऐ ऐ ऐ 1,51,922.85 

टंक बहादरु कुुँ वर प्रोपाइटर काठेखोला कन्स्रक्सन प्रा.बल. ऐ ऐ ऐ  

43 ख्खम बहादरु टव.क. 
प्रमखु प्रशासटकय 
अबधकृत काठेखोला गा.पा. सरकारी रकम टहनामीना 812 079.03.15 2,3९,284.19 
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सनोज उपाध्याय 
अबसस्टेन्ट सव-
इख्न्जबनयर 

काठेखोला गा.पा. ऐ ऐ ऐ 2,3९,284.19 

नटवन थापा सव-इख्न्जबनयर काठेखोला गा.पा. ऐ ऐ ऐ 2,3९,284.19 

गगन बहादरु काकी कोषाध्यक्ष एक्ले खेतघाट ह्यमुपाइप बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 2,3९,284.19 

अम्मर बहादरु गरुुङ अध्यक्ष एक्ले खेतघाट ह्यमुपाइप बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 2,3९,284.19 

चेलीमाया थापा सख्चव एक्ले खेतघाट ह्यमुपाइप बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 2,3९,284.19 

44 

ख्खम बहादरु टव.क. 
प्रमखु 
प्रशासटकय 
अबधकृत 

काठेखोला गा.पा. सरकारी रकम टहनामीना 811 079.03.15 4,90,2२7.77 

सनोज उपाध्याय 
अबसस्टेन्ट सव-
इख्न्जबनयर 

काठेखोला गा.पा. ऐ ऐ ऐ 4,90,2२7.77 

नटवन कुमार दास सव-इख्न्जबनयर काठेखोला गा.पा. ऐ ऐ ऐ 4,90,2२7.77 

रन बहादरु थापा अध्यक्ष हबुडयाघाट लामावगर ह्यमुपाइप बनमााण उ.सबमबत ऐ ऐ ऐ 4,90,2२7.77 

टेक नारायण पनु सख्चव हबुडयाघाट लामावगर ह्यमुपाइप बनमााण उ.सबमबत ऐ ऐ ऐ 4,90,2२7.77 

पावाती थापा कोषाध्यक्ष हबुडयाघाट लामावगर ह्यमुपाइप बनमााण उ.सबमबत ऐ ऐ ऐ 4,90,2२7.77 

45 

ख्शवराज सेढाई 
प्रमखु 
प्रशासटकय 
अबधकृत 

ख्जत्परु बसमरा उप.म.न.पा. 
राजस्व चहुावट र हाबन 
नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार 

गरेको 
864 079.03.10 1,20,28,090 

बमरा कुमारी शे्रष्ठ प्रोपाइटर न्यू पाबथभरा सलायसा ऐ ऐ ऐ 1,66,72,600 

न्यू पाबथभरा सलायसा   ऐ ऐ ऐ  
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46 

ख्शवराज सेढाई 
प्रमखु 
प्रशासटकय 
अबधकृत 

ख्जपला लम्जङु सनु्दरवजार न.पा. वडा नं. 2 

राजस्व चहुावट र हानी 
नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार 

गरेको 
865 079.03.10 99,99,999 

ओमशंकर प्रसाद प्रोपाइटर ओम सलायसा ऐ ऐ ऐ  

ओम सलायसा 
ख्जपला बारा 
कलैया 
उप.म.न.पा.-६ 

 ऐ ऐ ऐ  

47 

एकदेव अबधकारी 
 

उपसख्चव श्रम रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा मन्त्रालय 
गैर कानूनी लाभ हानी 
समेत गरी गराई भ्रष्टाचार 

गरेको । 
913 079.03.24 10,55,979.48 

गोपाल पोखरेल प्रमखु इख्न्जबनयर टवराटनगर म.न.पा. ऐ ऐ ऐ 10,55,979.48 

पषु्पक प्रद्यान इख्न्जबनयर टवराटनगर म.न.पा. ऐ ऐ ऐ 10,55,979.48 

इपतेुखार आलम सव-इख्न्जबनयर टवराटनगर म.न.पा. ऐ ऐ ऐ 10,55,979.48 

इख्न्दरा काकी उप-प्रमखु टवराटनगर म.न.पा. ऐ ऐ ऐ 5,08,669.88 

असलम आलम वडा अध्यक्ष टवराटनगर म.न.पा.वडा नं.-15 ऐ ऐ ऐ 5,08,669.88 

बलदेव साह ुसडुी अध्यक्ष पाका  बनमााण उपभविा सबमबत ऐ ऐ ऐ 10,55,979.48 

ददननाथ आचाया सख्चव पाका  बनमााण उपभविा सबमबत ऐ ऐ ऐ 10,55,979.48 

कपपना ख्घबमरे कोषाध्यक्ष पाका  बनमााण उपभविा सबमबत ऐ ऐ ऐ 10,55,979.48 

48 
राम ददनेश मण्डल प्रधानध्यापक श्री मा.टव.एकिारा महोत्तरी घसु/ररसवत 927 079.03.27 50,00,000 

