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षष

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

टगाॊर, काठभाडौं । 

अख्ततमाय इ-फरेुटटन 

 पागनु, २०७६  

 

मस अॊकभा 

 उजयुी दताा य कायफाहीको टववयण 

 २०७८ भाघदेख्ख चैत्रसम्भ दामय भदु्दाहरुको टववयण 

 २०७८ भाघदेख्ख चैत्रसम्भ घसु/रयसवत कायफाहीको टववयण   

 आमोगभा यहेको कुर उजयुी तथा पछमौंट 

 बफशेष अदारतभा दामय बएका आयोऩऩत्रहरुको सॊतमा 

 दामय भदु्दाको पैसरा य आमोगफाट बएका ऩनुयावेदन 

 आमोगफाट बएको भ्रष्टाचाय बनमन्त्रण सम्फख्न्ध बनयोधात्भक, 

प्रवधानात्भक तथा सॊस्थागत ऺभता टवकास सम्फन्धी कामाहरुको 

टववयण 

 आम्दानी खचा तथा आबथाक कायोफायसम्वन्धी अद्यावबधक टववयण 

 

 

उजयुीको ऺेत्रगत ख्स्थबत 
 

 

 

 

 

 

 

सम्ऩादकीम 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग भ्रष्टाचाय 
बनमन्त्रण गयी सशुासन कामभ गनाको राबग 
स्थाटऩत  सॊवैधाबनक आमोग हो ।सावाजबनक 
ऩदधायण गयेका व्मख्िरे अख्ततमायको दरुुऩमोग 
गयी भ्रष्टाचाय गयेको सम्फन्धभा छानटवन, 
अनसुन्धान, तहटककात एवॊ अबबमोजन गने 
ख्जम्भेवायी आमोगराई सॊवैधाबनक रुऩभा प्रत्माबतू 
बएको छ। 

सूचनाको हकको कामाान्वमन गयी ऩायदख्शाता 
कामभ गना आमोग दृढ सॊकख्पऩत यहेको छ। 
आफ्ना काभ कायवाही, उऩरब्धी य बए/गयेका 
गबतटवबध सभेटट टवगतदेख्ख नै अख्ततमाय फरेुटटन 
प्रकाख्शत हुॉदै आएकोभा ऩबछपरो सभमभा ई-
फरेुटटनको तै्रभाबसक सॊस्कयण प्रकाख्शत हुॉदै 
आएको छ। 

नेऩारको सॊटवधानको धाया २७ भा नागरयकको 
सूचनाको हक सम्फन्धी व्मवस्था छ । मसैगयी 
सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा 
५ य सूचनाको हकसम्फन्धी बनमभावरी, २०६५ 
को बनमभ ३भा प्रत्मेक सावाजबनक बनकामरे 
आफ्ना गबतटवबधहरुको टववयण ३/३ भटहनाभा 
प्रकाख्शत गनुाऩने कानूनी व्मवस्था छ ।उि 
व्मवस्था अनसुाय अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगफाट सम्ऩाददत प्रत्मेक तै्रभाबसक अवबधको 
भतुम भतुम टिमाकराऩहरुको टववयण तै्रभाबसक 
रुऩभा स्वत् प्रकाशनको रुऩभा सावाजबनक हुॉदै 
आएको टवददतै छ। 

 

 

िभश... 

   फषा १7 अॊक  4                                                                                                                           वैशाख, २०७9 

 

सदाचाय बनष्ऩऺता बनबबाकता 

(सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को कामाान्वमनको राबग प्रकाख्शत) 
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 सम्ऩादक सभूह 

सख्चव श्री तोमभ यामा       : अध्मऺ 

सहसख्चव श्माभ प्रसाद बण्डायी            : सदस्म 

उऩसख्चव श्री वेदप्रसाद बण्डायी           : सदस्म 

शाखा अबधकृत श्री ख्शव कुभाय याई  : सदस्म 

शाखा अबधकृत श्री प्रददऩ बट्टयाई          : सदस्म 

तथमाॊक अबधकृत श्री प्रभे कुभाय ख्घबभये  : सदस्म 

भाननीम प्रभखु आमिु 

प्रभे कुभाय याई 

 

 

 आमोगका ऩदाबधकायीहरु 

 

भाननीम आमिु 

टकशोय कुभाय बसरवार 

 

भाननीम आमिु 

जम फहादयु चन्द 

 

भाननीम आमिु  

डा. हरय ऩौडेर 

 

भाननीम आमिु 

डा. सबुभत्रा शे्रष् ठ अभात्म 

 

तोमभ यामा 
सख्चव 
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सम्ऩादकीम 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग भ्रष्टाचाय बनमन्त्रण गयी सशुासन कामभ गनाको राबग 
स्थाटऩत  सॊवैधाबनक आमोग हो ।सावाजबनक ऩदधायण गयेका व्मख्िरे अख्ततमायको दरुुऩमोग गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको सम्फन्धभा छानटवन, अनसुन्धान, तहटककात एवॊ अबबमोजन गने ख्जम्भेवायी 
आमोगराई सॊवैधाबनक रुऩभा प्रत्माबतू बएको छ। 

सूचनाको हकको कामाान्वमन गयी ऩायदख्शाता कामभ गना आमोग दृढ सॊकख्पऩत यहेको छ। आफ्ना 
काभ कायवाही, उऩरब्धी य बए/गयेका गबतटवबध सभेटट टवगतदेख्ख नै अख्ततमाय फरेुटटन प्रकाख्शत 
हुॉदै आएकोभा ऩबछपरो सभमभा ई-फरेुटटनको तै्रभाबसक सॊस्कयण प्रकाख्शत हुॉदै आएको छ। 

नेऩारको सॊटवधानको धाया २७ भा नागरयकको सूचनाको हक सम्फन्धी व्मवस्था छ । मसैगयी 
सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ य सूचनाको हकसम्फन्धी बनमभावरी, २०६५ को 
बनमभ ३भा प्रत्मेक सावाजबनक बनकामरे आफ्ना गबतटवबधहरुको टववयण ३/३ भटहनाभा प्रकाख्शत 
गनुाऩने कानूनी व्मवस्था छ ।उि व्मवस्था अनसुाय अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट 
सम्ऩाददत प्रत्मेक तै्रभाबसक अवबधको भतुम भतुम टिमाकराऩहरुको टववयण तै्रभाबसक रुऩभा स्वत् 
प्रकाशनको रुऩभा सावाजबनक हुॉदै आएको टवददतै छ। 

मस आमोगभा आबथाक वषा २०७८/७९ को तेस्रो तै्रभाबसक (भाघ-चैत्र) अवबधभा भ्रष्टाचाय सम्फन्धी 
4033 वटा उजयुी ऩयेका छन ्।मस अवबधभा 4,243 वटा उजयुी पर्छ्यौट बई 8,433 उजयुी 
पर्छ्यौट हनु फाटक यहेका छन ।आमोगभा ऩयेका उजयुी भध्मे आमोगरे गयेको कायवाहीफाट मस 
तै्रभाबसक अवबधभा 172 वटा उजयुी टवस्ततृ अनसुन्धानभा गएको, 491 वटा उजयुी भातहत 
कामाारमहरुभा ऩठाइएको, 1,584 वटा उजयुी कायवाहीका राबग सम्फख्न्धत कामाारमभा 
ऩठाइएको, 574 वटा उजयुी सोसॊग सम्फख्न्धत अको उजयुीसॊग गाबबएको य 1,422 वटा उजयुी 
ताभेरीभा ऩठाइएको छ।आमोगफाट मस तै्रभाबसक अवबधभा 35 वटा आयोऩऩत्रहरु सम्भाबनत 
टवशेष अदारतभा दामय गयी 174 जनाराई प्रबतवादी फनाई टवगो रु 6,66,53,27,912.22 
भागदावी बरईएको छ। आमोगफाट  मस तै्रभाबसक अवबधभा कुर 6 वटा घसु/रयसवत कायफाही 
बएको य मसफाट रू. 12,88,500/-  यकभ य रु. 2,50,000 को चेक जपत हनुकुा साथै 
जम्भा 13 जना घसु/रयसवतसॉग जोबडएका व्मख्िहरुराइ बनमन्त्रणभा बरइ कायफावाही अगाडी 
फढाईएको बथमो ।  
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भ्रष्टाचाय  बनमन्त्रण गयी सशुासन प्रवाद्धन गने अबबमानभा आमोगको एक्रो प्रमास भात्र ऩूणा फन्न 
सक्दैन। तसथा आमोगको मस अबबमानभा नेऩार सयकायका सफै बनकाम, सावाजबनक सेवा प्रदामक, 
सयोकायवारा बनकाम एवॊ प्रवदु्ध नागरयक सभाजरे आ-आफ्नो ठाउॉफाट भ्रष्टाचाय बनमन्त्रणभा 
आवस्मक सहमोग गदै आउने ददनभा थऩ सशि य प्रबावकायी बबूभका बनबाउन जरुयी छ।  

अन्त्मभा, आमोगरे गदै आएका कामािभहरुभा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा सहमोग गदै आउनहुनुे 
सफैप्रबत हाददाक आबाय सटहत धन्मवाद ऻाऩन गदाछौं । आफ्नो नख्जक बएका भ्रष् टाचायजन्म घटना 
वा आपूरे थाहा ऩाएका भ्रष् टाचायका सूचनाहरु सदा झै आपुराई ऩामक ऩने आमोग य अन्तगातका 
कामाारमहरुभा ददनहुनु अनयुोध गदाछौं । 
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सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ (३) य सूचनाको हकसम्फन्धी बनमभावरी, २०६५ को 

बनमभ ३ फभोख्जभ सावाजबनक गरयएको तै्रभाबसक टववयण 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग‚ टॊगार 

आ.व. २०७८/७९ को तेस्रो तै्रभाबसक (भाघ-चैत्र ) प्रगबत टववयण 

 

 

१. आमोगको स्वरुऩ य प्रकृबत 

नेऩारभा भ्रष्टाचाय बनमन्त्रण गयी सशुासन प्रवद्धान गनाको राबग नेऩारको सॊटवधानको बाग २१‚ 
धाया २३८ भा सॊवैधाबनक बनकामको रुऩभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको व्मवस्था  
छ । आमोगभा प्रभखु आमिु य चायजना आमिुहरु यहने सॊफैधाबनक व्मवस्था यहेको छ। 
याष्डऩबतवाट सॊवैधाबनक ऩरयषदको बसपारयसभा प्रभखु आमिु य आमिुको बनमखु्ि गने प्रावधान 
छ। आमोगका प्रभखु आमिु य आमिुको ऩदावधी बनमखु्िको बभबतरे छ वषाको हनुे व्मवस्था 
छ।  

 

सॊटवधानको धाया २३९ अनसुाय सावाजबनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे कानून फभोख्जभ 
भ्रष्टाचाय भाबनने कुनै काभ गयेको देख्खएभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे त्मस्तो 
व्मख्ि य सो अऩयाधभा सॊरग्न अन्म व्मख्ि उऩय कानून फभोख्जभ अबधकाय प्राप्त अदारतभा 
भदु्दा दामय गना वा गयाउन सक्ने व्मवस्था यहको छ । 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका ऩदाबधकायीहरु 

 

भाननीम प्रभखु आमिु    श्री प्रभे कुभाय याई 

भाननीम आमिु     श्री टकशोय कुभाय बसरवार 
भाननीम आमिु     श्री जम फहादयु चन्द 

भाननीम आमिु     डा. हरय ऩौडेर 

भाननीम आमिु     डा. सबुभत्रा शे्रष् ठ अभात्म 



6 
 

 

आमोगको केन्रीम कामाारम‚ टॊगार‚ काठभाडौंभा यहेको छ । आमोग भातहत देहामका ७ वटा 
कामाारमहरु य एउटा सम्ऩका  कामाारम यहेका छन ्। 

 

बस.नॊ. कामाारमको नाभ कामाारमको  पोन नॊ. फ्माक्स नॊ. 

१. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगार, काठभाडौं 
हट राइन नॊ. १०७ 

०१५२६२१५१ 

०१-५२६२१२८ 

०१५२६२१०४ 

२. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम, ईटहयी ०२५-५८६९७० ०२५-५८५६०० 

३. 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम, 

फददावास 

०४४-५५०६८६ ०४४-५५०५३१ 

४. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम, हेटौंडा ०५७-५२१७४४ ०५७-५२०३६९ 

५. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम, ऩोखया ०६१-५४०४५१ ०६१-५४०४५२ 

६. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम, फटुवर 

०७१-५४०८३७ 

०७१-५४००३१ 

०७१-५४०८२३ 

 क. फटुवरको सम्ऩका  कामाारम, नेऩारगन्ज 

०८१-५५०६२६, 

०८१-५५०६२७ 

०८१-५५०४२६ 

७. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम, सखेुत 

०८३-५२१९६० 

०८३-५२३१७८ 

०८३-५२३८८४ 

८. 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम, 

कञ्चनऩयु 

०९९-५२४२६३ 

०९९-५२१११७ 

०९९-५२२७९५ 

 

२.आमोगको काभ, कताव्म य अबधकाय 

नेऩारको सॊटवधानको बाग २१ को धाया २३९ (1) फभोख्जभ कुनै सावाजबनक ऩद धायण 
गयेको व्मख्िरे भ्रष्टाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगरे कानून फभोख्जभ अनसुन्धान गना वा गयाउन सक्नेछ । 

तय मस सॊटवधानभा छुटै्ट व्मवस्था बएको ऩदाबधकायी य अन्म कानूनरे छुटै्ट टवशेष व्मवस्था 
गयेको ऩदाबधकायीको हकभा मो उऩधाया रागू हनुे छैन । 

(२) धाया १०१ फभोख्जभ भहाबबमोग प्रस्ताव ऩारयत बई ऩदभिु हनुे व्मख्ि‚ न्माम ऩरयषदफाट 
ऩदभिु हनुे न्मामाधीश य सैबनक ऐन फभोख्जभ कायफाही हनुे व्मख्िका हकभा बनज ऩदभिु 
बइसकेऩबछ सॊघीम कानून फभोख्जभ अनसुन्धान गना वा गयाउन सटकनेछ । 
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(३) उऩधाया (१) वा (२) फभोख्जभ बएको अनसुन्धानफाट सावाजबनक ऩद धायण गयेको कुनै 
व्मख्िरे कानून फभोख्जभ भ्रष्टाचाय भाबनने कुनै काभ गयेको देख्खएभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगरे त्मस्तो व्मख्ि य सो अऩयाधभा सॊरग्न अन्म व्मख्ि उऩय कानून फभोख्जभ 
अबधकाय प्राप्त अदारतभा भदु्दा दामय गना वा गयाउन सक्नेछ । 

(४) उऩधाया (१) वा (२) फभोख्जभ बएको अनसुन्धानफाट सावाजबनक ऩद धायण गयेको 
व्मख्िको काभ कायफाही अन्म अबधकायी वा बनकामको अबधकायऺेत्र अन्तगात ऩने प्रकृबतको 
देख्खएभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे आवश्मक कायफाहीका राबग सम्फख्न्धत 
अबधकायी वा बनकाम सभऺ रेखी ऩठाउन सक्नेछ । 

