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अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
टगालं, काठमाडौं । 

अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन 

 फागनु, २०७६  

 

यस अंकमा 

• आयोगको २९औ ंबाष्ट्रषाक स्थापना ददवस सम्पन् न  

• उजरु्ी दताा र् कार्बाहीको ष्ट्रववर्ण 

• र्ङ्गेहात कार्बाही तथा मदु्दा दायर् ष्ट्रववर्ण 

➢ २०७६ माघ देख्ख चैत्र सम्म र्ङ्गेहात पक्राउ पनेहरुको ष्ट्रववर्ण  

➢ २०७६ माघ देख्ख चैत्र सम्म दायर् मदु्दाहरुको ष्ट्रववर्ण 

➢ २०७६ माघ देख्ख चैत्र सम्म आयोगबाट पनुर्ावेदन ष्ट्रववर्ण 

• अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रमहरु  

➢ सनुसर्ी, इलाम, डोटी, धनकुटा, सप्तर्ी, अछाम, काभ्रपेलाञ् चोक, 

तसन्धपुाल्चोक ख्जल्लामा अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम सम्पन्न  

• ष्ट्रवद्यालय अनखु्शक्षण कायाक्रम सम्पन्न 
• आयोगबाट भएको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी अन्य कायाको 

ष्ट्रववर्ण 

• आम्दानी खचा तथा आतथाक कार्ोबार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण 

• अनसूुचीहरु 

  

 

 
 

 

 

 

 

   बषा १५ अंक ३                                                                                                                                             जेठ  , २०७७ 

 

 पतछल्लो ३ वषामा दायर् मदु्दाको  तलुनात्मक अवस्था 

सम्पादकीय 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट 
भ्रष् टाचार् तनयन्त्रण र् सशुासन प्रवर्द्ानका तनतमत्त 
भए गरे्का काम, हातसल भएका उपलब्धी तथा 
आयोगका गततष्ट्रवतधसमेत समेटी ष्ट्रवगत १५ बषा 
देख्ख चौमातसक रुपमा “अख्ततयार् वलेुष्ट्रटन” 
प्रकाशन हुुँदै आएको छ । यसै सन्दभामा 
यसलाई चाल ु आ.व. 2076/77 को प्रथम 
अङ्क देख्ख इ-वलेुष्ट्रटनको रुपमा प्रकाशन गना शरुु 
गरर्एकोमा दोस्रो अङ्कबाट तै्रमातसक रुपमा 
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तगात 
स्वतः प्रकाशन हनुपुने ष्ट्रवपयवस्तसुमेत यसै 
वलेुष्ट्रटनबाट प्रकाशन हनुेगर्ी आयोगको वेवसाइट 

www.ciaa.gov.np बाट प्रकाशन हनु थालेको 
कुर्ा सम्बख्न्धत सबैमा पनुः सहषा अनरु्ोध  

गदाछौ ।   

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 
सावाजतनक पद धार्ण गरे्को व्यख्िले भ्रष्टाचार् 
गर्ी अख्ततयार् दरुुपयोग गरे्को सम्बन्धमा 
अनसुन्धान गर्ी अदालतमा मदु्दा दायर् समेत गने 
ख्जम्मेवार्ीका साथ नेपालको संष्ट्रवधानवमोख्जम 
स्थापना भएको महत्वपूणा संवैधातनक अङ्ग हो । 
र्ाष्ट्रिय ष्ट्रवकास र् सावाजतनक सेवामा जनताको 
सहज एवं सर्ल पहुुँच हनुे गर्ी भ्रष् टाचार् 
न्यूनीकर्ण गने लक्ष्यकासाथ आफ्नो संवैधातनक 
ख्जम्मेवार्ी तनभाउन आयोग सदैव कष्ट्रटबर्द् र्हेको 
छ ।   

 

 

क्रमश... 
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सम्पादक समूह 

सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी    : अध्यक्ष 

सहसख्चव श्री प्रदीपकुमार् कोइर्ाला  : सदस्य 

उपसख्चव श्री गणेश बहादरु् अतधकार्ी  : सदस्य 

शाखा अतधकृत श्री र्ामहर्ी पाण्डे              : सदस्य 

तथाङ्क अतधकृत श्री प्रमे कुमार् ख्घतमरे्  : सदस्य 

जनसम्पका  तथा संचार् ष्ट्रवज्ञ श्री शर्द अतधकार्ी :सल्लाहकार् 

 

माननीय प्रमखु आयिु 

नवीनकुमार् ख्घतमरे् 

 

श्रीमान ्सख्चव 

सरेु्श अतधकार्ी 

 आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय आयिु 

डा. गणेशर्ाज जोशी 

 

माननीय आयिु 

डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङ 

 



सम्पादकीय 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट भ्रष् टाचार् तनयन्त्रण र् सशुासन प्रवर्द्ानका तनतमत्त भए 
गरे्का काम, हातसल भएका उपलख्ब्ध तथा आयोगका गततष्ट्रवतधसमेत समेटी ष्ट्रवगत १५ वषादेख्ख 
चौमातसक रूपमा “अख्ततयार् बलेुष्ट्रटन” प्रकाशन हुुँदै आएको छ । यसै सन्दभामा यसलाई चाल ु
आ.व. 2076/77 को प्रथम अङ्कदेख्ख इ-बलेुष्ट्रटनको रूपमा प्रकाशन गना सरुु गरर्एकोमा दोस्रो 
अङ्कबाट तै्रमातसक रूपमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तगात स्वतः प्रकाशन हनुपुने 
ष्ट्रवपयवस्तसुमेत यसै बलेुष्ट्रटनमाफा त आयोगको वेबसाइट www.ciaa.gov.np बाट प्रकाशन हनु 
थालेको कुर्ा सम्बख्न्धत सबैमा पनुः सहषा अनरु्ोध गदाछौं ।   