टवनोद पासमान 
व्यवस्थापक 
सबमबतका अध्यक्ष श्री मा.टव.एकिारा महोत्तरी ऐ ऐ ऐ 50,00,000 
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49 

बलराम थापा क्षेत्री 
कायाक्रम 
बनदेशक 

पशपुन्छी बजार पवादान बनदेशनालय, हररहर भवन, 

लबलतपरु 
गैर कानूनी लाभ हानी 
परु् याई भ्रष्टाचार गरेको । 

901 079.03.28 47,37,629.62 

पूजा शमाा 
वररष्ठ पश ु
ख्चटकत्सक 

पश ुसेवा टवभाग हररहरभवन, लबलतपरु ऐ ऐ ऐ 47,37,629.62 

राम प्रसाद बजगाई लेखा अबधकृत पशपुख्न्छ बजार प्रवदान बनदेशनालय हररहरभवन ऐ ऐ ऐ 47,37,629.62 

गणेश कुमार बलम्ब ु अध्यक्ष टकयाच ुकृटष सहकारी संस्था बलबमटेड ऐ ऐ ऐ 47,37,629.62 

गणेश बहादरु सोदेम्बा कोषाध्यक्ष टकयाच ुकृटष सहकारी संस्था बलबमटेड ऐ ऐ ऐ 47,37,629.62 

तेजमान कन्दङवा व्यवस्थापक टकयाच ुकृटष सहकारी संस्था बलबमटेड ऐ ऐ ऐ 47,37,629.62 

रोशन भट्टराई सञ् चालक लाइफटाइम इख्न्जबनयररङ सोलसुन प्रा.बल. ऐ ऐ ऐ 47,37,629.62 

50 

नवराज सापकोटा बन.प्रमखु प्रशासटकय 
अबधकृत सायल गा.पा. 

गैरकानूनी लाभ वा हानी 
समेत गरी भ्रष्टाचार 

924 079.03.28 14,34,286.14 

टकरण सागर भण्डारी इख्न्जबनयर सायल गा.पा. ऐ ऐ ऐ 14,34,286.14 

गणेश बहादरु बोगटी वडा अध्यक्ष सायल गा.पा.वडा नं. 5 ऐ ऐ ऐ 14,34,286.14 

ददपक काकी लेखापाल सायल गा.पा. ऐ ऐ ऐ 14,34,286.14 

दबल डमु्रले अध्यक्ष 
मेपलेख चनपन्ना देवरमाडौ कृटष सडक बनमााण 
योजना उपभोिा सबमबत 

ऐ ऐ ऐ 14,34,286.14 

पदम बहादरु खाती सख्चव 
मेपलेख चनपन्ना देवरमाडौ कृटष सडक बनमााण 
योजना उपभोिा सबमबत 

ऐ ऐ ऐ 14,34,286.14 

डोलमा कुमारी बोगटी कोषाध्यक्ष 
मेपलेख चनपन्ना देवरमाडौ कृटष सडक बनमााण 
योजना उपभोिा सबमबत 

ऐ ऐ ऐ 14,34,286.14 
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51 जगदीश गौतम रेन्जर बडबभजन वन कायाालय 
घसु/ररसवत बलई भ्रष्टाचार 

गरेको 
926 079.03.24 1,50,000 

52 लेखा पनेरु महत 
मालपोत 
अबधकृत 

मालपोत कायाालय तालेजङु 
घसु/ररसवत बलई भ्रष्टाचार 

गरेको 
921 079.03.24 1,50,000 

53 अजय कुमार कुशवाहा सञ् चालक शभुकामना नसारी 
प्रबतकुल बकपत्र गरी 
भ्रष्टाचार गरेको 

915 079.03.27 3,00,000 

54 अमरनाथ बमश्र अस्थायी ख्शक्षक श्री टपपरहवा मा.टव. रुपन्देही 
नक्कली शैक्षीक योग्यताको 

प्रमाणपत्र 

 
922 079.03.28  

55 

काुँध्या शाहा कानून अध्यक्ष 
टवद्यालय बनमााण सबमबत, रामजानकी नेपाल राष्ट्रीय 
प्रा.बल. 

सावाजाबनक सम्पख्त्त हानी 
नोक्सानी 

 
923 079.03.28 11,95,000 

रामवचन प्रसाद प्रधानध्यापक 
टवद्यालय बनमााण सबमबत, रामजानकी नेपाल राष्ट्रीय 
प्रा.बल. 

ऐ ऐ ऐ  

रामचन्द्र साह कान ु
मबनने रामचन्द्र सा 
कान ु

सदस्य 
टवद्यालय बनमााण सबमबत, रामजानकी नेपाल राष्ट्रीय 
प्रा.बल. 