(५) अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे अनसुन्धान गने वा भदु्दा चराउने आफ्नो काभ‚ 
कताव्म य अबधकायभध्मे कुनै काभ‚ कताव्म य अबधकाय प्रभखु आमिु‚ कुनै आमिु वा नऩेार 
सयकायको अबधकृत कभाचायीराई तोटकएको शताको अबधनभा यही प्रमोग तथा ऩारन गने गयी 
प्रत्मामोजन गना सक्नेछ । 

(६) अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको अन्म काभ‚ कताव्म य अबधकाय तथा कामाटवबध 
सॊघीम कानून फभोख्जभ हनुेछ । 
सॊटवधानको धाया २९३ भा सॊवैधाबनक बनकामको काभ कायवाहीको अनगुभन सॊसदीम 
सबभबतफाट हनुे व्मवस्था यहेको छ बने धाया २९४ भा आमोगको फाटषाक प्रबतवेदन याष्डऩबत 
सभऺ फझुाउने सम्फन्धी व्मवस्था यहेको छ। 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ रे आमोगराई भ्रष्टाचायका उजयुी सम्वन्धभा 
अनसुन्धान गयी अबबमोजन गने कामाको अबतरयि काननुी याज्मको अवधायणा अनरुुऩ सशुासन 
कामभ गना य सावाजबनक सेवाभा प्रबावकारयता पमाउनका राबग आवश्मक हनुे सधुायात्भक 
कामाहरु गने थऩ दाटमत्व सभेत समु्ऩेको छ । जस अन्तगात आमोगफाट बनम्न कामाहरु 
सम्ऩाददत हनुे गयेका छन:् 

 टवद्यभान ऐन, बनमभ वा प्रचरनभा त्रटुट बए सधुाय गना सझुाव ददने । 

 अनसुन्धान तहटककातको िभभा न्माटमक टहयासतभा याख्न ेय धयौटी वा जभानत बरई वा 
नबरई तारयखभा याख्न ेवा छाड्ने । 

 भ्रष्टाचायराई योकथाभ गने उदे्दश्मरे बनयोधात्भक एवॊ प्रवद्धानात्भक कामाहरु गने । 

 भ्रष्टाचाय बनमन्त्रण गने उदे्दश्मरे स्थाटऩत याटष्डम वा अन्तयााटष्डम सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम, 

आऩसी सहमोग य सम्वन्ध सदुृढ गने । 

 आवश्मकतानसुाय सम्वख्न्धत टवषमको टवशेषऻ वा टवख्शष्टीकृत सेवा प्राप्त गने । 
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३. आमोगभा यहेको कभाचायी सॊतमा य कामा टववयण 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको सख्चवभा नेऩार सयकायका याजऩत्राॊटकत टवख्शष्ट 
शे्रणीको सख्चव यहने व्मवस्था छ । नेऩार सयकाय, भख्न्त्रऩरयषद् को बभबत २०७७।०१।०८ 
को बनणामफाट स्वीकृत बई कामभ बएको दयफन्दी तेरयज वभोख्जभ आमोगको केख्न्रम कामाारम, 
टॊगारभा फाह्र (१२) वटा भहाशाखाहरु सटहत 512 जनाको दयफन्दी यहेको छ । त्मसैगयी 
भातहत आमोगका ७ वटा कामाारमहरू तथा सम्ऩका  कामाारम (नेऩारगन्ज) गयी जम्भा ४78 
जनाको दयफन्दी गयी आमोगअन्तगात देहामअनसुाय कुर ९90 जना कभाचायी दयवन्दी यहेको 
छ। 

 शे्रणी/कामाारम टॊगार इटहयी फददावास हेटौंडा ऩोखया फटुवर नऩेारगॊज सखेुत कॊ चनऩयु जम्भा 

या.ऩ. टवख्शष्ट 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

या.ऩ.प्रथभ 13 1 1 1 1 1 0 1 1 20 

या.ऩ.दितीम 64 4 4 4 4 4 1 4 4 93 

या.ऩ.ततृीम 107 17 18 17 15 15 8 17 15 229 

अबधकृत स्तय 185 22 23 22 20 20 9 22 20 343 

या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 118 17 17 17 17 14 13 16 17 246 

या.ऩ.अनॊ. दितीम 24 4 4 4 4 2 3 2 4 51 

या.ऩ.अनॊ. ततृीम 26 4 4 4 4 3 2 4 4 55 

या.ऩ.अनॊ. चतथुा 64 7 7 7 7 6 4 7 7 116 

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

सहामकस्तय 327 43 43 43 43 35 31 39 43 647 

जम्भा 512 65 66 65 63 55 40 61 63 990 
 

आमोगभा उऩयोि अनसुायको स्वीकृत दयवन्दीभा स्थामी कभाचायीका अबतरयि केही दयवन्दीभा 
कयाय सेवा अन्तगातको जनशख्िफाट सभेत सेवा प्रवाह हुॉदै आएको छ ।  

४.आमोगफाट प्रदान गरयन ेसेवा 
नेऩारको सॊटवधानभा सावाजबनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे कानून फभोख्जभ भ्रष्टाचाय 
भाबनने कुनै काभ गयेको देख्खएभा त्मस्तो व्मख्ि य सो अऩयाधभा सॊरग्नअन्म व्मख्िहरु उऩय 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे अनसुन्धान तहटककात गयी कानून फभोख्जभ अबधकाय 
प्राप्त अदारतभा भदु्दा दामय गने वा गयाउन सक्ने व्मवस्था गरयएको छ ।  

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ रे भ्रष्टाचायको सम्फन्धभा कसैको उजूयी 
वा कुनै स्रोतफाट आमोगराई प्राप्त बएको जानकायीको आधायभा आमोगरे अनसुन्धान य 
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तहटककात गना वा अन्म कायवाही चराउन सक्ने व्मवस्था यहेअनसुाय भ्रष् टाचाय सम्फन्धी प्रा त 
हनुे उजयुी आमोगका सफै कामाारमहरुभा दताा गने व्मवस्था गरयएको छ ।  

आमोगभा टवचायाबधन अवस्थाभा यहेको कुनै टवषमसॉग सम्फख्न्धत कागजात य कुनै कागजातको 
नक् कर नददने गयी आमोगफाट बनणाम वा आदेश बएकोभा त्मस्तो कागजातको नक् कर उऩरब्ध 
हदैुन । त्मसैगयी आमोगफाट हनुे अनसुन्धान, तहटककात वा अबबमोजनसम्फन्धी कायवाहीराई 
प्रबतकूर असय ऩाने देख्खएका टवषमभा कुनै सूचना उऩरब्ध हदैुन । 

तय आमोगफाट भदु्दा नचपने ताभेरीभा यात ने बनणाम बएको टवषमसॉग सम्फख्न्धत बभबसर सॊरग्न 
कागजातहरुभध्मे आमोगभा ददएको फमान वा आमोगको बनणामको नक् कर भाग गने सम्फख्न्धत 
सयोकायवाराराई त्मस्तो नक् कर उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गरयएको छ । 
आमोगभा दताा गयाएको कुनै उजयुी वा आमोगको कुनै काभकायवाही उऩय सूचनाको हक 
सम्फन्धी ऐन, २०६४ फभोख्जभ सूचना भाग गने सयोकायवारा नेऩारी नागरयकराई अनसुन्धान, 
तहटककात वा अबबमोजनसम्फन्धी कायवाहीराई प्रबतकूर असय नऩाने गयी सूचना उऩरब्ध 
गयाउने व्मवस्था गरयएको छ । 

 
५.सेवा प्रदान गने बनकामको शाखा य ख्जम्भेवाय अबधकायी 
भ्रष् टाचाय सम्फन्धी उजयुी दताा गनाका राबग आमोगको भरु दताा शाखा ख्जम्भेवाय यहन्छ । 
मसयी उजयुी दताा गदाा आमोगको वेफसाइटभा यहेको अनराइन उजयुी दताा प्रणारीको ऩबन 
उऩमोग गना सटकन्छ। हटराइन १०७ भा आउने उजयुीका राबग प्रहयी भहाशाखाका साथै 
टोर टि, तथा इ-भेर भापा त आउने उजयुीका राबग नीबत तथा मोजना भहाशाखा ख्जम्भेवाय 
यहन्छन।् 

आमोगफाट भदु्दा नचपने बई ताभेरीभा यात न ेबनणाम बएको टवषमसॉग सम्फख्न्धत बभबसर सॊरग्न 
कागजातहरुभध्मे आमोगभा ददएको फमान वा आमोगको बनणामको नक् कर भाग गने 
सयोकायवाराराई सो नक् कर काननुफभोख्जभ उऩरब्ध गयाउने गरयन्छ। 
मसैगयी सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ फभोख्जभ सूचना भाग गने सयोकायवारा नेऩारी 
नागरयकराई सूचना उऩरब्ध गयाउने ख्जम्भेवायी आमोगको सूचना अबधकायीको हनु्छ ।  

 

६.सेवा प्राप्त गना राग्न ेदस्तयु य अवबध 

आमोगफाट प्रदान हनुे सेवाका राबग साभान्मतमा कुनै शपुक दस्तयु राग्दैन । सयोकायवारा 
नेऩारी नागरयकरे अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोग बनमभावरी, २०५९ को बनमभ ३७ 
फभोख्जभ नक् कर भाग्न आएभा प्रबत ऩाना रु. ५/- दस्तयु राग्ने य  मसयी बनवेदन ददए ऩश्चात 
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सम्फख्न्धत सयोकायवारा नेऩारी नागरयकरे बनमभानसुायको सेवा ऩाउन सक्दछन ् । 
सयोकायवारा नेऩारी नागरयकरे सूचनाको हक अन्तगात सूचना भाग्न आएभा सूचनाको प्रकृबत 
हेयी फढीभा १५ ददनसम्भको अवधी राग्ने तथा दश ऩेजसम्भको सूचना बन्शपुक प्राप्त हनुे य 
सो बन्दा फढी बएभा प्रबत ऩेज रु. ५/- दस्तयु राग्दछ । 

 

७.बनणाम गने प्रटिमा य अबधकायी 
 

क. उजयुी सम्फन्धी बनणाम प्रटिमा  

 आमोगभा प्राप्त सफै उजयुीहरु दताा ऩश्चात ख्स्िबनङ्ग सबभबतभा उजयुीको सम्फन्धभा 
छरपर बै छानटवन तथा अनसुन्धान गनुा ऩने उजयुीहरु सम्फख्न्धत भहाशाखा, 
आमोगका कामाारमहरु वा नेऩार सयकायका अन्म उऩमिु कामाारम वा 
ऩदाबधकायीहरुभा रेखी ऩठाउन  य ताभेरीभा यात न ेउजयुीहरु ताभेरीभा याखी रगत 
कट्टा गना आमोगफाट बनणाम हनुे गदाछ ।  

 अनसुन्धान अबधकृतको अनसुन्धान प्रबतवेदनका आधायभा सम्भाबनत टवशेष अदारतभा 
भदु्दा दामय गने सम्फन्धभा आमोगफाट बनणाम हनुे गदाछ । 

 

ख. नक् कर य सूचना बरन ेसम्फन्धी प्रटिमा  

 अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोग बनमभावरी, २०५९ को बनमभ ३७ 
फभोख्जभ नक् कर भाग गने सयोकायवारा नेऩारी नागरयकरे सोही बनमभावरीको 
अनसूुख्च १५ वभोख्जभको ढाॉचाभा बनवेदन रेखी आमोगको भूरदतााभा दताा गयाउन ु
ऩनेछ । 

 बनवेदन साथ वादी य आयोटऩत व्मख्िको नाभ तथा टववयण सटहत सयोकाय देख्खन े
व्महोया खरुाउन ुऩनेछ । 

 बनवेदनभा कुन-कुन कागजको नक् कर चाटहएको हो त्मसको टववयण खरुाउन ु
ऩनेछ। 

 सॊबव बएसम्भ ताभेरीभा यहेको बभबसरको ताभेरी नम्वय खरुाउन ुऩनेछ । 

 नक् करका राबग ऩयेको बनवेदन भाबथ कायवाही बई नक् कर ददन े बनणाम बएऩबछ 
ताभेरी शाखा प्रभखुरे तोटक ददए फभोख्जभको शपुक आबथाक प्रशासन शाखाभा 
फझुाएको यबसद सॊरग्न गनुाऩनेछ । 

 नक् करको राबग शपुक फझुाएको ददनभा नै प्रभाख्णत नक् कर सयोकायवारा 
सेवाग्राहीरे ऩाउनेछन । 



11 
 

 सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ फभोख्जभ सूचना भाग गने सम्फख्न्धत 
सयोकायवारा नेऩारी नागरयकरे आमोगिाया बनददाष् ट ढाॉचाभा बनवेदन रेखी आमोगको 
भूरदतााभा दताा गयाउन ुऩनेछ । 

 आमोगभा ददएको उजयुीको सम्फन्धभा सूचना भाग गने सयोकायवारारे उजयुी दताा 
नम्वय अबनवामा रुऩभा खरुाउन ुऩनेछ । 

 

८. बनणाम उऩय उजयुी सनु्न ेअबधकायी 
 

क. सूचना उऩरब्ध गयाउन े अबधकायी् सूचनासॉग सम्फख्न्धत बफषमको प्रकृबतअनसुाय 
आमोगका सूचना अबधकायीरे सूचना उऩरव्ध गयाउने छन। 

 

ख. ऩनुयावेदनको प्रटिमा य ऩदाबधकायी: सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दपा ३ य 
७ अनसुाय सूचना अबधकायीवाट उऩरब्ध सूचनाभाबथ ख्चत्त नफझेुभा वा सूचना नै 
नऩाएभा सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दपा ९ फभोख्जभ आमोगका प्रभखुसभऺ 
उजयुी ददन सटकने छ। मसयी प्राप्त सूचनासॉग सम्फख्न्धत उजयुीको प्रकृबतअनसुाय 
आमोगका सख्चव य आमोगरे बनणाम गना सक्ने छ। 

 

९. सम्ऩादन गयेको काभको टववयण:  

आमोगरे सम्ऩादन गयेका भतुम टिमाकराऩहरु सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ 
को कामाान्वमको राबग प्रकाख्शत अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट सम्ऩाददत कामाहरूको 
आबथाक २०७८/७९ को तेस्रो (भाघ-चैत्र) तै्रभाबसक प्रगबत वरेुटटनभापा त प्रस्ततु गरयएको छ।  
 

१०. प्रविा एवॊ सूचना अबधकायीको नाभ य ऩद 

प्रविा: -              सहसख्चव- श्री श्माभ प्रसाद बण्डायी                   

                             पोन नॊ.(९८५१२३३२८१) 

सूचना अबधकायी्-     उऩसख्चव- श्री वेदप्रसाद बण्डायी ( ९८५११८७३०८) 

सहामक सूचना अबधकायी्- शाखा अबधकृत- श्री ख्शव कुभाय याई 

 

http://ciaa.gov.np/np/links/spokesperson.html
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आमोग भातहतका ७ वटा कामाारमहरुका (फटुवरको सम्ऩका  कामाारम, नऩेारगन्ज सभेत) सूचना 
अबधकायीहरुको नाभ य सम्ऩका  टेबरपोन नॊ. देहाम अनसुाय यहेको छ । 

कामाारमको नाभ सूचना अबधकायीको नाभ सम्ऩका  टेरीपोन नॊ. 
 