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, सावाजतनक पद धार्ण गरे्को व्यख्िले भ्रष्टाचार् गर्ी 
अख्ततयार् दरुुपयोग गरे्को सम्बन्धमा अनसुन्धान गर्ी अदालतमा मदु्दा दायर्समेत गने 
ख्जम्मेवार्ीका साथ नेपालको संष्ट्रवधानबमोख्जम स्थापना भएको महत्वपूणा संवैधातनक अङ्ग हो । 
र्ाष्ट्रिय ष्ट्रवकास र् सावाजतनक सेवामा जनताको सहज एवं सर्ल पहुुँच हनुे गर्ी भ्रष् टाचार् 
न्यूनीकर्ण गने लक्ष्यका साथ आफ्नो संवैधातनक ख्जम्मेवार्ी तनभाउन आयोग सदैव कष्ट्रटबर्द् 
र्हेको छ ।   

सन ्2019 को अन्त्यततर्बाट ष्ट्रवश्वभर् देखापरे्को कोतभड-19 को महामार्ी र् त्यससुँग जुुँध्न 
नेपाल सर्कार्ले ष्ट्रव.स. २०७६ चैत ११ गतेबाट देशभर् लागू हनुे गर्ी गरे्को बन्दाबन्दी 
(lockdown) को कार्ण आयोगको काया सम्पादनमा अचानक गत्यावर्ोध उत्पन्न भएको र् 
परर्णामस्वरूप चैत मष्ट्रहनाको उपलख्ब्ध अनपेख्क्षत रूपमा न्यून हनु गएबाट आयोगको यस 
तै्रमातसक अवतधको प्रगततसमेतमा प्रततकूल प्रभाव परे्को देख्खएको छ । यद्यष्ट्रप आयोगले 
बन्दाबन्दीको बीचमा पतन नेपाल सर्कार्को आदेशको प्रततकूल नहनुे गर्ी सामाख्जक भौततक दूर्ी 
र्ातदै र् स्वास््यसम्बन्धी सबै सतका ता अपनाउुँदै उजरु्ी तलने एवं अनसुन्धानसम्बन्धी कामहरू 
गर्ी नै र्हेको छ । 

यस आयोगमा चाल ुआतथाक वषा २०७६/७७ को तेस्रो तै्रमातसक अवतधमा मात्र 3,568 वटा 
उजरु्ी परे्को एवं चाल ुआ.व. को 9 मष्ट्रहनाको अवतधमा गत वषाको ख्जम्मेवार्ी सरर्आएको समेत 
जम्मा 22,002 वटा उजरु्ीमातथ छानतबन गनुापने अवस्था र्हेको र् सो मध्ये चैत मसान्तसम्म 
जम्मा 12,40७ वटा उजरु्ी फर्छ्यौट गर्ी जम्मा ९,595 वटा उजरु्ी फर्छ्यौट हनु बाुँकी 
र्हेको अवस्था छ ।  



यस आयोगबाट चाल ुआ.व. को यस तै्रमातसक अवतधमा ११४ वटा आर्ोपपत्र ष्ट्रवशेष अदालतमा 
दायर् गरर्एकोमा चैत मष्ट्रहनामा जम्मा १७ वटा आर्ोपपत्र दताा हनु सकेको र् 37 वटा रं्गेहात 
कार्बाही भएकोमा चैत मष्ट्रहनामा जम्मा ५ वटा त्यस्ता कार्बाही हनु सकेको त्यांक देख्खएको 
छ । यस अवतधमा अतभयोजनतफा  जम्मा ११४ वटा मदु्दामाफा त 381 जनालाई प्रततवादी बनाई 
तबगो रु. 86,04,12,336।- को मागदाबी तलइएको छ भने रं्गेहात कार्बाहीतफा  जम्मा 37 
वटा कार्बाहीबाट 5३ जनालाई तनयन्त्रणमा तलई जम्मा रु.४2,67,5००।- जफत भएको  
छ । 

यस तै्रमातसक अवतधमा आयोगले अख्ततयार् ददवसको रूपमा आफ्नो २९ औ ं स्थापना ददवस 
भव्यतापूवाक सम्पन्न गरे्को छ । सो अवसर्मा सम्माननीय र्ाष् रपतत श्रीमती ष्ट्रवद्यादेवी 
भण्डार्ीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा देशका र्ाजनीततक, आतथाक, सामाख्जक समदुायका 
लब्धप्रततख्ष् ठत व्यख्ित्वहरू उपख्स्थत भई आयोगलाई आफ्नो गन्तव्यमा दृढताका साथ लातगर्हन 
थप उत्साह प्रदान गनुाभएको तथयो ।   

यसका साथै आयोगले यस अवतधमा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणका लातग दण्डात्मक, तनर्ोधात्मक, 
प्रवर्द्ानात्मक तथा आयोगको संस्थागत सदुृढीकर्णका महत्वपूणा गततष्ट्रवतधहरू सम्पादन गरे्को  
छ । 