ऐ ऐ ऐ  

56 ध्रवु नारायण  ा गा.टव.स. सख्चव सलेमफन गा.टव. सबमबत, सलााही 

सरकारी रकम हानी 
नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार 

गरेको । 

 

920 079.03.28 7,51,000 
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बस.नं. प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

57 

एजेट न्यासरु अध्यक्ष ख्जपला खेलकुद टवकास सबमबत, सप्तरी 
सरकारी रकम टहनाबमना 
गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

925 079.03.29 13,27,430.40 

बधरेन्द्र वमाा उपाध्यक्ष ख्जपला खेलकुद टवकास सबमबत, सप्तरी ऐ ऐ ऐ 2,00,000 

महेन्द्र प्रसाद यादव  ख्जपला खेलकुद टवकास सबमबत, सप्तरी ऐ ऐ ऐ 7,57,620 

लक्ष्मण मण्डल कायाालय प्रमखु ख्जपला खेलकुद टवकास सबमबत, सप्तरी ऐ ऐ ऐ 5,69,810.40 

टवकास शे्रष्ठ  ख्जपला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ 13,27,430.40 

उदय शे्रष्ठ  ख्जपला सप्तरी राजटवराज न.पा. वडा नं. 7 ऐ ऐ ऐ 10,63,962 

बभमराज यादव  ख्जपला सप्तरी राजटवराज न.पा. वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ 2,63,46,840 

जम्मा 1,90,04,०९,५२८ 
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ख)घसु/ररसवत कारबाही 

यस आयोगबाट  आबथाक बषा २०७8।०७9 को चौथो तै्रमाबसक अवबध (वैशाख-असार) मा कुल 6 
वटा घसु/ररसवत कारबाही भएको र यसबाट रू. २,८८,०००/ यस अवबध मा घसु/ररसवत 
कारबाहीबाट बनयन्त्रणमा बलइएका व्यख्िहरुको दजाागत एवं पेशागत टववरण देहाय अनसुार छः 

क्र.स. पद/शे्रणी 
जम्मा 
संतया 

अप्राटवबधक प्राटवबधक प्रहरी ख्शक्षक अन्य 

१ रा. प. ततृीय शे्रणी वा सो सरह 3 1 1  1  

२ सहायक कमाचारी 3 2  1   

3 मनोबनत/बनवााख्चत पदाबधकारी 1     1 

 

कुल जम्मा 7 3 1 1 1 1 

रंगेहात कारबाही संतया 6 
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चौथो तै्रमाबसक अवबधसम्ममा आयोगिारा गररएको घसु/ररसवत कारवाहीको क्रममा बनयन्त्रणमा बलइएका व्यख्िहरुको टवस्ततृ टववरण बनम्नानसुार रहेको छ: 

बस.
न. 

बमबत 

पक्राउ 

गने 
कायाालय 

कायारत 

कायाालय 
पद 

पक्राउ परेको 
व्यख्िको 

नाम,थर, वतन 

बलङ्ग प्रयोजन घटनाको संख्क्षप्त टववरण रकम 

१ २०७९।०१।०४ टंगाल 

मालपोत 
कायाालय 
टोखा 
सरस्वती, 
काठमा
ण्डौ 

खररदार टवनोद बतवारी परुष 

जग्गा धनी 
प्रमाण पूजाा 
ददनको 
लाबग 

मालपोत कायाालय टोखा, सरस्वती, काठमाडौंको मदु्दा फाुँटमा कायारत खररदार 
टवनोद बतवारीले जग्गा नामसारी दताा गरी जग्गा धनी प्रमाण पूजाा बनाउन े

काममा सहजीकरण गररददने भनी सेवा्ाहीसुँग घसु/ररसवत रु.२०,०००।- 
माग गरररहेको भन् न ेसूचना एवं उजरुी बनवेदनका आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग, टंगालबाट खटटई  गएको टोलीले बनज खररदार टवनोद 
बतवारीलाई सेवा्ाहीबाट रु. २०,०००।- (बीस हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत 
बलइसकेको अवस्थामा उि रकमसटहत बनजकै कायाकक्षबाट बनयन्त्रणमा 