अ.द.ुअ.आ.कामाारम, इटहयी उऩ-सख्चव श्री बनयज कुभाय देव 9852070333 

अ.द.ुअ.आ.कामाारम,  फददावास शाखा अबधकृत श्री टवकास कुभाय बभश्र 9854079111 

अ.द.ुअ.आ.कामाारम,  हेटौडा उऩ-सख्चव श्री टवष्ण ुप्रसाद साऩकोटा ९८51161777 

अ.द.ुअ.आ.कामाारम, ऩोखया उऩ-सख्चव श्री देवी प्रसाद थऩबरमा ९८56077189 

अ.द.ुअ.आ.कामाारम, फटुवर उऩ-सख्चव श्री याभ कृष्ण अबधकायी 9857075031 

अ.द.ुअ.आ.कामाारम, सखेुत उऩ-सख्चव श्री बेषयाज रयजार ९८5८०73666 

अ.द.ुअ.आ.कामाारम, फटुवरको 
सम्ऩका  कामाारम, नेऩारगन्ज 

शाखा अबधकृत श्री श्रीधय टण्डन ९८५८०४५७८८ 

अ.द.ुअ.आ.कामाारम, कन्चनऩयु शाखा अबधकृत श्री चन्रकान्त फस्नेत ९८58752377 

 

११. सॊटवधान, ऐन, बनमभ, टवबनमभ वा बनदेख्शकाको सूची 
 नेऩारको सॊटवधान, 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ 

 भ्रष्टाचाय बनवायण ऐन, २०५९ 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग बनमभावरी,२०५९  

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामाटवबध, २०७८ 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऩदाबधकायी एवॊ कभाचायीहरुको आचाय सॊटहता, 
२०७६ 

 सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ 

 टवशेष अदारत ऐन, २०५९ 

 

१२. आम्दानी, खचा तथा आबथाक कायोवायसम्वन्धी अद्यावबधक टववयण: 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको आबथाक वषा २०७८/७९ को वजेट टवबनमोजन य तेस्रो 
तै्रभाबसक अवबधको खचाको टववयण देहाम अनसुाय छ।
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अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

कामाारम कोड नॊ.: २०६००३५०१ 

आबथाक फषा:-    २०७८/७९ 

 

  भ. रे. ऩ. पा. न. २१० 

फजेट उऩशीषाक :   अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग (प्रशासबनक खचा सभेत)[ २0६000११३]   आबथाक फषा:-    २०७८/७९ 
खचा/टवत्तीम 

सङ्कते नॊ 
खचा/टवत्तीम सङ्कतेको नाभ अख्न्तभ फजेट ऩौष भटहना सम्भको खचा चैत्र भटहना सम्भको खचा तै्रभाबसक खचा फाॉकी फजेट 

२११११ ऩारयश्रबभक कभाचायी २०५,७५६,०००.०० ९८,६९१,४४६.३० १४२,४७३,२९२.४९ ४३,७८१,८४६.१९ ६३,२८२,७०७.५१ 

२११२१ ऩोशाक ३,१९४,०००.०० १६२,०००.०० २,२७२,०००.०० २,११०,०००.०० ९२२,०००.०० 

२११२२ खाद्यान्न १४,२९९,०००.०० ४,११९,२७६.२६ ६,२८५,९२१.२६ २,१६६,६४५.०० ८,०१३,०७८.७४ 

२११३२ भहॊगी बत्ता ११,२५६,०००.०० ३,८०३,२२८.६६ ५,७३८,७५३.६६ १,९३५,५२५.०० ५,५१७,२४६.३४ 

२११३४ कभाचायीको फैठक 
बत्ता 

५००,०००.०० ४२७,३००.०० ४४५,३००.०० १८,०००.०० ५४,७००.०० 

२११३५ कभाचायी प्रोत्साहन 
तथा ऩयुस्काय 

७३,५००,०००.०० ० ११,७४२,०७०.३४ ११,७४२,०७०.३४ ६१,७५७,९२९.६६ 

२११३९ अन्म बत्ता ३००,०००.०० १२४,६००.०० १३९,६००.०० १५,०००.०० १६०,४००.०० 

२१२१३ मोगदानभा आधारयत 
फीभा कोष खचा 

२,५६०,०००.०० ७५९,२००.०० १,१५०,०३९.०० ३९०,८३९.०० १,४०९,९६१.०० 

२२१११ ऩानी तथा बफजरुी ४,७७७,०००.०० ८४४,४२१.८७ १,२८४,०३८.६२ ४३९,६१६.७५ ३,४९२,९६१.३८ 

२२११२ सॊचाय भहसरु ८,२४२,०००.०० ५९४,१४२.२७ ३,८६५,०१६.९१ ३,२७०,८७४.६४ ४,३७६,९८३.०९ 

२२२१२ इन्धन (कामाारम 
प्रमोजन) 

१२,५१६,०००.०० ७,६३४,०३३.०३ १०,९४४,०४३.५७ ३,३१०,०१०.५४ १,५७१,९५६.४३ 
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खचा/टवत्तीम 

सङ्कते नॊ 
खचा/टवत्तीम सङ्कतेको नाभ अख्न्तभ फजेट ऩौष भटहना सम्भको खचा चैत्र भटहना सम्भको खचा तै्रभाबसक खचा फाॉकी फजेट 

२२२१३ सवायी साधन भभात 
खचा 

११,८९०,०००.०० ३,४८५,२४९.२५ ५,०८२,४१३.४९ १,५९७,१६४.२४ ६,८०७,५८६.५१ 

२२२१४ बफभा तथा नवीकयण 
खचा 

३,६२३,०००.०० १०९,३०३.०० १,८२२,९०४.०० १,७१३,६०१.०० १,८००,०९६.०० 

२२२२१ भेख्शनयी तथा औजाय 
भभात सम्बाय तथा 
सञ्चारन खचा 

३,९८६,०००.०० ५९६,४३३.५८ १,१८२,४५१.८६ ५८६,०१८.२८ २,८०३,५४८.१४ 

२२२३१ बनबभात सावाजबनक 
सम्ऩख्त्तको भभात 
सम्बाय खचा 

२,७००,०००.०० ४३,५०५.०० १,०३७,६७०.४४ ९९४,१६५.४४ १,६६२,३२९.५६ 

२२३११ भसरन्द तथा 
कामाारम साभाग्री 

२२,६५४,०००.०० ११,७२५,४७१.१५ १५,५१२,९७६.६६ ३,७८७,५०५.५१ ७,१४१,०२३.३४ 

२२३१४ इन्धन - अन्म 
प्रमोजन 

२००,०००.०० ० ० ०.०० २००,०००.०० 

२२३१५ ऩत्रऩबत्रका, छऩाई 
तथा सूचना प्रकाशन 
खचा 

१३,६६९,०००.०० २,५४१,९३३.२१ ४,१७५,००२.८९ १,६३३,०६९.६८ ९,४९३,९९७.११ 

२२४११ सेवा य ऩयाभशा खचा ५,०००,०००.०० ५३०,९६३.०० १,००२,२२६.०० ४७१,२६३.०० ३,९९७,७७४.०० 

२२४१२ सूचना प्रणारी तथा 
सफ्टवेमय सॊचारन 

खचा 

१०,०००,०००.०० १,०५३,४१०.८७ २,०६८,१७५.७४ १,०१४,७६४.८७ ७,९३१,८२४.२६ 
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खचा/टवत्तीम 

सङ्कते नॊ 
खचा/टवत्तीम सङ्कतेको नाभ अख्न्तभ फजेट ऩौष भटहना सम्भको खचा चैत्र भटहना सम्भको खचा तै्रभाबसक खचा फाॉकी फजेट 

२२४१३ कयाय सेवा शपुक ३०,१३७,०००.०० १४,६८१,००३.०२ २२,१८२,०९२.०२ ७,५०१,०८९.०० ७,९५४,९०७.९८ 

२२५११ कभाचायी ताबरभ खचा २०,०००,०००.०० ८३६,६९६.५० १,४५९,९८३.५० ६२३,२८७.०० १८,५४०,०१६.५० 

२२५१२ सीऩ टवकास तथा 
जनचेतना ताबरभ 
तथा गोष्ठी सम्फन्धी 
खचा 

२,७६०,०००.०० ० ० ०.०० २,७६०,०००.०० 

२२५२२ कामािभ खचा ८६५,०००.०० ० ० ०.०० ८६५,०००.०० 

२२५२९ टवटवध कामािभ खचा २८,२५५,०००.०० २,६४६,९९९.८४ ३,८७४,२३९.८४ १,२२७,२४०.०० २४,३८०,७६०.१६ 

२२६११ अनगुभन, भूपमाॊकन 
खचा 

४,३००,०००.०० ८६८,७६८.०० १,५५७,७६३.०० ६८८,९९५.०० २,७४२,२३७.०० 

२२६१२ भ्रभण खचा २४,८९२,०००.०० ४,६९९,३६९.५० ७,७५९,६४३.७५ ३,०६०,२७४.२५ १७,१३२,३५६.२५ 

२२६१९ अन्म भ्रभण खचा ११,८००,०००.०० ३,०६२,५७५.०० ३,०६९,८७५.०० ७,३००.०० ८,७३०,१२५.०० 

२२७११ टवटवध खचा २०,९२६,०००.०० ५,१६५,९५६.२० ७,३६०,१३५.९० २,१९४,१७९.७० १३,५६५,८६४.१० 

२७२११ छात्रवृख्त्त १,०००,०००.०० ० ० ०.०० १,०००,०००.०० 

२८१४१ जग्गाको बाडा ७००,०००.०० ० ० ०.०० ७००,०००.०० 

कुर जम्भा ५५६,२५७,०००.०० १६९,२०७,२८५.५१ २६५,४८७,६२९.९४ ९६,२८०,३४४.४३ २९०,७६९,३७०.०६ 

अख्न्तभ फजेटको तरुना ( %प्रबतशतभा )         
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अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

कामाारम कोड नॊ.: २०६००३५०१ (ऩूॉख्जगत खचा) 
आबथाक फषा:-    २०७८/७९ 

भ. रे. ऩ. पा. न. २१० 

फजेट उऩशीषाक :   अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग (प्रशासबनक खचा सभेत)[२०६०००११४] 
 

खचा/टवत्तीम 

सङ्कते नॊ खचा/टवत्तीम सङ्कतेको नाभ अख्न्तभ फजेट ऩौष भटहना सम्भको खचा चैत्र भटहना सम्भको खचा तै्रभाबसक खचा फाॉकी फजेट 

३११२१ सवायी साधन ६००,०००.०० ० ० ० ६००,०००.०० 

३११२२ भेख्शनयी तथा औजाय ८५,६८५,०००.०० ५,९४४,६२०.०० ६,२९०,९०८.५० ३४६,२८८.५० ७९,३९४,०९१.५० 

३११२३ पबनाचय तथा टपक्चसा १०,०००,०००.०० ३,५७९,३७६.७० ३,५७९,३७६.७० ०.०० ६,४२०,६२३.३० 

३११६१ बनबभात बवनको 
सॊयचनात्भक सधुाय खचा 

३,०००,०००.०० ९९३,६२२.९५ ९९३,६२२.९५ ०.०० २,००६,३७७.०५ 

कुर जम्भा ९९,२८५,०००.०० १०,५१७,६१९.६५ १०८६३९०८.१५   ८८,४२१,०९१.८५ 

अख्न्तभ फजेटको तरुना ( %प्रबतशतभा )         

 

 



17 
 

 

याजस्व सम्फन्धी तेश्रो तै्रभाबसक प्रबतवेदन 

 

आ.व. २०७८/७९ 

 

      

      

बस.नॊ याजस्व शीषाक ऩौष भटहना सम्भको मस अवधीको चैत्र भटहना सम्भको 
नगद दाख्खरा 

हनु फाॊकी बौचय 

१ १४२१२-

सयकायीसम्ऩतीको 

टविीफाट प्राप्त यकभ 

२५,४५०.०० ११४२८०.०० १३९,७३०.००   

२ १४२१८-टवद्यतुसेवा 

शपुक 

  ० ०   

३ १४२२१-न्माटमकदस्तूय १३०. ५.०० १३५.   

४ १४२२९-

अन्मप्रशासबनक सेवा शपुक 

३३४,०१५.०० २९,०००.०० ३६३,०१५.००   

५ १४३१२-

प्रशासबनकदण्ड,जरयवाना य 

जपत 

२१,८९४,७५५.०० १,१६१,०००.०० २३,०५५,७५५.००   

६ १४५२९-अन्मयाजस्व   ० ०   

७ १५१११-फेरूजू १,४४७.०० ३६०,४५५.०० ३६१,९०२.००   

८ १५११२-बनकासा टपताा   ४०२,७५०.०० ४०२,७५०.००   

९ ३२१२१-गत वषाको 

नगद भौज्दात 

  ० ०   

जम्भा यकभ २२,२५५,७९७.०० २,०६७,४९०.०० २४,३२३,२८७.०० ० 
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नेऩार सयकाय 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 

आ.व. २०७८/७९  धयौटीको तेश्रो तै्रभाबसक टववयण  
१ आम्दानी   

  दोश्रो तै्रभाबसक सम्भको                     32,413,801.17  
  मो तै्रभाबसकको 1284581.92 

  जम्भा 33698383.09 

२ खचा   

  सदय स्माह   

   टपताा 2021400.00 

  hDdf 2021400.00 

३ शे्रस्ता अनसुाय फाकी 31676983.09 

  नगद 0 

  फैंकभा 31676983.09 

  जम्भा 31676983.09 

4 फैंक अनसुाय फाकी   

5 पयक यकभ 0.00 
 

१३. तोटकए फभोख्जभको अन्म टववयण 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट प्रकाशन बएका प्रबतवेदन तथा अन्म प्रकाशनहरु देहाम 
फभोख्जभ यहेका छन:् 

 आमोगको एकतीसौँ वाटषाक प्रबतवेदन (आबथाक वषा २०७7/७8) 

 सॊस्थागत यणनीबतक मोजना आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१ 

 स्भारयका २०७8 

 अख्ततमाय इ-फरेुटटन(तै्रभाबसक) 

 भ्रष्टाचायसॉग सम्फख्न्धत भहत्वऩूणा नजीयहरुको सायसॊऺेऩ २०७६ 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऩदाबधकायी एवॊ कभाचायीहरुको आचायसॊटहता, 
२०७६ 

 भ्रष्टाचाय बनमन्त्रणका सम्फन्धभा बएका सॊफैधाबनक तथा काननुी ब्मवस्था,2078 

 नख्जय सॊग्रह (भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कसयुभा आधारयत) , 2078 
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१४. अख्घपरो आबथाक वषाभा सञ्चाबरत कामािभहरु 

 साभदुाटमक ख्शऺा कामािभ 

 अन्तटिा मा कामािभ 

 सभन्वम फैठक 

 कानूनभा सधुायका राबग अन्तटिा मा तथा भस्मौदा तमायी कामा 
 भ्रष्टाचाय टवरुद्धको अन्तयााटष्डम ददवस 