यसै अवतधमा आयोगले नेपालको संष्ट्रवधानद्वार्ा आयोगलाई प्राप् त ख्जम्मेवार्ी र् अतधकार् तथा 
नेपालले अन्तर्ााख्ष् रयस्तर्मा गरे्का प्रततबर्द्तासमेतलाई दृख्ष् टगत गर्ी अख्ततयार् दरुुपयोग र् 
भ्रष् टाचार् मातथको अनसुन्धानलाई फर्ाष्ट्रकलो बनाउने उदे्दश्यका साथ अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ (तेस्रो संशोधन) ष्ट्रवधेयक र् भ्रष् टाचार् तनवार्ण ऐन, २०५९ 
(पष्ट्रहलो संशोधन) ष्ट्रवधेयकको मस्यौदा गर्ी नेपाल सर्कार्समक्ष पठायो । यी दवैु ष्ट्रवधेयक हाल 
सम्मातनत संसद् मा ष्ट्रवचार्ाधीन र्हेका छन ्। 

अन्त्यमा, अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले गदै आएका कायाक्रमहरूमा प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गदै आउनहुनुे सबैप्रतत हाददाक आभार्सष्ट्रहत धन्यवाद अपाण गदाछौं। 
आफ्नो नख्जक भएगरे्का भ्रष् टाचार्जन्य घटना वा आफूले थाहा पाएका भ्रष् टाचार्सम्बन्धी 
सूचनाहरू सदाझैं आफूलाई पायक पने आयोगका कायाालयहरूमा जानकार्ी गर्ाउन र् असल 
नागरर्कको कताव्य तनवााह गना सबैमा अनरु्ोध गदाछौं । 
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अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत कायाको प्रगतत 

माघ - चैत, २०७६ 
 

१. उजरु्ी र् फर्छ्यौंटको अवस्था  

चाल ुआतथाक वषा २०७६/७७ को तेस्रो तै्रमातसक अवतधमा ३,५६८ वटा उजरु्ी परे्का छन।् 
गत आ.व. बाट ख्जम्मेवार्ी सरे्र् आएका र् यस आ.व. को दोस्रो तै्रमातसकसम्मको कुल उजरु्ी 
१८,४३४ समेतका आधार्मा यस अवतधमा कुल जम्मा २२,००२  वटा उजरु्ीमातथ छानतबन 
गनुापने अवस्था र्हेकोमा जम्मा १२,४०७ वटा उजरु्ी फर्छ्यौट गर्ी ९,५९५ वटा उजरु्ी 
फर्छ्यौट हनु बाुँकी र्हेको अवस्था छ । आयोगमा परे्का उजरु्ीको संतया हेदाा प्रततददन औसत 
८१ वटाका दर्ले उजरु्ी पने गरे्को देख्खन्छ। आयोगमा परे्को उजरु्ी संतया, सो उपर् आयोगले 
कार्बाही एवं फर्छ्यौट गर्ी फर्छ्यौट हनु बाुँकी उजरु्ीको संतयात्मक ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छ:- 

 

उजरु्ी फर्छ्यौट तथा बाुँकीको ष्ट्रववर्ण 

ष्ट्रववर्ण 

आ.व. 
२०७६/७७ 

मा 
उजरु्ी संतया 

फर्छ्यौंट 
जम्मा 
फर्छ्यौंट 

फर्छ्यौंट 
हनु बाुँकी 

ष्ट्रवस्ततृ 

अनसुन्धान 

 

आयोग 

बाट 

तामेली 
(सझुाव सष्ट्रहत 
तामेली समेत) 

आयोगका 
कायाालयहरूमा 

प्रषे्ट्रषत 

कार्बाहीका 
लातग अन्य 
कायाालयमा 

लेखी 
पठाएको 

अन्य 

उजरु्ीमा 
गातभएको   

गत वषाको अ.ल्या. 
उजरु्ी  

८५५८ ० ० ० ० ० ० ० 

प्रथम तै्रमातसकको  
प्रगतत 

५६५३ २९३ २,४०२ ५०९ ९९५ ४८० ४६७९  

असोज 
मसान्तसम्मको 
जम्मा 

१४२११ २९३ २,४०२ ५०९ ९९५ ४८० ४६७९ ९५३२ 

दोस्रो तै्रमातसकको  
प्रगतत 

४२२३ ३५७ २१०७ ४०७ ६६३ ४२४ ३९५८  

पसु 
मसान्तसम्मको 
जम्मा 

१८४३४ ६५० ४५०९ ९१६ १६५८ ९०४ ८६३७ ९७९७ 

तेस्रो तै्रमातसकको 
प्रगतत 

३५६८ २९४ २४२३ ३९२ ३७१ २९० ३७७०  

चैत 
मसान्तसम्मको 
जम्मा 

२२००२ ९४४ ६९३२ १३०८ २०२९ ११९४ १२४०७ ९५९५ 
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चाल ुआ.व. को ९ मष्ट्रहनाको उजरु्ी फर्छ्यौटको अवस्था वतृ्तख्चत्र  (Pie Chart) मा तनम्नानसुार् देख्खन्छ। 
 

 
 

२. भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणका लातग आयोगबाट भएका कायाहरू 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन‚ २०४८ ले आयोगको काम‚ कताव्य‚ अतधकार् र् 
कायाष्ट्रवतधको सम्बन्धमा छुटै्ट व्यवस्था गर्ी आयोगलाई भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणका लातग दण्डात्मक कायाका 
साथै तनर्ोधात्मक र् प्रवर्द्ानात्मक कायासमेत गने ख्जम्मेवार्ी प्रदान गरे्को छ । उि ऐन र् 
आयोगको चाल ु संस्थागत र्णनीततक योजनाअनसुार् आयोगले चाल ुआ.व. २०७६/७७ को तेस्रो 
तै्रमातसक अवतधमा सम्पादन गरे्का कायाहरूको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् प्रस्ततु गरर्एको छ ।  

 

२.१ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणमा आयोगबाट भएको दण्डात्मक कायाको ष्ट्रववर्णः- 