२०,००० 

२ २०७९।०१।०६ पोखरा 

गण्डकी 
प्रदेश, 

टवपद 
व्यवस्थाप
न गपुम, 

बाग्लङु 

प्र.ना.बन. 
रुपनारायण 

महतो 
परुुष 

लेनदेन 

केश 
बमलाईददन
का लाबग 

गण्डकी प्रदेश, टवपद व्यवस्थापन गपुम, बाग्लङुमा कायारत प्रहरी नायब बनरीक्षक 
रुपनारायण महतोले लेनदेन केस बमलाई ददन े भनी सेवा्ाहीसुँग रु. 
३८,०००।– घसु/ररसवत माग गरररहेको भने्न सूचना एवं उजरुी बनवेदनका 
आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, पोखराबाट खटटई 
गएको टोलीले बनज प्रहरी नायब बनरीक्षक रुपनारायण महतोलाई सेवा्ाहीसुँग 
रु.३८,०००।- (अठ्तीस हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत बलइसकेको अवस्थामा 
उि रकमसटहत ख्जपला बाग्लङु, वडा नं. २ ख्स्थत टवपद् व्यवस्थापन गपुम, 

नख्जकैबाट आज बमबत २०७९।०१।०६ गते साुँ  ६:२५ बजे बनयन्त्रणमा 

३८,००० 
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बस.
न. 

बमबत 

पक्राउ 

गने 
कायाालय 

कायारत 

कायाालय 
पद 

पक्राउ परेको 
व्यख्िको 

नाम,थर, वतन 

बलङ्ग प्रयोजन घटनाको संख्क्षप्त टववरण रकम 

३ २०७९।०१।११ टंगाल 

मालपोत 
कायाालय 
तालेजङु 

शा.अ. 
लेखा पनेरु 
महत 

मटहला 

जग्गा दताा 
कायम 
गनाका 
लाबग 

मालपोत कायाालय, तालेजङुका मालपोत अबधकृत (कायाालय प्रमखु) लेखा पनेरु 
महतले जग्गा दताा कायम गने बसलबसलामा सेवा्ाहीसुँग घसु/ररसवत 

रु.१,५०,०००।- माग गरररहेको भन् ने सूचना एवं उजरुी बनवेदनका आधारमा 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगालबाट खटटई  गएको टोलीले बनज 
मालपोत अबधकृत (कायाालय प्रमखु) लेखा पनेरु महतलाई सेवा्ाहीबाट रु. 
१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत बलइसकेको 
अवस्थामा उि रकमसटहत ख्जपला तालेजङु, फुङबलङ नगरपाबलका वडा नं. ४, 

कोचेबाट आज बमबत २०७९।०१।११ गते बनयन्त्रणमा 

१,५०,००० 

४ २०७९।०२।१७ बटुवल 

नापी 
कायाालय 
भैरहवा, 
रुपनदेही 

अबमन  
टेक बहादरु 
रायमा ी 

परुुष 

जग्गाको 
हालसाटवक 
गनेका 
लाबग 

नापी कायाालय, भैरहवा, रुपन्देहीमा कायारत अबमन टेक बहादरु रायमा ीले 
जग्गाको हालसाटवक गने प्रयोजनाथा सेवा्ाहीसुँग घसु/ररसवत माग गरररहेको 
भने्न सूचना एवं उजरुी बनवेदनका आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, बटुवलबाट खटटई गएको टोलीले बनज अबमन टेक बहादरु 
रायमा ीलाई सेवा्ाहीबाट रु.३०,०००।–(तीस हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत 
बलइसकेको अवस्थामा उि रकमसटहत ख्जपला रुपन्देही, बसद्धाथानगर 
नगरपाबलका वडा नं. ५ मा रहेको ३ नं. नापी कायाालयको क्वाटरबाट बमबत 
२०७९।०२।१७ गते बनयन्त्रणमा 

३०,००० 
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बस.
न. 

बमबत 

पक्राउ 

गने 
कायाालय 

कायारत 

कायाालय 
पद 

पक्राउ परेको 
व्यख्िको 

नाम,थर, वतन 

बलङ्ग प्रयोजन घटनाको संख्क्षप्त टववरण रकम 

५ २०७९।०२।१९ टंगाल 

श्री मा टव 
एकडारा 
महोत्तरी 

प्र.अ, 

टव.ब्य.स
.अ. 

राम ददनेश 

मण्डल, टवनोद 
पासवान 

परुुष 

टवद्यलयको 
खेल 

मैदानको 
स्तरोन्नती 
गना 
अवरोध 
सजृना गरी 

ख्जपला महोत्तरी, श्री मा.टव. एकडाराका प्रधानाध्यापक रामददनेश मण्डल र 
टवद्यालय व्यवस्थापन सबमबतका अध्यक्ष टवनोद पासवानले टवद्यालयको खेलकुद 
मैदान स्तरोन्नबत गने क्रममा अवरोध सजृना गरी बबबभन्न बहाना बनाई 
सेवा्ाहीसुँग घसु/ररसवत माग गरररहेको भने्न सूचना एवं उजरुी बनवेदनका 
आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगालबाट खटटई 