 अनसुन्धानका राबग आधायबतू ताबरभ कामािभ 

 आमोगको स्थाऩना ददवस कामािभ 

१५.  आमोगको वेवसाइट य मसको टववयण: 
आमोगको वेवसाइट www.ciaa.gov.np यहेको छ ।उि वेफसाइटभा आमोगको ऩरयचम, 

आमोगका ऩदाबधकायीहरुको ऩरयचम, गठन,साॊगठबनक सॊयचना, आमोग भातहतका कामाारमहरुको 
टववयण, ऐन कानून, प्रबतवेदन, सूचना, प्रसे टवऻबप्त तथा आमोगका टवबबन्न प्रकाशनहरु सूचीकृत गरयएको 
छ । मसका अरावा अनराइन भापा त उजयुी प्रटेषत गने व्मवस्थासभेत बभराइएको छ । आमोगको 
पेसफकु ऩेज www.facebook.com/NepalCIAA भापा त आमोगका प्रसेटवऻबप्त सावाजबनक गयी 
सूचना सॊप्रषेण गने व्मवस्था गरयएकोछ । 

 

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 

http://www.ciaa.gov.np/
http://www.facebook.com/NepalCIAA
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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१६.  आमोगरे प्राप्त गयेको फैदेख्शक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राटवबधक सहमोग य 
सम्झौतासम्वन्धी टववयण: 
नेऩार सयकायवाट टवनीमोख्जत फाटषाक फजेट तथा कामािभ अनसुाय आमोग सञ्चारन हनुे गयेको 
छ। आमोगको आम्दानी, खचा तथा आबथाक कायोवायसम्वन्धी अद्यावबधक टववयण भहर १२ भा 
प्रस्ततु गरयएको छ। 

 

१७. आमोगरे सञ्चारन गयेको कामािभ य सो को प्रगबत प्रबतवेदन: 
आमोगरे मस तै्रभाबसक अवबधभा सम्ऩादन गयेका कामािभ तथा प्रगबत बफफयण मसै फरेुटटनको 
सम्ऩाददत कामाहरुको खण्डको फदुा नॊ िभश : 2.2 देख्ख 2.6सम्भ प्रस्ततु गरयएको छ। 

 

१८. सावाजबनक बनकामरे वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण 
गना तोटकएको सभमावबध 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन‚ २०६४ आमोगसॉग सम्फख्न्धत ऐन, बनमभावरीभा गोम यहने बबन 
उपरेख गयेका सूचना फाहेक सफै प्रकायका सूचनाहरु आमोगको वेफसाईट भापा त ् य साभाख्जक 
सॊजारभा सभेत दैबनक प्रकाशन गयी जानकायी गयाउने गरयएको छ ।  
 

१९. आमोगभा ऩयेका सूचना भागसम्वन्धी बनवेदन य सो उऩय सूचना ददएको टववयण: 
आमोगभा मस आबथाक फषाको तेस्रो तै्रभाबसक अवबधभा सूचना भाग गयी जम्भा 106 वटा बनवेदन 
ऩयेको य उि बनवेदन उऩय कायफाही हुॉदा 97 वटा बनवेदनका बनवेदकरे भाग गये फभोख्जभ सूचना 
प्राप्त गयेको अवस्था छ । उि बनवेदनहरु भध्मे 7 वटा बनवेदन असम्फख्न्धत ब्मख्िरे असम्फख्न्धत 
टवषमभा सूचना भाग गयेको ऩाइएकोरे सूचना उऩरब्ध गयाउन सटकएन ।साथै थान 2 (दईु) अन्म 
कामाारमको ख्चठीऩत्र यहेका बथए ।  

 

२०. आमोगका सूचनाहरू अन्मत्र प्रकाशन बएका वा हनु ेबएको टववयण: 
आमोगका सूचनाहरु बनमबभत रुऩभा आमोगकै वेफसाइटभा प्रकाशन हनुे गयेका छन।् घसु रयसवत 
बरन े ददने सम्वन्धी तथा आमोगका अन्म गबतटवबध सख्म्भबरत टवषम आमोगकै वेफसाईटभा प्रसे 
टवऻबप्तफभोख्जभ प्रकाशन गने गरयएको, टवबबन्न आभसञ्चाय ऺेत्रहरुराई सो वायेभा ईभेरभापा त अवगत 
गयाउने गरयएको, नेऩार टेबरबबजनभापा त प्रत्मेक भॊगरवाय साॉझ ७:२५ फजे प्रसायण हनुे “सशुासन 
सवार” कामािभभापा त सभेत प्रसायण गने गरयएको तथा मससम्वन्धभा टवबबन्न सञ्चाय भाध्मभहरुरे 
सभेत सभाचाय, रेख/यचनाको रुऩभा प्रकाशन, प्रसायण गने गरयएको छ। 
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(सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ को कामाान्वमको राबग प्रकाख्शत) 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट सम्ऩाददत कामाहरूको  

आबथाक वषा २०७८/७९ को तेस्रो (भाघ-चैत्र) तै्रभाबसक टववयण 

१.उजयुी  य पर्छ्यौट  

मस आमोगभा आबथाक वषा २०७८/७९ को तेस्रो तै्रभाबसक (भाघ-चैत्र) अवबधभा भ्रष्टाचाय सम्फन्धी 
4,033 वटा उजयुी ऩयेका छन ्।मस अवबधभा 4,243 वटा उजयुी पर्छ्यौट बई 8433 उजयुी 
पर्छ्यौट हनु फाटक यहेका छन ।आमोगभा ऩयेका उजयुी भध्मे आमोगरे गयेको कायवाहीफाट मस 
तै्रभाबसक अवबधभा 172 वटा उजयुी टवस्ततृ अनसुन्धानभा गएको, 491 वटा उजयुी भातहत 
कामाारमहरुभा ऩठाइएको, 1,584 वटा उजयुी कायवाहीका राबग सम्फख्न्धत कामाारमभा 
ऩठाइएको, 574 वटा उजयुी सोसॊग सम्फख्न्धत अको उजयुीसॊग गाबबएको य 1,422 वटा उजयुी 
ताभेरीभा ऩठाइएको छ।आमोगभा ऩयेको उजयुी सॊतमा, सो उऩय आमोगरे गयेको कायवाही एवॊ 
पर्छ्यौट हनु वाॉकी उजयुीको टववयण देहाम अनसुाय यहेका छन।् 

१.१ आमोगभा यहेको कुर उजयुी, पर्छ्यौट तथा फाॉकी उजयुीहरुको तै्रभाबसक आधायको टववयण 

टववयण उजयुी  

सॊतमा 

पर्छ्यौंट 

जम्भा 
पर्छ्यौंट 

तै्रभाबसक 
अवबध 
सम्भ 
पर्छ्यौंट हनु 

फाॉकी 

टवस्ततृ 

अनसुन्धान 

आमोगफाट ताभेरी आमोग 

भातहतका 
सम्फख्न्धत 

कामाारम 

हरुभा प्रटेषत 

कायवाहीको 
राबग अन्म 
कामाारमभा 
रेख्ख 
ऩठाएको 

अन्म 

उजयुीभा 
गाबबए
को 

ताभेरी 

सझुाव 
सटहत 
ताभेरी 

गत आ.व. को 
ख्जम्भेवायी सयेको 
जम्भा उजयुी सॊतमा 

8,093         

ऩटहरो तै्रभाबसक 
अवबध सम्भको जम्भा 

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

दोस्रो तै्रभाबसक 
अवबधसम्भको जम्भा 

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

तेस्रो तै्रभाबसक 
अवबधसम्भको जम्भा 

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

हार सम्भको जम्भा 20,196 397 3,415 261 1364 4,781 1545 11,763 8,433 
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१.२ कामाारमगत उजयुी य पर्छ्यौटको अवस्था 

आबथाक वषा २०७८।0७९ को तेस्रो तै्रभाबसक सम्भभा टवबबन् न भाध्मभहरूफाट आमोगको केन्र 
तथा भातहत कामाारमहरूभा ऩना आएका तथा अख्घपरो आबथाक वषाफाट ख्जम्भेवायी सयेका उजयुीहरू 
देहामको ताबरका तथा स्तम्बख्चत्रभा स्ऩष् ट ऩारयएको छ। सो अनसुाय फढी उजयुीहरू अथाात ्
47.67 प्रबतशत उजयुी आमोगको टॊगारख्स्थत कामाारमभा यहेका छन ् । भातहत 
कामाारमहरूभध्मे सफैबन्दा  फढी आमोगको कामाारम, फददावासभा (9.55 प्रबतशत) यहेका छन।् 
सफैबन्दा कभ उजयुीहरू बने आमोगको सम्ऩका  कामाारम, नेऩारगञ्जभा (3.27 प्रबतशत) यहेका 
छन।् 

कामाारम 

उजयुीको सॊतमा  

कुर 
उजयुी 
सॊतमा 

 

कुर पर्छ्यौट 
बएको उजयुी 
सॊतमा 

 

पर्छ्यौट 
प्रबतशत 

गत आ.व. को 
ख्जम्भेवायी सयेको 
जम्भा उजयुी सॊतमा 

चार ुआ.व.को 
जम्भा उजयुी 
सॊतमा 

अ.द.ुअ.आ., टॊगारको जम्भा 2677 6950 9627 6757 70.18 

आमोगको कामाारम, इटहयी 1067 752 1819 730 40.13 

आमोगको कामाारम, फददाफास 1196 733 1929 733 37.99 

आमोगको कामाारम, हेटौंडा 411 974 1385 774 55.88 

आमोगको कामाारम, ऩोखया 426 510 936 451 48.18 

आमोगको कामाारम, फटुफर 366 701 1067 736 68.97 

आमोगको सम्ऩका  कामाारम, 

नऩेारगॊज 
273 387 660 368 55.75 

आमोगको कामाारम, सखेुत 645 570 1215 653 53.74 

आमोगको कामाारम, 

कञ् चनऩयु 
1032 526 1558 561 36.00 

जम्भा 8,093 12,103 20,196 11,763  



23 
 

कामाारमगत उजयुीको अवस्थाराई स्तम्बख्चत्रभा स्ऩष् ट ऩारयएको छ। 

 

 

 

कामाारमगत उजयुी य पर्छ्यौटको अवस्थाराई स्तम्बख्चत्रभा स्ऩष् ट ऩारयएको छ। 
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१.३ ऺते्रगत उजयुीको सॊतमा 

उजयुीराई ऺेत्रगत रुऩभा हेदाा सफैबन्दा फढी उजयुी सॊघीम भाबभराभा (स्थानीम तहसभेत) 
33.09%, ख्शऺा ऺेत्रको 1५.47% यहेका छन ्। त्मस्तै, बबूभअन्तगात 8.१6%, नक्करी शैख्ऺक 
प्रभाणऩत्रअन्तगात 6.55%, वन तथा वातावयणअन्तगात 4.64%, गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजानतपा  
4.49%, स्वास्थम तथा जनसॊतमा ऺेत्रको 3.91%, बौबतक ऩूवााधाय तथा मातामातअन्तगात 
3.60%, गहृ प्रशासनको 3.40%, ऩमाटन, उद्योग तथा वाख्णज्मको 3.27%, ऊजाा, जरस्रोत तथा 
बसॊचाइअन्तगात 3.04% खानेऩानी तथा शहयी टवकासको 2.94, कृटष तथा ऩशऩुन् ऺ ीको 1.98%, 
अथाको 1.६४%, सॊचाय तथा सूचना प्रटवबधको 0.97%  तथा अन्मऺेत्रका 2.71%  उजयुीहरू यहेका 
छन ्। उजयुीको ऺेत्रगत टववयणराई बनम्नानसुायको ताबरका तथा स्तम्बख्चत्रफाट प्रष्ट गरयएको छ । 

 

ऺते्रगतका आधायभा उजयुी य पछामौटको टववयण 

ि.सॊ. उजयुीको ऺते्र गत 
आ.व.फाट 
ख्जम्भेवायी 
सयेका 

चार ु
आ.व.को 
जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा 

जम्भा 
उजयुीको 
सॊतमा 

गत आ.व. को 
ख्जम्भेवायी 
सयेको 
भध्मेफाट 
पछमौट 

चार ु
आ.व.को 
जम्भा 

उजयुीफाट 
पछमौट 

कुर 
पछमौट 
सॊतमा 

ऺते्रगत 
उजयुी 
प्रबतशत 

ऺते्रगत 
पछमौट 
प्रबतशत 

1. 
सॊघीम भाबभरा 
(स्थानीम 
तहसभेत)  

2745 3938 6683 878 2799 3677 33.09 55.02 

2. 
ख्शऺा (स्थानीम 
तहसभेत)  

११६० १९६५ 3125 ४२४ १६१२ 2036 15.47 65.15 

3. बबूभ प्रशासन 720 927 1647 310 666 976 8.16 59.26 

4. 
वन तथा 
वातावयण 

348 589 937 166 431 597 4.64 63.71 

5. 
स्वास्थम तथा 
जनसॊतमा 

२३१ ५५९ 790 ११७ ४६३ 580 3.91 73.42 

6. 
बौबतक ऩूवााधाय 
तथा मातामात 

३३२ ३९६ 728 ८८ २७४ 362 3.60 49.73 
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ि.सॊ. उजयुीको ऺते्र गत 
आ.व.फाट 
ख्जम्भेवायी 
सयेका 

चार ु
आ.व.को 
जम्भा 
उजयुी 
सॊतमा 

जम्भा 
उजयुीको 
सॊतमा 

गत आ.व. को 
ख्जम्भेवायी 
सयेको 
भध्मेफाट 
पछमौट 

चार ु
आ.व.को 
जम्भा 

उजयुीफाट 
पछमौट 

कुर 
पछमौट 
सॊतमा 

ऺते्रगत 
उजयुी 
प्रबतशत 

ऺते्रगत 
पछमौट 
प्रबतशत 

7. गहृ प्रशासन 77 609 686 38 537 575 3.40 83.82 

8. 
ऩमाटन, उद्योग 

तथा वाख्णज्म 
१९४ ४६६ 660 ९१ ३६८ 459 3.27 69.55 

9. 
ऊजाा, जरस्रोत 

तथा बसॊचाइ 
२६९ ३४४ 613 ११० २३८ 348 3.04 56.77 

10. 
खानेऩानी तथा 
शहयी टवकास 

२७७ ३१६ 593 ८१ १९५ 276 2.94 46.54 

11. 
कृटष तथा 
ऩशऩुन् ऺ ी 

१६३ २३७ 400 ४० १५७ 197 1.98 49.25 

12. अथा ८१ २८१ 362 ३३ २४५ 278 1.79 76.80 

13. 
सॊचाय तथा 
सूचना प्रटवबध 

६७ १२८ 195 २० ९४ 114 0.97 58.46 

14. 
नक्करी शैख्ऺक 

प्रभाणऩत्र 
९८२ ३४१ 1323 १९१ १६४ 355 6.55 26.83 

15. 
गैयकानूनी 
सम्ऩख्त्त आजान 

३२० ५८६ 906 १३२ ३९६ 528 4.49 58.28 

16. अन्म ऺेत्र १२७ ४२१ 548 ४७ ३५८ 405 2.71 73.91 

 जम्भा 8093 12103 20196 2766 8997 11763 100 54.58 
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ऺेत्रगत उजयुीको अवस्थाराई स्तम्बख्चत्रभा स्ऩष् ट ऩारयएको छ । 