   क) मदु्दा दायर्ी 
चाल ु आ.व. २०७६/०७७ को तेस्रो तै्रमातसक अवतध माघदेख्ख चैत मसान्तसम्म आयोगले 
सम्मातनत ष्ट्रवशेष अदालतमा जम्मा ११4 वटा भ्रष्टाचार्सम्बन्धी मदु्दा दायर् गरे्को  

छ । जसको ष्ट्रववर्ण देहायबमोख्जम छः 
 

क्र.स. मदु्दाको ष्ट्रकतसम मष्ट्रहना जम्मा 
माघ फागनु चैत 

१ अकुत सम्पख्त्त 1 1 0 2 

२ आतथाक ष्ट्रहनातमना 6 17 0 23 

३ शैख्क्षक प्रमाणपत्र 7 17 9 33 

४ रं्गेहात आर्ोपपत्र 20 15 7 42 

५ अन्य आर्ोपपत्र 4 9 1 14 

जम्मा 38 59 17 114 
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यस तै्रमातसक अवतधमा दायर् भएका मदु्दाहरु मध्ये अकुत सम्पत्ती सम्बन्धी २ वटा (१.७५% ), आतथाक 
ष्ट्रहनातमना सम्बन्धी २३ वटा (२०.18% ), शैख्क्षक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३३ वटा (२८.९५%), रं्गेहात 
पत्राउ परे्का सम्बन्धी ४२ वटा (३६.8४% ) र् सो बाहेह अन्य १४ वटा (१२.२8% ) मदु्दाहरु 
र्हेको देख्खन्छ ।रु. १ कर्ोडभन्दा बढी र्कम ष्ट्रवगो दावी तलइएका ५ वटा मदु्दाहरु यसै अवतधमा दताा 
भएको छ । 

दायर् मदु्दाको  ष्ट्रकतसमको आधार्मा ३ मष्ट्रहनाको अवस्था तनम्नानसुार् देख्खन्छ :-  

 
 

आयोगले चाल ुआ.व. को यस तै्रमातसक अवतधमा ११४ वटा आर्ोपपत्रहरू ष्ट्रवशेष अदालतमा 
दायर् गरे्कोमा २०७५/७६ को सोही अवतधमा जम्मा ९१ वटा र् आ.व. २०७४/७५ को 
सोही अवतधमा जम्मा ३३ वटा आर्ोपपत्रहरू ष्ट्रवशेष अदालतमा दायर् भएका तथए । आयोगले 
पतछल्लो तीन वषामा ष्ट्रवशेष अदालतमा दायर् गरे्का मदु्दाहरूको तलुनात्मक ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् 
छ :-   
 

आयोगले ष्ट्रवशेष अदालतमा दायर् गरे्का मदु्दाहरूको ३ वषाको तलुनात्मक ष्ट्रववर्ण 

आर्ोपपत्र मष्ट्रहना जम्मा 

साउन भदौ असोज काख्त्तक मख्ससर् पसु माघ फागनु चैत वैशाख जेठ असार् 

२०७६/०७७ २९ ४९ ४० २० ३८ ५४ 38 59 17 
* * * * 

344 

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

२०७४/०७५ १५ १५ ९ १४ ११ १४ १० ९ ५ १९ ४२ ३० १९२ 
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मातथ प्रस्ततु ष्ट्रववर्णबाट आयोगले चाल ुआ.ब. 2076/77 को 9 मष्ट्रहनाको अवतधमा 
जम्मा 344 वटा आर्ोपपत्रहरु सम्मातनत ष्ट्रवशेष अदालतमा दायर् गरे्को देख्खन्छ । जब 
ष्ट्रक गत आ.ब. 2075/76 को सोही अवतधमा आयोगले दायर् गरे्को आर्ोपपत्रको संतया 
230 वटा र् आ.ब.  2074/75 को सोही अवतधमा दायर् गरे्को आर्ोपपत्रको संतया 
101 वटा र्हेको देख्खन्छ । सम्मातनत ष्ट्रवशेष अदातलमा दायर् भएको चाल ुआ.ब.को 
आर्ोपपत्रको यो संतया आ.ब. 2075/76 को भन्दा 114 र् आ.ब. 2074/75 को 
भन्दा 243 ले बढी हो ।  

 

 पतछल्लो ३ वषामा दायर् मदु्दाको  तलुनात्मक अवस्था  तनम्नानसुार् देख्खन्छ :-  

 
 

चाल ुआ.व. को यस तै्रमातसक अवतधमा ष्ट्रवशेष अदालतमा आर्ोपपत्र दायर् गरर्एका ११४ 
वटा मदु्दामा जम्मा ३8१ जनालाई प्रततवादी बनाई तबगो रु. 86,04,12,336।- को 
मागदाबी तलइएको  छ । साथै प्रततवादीहरूको ष्ट्रववर्ण हेदाा र्ाष् रसेवक कमाचार्ीको संतया 
२09 र् अन्यको संतया 172 देख्खन्छ। र्ािसेवक कमाचार्ीहरु मध्ये ष्ट्रवख्शष्ट शे्रणी सर्हका 
4 जना, र्ा.प.प्रथम शे्रणी सर्हका 5 जना तथा पूवा उप-प्रधानमन्त्री लगायतका 25 जना 
तनवााख्चत/मनोतनत पदातधकार्ीहरु एंव 9 जना ष्ट्रवचौतलयाहरु ष्ट्रवरुर्द् समेत आर्ोपपत्र दताा 
भएको देख्खन्छ ।    
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दायर् भएका मदु्दाका प्रततवादीहरूको दजाा र् पेसागत ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छ:- 

 