गएको टोलीले बनजहरु प्रधानाध्यापक रामददनेश मण्डल र टवद्यालय व्यवस्थापन 

सबमबतका अध्यक्ष टवनोद पासवानलाई सेवा्ाहीबाट रु.५०,०००।–(पचास 
हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत बलइसकेको अवस्थामा उि रकमसटहत ख्जपला 
महोत्तरी, जलेश्वर न.पा.-२, टाउन लाबनङ्ग ख्स्थत मामाज टकचन, फेबमली रेषु्टरेन्ट 
एण्ड गषे्ट हाउसबाट आज बमबत २०७९।०२।१९ गते बनयन्त्रणमा 

५०,००० 

६ २०७९।०३।१९ नेपालगंज 

गंगादेवी 
गाउुँपाबल
का,रोपपा 

ईख्न्जबन
यर 

नबबन डाुँगी परुुष 

नापी 
टकताव र 
टवल तयार 
गररददए 
वापत 

ख्जपला रोपपा, गंगादेव गाउुँपाबलकाको कायाालयका इख्न्जबनयर नटवन डाुँगीले 
मोटरबाटो बनमााण योजनाको नापी टकताब, बबल तयार गररददएवापत सेवा्ाहीसुँग 
घसु रकम माग गरेको भने्न सूचना एवं उजरुी बनवेदनका आधारमा अख्ततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, बटुवलको सम्पका  कायाालय, 

नेपालगञ्जबाट खटटई गएको टोलीले बनज नटवन डाुँगीलाई सेवा्ाहीसुँग 
रु.५०,०००।– (पचास हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत बलइसकेको अवस्थामा उि 
घसु रकमसटहत गंगादेव गाउुँपाबलका, वडा नं. २, ख्स्थत स्वास्थय शाखाको 
भवनमा रहेको बनजको बनवासबाट बमबत २०७९।०३।२४ गते बनयन्त्रणमा 

  

                    

            ० ० ० २,८८,००० 
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ग. मदु्दा दायरी ,दायर मदु्दाको फैसला र आयोगबाट पनुरावेदन: 

यस तै्रमाबसकअवबधसम्ममा सम्माबनत टवशेष अदालतमा 57 वटा मदु्दा दायर भएको छ । फैसलाहरुको 
टवस्ततृ टववरण देहाय वमोख्जम रहेको छ । 

क.मदु्दा शाखा तफा  

महाशाखा नं 8  

आ.ब. २०७८/7९ सालको माबसक प्रगबत टववरण  

टववरण 

चाल ुआ.ब. २०७८/०७९ मा दताा भएको फाइल 

 

श्रा
वण

  

भा
द्र 

अस
ोज

 

क
ाबत
ाक

 

मंब
सर

 

पषु
 

मा
घ 

फ
ाग
नु 

चैत
 

बैश
ाख

 

जेठ
 

अस
ार जम्मा 

मदु्दा दायरी टवशेष अदालतमा २ ९ ६ २ १२ ८ ८ १२ १५ १५ १७ २५ १३१ 

बलख्खत जवाफ दताा २ २ ५ १ १ ३ १ २ ६ २ २ ६ ३३ 

पनुरावेदन दताा ९ ५ ० १ ० १ ४ ० १ ० ४ ३५ ६० 

पनुरावलोकन दताा ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

प्रबतउत्तर पत्र दताा ० २ ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ३ 

फैसला प्राप्त  १६ १२ ८ ० ५ ८ ० ६ ० २१ २३ ४९ १४८ 

 

२.२ भ्रष्टाचार बनयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएका बनरोधात्मक कायाको टववरण: 

भ्रष्टाचारजन्य कायाको बनयन्त्रणको लाबग आयोगिारा उजरुी उपर गररने अनसुन्धान र अबभयोजनको 
दण्डात्मक कायाले मात्र अपेख्क्षत पररणाम प्राप्त हनु नसक्ने ठानी भ्रष्टाचार हनैु नददने वा त्यसलाई रोक्ने 
बनरोधात्मक कायाहरूलाई बनरन्तर रुपमा अगाबड बढाइएको छ । 

स्थानीयस्तरमा हनु ेभ्रष् टाचार न्यूनीकरण र बनरोधका लाबग ३३ वटा ख्जपलामा सम्बख्न्धत ख्जपलाका प्रमखु 
ख्जपला अबधकारीहरुलाई पबन अबधकार प्रत्यायोजन गररएको छ । बनजहरुले  अबनयबमतता र भ्रष् टाचारका 
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टवषयमा परेका उजरुीहरुका सम्बन्धमा प्रारख्म्भक छानवीन गरी तामेलीमा रात न वा टवस्ततृ अनसुन्धान गना 
सम्बख्न्धत कागजात सटहत आधार र कारणसमेत खलुाई आयोगको सम्बख्न्धत कायाालय माफा त आयोग 
समक्ष पठाउन ुपने  व्यवस्था गररएको छ । 