 

 

१.४ तीन तहका सयकायको प्रदेशगत उजयुीको अवस्था 

सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह भातहतका सयकायी तथा सावाजबनक बनकामहरूभा प्रदेशगत उजयुीको 
आधायभा टवश् रेषण गदाा प्रत्मेक प्रदेशका स्थानीम तहभा फढी उजयुी ऩयेको देख्खन्छ त्मसऩबछ 
िभश् सॊघीम य प्रदेश सयकायका बनकामहरूभा उजयुी ऩयेका छन ्।सभग्रभा सफैबन्दा फढी उजयुी 
साथै स्थानीम सयकाय य भातहतका बनकाम टवरुद्धका फढी उजयुी भधेश प्रदेशभा ऩयेको देख्खन्छ 
।जसराई बनम्न फभोख्जभ उपरेख गरयएको छ । 

आबथाक वषा २०७८/०७९ को तेस्रो तै्रभाबसक अवबधसम्भभा प्रदेशगत उजयुीको अवस्था 

ि.सॊ. प्रदेश सॊघ प्रदेश स्थानीम तह कुर जम्भा प्रबतशत 

1 प्रदेश नॊ. १ 764 261 1194 2219 11.70 

2 भधेश प्रदेश 1544 298 2898 4740 24.99 

3 फागभती प्रदेश 3192 207 1013 4412 23.26 
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आबथाक वषा २०७८/०७९ को तेस्रो तै्रभाबसक अवबधसम्भभा प्रदेशगत उजयुीको अवस्था 

ि.सॊ. प्रदेश सॊघ प्रदेश स्थानीम तह कुर जम्भा प्रबतशत 

4 गण्डकी प्रदेश 513 186 712 1411 7.44 

5 रखु्म्फनी प्रदेश 998 325 1316 2639 13.91 

6 कणाारी प्रदेश 432 350 767 1549 8.17 

7 सदूुयऩख्श् चभ प्रदेश 394 600 1004 1998 10.53 

प्रदेशगत जम्भा 7837 2227 8904 18968 100 

प्रबतशत 41.32 11.74 46.94 100  

अन्म (गैयकानूनी सम्ऩख्त्त, 

टवश् वटवद्यारम आदद) 
1228 

  
1228  

कुर जम्भा 9065 2227 8904 20196 

 
 

प्रदेशगत उजयुीको  प्रवखृ्त्त 

प्रदेशगत उजयुीको प्रवबृतराई देहामको येखाख्चत्रफाट प्रष्ट ऩारयएको छ । 
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२ भ्रष्टाचाय बनमन्त्रणका सम्वन्धभा आमोगफाट बएको कामा प्रगबत 

२.१ भ्रष्टाचाय बनमन्त्रण सम्फन्धी उऩचायात्भक  कामाको प्रगबत टववयण्- 

क) दताा बएका आयोऩऩत्रहरुको सॊतमा 

मस आबथाक वषा २०७८/०७९ को तेस्रो तै्रभाबसक अवबधभा आमोगरे कुर 35 वटा आयोऩऩत्रहरु 
सम्भाबनत टवशेष अदारतभा दामय गयेको छ ।मस तै्रभाबसकको भाघ भटहनाभा 8, पागनु भटहनाभा 
11 य चैत्र भटहनाभा 16 वटा आयोऩऩत्रहरु दामय बएका हनु।् 

मस आबथाक वषाको तेस्रो तै्रभाबसक अवबधसम्भभा दताा बएका आयोऩऩत्रहरुको टववयण मस प्रकाय 
यहेको छ । 

 

बस.नॊ. भदु्दाको टववयण हारसम्भको भदु्दाको सॊतमा 

१ घसु/रयसवत  23 

२ झठु्ठा/ नक् करी शैख्ऺक प्रभाणऩत्र 4 

३ सावाजबनक सम्ऩख्त्त हानी नोक्सानी 24 

४ ग्रयैकाननुी सम् ऩख्त्त आजान 4 

५ ग्रयैकाननुी राब वा हानी 9 

६ याजश् व चहुावट/टहनाबभना 2 

८ टवटवध 8 

जम्भा 74 

    

मस आबथाक वषाको तेस्रो तै्रभाबसक अवबधभा सम्भाबनत टवशेष अदारतभा दामय गरयएका 35 वटा 
आयोऩऩत्रभा जम्भा 174 जना आयोऩीराई प्रबतवादी फनाई टवगो  रु.6,66,83,27,912 ।22  

को भाग दावी बरइएको छ । भदु्दा दामय गरयएका ब्मख्िहरुको ऩद/शे्रणी तथा दजाागत टववयण 
बनम्नानसुाय यहेको छ । 
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बफशेष अदारतभा दामय गयेका भदु्दाहरुको कायफाहीको बफफयण (तेस्रो तै्रभाबसक) 

ि.सॊ. ऩद/शे्रणी 

कायफाहीभा ऩयेका व्मख्िको सॊतमा 

जम्भा  कै 

प्रशासन 

प्राटवबधक 

नऩेार प्रहयी ख्शऺक 

ई अन्म 

१ बफख्शष्ठ शे्रणी १ ० ० ० ० १ 

 २ सहसख्चव,वा सो सयह ५ १ १ ० ० ७ 

 ३ उऩसख्चव, सी.डी.ई. वा सो सयह ४ ३ ३ ० १ ११ 

 ४ शाखा अबधकृत, ईख्न्जबनमय वा सो सयह १४ २ ८ ० ० २४ 

 ५ रेखाऩार ६ ० ० ० ० ६ 

 ६ ना.स.ु, सफ ई., क.अ. वा सो सयह ११ ४ १० १ ६ ३२ 

 ७ खरयदाय, पोयभेन वा सो सयह ३ ० ० ० ३ ६ 
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तेस्रो तै्रभाबसक अवबधभा दामय बएको आयोऩऩत्रको  टवस्ततृ टववयण बनम्नफभोख्जभ उपरेख गरयएको छ। 

बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

1 

  

अजम कुभाय साह हेपथ अबसषे्टन्ट भहोत्तयी  स्वास्थम चौकी घसु रयसवत बरई भ्रष्टाचाय गयेको  395 078-10-12 20,000 

कृष्ण कुभाय मादव भबतमाय औयही  गाउॉऩाबरका वडा नॊ. 3, बसयहा । घसु रयसवत बरई भ्रष्टाचाय गयेको      20,000 

2 
हरय खड्का प्र.ना.नी. याटष्डम  प्रहयी प्रबतष्ठान झठु्ठा टववयण ऩेश गयी भ्रष्टाचाय 

गयेको  
407 078-10-12   

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

याभ प्रसाद ख्घबभये भहाबनदेशक खानी तथा बगूबा टवबाग, रैनचौय, काठभाडौं । याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेको  408 078-10-12 1,24,45,26,643 

जमयाज ख्घबभये उऩभहाबनदेशक खानी तथा बगूबा टवबाग, रैनचौय, काठभाडौं । याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेको  408 078-10-12 1,24,45,26,643 

सऩना अबधकायी उऩसख्चव खानी तथा बगूबा टवबाग, रैनचौय, काठभाडौं । याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेको  408 078-10-13 1,24,45,26,643 

चन्र कुभाय ऩोखयेर उऩन्मामाबधविा भहान्मामाबधविाको कामाारम         

प्रशान्त फोहया बस.बड.ई. उद्योग वाख्णज्म तथा आऩूबता भनत्रारम         

धभायाज खड्का बसबनमय बडबबजन 
रख्जमोरोख्जष्ट 

खानी तथा बगूबा टवबाग, रैनचौय, काठभाडौं ।         

श्रीबर गौतभ रेखा अबधकृत खानी तथा बगूबा टवबाग, रैनचौय, काठभाडौं ।         

फसन्त अबधकायी रयसचा अटपसय खानी तथा बगूबा टवबाग, रैनचौय, काठभाडौं ।         

सौनक बण्डायी ख्जमोरोख्जष्ट धौवाजी पराभ खानी री.       16,31,81,616 

टवष्ण ुप्र. न्मौऩान े प्रफन्ध सॊचारक सवोतभ बसभेन्ट प्रा.बर.       16,31,81,616 

सवोतभ बसभेन्ट प्रा.बर.   का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 32, बतनकुने ।       49,45,51,645 

ऩशऩुती भयुायका सॊचारक  बसदाथा बभनयहस प्रा.री.       49,45,51,645 

बसदाथा बभनयहस प्रा.बर.   का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 1, कभरादी ।       20,50,65,575 

सयद गोमर सॊचारक  भारुती बसभेनटुस ्प्रा.री.       20,50,65,575 



31 
 

बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

  

  

  

  

भारुती बसभेन्टस ्बर.   टवयाटनगय भहानगयऩाबरका वडा नॊ. 7, भोयङ्ग         

ऋटष अग्रवार सॊचारक  अन्नऩूणा क्वेरयज प्रा.बर.       11,17,25,756 

अन् नऩूणा क्वेरयज प्रा.बर.   रबरतऩयु भहानगयऩाबरका वडा नॊ. 3, ऩपुचोक       11,17,25,756 

प्रफर जॊग ऩाण्डे सॊचारक मनुाइटेड बसभेन्ट प्रा.बर.       1,79,71,776 

उदमऩयु बभबनयहस टेक 

प्रा.बर. 

  का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 2, गैयीधाया       1,79,71,776 

नयेश दगुड सॊचारक  मनुाइटेड बसभेन्ट प्रा.बर.       9,69,40,500 

मनुाइटेट बसभेन्ट प्रा.बर.   का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 30, चायखार, बडपरीफजाय       9,69,40,500 

बनऩेश नामर सॊचारक सोनाऩयु बभनयहस एण्ड आमर बर.       6,98,99,415 

सोनाऩयु बभनयहस एण्ड आमर 
बर. 

  का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 9       6,98,99,415 

बबभ फहादयु थाऩा   सनुवर नगयऩाबरका वडा नॊ. 1, नवरऩयासी       3,08,69,159.75 

कन्चन क्वेरयज प्रा.बर.   बतनाउ गाउॉऩाबरका वडा नॊ. 3, ऩापऩा       3,08,69,159.75 

भान हादयु शे्रष् ठ सॊचारक डोरेभाइट चनुढुङ्गा उद्योग प्रा.बर.       5,43,21,200 

डोरेभाइट चनुढुङ्गा प्रा.बर.   बतनाउ गाउॉऩाबरका वडा नॊ. 3, ऩापऩा       5,43,21,200 

4 

  

  

सरयता याउॉत वडा सख्चव ख्जपरा नवुाकोट ऩञ् चकन्मा गा.टव.स. वडा नॊ. 2 सावाजबनक सम्ऩख्त्त हानीनोक्सानी 
गयेको  

390 078-10-14 5301,856 

याभकुभाय बगयी खरयदाय (कयाय) ख्जपरा नवुाकोट ऩञ् चकन्मा गा.टव.स. वडा नॊ. 2 सावाजबनक सम्ऩख्त्त हानीनोक्सानी 
गयेको  

    53,01,856 

बतर प्रसाद बभश्र कामाारम सहमोगी 
(कयाय) 

ख्जपरा नवुाकोट ऩञ् चकन्मा गा.टव.स. वडा नॊ. 2 सावाजबनक सम्ऩख्त्त हानीनोक्सानी 
गयेको  

    53,01,856 
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बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

5 वसन्त भहाजन वडा सदस्म का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 14 घसु/रयसवत बरई भ्रष्टाचाय गयेको 403 078-10-20 2,00,000 

6 
शम्ब ुप्रसाद मादव वडाध्माऺ टऩऩया गा.ऩा.वडा नॊ. 5 सावाजबनक सम्ऩख्त्त हानीनोक्सानी 

गयी भ्रष्टाचाय गयेको । 

429 078-10-27 35,21,204.80 

7 

  

सयेुन्र फहादयु थाऩा सह-न्मामाबधविा उच् च सयकायी वटकर कामाारम ऩोखया कास्की गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजान गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको ।  

417 078-10-26 61,02,076.97 

अन्ज ुखड्का थाऩा श्रभती उच् च सयकायी वटकर कामाारम ऩोखया कास्की गैयकानूनी सम्ऩख्त्त आजान गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको ।  

    61,02,076.97 

8 

  

  

  

ऩदभ फहादयु बण्डायी   सडक कामाारम जमु्रा सयकायी यकभ टहनाबभना गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको 

431 078-10-26 7,60,800 

नफ बगयी गा.टव.स. सख्चव याया गा.टव.स., भगु ु सयकायी यकभ टहनाबभना गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको 

    36,800 

बतथा याज साही   कोहरऩयु न.ऩा. वडा नॊ. 3 सयकायी यकभ टहनाबभना गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको 

    1,6000 

हस्त फहादयु साही सहामक रेखाऩार याया गा.टव.स., भगु ु       3,600 

9 

  

  

टवष्णकुान्त बभश्र वन अबधकृत ख्जपरा वन कामाारम धनषुा घसु/रयसवत 397 078-11-04 60,00,000 

नटवन कुभाय बभश्र   जनकऩयु उऩभहानगयऩाबरका धनषुा वडा नॊ.4       40,00,000 

राक्ऩा ग्मापजेन   ग्मारजेन एण्ड ताभाङ प्राबर.का. प्रोऩाइटय       25,00,000 

10 

टवनोद कुभाय मादव वरयष्ठ पमाव 
टेक्नोरोख्जष्ट एण्ड 
पमाव इन्चाजा 

शटहद गॊगारार रृदम केन्र । गरत प्रबतवेदन ददई भ्रष्टाचाय  

गयेको ।  

416 078-11-09   

11 बैयव ऩप्रसाद ख्घबभये ख्जपरा नव अबधकृत ख्जपरा वन कामाारम, फाया । सावाजबनक सम्ऩख्त्तको हाबननोक्सानी 445 078-11-19 3,60,000 
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बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

  

  

  

टवन्देश्वय प्रसाद ऩटे्टर सहामक ख्जपरा वन 
अबधकृत 

ख्जपरा वन कामाारम, फाया ।         

भदन प्रसाद जैसवाय अध्मऺ जागयण टवकास केन्र नेऩारत ्         

जनक याज जोख्श सहरेखाऩार ख्जपरा वन कामाारम, फाया ।         

12 

  

  

  

  

  

  

  

सयेुन्र खड्का उऩ-प्रभखु फाग्रङु्ग नगयऩाबरका-3 गैय कानून राब हानी सभेत  

गयेको । 

470 078-11-13 5,90,509.48 

ध्रफु फहादयु के.सी. वडा ध्माऺ वडा नॊ. ४ फाग्रङु्ग         

दमायाभ अबधकायी प्राटवबधक प्रभखु 
(बस.बड.ई.) 