क्र.स. आर्ोपीहरू मष्ट्रहना जम्मा 
माघ फागनु चैत 

१ ष्ट्रवख्शष्ट शे्रणी वा सर्ह 3 1 0 4 

२ र्ा.प. प्रथम शे्रणी सर्ह 5 0 0 5 

३ र्ा.प. दद्वतीय शे्रणी सर्ह 18 20 2 40 

४ र्ा.प. ततृीय शे्रणी सर्ह 38 21 3 62 

५ र्ा.प.अनंष्ट्रकत कमाचार्ी 33 48 11 92 

६ शे्रणी ष्ट्रवहीन  2 2 2 6 

र्ाष् रसेवक कमाचार्ी जम्मा 99 92 18 209 
र्ािसेवक कमाचार्ी बाहेक अन्य  

७ तनवााख्चत/मनोनीत 
पदातधकार्ी 

11 13 1 25 

८ व्यवसायी/ष्ट्रवचौतलया 2 1 6 9 

९ अन्य  125 12 1 13८ 
अन्य जम्मा 138 26 8 172 

जम्मा 237 118 26 381 

 

यस अवतधमा ष्ट्रवशेष अदालतमा दायर् गरर्एका मदु्दाहरूको ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् र्हेको छ :- 

तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

११४ चैत ०९ ५५० 

१२/०७ 

वडाध्यक्ष श्रवण 
कुमार् यादव 

ख्जल्ला रुपन्देही 
समर्ीमाई 

गाउुँपातलका वडा 
नं. ५ 

जग्गाको चार् ष्ट्रकल्ला 
तसफारर्स गरर्ददने 
प्रयोजनका लातग 
सेवाग्राहीसुँग 

घसु/रर्सवत माग 

७०,००० रं्गेहात 

११३ चैत ०७ ५४८ 

१२/०४ 

खरर्दार् 
टेकबहादरु् 
शे्रष्ठ,लेखापढी 

व्यवसाय ततथार्ाज 
तगर्ी 

ख्जल्ला प्रशासन 
कायाालय, मोर्ङ 

सेवाग्राहीको नागरर्कता 
प्रमाण-पत्रमा भार्तीय 
सेनामा कायार्त र्हेको 
कागजात अनसुार् नाम 

र् जन्म तमतत 
सच्याउन घसु माग 

६,००,००० अन्य 

११२ चैत ०७ ५४१ 

१२/०३ 

इलेख्क्रतसयन 
शंकर् बहादरु् 

तामाङ 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, हेटौंडा 
ष्ट्रवतर्ण केन्र, 

हेटौंडा 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाण-पत्र 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1671
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1671
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1608
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1608
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1608
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1608
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1608
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1668
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1668
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1668
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1668
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1668
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1669
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1669
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1669
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

१११ चैत ०७ ५४० 

१२/०३ 

ख्शक्षक र्ाम 
नार्ायण यादव 

श्री माध्यतमक 
ष्ट्रवद्यालय, लगडी 
गददयानी, तसर्हा 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाण-पत्र 

१०० चैत ०७ ५४२ 

१२/०३ 

हेल्पर् लोकनाथ 
खनाल 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु ्
प्रातधकर्ण, तग्रड 
महाशाखा, 

चौकीटोल, हेटौंडा 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाण-पत्र 

१०९ चैत ०७ ५३९ 

१२/०३ 

ख्शक्षक ख्जतेन्र 
कुमार् झा 

सूयोदय उच्च 
माध्यतमक 

ष्ट्रवद्यालय, हमु्ला 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

१०८ चैत ०७ ५३७ 

१२/०३ 

सपुर्भाइजर् महन्थ 
मण्डल 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण जलेश्वर् 

महोत्तर्ी 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

१०७ चैत ०७ ५३८ 

१२/०३ 

ख्शक्षक नार्ायण 
शमाा 

श्री साझापरु् उच्च 
माध्यतमक 

ष्ट्रवद्यालय, मेघौली-
४, ख्चतवन 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

१०६ चैत ०७ ५४३ 

१२/०३ 

कायाालय सहयोगी 
हेलन गरुुङ 

भान ुनगर्पातलका, 
नगर् 

कायापातलकाको 
कायाालय 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

१०५ चैत ०७ ५४९ 

१२/०६ 

कायाालय सहयोगी 
महेन्र यादव 

उच्च सर्कार्ी 
वष्ट्रकल कायाालय, 

बटुवल 

ठगीसम्बन्धी मदु्दाको 
बन्दी प्रत्यक्षीकर्णमा 
सहजीकर्ण गरर्ददने 
प्रयोजनका लातग 
सेवाग्राहीसुँग 

घसु/रर्सवत माग 

१५,००० रं्गेहात 

१०४ चैत ०५ ५४७ 

१२/०४ 

प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृत 

कमलप्रसाद पौडेल 
र् टेख्क्नतसयन 

ख्चत्रबहादरु् के.सी. 

भेर्ीगंगा 
नगर्पातलका, सखेुत 

झोलङेु्ग पलु तनमााण 
काया सम्पन्न पश्चात 

भिुानीमा सहजीकर्ण 
गरर्ददने भन्दै 
सेवाग्राहीसुँग 

घसु/रर्सवत माग 

२,००,००० रं्गेहात 

१०३ चैत ०४ ५३३ 

१२/०३ 

प्रहर्ी सहायक 
तनर्ीक्षक बाबलुाल 
लामा, तबचौतलया 
र्ष्ट्रवन्र प्रजा, 
अशोक दास, 

गगनदेव महर्ा र् 
सरेु्न्र मण्डल 

महानगर्ीय प्रहर्ी 
वृत जनसेवा, 
काठमाडौं 

ष्ट्रहर्ासतमा र्हेका 
रुवेश महर्ालाई 
छुटाई ददन 

घसु/रर्सवत लेनदेन 

२,००,००० रं्गेहात 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1667
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1667
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1666
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1666
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1665
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1665
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1663
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1663
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1662
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1662
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1670
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1670
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1559
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1559
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1559
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1559
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1559
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1559
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1658
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1658
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1658
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1658
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1658
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1658
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1658
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

१०२ चैत ०४ ५२९ 

१२/०३ 

सभेक्षक 
यामबहादरु् खत्री, 

लेखापढी 
व्यवसायी प्रताप 

के.सी. एवं तनजकी 
श्रीमती शार्दा 
कुमार्ी के.सी. 