आयोगले भ्रष्टाचारटवरुद्ध नागररक समाजसुँग सहकाया अबभवृटद्ध गने उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका टवबभन्न 
ख्जपलामा 21 भ्रष्टाचारटवरुद्धको नागररक बनगरानी संस्था (Citizen Jury) गठन गरी भ्रष् टाचार टवरुद्धको 
अबभयानमा नागररक समाजको सहभाबगता बढाउन ेकाया पबन गदै आएको छ । 

2.3 भ्रष्टाचार बनयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएका संस्थागत क्षमता टवकास सम्बन्धी कायाको टववरण 

वैशाख १४-१६ गतेसम्म Muchulka Writing Training सम्बख्न्ध ताबलम २४ जनालाई ददइएको बथयो। 

आगलागी बनयन्त्रण सम्बन्धी अनखु्शक्षण सम्बन्धी ताबलम वैशाख २१ गते ६० जनालाई ददइएको बथयो। 

Trainning on use of Engineering Lab Equipment जेठ ११-१३ सम्म १३ जनाको समूहलाई ददएको बथयो। 

Sting Operation Training जेठ १४-१६ सम्म १२ जनालाई ददईएको बथयो। Governance and Anti-

Corruption बबषयक अबभमखु्खकरण ताबलम  थाईपयाण्डमा जेठ ३० देख्ख असार ८ सम्म र असार १३-२२ 
सम्म जम्मा ५२ जनालाई दईु चरणमा सम्पन्न भयो। Executive Certificate Course for Strategic 

Management Anti-corruption Programme-MACA बबषयमा  मलेख्शयाबाट असार २०-२४ गतेसम्म १ 
जनालाई Virtual प्रदान गररएको छ । 

३.१  प्रवद्धानात्मक कायाक्रम 

३.१.१ सामदुाटयक ख्शक्षा कायाक्रम 
भ्रष्टाचारटवरुद्ध जनचेतना फैलाउने कायाअन्तगात आबथाक वषा 064/65 देख्ख आयोगले सामदुाटयक 
ख्शक्षा कायाक्रमलाई बनरन्तरता ददंदै आएको छ। आयोगका मातहत कायाालयहरूबाट टवद्यालयस्तरमा 
अध्ययन गने टवद्याथी एवं ख्शक्षकलाई लख्क्षत वगामा राखी यो कायाक्रम सञ्चालन हुुँदै आएको छ । 
टवद्याथीहरू भटवष्यका सबै के्षत्रमा नेततृ्व गने ठाउुँमा पगु्ने हनुाले त्यस्ता वगालाई भ्रष्टाचारटवरुद्ध 
उभ्याउन सटकयो भने वतामानमा मात्र नभई भोबल गएर सदाचारी र भ्रष्टाचारटवरोधी नागररक र नेततृ्व 
बनमााण गना सहज हनुे कुरामा टवश्वस्त भएर नै यस प्रकारका कायाक्रमहरूलाई भ्रष्टाचारटवरुद्धको 
रणनीबतको रूपमा आयोगले अवलम्बन गरेको हो । यस कायाक्रमको मतुय उद्देश्य व्यख्िको 
सदाचार, इमान्दाररता, कताव्यबनष्ठता, मूपयमान्यता तथा ख्जम्मेवारी र जवाफदेटहता अबभवृटद्ध गनुा   
हो । आबथाक वषा ०७७/७८ मा कुल २५ वटा कायाक्रमहरूमाफा त २,१७० जनाको उपख्स्थबतमा 
सामदुाटयक ख्शक्षा कायाक्रम सञ्चालन भएको बथयो भने आबथाक वषा ०७८/७९ मा जम्मा ३५ 
ख्जपलामा ४१ वटा बभन्नाबभनै्न कायाक्रम सञ्चालन भई कुल ४,२६० जना सहभागी भएका बथए। 
आबथाक वषा ०७८/७९ को चौथो चौमाबसकसम्म तथा वाटषाक रुपमा सञ्चालन गररएका 
कायाक्रमहरूको टववरण देहायबमोख्जम रहेको छ : 
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ताबलका ३.१ 
आबथाक वषा ०७८।७९ को चौथो तै्रमाबसकसम्ममा सञ्चाबलत सामदुाटयक ख्शक्षा कायाक्रमसम्बन्धी टववरण 
क्र.सं. कायाालय सञ्चालन स्थान कायाक्रम 

संतया 
सहभागी 
संतया 

१ अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, पोखरा 

लम्जङु, स्याङ्जा, पवात, बागलङु, तनहुुँ, गोरखा, 
म्याग्दी, कास्की, मनाङ, मसु्ताङ  

10 1,083 

२. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, बटुवल 

अघााखाुँची, गपुमी, कपिलवस्तु, नवलपरासी-बदाघाट 
ससु्ता पूवा, नवलपरु, बदाघाट ससु्ता पख्श्चम र 
रूपन्देही 