 फागरङु्ग न.ऩा.-3         

भनोज शभाा इख्न्जबनमय वाग्रङु्ग न.ऩा.-3         

घनश्माभ रयजार सफ-इख्न्जबनमय वाग्रङु्ग न.ऩा.-3         

सबुाष चन्र याज बण्डायी अध्मऺ दावफगय फसऩाका  बनभााण सबभबत         

बीभ कुभायी आचामा कोषाध्मऺ दावफगय फसऩाका  बनभााण सबभबत         

गूणबनबध शभाा सख्चव दावफगय फसऩाका  बनभााण सबभबत         

13 
याभ कुभाय शे्रष् ठ ऩूवा सख्चव, ऩूवा भख्न्त्र स्थानीम टवकास भन्त्रारम गैय कानूनी रुऩभा सम्ऩख्त्त आजान 

गयी भ्रष्टाचाय गयेको 
466 078-11-15 4,45,27,666.98 

  
सयस्वती शे्रष्ठ गटृहणी(श्रीभबत) का.ख्ज.का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 29, साभाखखु्श         

  सयोज शे्रष्ठ ईख्न्जबनमय (छोया) का.ख्ज.का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 29, साभाखखु्श         

14 
भोहम्भद बसटद्ध (भोहम्भद 
बसटद्धक) 

वडा सख्चव बसद्धाथानगय न.ऩा. वडा नॊ. 4 घसु/रयसवत बरई भ्रष्टाचाय गयेको 468 078-11-16 3,000 
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बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

15 

टवनोद प्रसाद शाह वडा सख्चव वडा कामाारम, कोहपवी न.ऩा., फाया घसु/रयसवत बरई भ्रष्टाचाय गयेको 487 078-11-18 3,500 

16 सोभ प्रसाद ऩहाडी सऩुयबाइजय सफ-स्टेशन, रबरतऩयु, ऩाटन घसु/रयसवत  460 078-11-23 1,40,000 

17 

  

  

  

  

  

  

याभ जनक चौधयी शाखा प्रफन्धक याटष्डम  फाख्णज्म फैक, शाखा कामाारम जमु्रा गरत बरखत तमाय गयी भ्रष्टाचाय 
गयेको  

512 078-11-26 19,35,000 

ऩनु्न फहादयु शाही अबधकाय नाभा टव.टी./टौदह/पस्कु जे.बी. खाॉडाचि न.ऩा. वडा 
नॊ. 11, काबरकोट 

        

टव.टी. बनभााण सेवा प्रा.बर.   भ.न.ऩा. वडा नॊ. 9, फत्तीसऩतुरी, काठभाडौं ।         

भाधव प्रसाद बण्डायी बनदेशक का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. 9, फत्तीसऩतुरी, काठभाडौं ।         

टौदह कन्सट्रक्सन   दख्ऺणकारी  न.ऩा. वडा नॊ. 9, काठभाडौं          

पस्कु बनभााण सेवा    नमाॉ वानेश्वय वडा नॊ. 10, काठभाडौं ।         

अजुान फ. फढुाथोकी प्रोप्राईटय पस्कु बनभााण सेवा         

18 रक्ष्भण स्नेत खरयदाय भारऩोत कामाारम चावटहर, काठभाडौं । घसु/रयसवत बरई भ्रष्टाचाय गयेको 533 078-11-29 1,35,000 

19 

  

  

केशव ख्घबभये तत्काबरन गा.टव.स. 
सख्चव 

ख्जपरा बसयहा साटवक याजऩयु तथा अनाभा 
गा.टव.स. 

सयकायी यकभ टहनाबभना गयेको 
तथा झठु्ठा टवर बऩााई ऩेश गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको  

461 078-11-27 2,67,026 

अरुण शाह साभाख्जक टवकास 
अबधकृत 

ख्जपरा बसयहा साटवक याजऩयु तथा अनाभा 
गा.टव.स. 

        

ख्शवाजी काभती तत्काबरन खाता 
सॊचारक 

ख्जपरा बसयहा साटवक याजऩयु तथा अनाभा 
गा.टव.स. 

      2,81,002 
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बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

घनश्माभ वाबनमा टवद्यारमव्मवस्थाऩक 
सबभबतका सदस्म 

टहभारी  प्रा.टव.,तनह ु सावाजाबनक जग्गा आपै टवटि 
टवतयण गयेको 

339 078-11-30 1,69,051 

माभ फहादयु ठकुयी टवद्यारमव्मवस्थाऩक 
सबभबतकासदस्मसख्चव 

टहभारी  प्रा.टव.,तनह ु       1,69,051 

हरय कुभायी भहता सदस्म टहभारी  प्रा.टव.,तनह ु       1,69,051 

माभ फहादयु फाबनमा अध्मऺ टहभारी  प्रा.टव.,तनह ु       1,69,051 

धनु हादयु ऩरुाभी भगय सदस्म टहभारी  प्रा.टव.,तनह ु       1,69,051 

खडक फहादयु वाबनमा सदस्म टहभारी  प्रा.टव.,तनह ु       1,69,051 

ऻान फहादयु वाबनमा सदस्म टहभारी  प्रा.टव.,तनह ु       1,69,051 

सन्त फहादयु बसजारी भगय   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         

बतरदेुवी फयार   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         

शयण फहादयु टव.क.   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         

टवष्ण ुभामा थाऩा   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         

रोक फहादयु भाकीभ   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         

ददर फहादयु आरे   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         

टवष्ण ुप्रसाद रम्सार   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         

वटुद्ध भामा टव.क.   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         

फाफयुाभ वाबनमा   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         

फरयाभ बन् न ेटवबन फ. वाबनमा   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         

ऩणुा फहादयु टव.क.   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         

दोरनाथ आचामा   ख्जपरा तनहुॉ शकु्रागण्डकी न.ऩा. 9         



36 
 

बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

21 

  

ददऩक थाऩा भगय सख्चव आदशा साभदुामीक वन उऩबोिा सभूह सनुसयी सावाजबनक सम्ऩख्त्त हानी नोक्सानी 491 078-12-06 2,93,372.51 

जनक थाऩा सख्चव आदशा साभदुामीक वन उऩबोिा सभूह सनुसयी         

22 

  

  

  

  

  

  

  

गोकुर शभाा ऩौडेर प्रभखु उद्योग 
अबधकृत 

घयेर ुतथा साना उद्योग का., कास्की ऩरयऺाको ऩरयणाभ पेयवदर गयेको  528 078-12-04 70,085.38 

हरय प्रसाद गौतभ शाखा अबधकृत बभुी व्मवस्था कृटष तथा सहकायी भ. गण्डकी 
प्रदेश, ऩोखया 

        

बयतभणी फयार अबधकृतस्तय आठौ 
तह 

ऩमाटन, उद्योग वाणीज्म तथा आऩूबता भ. गण्डकी 
प्र. कास्की 

        

प्रभे प्रसाद शे्रष्ठ अबधकृतस्तय सातौ 
तह 

घयेर ुतथा साना उद्योग का., भसु्ताङ         

बडपरीयाभ फयार अबधकृतस्तय छैटौ 
तह 

मातामात व्म.का. सवायीचारक अनभुबत ऩत्र, 

कास्की 

        

होभनाथ शभाा कम्मटुय अऩयेटय 
अबधकृत छैटौ तह 

बौबतक ऩवुााधाय टवकास भ., कास्की         

भोहन भणी सवेुदी कम्मटुय अऩयेटय 
कयाय 

मातामात व्म.का. सवायीचारक अनभुबत ऩत्र, 

कास्की 

        

झरक ऩौडेर कम्मटुय अऩयेटय 
कयाय 

मातामात व्म.का. सवायीचारक अनभुबत ऩत्र, 

कास्की 

        

23 भो. अजरुटद्धन याईन   आॉधी खोरा गाउॉऩाबरका वडा नॊ. 3, स्माङजा घसु रयसवत बरई भ्रष्टचाय गयेको 516 078-12-08 15,000 

24 

  

  

  

ददऩक फहादयु दजॉ वडा सख्चव अख्जयकोट गा.ऩा. वडा नॊ. 3 य 5, गोयखा सयकायी यकभ टहनाबभना गयी 
भ्रष्टचाय गयेको  

519 078-11-30 60,97,600 

सयेुश दवाडी जनस्वास्थम अबधकृत अख्जयकोट गा.ऩा. वडा नॊ. 4, गोयखा       27,23,200 
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बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

चन्रकान्त सवेुदी अ.हे.व. ऩञ् चभरु प्राथबभक स्वास्थम केन्र, स्माङजा       33,74,400 

बफशार टव.क. कामाारम सहमोगी हॊशऩयु गा.टव.स.       27,23,200 

25 

  

धभेन्र प्रसाद ऩटेर नगय प्रभखु देवाही गोनाही न.ऩा., यौतहट घसु रयसवत बरई भ्रष्टचाय गयेको 561 078-12-06 5,00,000 

अशोक प्रसाद ऩटेर नगय प्रभखुको 
सहमोगी 

देवाही गोनाही न.ऩा., यौतहट       5,00,000 

26 

  

  

गोऩार प्रसाद गैये प्रधानध्माऩक श्री रक्ष्भी भा.टव. वाबरङ, स्माङजा सावाजबनक सम्ऩख्त्त हानी नोक्सानी 542 078-12-09 3,82,288.64 

तरुसा येग्भी ख्शऺक बन.भा.टव., 
तबृतम 

छख्म्ऩ देवी भा.टव.गोदावयी, रबरतऩयु       3,93,788.64 

गनुाखय गैये प्रा.टव.दिबतम शे्रणी रक्ष्भी भा.टव.         

27 

  

  

  

सन्तोष धाबभ स्वास्थम शाखा प्रभखु सकेगाउॉ गा.ऩा. झठु्ठा टवर ऩेश गयी भ्रष्टाचाय गयेको  521 078-12-10 8,00,000 

गज फ. यावत बन् न ेगजयाज 
यावत 

वडाध्मऺ सकेगाउॉ गा.ऩा.         

सयुत फहादयु येश्भी रेखाऩार सकेगाउॉ गा.ऩा.         

मऻश्वय ऩाण्डे प्रशासकीम प्रभखु सकेगाउॉ गा.ऩा.         

28 

  

  

  

  

केशव प्रसाद ख्घबभये   ख्ज.काठभाडौ, चन्राबगयी न.ऩा. वडा नॊ. 9 ऩरयऺाको ऩरयणाभ पेयवदर गयी 
भ्रष्टाचायको कसूय गयेको  

562 078-12-15   

इख्न्दया ख्घबभये (कोइयारा) ऩसु्तकारम सह-
प्रशासक 

बत्र.टव. केख्न्रम ऩसु्तकारम, काठभाडौं          

टेक नाथ ढकार प्राध्माऩक बत्रबवुन टवश् व टवद्यारम         

ऩयशयुाभ कोइयारा का.भ.ु प्रशासक बत्र.टव.सेवा आमोगको कामाारम         

फच्चयुाभ ऩाण्डे भतुम कामाारम 
सहामक 

बत्र.टव.सेवा आमोगको कामाारम         
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बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

29 

  

  

  

  

  

कभर फहादयु शाही ख्शऺक प्रबतबनबध काबरका बनम्न भाध्माबभक टवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सबभबत 

सयकायी यकभ टहनाबभना गयेको 518 078-12-16 8,00,000 

जनक फहादयु थाऩा प्रधानाध्माऩक तथा 
सदस्म सख्चव 

काबरका बनम्न भाध्माबभक टवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सबभबत 

        

झॊकय फहादयु फभ अध्मऺ काबरका बनम्न भाध्माबभक टवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सबभबत 

        

कभरा यावर (टवष्ट) सदस्म काबरका बनम्न भाध्माबभक टवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सबभबत 

        

बधयेन्र फहादयु टवष्ट सदस्म काबरका बनम्न भाध्माबभक टवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सबभबत 

        

यभेश थाऩा प्रोऩाइटय आय.एस.स:बभर, कैरारी         

30 

  

  

  

  

  

बयत प्रसाद कुभॉ वडाध्मऺ टवयगॊज भ.न.ऩा. वडा नॊ. 14 याजस्व चहुावट गयी भ्रष्टाचाय गयेको 511 078-12-02 1,02,585 

यटपक अन्सायी वडा सदस्म टवयगॊज भ.न.ऩा. वडा नॊ. 14       1,02,585 

सॊजम कुभाय ऩटेर वडा सदस्म टवयगॊज भ.न.ऩा. वडा नॊ. 14       1,02,585 

याज कुभाय बसॊह वडा सदस्म टवयगॊज भ.न.ऩा. वडा नॊ. 14       32,235 

अनाबभका यैबनमाय अबधकृत छैठौं टवयगॊज भ.न.ऩा. वडा नॊ. 14       1,31,090 

ख्जतेन्र कुभाय कुभॉ कामाारम सहमोगी टवयगॊज भ.न.ऩा. वडा नॊ. 14       1,02,585 

31 

  

  

  

  

  

गोटवन्द फहादयु खड्का अध्मऺ बरख ुताभाकोशी गा.ऩा. गैयकानून राब वा हानी 590 078-12-17 4,21,00,706.24 

याज ुप्रसाद न्मौऩान प्रभखु प्रशासकीम 
अबधकृत 

बरख ुताभाकोशी गा.ऩा.       1,12,82,178.09 

टॊक प्रसाद चौरागाई प्रभखु प्रशासकीम 
अबधकृत 

बरख ुताभाकोशी गा.ऩा.       3,08,18,528 
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बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

दगुाा फहादयु बडन्दोन ताभाङ रेखाऩार बरख ुताभाकोशी गा.ऩा.       1,26,75,503.62 

नोफुा राभा रेखाऩार बरख ुताभाकोशी गा.ऩा.       2,94,25,202.62 

फेत फहादयु ऩुॉवाय अध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-5       35,02,614.84 

भबभता शे्रष ् ठ कोषाध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-5       35,02,614.84 

सबु्फा थाऩा भगय सख्चव टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-5       35,02,614.84 

सनु फहादयु ताभाङ अध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-5       37,86,902.61 

करयष्भा नेऩारी बन् न े 

टकयष्भा ऩरयमाय 

कोषाध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-5       37,86,902.61 

दर फहादयु ताभाङ सख्चव टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-5       37,86,902.61 

होभ फहादयु भहत अध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-4       42,53,385.28 

अबनता शे्रष् ठ कोषाध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-4       42,53,385.28 

बडपरी फहादयु सनुवुाय सख्चव टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-4       42,53,385.28 

काजी फाफ ुथाऩा अध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-1       1,02,51,995.99 

ताया गरुुङ कोषाध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-1       1,02,51,995.99 

मवुयाज सनुवुाय सख्चव टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-1       1,02,51,995.99 

फटुद्ध फहादयु ताभाङ अध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-1       84,91,608.58 

भेनकुा खड्का कोषाध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-1         

अख्स्भन योका सख्चव टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-1         

प्रचण्ड सनुवुाय अध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-1       32,29,738.61 
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बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

घख्न्टका देवी सनुवुाय कोषाध्मऺ टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-1         

ग्मापफ ुताभाङ सख्चव टवद्यबुतकयण उऩबोिा सबभबत, बरख ुगा.ऩा.-1         

अशोक कुभाय सनुवुाय अध्मऺ थऩ टवद्यतु प्रशायण मोजना, उ.स. बरख ु       56,70,708 

ददरभामा थाऩा कोषाध्मऺ थऩ टवद्यतु प्रशायण मोजना, उ.स. बरख ु         

प्रकाश सनुवुाय सख्चव थऩ टवद्यतु प्रशायण मोजना, उ.स. बरख ु         

अभतृ फहादयु ताभाङ(रुम्फा) 
बन् न ेअभतृ फ. ताभाङ 

सञ्चारक ऩाइक कन्स्ट्रक्सन प्रा.बर. भहायाज गञ्ज, काठभाडौं       42,35,686.47 

32 

  

  

बसटद्धनाथ रार दास ऩूवा प्राधानाध्माऩक श्री प्रथबभक टव. सनुशयी सयकायी कागजात हेयपेय गरय 
यकभ टहनाबभना गयेको 

636 078-12-29 5,60,000 

भनोज कुभाय चौधयी याहत ख्शऺक एवॊ 
प्रधानध्माऩक 

भहाटवय प्राथबभक टवद्यारम       5,60,000 

तायणी प्रसाद खबतवडा  सहामक प्रवन्धक याटष्डम वाणीज्म फैंक बर., शाखा कामाारम, इनरुवा       5,60,000 

33 

  

  

  

करानद भाझी ख्शऺक शॊकय भा.टव. फयभख्झमा, सप्तयी सयकायी कागजात सच्चाई भ्रष्टाचाय 
गयेको । 

627 078-12-29   

भीनयाज शभाा प्रधानाध्माऩक कणाारी भाध्मबभक टवद्यारम, जमु्रा         

प्रबात शाही   ख्जपरा जमु्रा, बन्दननाथ न.ऩा. वडा नॊ. 14         

शेखय भाझी   ख्जपरा सप्तयी, भहादेवव गा.ऩा. वडा नॊ. 1         

34 

  

  

देवयाज जोशी प्रभखु प्रशासकीम 
अबधकृत 

गोदावयी न.ऩा., कैरारी गैय कानूनी राब हानी 631 078-12-30 36,11,922.62 

खेभयाज टवष्ट प्रभखु प्रशासकीम गोदावयी न.ऩा., कैरारी       45,22,306.55 
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बस.नॊ. प्रबतवादीको नाभ थय ऩद कामाारम भदु्दा 
बनणाम 
नॊ. 