नापी कायाालय, 

बाुँके 

जग्गा हालसाष्ट्रवक 
गरर्ददएबापत 
सेवाग्राहीसुँग 

घसु/रर्सवत माग 

३५,००० रं्गेहात 

१०१ चैत ०४ ५२८ 

१२/०३ 

इलेख्क्रतसएन 
भेषबहादरु् पौडेल 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु ्
प्रातधकर्ण केन्रीय 
वका सप हेटौंडा 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाण-पत्र 

१०० चैत ०४ ५२७ 

१२/०३ 

तन. तडतभजन प्रमखु 
इ.सरेु्शर्ाज भट्ट 

जलस्रोत तथा 
तसंचाइ ष्ट्रवकास 

तडतभजन कायाालय, 

पाटन, बैतडी 

चमेतलयाखोला तटबन्ध 
तनयन्त्रण तनमााण 
योजनाको कामको 

सम्झौता गना आलटाल 
तथा ष्ट्रढलाससु्ती गर्ी 
हाल उि सम्झौता 

गरर्ददए बापत 
सेवाग्राहीसुँग 

घसु/रर्सवत माग 

१,००,००० रं्गेहात 

९९ चैत ०३ ५१९ 

११/२२ 

ख्शक्षक छोटेलाल 
ठाकुर् 

श्री र्ाम्चे आधार्भतू 
ष्ट्रवद्यालय मर्ाङ, 

म्याग्दी 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

९८ चैत ०२ ५२६ 

११/३० 

सव-इख्न्जतनयर् 
गणेश ठकुल्ला 

काठमाडौं 
महानगर्पातलका 
ष्ट्रवपद व्यवस्थापन 
ष्ट्रवभाग बबर्महल 

सेवाग्राहीसुँग घर् 
तनमााण सम्पन्न गर्ी 

दोस्रो र् तेस्रो 
ष्ट्रकस्ताको र्कम 
तनकासा गने 

प्रयोजनका लातग 
घसु/रर्सवत तलएको 

२०,००० रं्गेहात 

९७ फागनु 
३० 

५२२ 

११/२२ 

तत्कालीन 
इख्न्जतनयर् 

श्रीकृष्ण खनाल र् 
तत्कालीन सव-

इख्न्जतनयर् 
प्रमोदकुमार् उप्रतेी 

ख्जल्ला ख्शक्षा 
कायाालय म्याग्दी 

श्री सूया ज्योतत 
आधार्भतू ष्ट्रवद्यालयमा 

भवन तनमााणको 
क्रममा घसु तलएको 

७०,००० अन्य 

९६ फागनु 
३० 

५२५ 

११/३० 

रे्न्जर् 
(अतधकृतस्तर्) 

र्ाम अख्शष यादव 

ख्जल्ला महोत्तर्ी, 
जलेश्वर्नाथ सव-
तडतभजन वन 

कायाालय बखर्ी 
महोत्तर्ी 

पक्राउ परे्को 
काठसष्ट्रहतको रयाक्टर् 
तछटै्ट छातडददने भनी 
घसु ददन बाध्य बनाई 
घसु/रर्सवत तलएको 

१५,००० रं्गेहात 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1657
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1657
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1657
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1657
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1657
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1657
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1657
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1562
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1562
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1562
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1562
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1652
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1652
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1651
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1651
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1586
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1586
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1586
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1586
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1586
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1586
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1586
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1645
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1645
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1645
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1645
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1645
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1645
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1647
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1647
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1647
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1545
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1545
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1545
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1545
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1545
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

९५ फागनु 
२९ 

५२४ 

११/२९ 

वडा सख्चव 
(खरर्दार्) सशुील 

ठाकुर् 

ख्जल्ला धनषुा, 
धनौजी गाउुँपातलका 

२ नं. वडा 
कायाालय 

जन्म प्रमाख्णत 
तसफारर्स गरर्ददए 
बापत सेवाग्राहीसुँग 
घसु/रर्सवत तलएको 

२०,००० रं्गेहात 

९४ फागनु 
२७ 

५०६ 

११/२२ 

र्ाहत ख्शक्षक 
(प्रधानाध्यापक) 
कलापतत देवी 

अवस्थी 

श्री भतूमर्ाज 
प्राथतमक ष्ट्रवद्यालय 
बडम डडेल्धरु्ा 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

९३ फागनु 
२७ 

५१४ 

११/२२ 

सहायक वन 
अतधकृत 

कृष्णबहादरु् 
देवकोटा 

तडतभजन वन 
कायाालय नवलपरु्, 

नवलपर्ासी 
(बदाघाट ससु्ता 

पूवा) 

टेण्डर्को काठ उठाए 
बापत सेवाग्राहीसुँग 

पटक-पटक 
घसु/रर्सवत तलएको 

२,००,००० रं्गेहात 

९२ फागनु 
२३ 

५०७ 

११/२२ 

ख्शख्क्षका पवनदेवी 
यादव 

श्री यवुा प्राथतमक 
ष्ट्रवद्यालय, गोइठी 
ष्ट्रटकुतलया, महोत्तर्ी 

नक्क्ली अध्यापन पत्र 
र्हेको 

- नक्कली 

९१ फागनु 
२३ 

५०९ 

११/२२ 

ना.स.ु प्रमे तसंह 
काकी 

ख्जल्ला हलुाक 
कायाालय, कञ्चनपरु् 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाण-पत्र 