6 633 

३ अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, नेपालगञ्ज 

दाङ, बददाया र रोपपा ३ ३४४ 

४ अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, सखेुत 

जमु्ला २ १४१ 

५ अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, कञ्चनपरु 

कञ्चनपरु, डोटी, डडेलधरुा, ब ाङ,बैतडी र दाच ुाला  ९ ८४३ 

६. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, हेटौडा 

बारा, ख्चतवन, पसाा, मकवानपरु, रौतहट ५ ४२१ 

७. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, महोत्तरी 

महोत्तरी, धनषुा, सलााही र बसराहा ६ ७९५ 

जम्मा  35 ख्जपला 41 4,260 

 
 

ताबलका ३.२ 
हालसम्म संचालन भएका सामदुाटयक ख्शक्षा कायाक्रमहरूको टववरण 

क्र.सं. आबथाक वषा कायाक्रम संतया सहभागी संतया 

1. २०७५/७६ सम्म ५५६ ६९,६६७ 

२. २०७६/७७ मा  ३२ २,९७६ 
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क्र.सं. आबथाक वषा कायाक्रम संतया सहभागी संतया 

३. २०७७/७८ मा  २५ २१७० 

4. २०७8/७9 मा 35 4,260 

 जम्मा  ६48 ७9,07३ 

 
 

३.१.२ अन्तरटक्रया कायाक्रम  
भ्रष्टाचार बनयन्त्रण र सशुासन प्रबद्धान गने कायामा आयोग र मातहतका ८ वटा कायाालयहरू माफा त 
आ-आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीयस्तरका अन्तरटक्रया कायाक्रमहरू सञ्चालन हुुँदै आएको र यस्ता 
कायाक्रमहरूमा स्थानीय तहका बनवााख्चत पदाबधकारीहरू, ख्जपलास्तरका सरकारी कायाालय तथा 
संस्थानका कमाचारी, गैरसरकारी संस्थाका प्रबतबनबध, बनजी क्षेत्र, नागररक समाज, उपभोिा सबमबतका 
पदाबधकारी, पत्रकारलगायतको सहभाबगता हनुे गरेको छ । अन्तरटक्रया कायाक्रमको उद्देश्य 
संघीयतामा स्थानीय तहबाट प्रवाह हनुे सेवासटुवधाहरू गणुस्तरीय र सलुभ तवरमा जनताले पाउनपुने, 
टवकास बनमााणको काम स्थानीय जनताको मागअनसुार स्थानीयकै सहभाबगतामा हनुपुने भने्न हो । 
यसका साथै, स्थानीय तहमा रहेको भ्रष्टाचार र अबनयबमतताको अवस्था बझु्ने, भ्रष्टाचारटवरुद्ध जनचेतना 
अबभवृटद्ध गदै स्थानीय सशुासन प्रवद्धान गने र जनतालाई भ्रष्टाचारटवरुद्ध आफैं  सटक्रय भएर आयोगको 
कामकारबाहीमा सहयोग गना अटपल गनेसमेत रहेको छ । 
 

आयोग मातहत कायाालयहरूले आ.व. २०७८/७९ को चौथो चौमाबसकसम्ममा सञ्चालन गरेका 
अन्तरटक्रया कायाक्रमहरूको टववरण देहायअनसुार रहेको छ : 

 
ताबलका ३.३ 

आबथाक वषा २०७८।७९ को चौथो चौमाबसक सम्ममा सञ्चाबलत अन्तटक्रा या कायाक्रमको टववरण 

क्र.सं. कायाालय सञ्चालन भएका ख्जपला कायाक्रम 
संतया 

सहभागी 
संतया 

१. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, इटहरी 

धनकुटा, संखवुासभा, र भोजपरु ३ २८८ 

२. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, बददाबास 

सलााही, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, धनषुा, बसन्धलुी, 
महोत्तरी र बसराहा 

७ ९५५ 

३. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, हेटौडा 

मकवानपरु, पसाा, बारा, रौतहट ७ ६७८ 

4. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, पोखरा 

कास्की, बाग्लङु, िववत, म्याग्दी, मनाङ ५ ४८७ 
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क्र.सं. कायाालय सञ्चालन भएका ख्जपला कायाक्रम 
संतया 

सहभागी 
संतया 

5. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग, बटुवल 

कपिलवस्तु, गपुमी, र नवलपरासी-बदाघाट ससु्ता 
पख्श्चम 

३ ३३८ 

6. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको सम्पका  कायाालय, 
नेपालगञ्ज 

बाुँके, बददाया र दाङ ३ ३३७ 

7. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, सखेुत 

काबलकोट, जमु्ला, मगु,ु हमु्ला र डोपपा ५ ४५२ 

8. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, कञ्चनपरु 

डोटी, अछाम, ब ाङ, दाच ुाला, डडेलधरुा, 
बाजरुा, बैतडी र कैलाली 

१३ १०६६ 

जम्मा : ३८ ख्जपला ४६ ४,६०१ 

 