दताा बभबत टवगो 

  

  

  

  

  

अबधकृत 

ऩणुा कुॉ वय इख्न्जबनमय गोदावयी न.ऩा., कैरारी       82,14,229.17 

नयेन्र शाही सफ-इख्न्जबनमय गोदावयी न.ऩा., कैरारी       17,56,519.73 

डम्फय चन्द प्रभखु श्रीऩयु टवरडसा प्रा.बर., कैरारी       74,34,037.17 

याभ चन्र बण्डायी इख्न्जबनमय गोदावयी न.ऩा., कैरारी       25,10,457.21 

याजेन्र बण्डायी इख्न्जबनमय गोदावयी न.ऩा., कैरारी         

धन फहादयु टवष्ट पमाफ टेख्क्नबसमन ऩफुााधाय टवकास कामाारम, कैरारी         

35 

  

  

  

  

  

  

याभदेव ऩख्ण्डत इकाई प्रभखु तथा 
बनदेशक 

फङ्गुय अनसुन्धान इकाई, तयहया, सनुसयी सयकायी सम्ऩख्त्त टहनाबभना गयी 
भ्रष्टाचाय गयेको । 

586 078-12-29 7,00,000 

हरयकृष्ण शे्रष् ठ ऺेबत्रम बनदेशक ऺेत्रीम कृषी अनसुन्धान केन्र, सनुसयी       3,52,480 

शकुन्तरा याई (फास्तोरा) प्रटवबध अबधकृत याटष्डम फङ्गुय अनसुन्धान कामािभ धनकुटा       6,31,200 

प्रकाश कुभाय मादव प्राटवबधक साहामक कृटष अनसुन्धान बनदेशनारम प्रदेश -1 सनुसयी       3,28,240 

बतरक याजवॊशी रेखा अबधकृत कृटष अनसुन्धान केन्र, धनकुटा       3,10,240 

कृष्ण प्रसाद ऩोखयेर प्रशासकीम 

अबधकृत/स्टोय 
टकऩय 

कृटष अनसुन्धान बनदेशनारम प्रदेश -1सनुसयी       7,00,000 

सोबबत रारा मादव रेखा अबधकृत ऺेत्रीम अनसुन्धान केन्र, तयहया, सनुसयी        3,18,720 

                                                                                                                                                                                                              कुर जम्भा                                                               रु.6,66,83,27,912 । 22 
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ख) घसु/रयसवत कायफाही 

मस आमोगफाट  आबथाक फषा २०७8।०७9 को तेस्रो तै्रभाबसक अवबध (भाघ-चैत्र) भा कुर 6 
वटा घसु/रयसवत कायफाही बएको य मसफाट रू. 12,88,500/ यकभ  य 250,000 को चेक 
जपत हनुकुा साथै जम्भा 13 जना घसु/रयसवतसॉग जोबडएका व्मख्िहरुराई बनमन्त्रणभा बरइएको 
छ । 

मस अवबध भा घसु/रयसवत कायफाहीफाट बनमन्त्रणभा बरइएका व्मख्िहरुको दजाागत एवॊ ऩेशागत टववयण 
देहाम अनसुाय छ् 

ि.स. ऩद/शे्रणी 
जम्भा 
सॊतमा 

अप्राटवबधक प्राटवबधक प्रहयी ख्शऺक अदारत अन्म 

१ या. ऩ. ततृीम शे्रणी वा सो सयह 2 2 0 0 1 0 
 

२ सहामक कभाचायी 6 2 2 0 0 0 
 

३ शे्रणीटवहीन कभाचायी 1 1 0 0 0 0 
 

4 टवचौबरमा 3 0 0 0 0 0 3 

5 भनोबनत /बनवााख्चत ऩदाबधकायी 1 1 0 0 0 0 
 

 
कुर जम्भा 13 6 2 0 0 0 3 
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तेस्रो तै्रभाबसक अवबधभा आमोगिाया गरयएको घसु/रयसवत कायवाहीको िभभा बनमन्त्रणभा बरइएका व्मख्िहरुको टवस्ततृ टववयण बनम्नानसुाय यहेको छ: 

  

बस.न. बभबत 

ऩिाउ 
गने 

कामाारम 

कामायत  

कामाारम 
ऩद 

ऩिाउ ऩयेको 
व्मख्िको नाभ,थय, 

वतन 

प्रमोजन घटनाको सॊख्ऺप्त टववयण यकभ कैटपमत 

१ २०७८।१०।२० हेटौडा 

कोपहवी 
नगयऩाबरका, 
वडा नॊ. ११ 
याभऩवुाा , फाया 

ना.स.ु बफनोद प्रसाद साह जग्गा नाभसायी 
बसपारयसको 
राबग 

जग्गा नाभसायी बसपारयसको राबग 
सेवाग्राहीसॉग घसु/रयसवत भाग गरययहेको 
बन् ने सूचना एवॊ उजयुी बनवेदनका आधायभा 
घसु/रयसवत वाऩतको यकभ बरइसकेको 
अवस्थाभा कामाारमफाट बनमन्त्रणभा  

बरईएको । 

३,५००।   

२ २०७८।११।१२ टॊगार 

भारऩोत 
कामाारम 
चावटहर, काभऩा 
वडा नॊ ७, 
काठभाण्डौ 

खरयदाय रक्ष्भण फस्नेत, 

टवनोद शे्रष्ठ य बभना 
भगय 

जग्गा नाभसायी 
बसपारयसको 
राबग 

जग्गा आफ्नो नाभभा पमाउने प्रमोजनाथा 
भारऩोत कामाारम चावटहर जाॉदा 
घसु/रयसवत भाग गरययहेको बने्न सूचना एवॊ 
उजयुी बनवेदनका बनमन्त्रणभा बरईएको । 

१,३५,०००।   

३ २०७८।११।१५ टॊगार 

देवाही गोनाही 
नगयऩाबरकाको 
कामाारम, 
यौतहट 

नगय 

प्रभखु 

धभेन्र ऩटेर(नगय 
प्रभखु), अशोक 
प्रसाद ऩटेर(नगय 
प्रभखुको सहमोगी), 
भकेुश 

ऩटेर(खरयदाय),प्रददऩ 
कुभाय मादव(सह-
रेखाऩार) 

वडा कामाारमको 
बवन वनाएको 
ठेक्काको अख्न्तभ 
बनकासी वाटतको 
कबभसन 

वडा कामाारमको अख्न्तभ बिुानी बरन जाॉदा 
बिुानी गरयददए वाऩत धसु/रयसवत भाग 
गयेको बने्न सचुनाको आघायभा ऩिाउ  

गरयएको  । 
५,००,०००। 

रु.250,000। 
को  चेक 
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बस.न. बभबत 

ऩिाउ 
गने 

कामाारम 

कामायत  

कामाारम 
ऩद 

ऩिाउ ऩयेको 
व्मख्िको नाभ,थय, 

वतन 

प्रमोजन घटनाको सॊख्ऺप्त टववयण यकभ कैटपमत 

४ २०७८।१२।२२ टॊगार 

नाऩी कामाारम 
चाफटहर १ नॊ. 
नाऩी टोरी 
फढुाबनरकण्ठ, 
काठभाण्डौ 

सबेऺक, 

अबभन 

बफनोद के.सी., 
प्रकाशयाज बट्ट 

जग्गा हारसाबफक 
गनाका राबग 

जग्गाको हारसाटवक गने िभभा 
सेवाग्राहीसॉग घसु/रयसवत भाग गयेको बने्न 
सूचना एवॊ उजयुी बनवेदनका आधायभा 
बनमन्त्रणभा बनमन्त्रनभा बरईएको । 

१,००,०००। 

  

५ २०७८।१२।२८ फददावास 

भारऩोत 
कामाारम, धनषुा 

शा.अ. सबुनर कुभाय झा जग्गा भदु्दा बभराई 
ददए वाऩत 

जग्गा सम्फन्धी हक सापी भदु्दाभा उि 
भदु्दाको पैसरा सनुाए वाऩत घसु/रयसवत 
भाग गरययहेको बन् न ेसूचना एवॊ उजयुी 
बनवेदनका आधायभा बनमन्त्रणभा बरईएको । 

५,००,०००। 

  

६ २०७८।१२।३० टॊगार 

बफश् वेश् वय प्रसाद 
कोइयारा आदशा 
भाध्मबभक 
टवद्यारम, 

जोकहा, ख्घउया, 
यौतहट 

प्र.अ., 
ऩसरे 

याकेश कुभाय 

ठाकुय, ददऩेन्र 
कुभाय झा 

कयाय अवधी थऩ 

गनाको राबग 
कयाय अवबध थऩ गनाको राबग घसु/रयसवत 
भाग गरययहेको बन ् ने सूचना एवॊ उजयुी 
बनवेदनका आधायभा बनमन्त्रणभा बरईएको । 

३,००,०००। 
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ग. भदु्दा दामयी, दामय भदु्दाको पैसरा य आमोगफाट ऩनुयावेदन: 

मस तै्रभाबसकअवबधसम्भभा सम्भाबनत टवशेष अदारतभा 74 वटा भदु्दा दामय बएको छ । 

पैसराहरुको टवस्ततृ टववयण देहाम वभोख्जभ यहेको छ । 

क.भदु्दा शाखा तपा  

 

२.२ भ्रष्टाचाय बनमन्त्रण सम्फन्धी आमोगफाट बएका बनयोधात्भक कामाको टववयण: 

भ्रष्टाचायजन्म कामाको बनमन्त्रणको राबग आमोगिाया उजयुी उऩय गरयने अनसुन्धान य अबबमोजनको 
दण्डात्भक कामारे भात्र अऩेख्ऺत ऩरयणाभ प्राप्त हनु नसक्ने ठानी भ्रष्टाचाय हनैु नददने वा त्मसराई 
योक्ने बनयोधात्भक कामाहरूराई बनयन्तय रुऩभा अगाबड फढाइएको छ । 

स्थानीमस्तयभा हनुे भ्रष् टाचाय न्मूनीकयण य बनयोधका राबग ३३ वटा ख्जपराभा सम्फख्न्धत ख्जपराका 
प्रभखु ख्जपरा अबधकायीहरुराई ऩबन अबधकाय प्रत्मामोजन गरयएको छ । बनजहरुरे  अबनमबभतता य 
भ्रष् टाचायका टवषमभा ऩयेका उजयुीहरुका सम्फन्धभा प्रायख्म्बक छानवीन गयी ताभेरीभा यात न वा 
टवस्ततृ अनसुन्धान गना सम्फख्न्धत कागजात सटहत आधाय य कायणसभेत खरुाई आमोगको 
सम्फख्न्धत कामाारम भापा त आमोग सभऺ ऩठाउन ुऩने  व्मवस्था गरयएको छ । 

आमोगरे भ्रष्टाचायटवरुद्ध नागरयक सभाजसॉग सहकामा अबबवटृद्ध गने उदे्दश्मरे सात वटै प्रदेशका 
टवबबन्न 24 वटा ख्जपराभा भ्रष्टाचायटवरुद्धको नागरयक बनगयानी सॊस्था (Citizen Jury) गठन गयी 
भ्रष् टाचाय टवरुद्धको अबबमानभा नागरयक सभाजको सहबाबगता फढाउने कामाऩबन गदै आएको छ । 

              

टववयण 

चार ुआ.व. 2078/079 भा दताा बएको पाईर 

श्रा
वण

 

बा
र अस
ोज
 

क
ाबत

क
 

भॊब
सय

 

ऩसु
 

भा
घ 

प
ाग
नु 

चैत्र
 

फैस
ाख

 
जेठ

 

अस
ाय 

जम्भा 

भदु्दा दामयी टवशेष 
अदारतभा २ ९ ६ २ १२ ८ ८ १२ १५       ७४ 

बरख्खत जवाप दताा २ २ ५ १ १ ३ १ २ ६       २३ 

ऩनुयावेदन दताा ९ ५ ० १ ० १ ४ ० १       २१ 

पैसरा प्राप्त १६ १२ ८ ० ५ ८ ० ६ ० 

   

५५ 
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2.3 भ्रष्टाचाय बनमन्त्रण सम्फन्धी आमोगफाट बएका सॊस्थागत ऺभता टवकास सम्फन्धी कामाको 
टववयण 

बभबत 2078 पागनु 25 देखी -चैत्र 1गतेसम्भ य  चैत्र 11 देख्ख - चैत्र 17 सम्भ सॊञ्चाबरत 2 
वटा अनसुन्धान अबबभखु्खकयण ताबरभ कुर 58 जना अनसुन्धान अबधकृतहरुरे प्राप्त गयेका  

छन । पागनु 27 गते सञ्चाबरत कामाारम स्वचारन प्रणारी एफॊ सचुना ब्मफस्थाऩन प्रणारी (MIS) 
सम्फख्न्ध ताबरभभा 165 जना कभाचारयको सहबाबगता यहेको छ ।मसैगरय 13 जनाको 
सहबाबगताभा पागनु भटहनाभा एक साईफय सयुऺा सम्फन्धी ताबरभसभेत सम्ऩन्न बएको छ बने 22 
जनाको सहबाबगताभा चैत्र 6 गते य 7 गते बडख्जटर पयेख्न्सक सम्फन्धी ताबरभ सभेत सम्ऩन्न 
बएको छ । 