९० फागनु 
२३ 

५११ 

११/२२ 

इख्न्जतनयर् शेर् 
बहादरु् सनुार् 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण तसन्धलुी 

ष्ट्रवतर्ण केन्र 
बरु्द्नगर् तसन्धलुी 

कायाालय भवनको 
तला थप गने काया 
सम्पन्न पश्चात अख्न्तम 

तबल भिुानीको 
क्रममा सेवाग्राहीसुँग 
घसु/रर्सवत तलएको 

७५,००० रं्गेहात 

८९ फागनु 
२३ 

५१० 

११/२२ 

अतसस्टेन्ट सव-
इख्न्जतनयर् ष्ट्रवष्ण ु

कुमार् र्ाई 

भोजपरु् ख्जल्ला 
आमचोक 

गाउुँपातलका 

हायखुोला खानेपानी 
योजनाको तबल 

फर्फार्क गरर्ददने 
प्रयोजनका लातग घसु 

तलएको 

५,००० रं्गेहात 

८८ फागनु 
२३ 

५०८ 

११/२२ 

सशस्त्र प्रहर्ी 
तनर्ीक्षक खगेन्र 

चापागाईं 

सशस्त्र प्रहर्ी बल 
तब.ओ.पी. 

टांघनडुब्बा, झापा 

व्यापार् व्यवसायमा 
सहजीकर्ण गरर्ददने 
प्रयोजनका लातग 
घसु/रर्सवत माग 

गरे्को 

५०,००० अन्य 

८७ फागनु 
२२ 

५०४ 

११/२२ 

अध्यक्ष 
कृष्णबहादरु् 
के.सी. र् 

ख्जल्ला जाजर्कोट 
जनुीचाुँदे 

गाउुँपातलका 

ष्ट्रवतभन्न उपभोिा 
सतमततमाफा त भएको 
सडक तनमााणको काम 

८,००,००० रं्गेहात 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1643
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1643
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1643
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1615
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1615
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1615
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1615
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1641
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1641
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1641
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1641
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1573
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1573
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1573
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1573
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1639
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1639
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1638
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1638
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1637
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1637
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1576
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1576
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1576
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1576
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1576
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1576
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1583
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1583
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1583
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1583
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1583
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1635
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1635
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1635
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1633
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1633
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1633
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

प्रधानाध्यापक 
चन्रबहादरु् बस्नेत  

सम्पन्न पश्चात 
भिुानीका लातग 

सहजीकर्ण गरर्ददने 
भनी घसु तलएको 

८६ फागनु 
२२ 

४९५ 

११/१५ 

डा. नरे्श प्रताप 
के.सी.,वरर्ष्ठ 
जनस्वास््य 

प्रशासक जीवन 
कुमार् मल्ल, ष्ट्रपयन 
हरर्बहादरु् हमाल 

जनस्वास््य 
कायाालय, धाददङ 

ष्ट्रपयन हरर्बहादरु् 
हमाललाई ष्ट्रवशेष 

अदालतबाट 
भ्रष्टाचार्को कसरु्मा 
कार्बाही भए पतन 
हालसम्म कायार्त 
र्हेको सम्बन्धमा 

- अन्य 

८५ फागनु 
२२ 

५०५ 

११/२२ 

अध्यक्ष 
कृष्णबहादरु् 
के.सी. र् वडा 

अध्यक्ष र्ाजबहादरु् 
शाही 

ख्जल्ला जाजर्कोट 
जनुीचाुँदे 

गाउुँपातलका 

कतमसन ददनपुर् यो भनी 
धाकधम्कीसमेत ददई 
पटक-पटक नगद र् 
बैंक खातामा र्कम 
दाख्खला गना लगाई 
घसु/रर्सवत तलएको 

२५,५०,००० अन्य 

८४ फागनु 
२१ 

४९१ 

११/१५ 

ख्शक्षक कमला 
वाग्ले (कोइर्ाला) 

श्री कातलका 
प्राथतमक ष्ट्रवद्यालय 

तनहुुँ 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

८३ फागनु 
२१ 

४९२ 

११/१५ 

कायाालय सहयोगी 
डोमा शेपाा 

तत्रभवुन ष्ट्रवमानस्थल 
भन्सार् कायाालय 

तस्कर्ीमा संलग्न 
तभयतनामी र् 
कम्बोतडयन 

नागरर्कसुँग सांकेततक 
संवाद गर्ी सनु फाल्न 

लगाउने कायामा 
संलग्न भएको 

- अन्य 

८२ फागनु 
२१ 

४९० 

११/१५ 

प्रहर्ी नायब 
तनर्ीक्षक उत्तम 

काकी 

नेपाल प्रहर्ी शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

८१ फागनु 
२० 

४९७ 

११/१५ 

प्रधानाध्यापक 
गणेश 

दाहाल,इख्न्जतनयर् 
र्ाजेश कुमार् शमाा 
र् सव-इख्न्जतनयर् 
अनन्त दलुाल, 

ष्ट्रहर्ादेवी आधार्भतू 
ष्ट्रवद्यालय 

तसन्धपुाल्चोक 

शरु्द् खानेपानी तथा 
स्वच्छ ष्ट्रवद्यालय 

कायाक्रमका लातग प्राप्त 
र्कम ष्ट्रहनातमना गरे्को 

- आतथाक 
अतनयतमतता 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1633
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1633
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1630
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1630
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1629
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1629
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1628
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1628
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1628