ताबलका ३.४ 
हाल यस आ.व. सम्ममा सञ्चाबलत अन्तटक्रा या कायाक्रमको टववरण 

क्र.सं. आबथाक वषा कायाक्रम संतया सहभागी संतया 

1. 207५/7६ सम्म ४११ ४१,८५२ 

२. २०७६/७७ मा मात्र ४१ ५,५२७ 

३. २०७७/७८ मा मात्र ४३ २,९३४ 

४. २०७८/७९ मा मात्र ४६ ४६०१ 

 जम्मा : ५४१ ५४,९१४ 

 
३.१.३ संचार माध्यममाफा त प्रवद्धानात्मक काया 
भ्रष्टाचारटवरुद्ध जनचेतना बढाउन आयोगले सूचना प्रटवबध तथा सामाख्जक सञ्जालको प्रयोग गनुाका साथै 
टवटवध सूचना तथा जानकारीमूलक साम्ीहरूको प्रकाशन/प्रसारणसमेत गदै आएको छ । आयोगको 
वेबपेज, इमेल, फेसबकु, टोलिी टेबलफोन, हट लाइन नं. 107 माफा त आयोगमा उजरुी ददन र 
आयोगका गबतटवबधहरूको जानकारी सख्जलै प्राप्त गना सटकने व्यवस्था गररएको छ । बनयबमत रूपमा 
भ्रष्टाचारटवरुद्धका जानकारी एवं सूचनामूलक साम्ीहरू बलेुटटन, ब्रोबसयर, स्माररका, वाटषाक प्रबतवेदन, 
प्रसे टवज्ञबप्तहरू माफा त सरोकारवालाहरूलाई सम्प्रषेण गररएको छ । 



-69- 
 

 

क. आयोगको अनसुन्धान तथा अबभयोजन कायामा टवज्ञान प्रटवबधको उपयोग 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आफ्नो अनसुन्धान तथा अबभयोजनको कायालाई वस्तपुरक 
तथा वैज्ञाबनक बनाउने हेतलेु टवबभन्न टवज्ञान तथा प्रटवबधहरुको प्रयोग गदै आइरहेको छ । 
आयोगमा पोबल्ाफ परीक्षण प्रयोगशाला, इख्ञ्जबनयररङ्ग प्रयोगशाला साथै फरेख्न्सक पयाब पबन 
सञ्चालनमा रहेको छ। 

 त्यस्तै आयोगमा अनसुन्धानको ख्शलख्शलामा  ठुा वोले नवोलेको पत्ता लगाउनको लाबग गरीन े
पोबल्ाफ परीक्षणको जम्मा परीक्षण संतया 7 मध्य प्रयोगशालाबाट 4 जना  ठु बोलेको र 
परीक्षणको लाबग असहमत 3 जना देख्खयो। त्यस्तै बडख्जटल फरेख्न्सक तफा  मोवाईल थान 1, 
Document Forensic थान 5 र बड.बभ.बड. थान 1 परीक्षण भएको छ। 

 आयोगको कामकारवाहीलाई अ ै तथयमा आधाररत र यथाथापरक बनाउन र आयोजनाहरुको 
गणुस्तर मापनको लाबग आयोगका कायाालय तथा मातहतका सबै कायाालयहरुमा समेत 
Engineering Laboratory सञ्चालन गररएको छ। आयोगमा परीक्षण गना सटकने नमूनाको 
पररक्षण आयोगकै Engineering Laboratory मा गररएको र आयोगमा गना नसटकने पररक्षण अन्य 
सरकारी तथा गैर सरकारी बनकायमा Sampling गरी परीक्षणको लाबग पठाउने गररएको छ।यस 
तै्रमाबसक अवबधमा आयोजनाहरूमा स्थलगत अनगुमन/अध्ययन माफा त संकलन गरी पयाईएका 
टवबभन्न बनमााण सामा्ीहरू सटहत टवबभन्न 5 वटा आयोजनाहरुबाट संकबलत नमनुाको परीक्षण 
गररएको छ। 

 

 

४. "सशुासन सवाल" टेबलबभजन कायाक्रम: 

आयोग र नेपाल टेबलबभजनको सहकायामा  टेबलबभजन कायाक्रम "सशुासन सवाल" हरेक मंगलवार साुँ  
७:२५ मा प्रशारण  हुुँदै आएको छ। उि शंृ्रखलाहरु आयोगको यटु्यूव च्यानलमा समेत राख्खएको  

छ । चाल ुआबथाक वषाको यस तै्रमाबसक अवबधमा 13 वटा गरी यस अवबधसम्म कुल 52 भाग सशुासन 
सवाल ख्शषाकको टेबलबभजन कायाक्रम प्रशारण भैसकेको छ । 