2.4   भ्रष्टाचाय बनमन्त्रण सम्फन्धी आमोगफाट बएका प्रफधानात्भक कामािभहरू 

मस तै्रभाबसक अवबधभा सॊखवुासबा, धनकुटा, बोजऩयु, भहोतयी, बसयाहा, खोटाङ, फाया, ऩसाा, 
यौतहट, गपुभी, नवरऩयासी(फ.स.ुऩ.), फाॉके, फददामा, दाङ, फैतडी, फझाङ, काबरकोट, जमु्रा, भगु,ु 
हमु्रा, डोपऩा ख्जपराभा ख्जपरास्तयीम अन्तटिा मा कामािभ तथा फाग्रङु, तनह ु योपऩा ख्जपराभा 
साभदुाटमक ख्शऺा कामािभ सॊचारन बएका छन । मस तै्रभाबसक अवबधसम्भभा 35 ख्जपराभा 
35 वटा ख्जपरा अन्तटिा मा कामािभभा 3600 जना सहबागी बई सम्ऩन्न बएको छ बने 14 
वटा साभदुाटमक ख्शऺा कामािभभा 1492 जना सहबागी बएका छन ्। 

२.५ आमोगफाट बएका अन्म गबतटवबध 

क.आमोगको स्थाऩना ददवसको अवसयभा यिदान कामािभ सञ्चारन। 

अ. आमोगको ३1 औ स्थाऩना ददवस (2078 भाघ २८) को अवसयभा आमोगको केन्रीम 
कामाारम टॊङ्गार ऩरयसयभा बभबत 2078/10/28 गतेका ददन आमोका भाननीम आमिु सटहत 
७९ जना कभाचायीहरुरे यिदान गने कामािभ सम्ऩन्न बएको छ।  

 

आ. आमोगको ३1औ स्थाऩना ददवस (2078 भाघ २८) को अवसयभा आमोगको केख्न्रम 
कामाारम य भातहतका कामाारमभा कामायत बफबबन्न दजाा तथा ऩदका ५५ जना कभाचायीहरूराई 
उत्कृष्ट अख्ततमाय सेवा ऩयुस्काय, उत्कृष्ट अख्ततमाय अनसुन्धान ऩयुस्काय, अख्ततमाय अनसुन्धान 
ऩयुस्काय य अख्ततमाय सेवा ऩयुस्कायफाट ऩयुस्कृत गने बनणाम बमो । 
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इ. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको ३१औॊ स्थाऩना ददवस (2078 भाघ २८) को 
सन्दबाभा मस आमोगका सातवटा कामाारमहरुफाट भ्रष्टाचाय बनमन्त्रण तथा सशुासन प्रवद्धान शीषाकभा 
टवद्यारमस्तयीम बनफन्ध रेखन प्रबतमोबगताभा सञ्चारन बएको छ ।उि प्रबतमोबगताभा प्रथभ, दितीम, 
ततृीम य सान्त्वना स्थान हाबसर गने टवद्याथॉहरुको नाभावरी देहाम फभोख्जभ यहेको छ। 

ि सॊ.  
टवजेताको नाभ य 

ठेगाना 
अध्ममनयत 
कऺा 

टवद्यारम 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम इटहयी 
१ ज्मोबत सहनी १२ श्री बरऩयु भाध्मबभक टवद्यारम 

२ रऺभण दरुार १२ श्री मसोधया भाध्मबभक टवद्यारम 

३ सखु्जत साऩकोटा ११ श्री इटहयी नभनुा भाध्मबभक टवद्यारम 

४ ददऩेन्र मादव १२ श्री शायदा भाध्मबभक टवद्यारम 

५ सन्देश अबधकायी १० श्री जनज्मोबत भा.टव. धूऩ ुसबाऩोखयी गा.ऩा. 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फददावास 

१ श्री प्रददऩ आचामा १० श्री सयस्वती भा.टव. ददिेर, खोटाङ 

२ श्री प्रबनसा गयुागाॉई १० श्री सयस्वती भा.टव. ददिेर, खोटाङ 

३ श्री सजृना राबभछाने ९ श्री भहाकारी भा.टव. टपक्कर, बसन्दरुी 
४ श्री प्रशान्त कुभाय साह १० श्री भहादेव जनता भा.टव. हरयवन, सरााही 
५ श्री सरयष्भा रयभार 12 श्री दीघा प्रदीऩ भा.टव. बसन्धरुी 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम हेटौंडा 
१ सम्मक याज चाबरसे ११ स्टेऩ फाई स्टेऩ भाध्मबभक टवद्यारम, बयतऩयु, ख्चतवन 

२ भबनका चौरागाई ९ श्री जन जागबृत भा.टव. चन्रऩयु-९, बसन्दयेुघायी, यौतहट 

३ दीऩाख्शखा शभाा १२ सेन्ट भेरयज भाध्मबभक टवद्यारम, जावराखेर, रबरतऩयु 

४ 
ईरयका प्रजाऩबत 

९ 
बड.ए.बी. सखु्शर केबडमा टवश्व बायती टवद्यारम, 
जावराखेर, रबरतऩयु 

५ 
प्रशॊसा सवेुदी 

९ 
ब्राईट फ्मूचय भाध्मबभक टवद्यारम, तीनथाना, नैकाव, 
काठभाण्डौं  

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम ऩोखया 
१ अख्स्भता सनुाय ९ श्री याभ भा.टव. परेवास, ऩवात 

२ सन्तोषी ढकार ९ श्री अञ्जुरी आवसीम भा.टव. ऩोखया 
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ि सॊ.  
टवजेताको नाभ य 

ठेगाना 
अध्ममनयत 
कऺा 

टवद्यारम 

३ प्रशान्त ऩौडेर १० श्री जनता भा.टव.जैबभनी फाग्रङु 

४ सजृना ख्घबभये ११ श्री बत्रबवुन भा.टव. फबडगाड, फाग्रङु 

५ आदेश ऺेत्री ९ श्री काबरगण्डकी एकेडेभी, कुश्भा, ऩवात 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फटुवर 

१ भबनषा वस्मार १० श्री जनता भा.टव., तानसेन, ऩापऩा 
२ ग्रीष्भा ऩाण्डे १० श्री येसङु्गा भा.टव.,येसङु्गा-२, गपुभी 
३ सबभऺा जवारी ९ श्री भहेन्र भा.टव.,येसङु्गा नगयऩाबरका-१,गपुभी 
४ सख्चन ऻवारी १० श्री रयडी भा.टव.,रुरु ऺेत्र गा.ऩा.-१, गपुभी 
५ ऩखु्णाभा खबतवडा १२ श्री गयुाॉस नभनुा भा.टव.,भधवुन न.ऩा.-६, फददामा 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम सखेुत 

१ ख्शटषय साऩकोटा १२ श्री सखेुत होयाईजन एकेडेभी, सखेुत 

२ 
खभुन शभाा 

११ 
श्री जनन्मोबत भाध्मबभक टवद्यारम, फयाहतार गा.ऩा.-५, 
सखेुत 

३ 
ददऩख्शखा फढुाथोकी 

१० 
श्री समुोदम भाध्मबभक टवद्यारम, दभाा गा.ऩा.-६, गोठीवन, 
सपमान 

४ 
सयेुश शाही 

१२ 
श्री जनजीवन भाध्मबभक टवद्यारम, खाॉडाचि न.ऩा.-३, 
काबरकोट 

५ भदन फहादयु थाऩा १२ ST.Mary's CO.ED. School, Surkhet 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम कञ्चनऩयु 

१ 
दीऩा ऩनेरु 

११ 
श्री नास्ट भाध्मबभक टवद्यारम बनगढी उ.भ.न.ऩा.-६, 
कैरारी 

२ रोकेश उऩाध्मम ९ भहेन्रनगय भाध्मबभक टवद्यारम, भहेन्रनगय, कञ्चनऩयु 

३ भनोज ठकुयाठी ९ भहेन्र भाध्मबभक टवद्यारम, अभयगढी न.ऩा.-५, डडेपधयुा 
४ बऩेुन्र प्रसाद आचामा ९ सयस्वती भाध्मबभक टवद्यारम रम्कीचहुा न.ऩा.-१, फैरारी 
५ टकयन बसॉह धाभी  ११ येबडमन्ट भाध्मबभक टवद्यारम भहेन्रनगय, कञ्चनऩयु 
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ख. आमोगको 31औ स्थाऩना ददवस ( 2078 भाघ 28) को सन्दबाभा भ्रष्टाचाय बनमन्त्रण तथा 
सशुासन प्रवद्धान सम्फन्धी सन्देशभूरक नायाहरु रेखन प्रबतमोबगता आमोजना बएकोभा उत्कृष्ट 10 
नायाहरु छनौट गरय उत्कृष्ट नाया रेखी ऩठाउने ब्मख्िहरुराई जनही नगद रु. 2000।- ऩयुस्काय 
प्रदान गरयएको छ । मसयी ऩयुस्कृत 10 उत्कृष्ट नयाहरु सटहतको टववयण बनम्नानसुायको यहेको  

छ । 

ि.स. नाया नाया ऩठाउन ेब्मख्िको 
ऩयुा नाभ स्थामी ठेगाना 

1 
भ्रष्टाचायको खफयदायी, हाबभ सफैको 
ख्जम्भेवायी । 

कभर बफष्ट बैयवी-01, दैरेख 

2 
तोडौ भ्रष्टाचायको जारो,अव सशुासन य 
सभटृद्धको ऩारो । 

बीभ प्रसाद ऩौडेर आॉबधखोरा-04, स्माङजा 

3 
सदाचाय य सशुासनभखु्ख सेवा, भ्रष्टाचाय 
बनमन्त्रणभा टेवा । 

भबतसया चौरागाई शबुकाबरका-04, 
काबरकोट 

4 
भ गददान भ्रष्टाचाय,भ सहददन भ्रष्टाचाय,भेयो 
सॊकपऩ सदाचाय । 

वसन्तकुभाय आचामा तरुसीऩयु-07, दाङ 

5 
हाम्रो दाटमत्व य अबधकाय : सदाचाय य 
शून्म भ्रष्टाचाय । 

टवष्णयाज फेपफासे ख्शतगॊगा-10, अघााखाॉची 

6 
एउटारे होईन सफैरे बनौ, भ्रष्टाचाय भिु 
नऩेार फनाउॉ । 

ख्शवयाज फस्नेत काठभाण्डौ-10, 
काठभाण्डौ 

7 

नैबतकता, ईभानदारयता य ऩायदख्शाता ,स्वच्छ 
य भ्रष्टाचाय भिु सभाज आजको 
आवश्मकता । 

सॊग्राभ बसॊह धाबभ बसगास-02, फैतडी 

8 
सशासनप्रबतको ऐक्मफद्धता : भ्रष्टाचाय 
टवरुद्धको प्रबतफद्धता । 

सन्जम ढुॊगाना खाॉदफायी-03, सॊखवुासबा 

9 
फढाऔ ँ सशुासनमिु सॊस्कृबत : हटाऔ 
भ्रष्टाचायमिु भनोफखृ्त्त । 

सचुना आचामा फदु्धबभी-09, कटऩरवस्त ु

10 
सशुासन य सभटृद्धभा हाम्रो ध्मान : भ्रष्टाचाय 
बनमन्त्रणभा साझा अबबमान । 

सदुदऩ ऩनु जरजरा-09, ऩवात 
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2.6 "सशुासन सवार" टेबरबबजन कामािभ: 

आमोग य नेऩार टेबरबबजनको सहकामाभा  टेबरबबजन कामािभ "सशुासन सवार" हयेक भॊगरवाय 
साॉझ ७:२५ भा प्रशायण  हुॉदै आएको छ। उि शृ्रॊखराहरु आमोगको मटूु्यव च्मानरभा सभेत 
याख्खएको छ ।चार ुआबथाक वषाको मस तै्रभाबसक अवबधभा 13 वटा गयी मस अवबधसम्भ कुर 
39 बाग सशुासन सवार ख्शषाकको टेबरबबजन कामािभ प्रशायण बैसकेको छ । 

क. आमोगको अनसुन्धान तथा अबबमोजन कामाभा टवऻान प्रटवबधको उऩमोग 

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे आफ्नो अनसुन्धान तथा अबबमोजनको कामाराई 
वस्तऩुयक तथा वैऻाबनक फनाउने हेतरेु टवबबन्न टवऻान तथा प्रटवबधहरुको प्रमोग गदै 
आइयहेको छ । आमोगभा ऩोबरग्राप ऩयीऺण प्रमोगशारा, इख्ञ्जबनमरयङ्ग प्रमोगशारा साथै 
पयेख्न्सक पमाफ ऩबन सञ्चारनभा यहेको छ। 

 

 त्मस्तै आमोगभा अनसुन्धानको ख्शरख्शराभा झठुा वोरे नवोरेको ऩत्ता रगाउनको राबग 
गयीने ऩोबरग्राप ऩयीऺणको जम्भा ऩयीऺण सॊतमा 5 भध्म प्रमोगशाराफाट 3 जना झठु 
फोरेको, 1 जना झटु नफोरेको य ऩयीऺणको राबग असहभत 1 जना देख्खमो। त्मस्तै 
बडख्जटर पयेख्न्सक तपा  भोवाईर थान 2, Document Forensic थान 9 ऩयीऺण बएको 
छ। 

 आमोगफाट सम्ऩाददत कामाहरुराई सूचना प्रटवबधभा आधारयत वनाईएको छ । जस अन्तगात 
उजयुी प्राबप्त, छानटवन तथा अनसुन्धान , कामाारम सञ्चारन, सूचना सम्प्रेषण तथा अन्म 
कामाहरु ऩदाछन ् । मसरे आमोगको काभकायवाहीभा ऩायदशॉता , जवापदेहीता तथा 
प्रबावकायीता अबबफटृद्ध गना सहमोग ऩगु्दै आएको छ । 

आमोगको काभकायवाहीराई अझै तथमभा आधारयत य मथाथाऩयक फनाउन य आमोजनाहरुको 
गणुस्तय भाऩनको राबग आमोगको कामाारम तथा भातहतका सफै कामाारमभा सभेत Engineering 
Laboratory सञ्चारन गरयएको छ। आमोगभा ऩयीऺण गना सटकने नभूनाको ऩरयऺण आमोगकै 
Engineering Laboratory भा गरयएको य आमोगभा गना नसटकने ऩरयऺण अन्म सयकायी तथा गैय 
सयकायी बनकामभा Sampling गयी ऩयीऺणको राबग ऩठाउने गरयएको छ।मस तै्रभाबसक अवबधभा 
आमोजनाहरूभा स्थरगत अनगुभन/अध्ममन भापा त सॊकरन गयी पमाईएका टवबबन्न बनभााण 
साभाग्रीहरू सटहत आमोगभा यहेको Engineering Laboratory भा टवबबन्न 14 वटा 
आमोजनाहरुफाट सॊकबरत नभनुाको ऩयीऺण गरयएको छ।  

 