14 
 

तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

अध्यक्ष प्रमेबहादरु् 
चापागाईं, प्रोपाइटर् 
प्रकाश दाहाल 

८० फागनु 
२० 

४९६ 

११/१५ 

कायाालय प्रमखु 
र्ामचन्र काफ्ले र् 
लेखा अतधकृत 
ध्रवुर्ाज गौतम, 

त.बैंक प्रबन्धक 
र्ाज ुप्रसाद 

ढकाल,कन्रक्सन
का अध्यक्ष 
ख्शवजी 

सापकोटा,प्रोपाइटर् 
बैकुण्ठ प्रसाद 
भण्डार्ी,प्रबन्ध 

तनदेशक धमार्ाज 
भण्डार्ी 

खानेपानी तथा 
सर्सफाइ तडतभजन 

कायाालय, 

नवलपर्ासी 

ठेक्काको सम्झौता र् 
मोतबलाइजेसन पेश्की 
ददई/तलई र्कम 
ष्ट्रहनातमना गरे्को 

२,०२,७३,००० आतथाक 
अतनयतमतता 

७९ फागनु 
२० 

४८८ 

११/१५ 

ख्शक्षक ददपक 
बाब ुअयााल 

श्री शाख्न्त ष्ट्रवद्यागहृ 
मा.ष्ट्रव. लैनचौर् 

काठमाडौं 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

७८ फागनु 
२० 

५०३ 

११/२० 

पूवा प्र.ना.म.तन. 
महेश ष्ट्रवक्रम 
शाह, लेखापाल 

प्र.ना.तन. 
ददपेन्रप्रसाद पनेरु 

तथा लेखा 
सहायक प्र.ह. 

केशव तसंह ऐर्ी, 
लेखा तनयन्त्रक त. 
लेखापाल सख्न्जव 

तबशंखे 

मध्य के्षत्रीय प्रहर्ी 
तातलम केन्र 

भर्तपरु् ख्चतवन 

प्रहर्ी जवानहरूको 
०७२ साल माघ र् 

फागनु मष्ट्रहनाको तलब 
भत्ता खचा लेखी नगद 
तनकाली खाई भ्रष्टाचार् 

गरे्को 

- आतथाक 
अतनयतमतता 

७७ फागनु 
२० 

४९४ 

११/१५ 

त. महाप्रबन्धक 
ख्शवहर्ी शे्रष्ठ र् 
खरर्द इकाई 

प्रमखु खड्ग बहादरु् 
ज्ञवाली 

साष्ट्रवक नेपाल खाद्य 
संस्थान हाल खाद्य 

व्यवस्था 

धान कुटान गने र्ाइस 
तमल जडान गने र् 
अन्य तनमााण काम 
गनुापनेमा सो नगर्ी 
आतथाक ष्ट्रहनातमना 

गरे्को 

- आतथाक 
अतनयतमतता 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1625
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1625
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1623
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1623
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1623
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1623
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1623
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

७६ फागनु 
२० 

४९३ 

११/१५ 

त.मालपोत 
अतधकृत दतधर्ाम 
गरु्ागाई, ना.स.ु 
मनोज ख्घतमरे्, 

खरर्दार् 
कृष्णप्रसाद नेपाल 

र् र्ामप्रसाद 
भट्टर्ाई, शाखा 
अतधकृत र्ाजेन्र 
तधमाल, अन्य 
पसु्कर्प्रसाद 

पोखरे्ल,र्त्नदेवी 
तलम्ब,ु गोष्ट्रवन्द 
कोइर्ाला 

भतूमसधुार् तथा 
मालपोत कायाालय 

सनुसर्ी 

कीते औठंाछाप लगाई 
अकै व्यख्िको नाममा 
जग्गा पास गरे्को 

- आतथाक 
अतनयतमतता 

७५ फागनु 
१९ 

४७४ 

११/०८ 

प्रबन्धसञ्चालक 
धमार्ाज 

अतधकार्ी,अध्यक्ष 
लक्ष्मीकान्त 
ढकाल,प्रबन्ध 

तनदेशक र्ामचन्र 
अतधकार्ी,महाशा
खा प्रमखु रे्वती 

र्मण 
ओझा,आतथाक 

महाशाखा प्रमखु 
महेशकुमार् पौडेल, 
शाखा अतधकृत 

तबन्द ुथापा, वरर्ष्ठ 
सहायक सरेु्न्रमान 
शे्रष्ठ,स्टोर्ष्ट्रकपर् 
धमेन्र कुमार् झा 

र्ाष्ट्रिय बीउ तबजन 
कम्पनी तलतमटेड 
केन्रीय कायाालय, 

काठमाडौं 

व्यापक अतनयतमतता 
गरे्को 

- आतथाक 
अतनयतमतता 

७४ फागनु 
१९ 

५०२ 

११/१९ 

इख्न्जतनयर् शकुदेव 
अतधकार्ी र् 

वडासदस्य कृष्ण 
बहादरु् अतधकार्ी 

ख्जल्ला तनहुुँ, भान ु
नगर्पातलका 

ष्ट्रवद्यालयको भवन 
तनमााण सम्पन्न गर्ी 

भिुानी 
तसफारर्स/कायासम्पन्न 

प्रततवेदन बनाई 
ददएबापत घसु तलएको 

७५,००० रं्गेहात 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1620
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1620
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1620
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1620
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1570
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1570
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1570
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1570
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1570
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1570
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

७३ फागनु 
१९ 

४८५ 

११/१५ 

ख्शख्क्षका दतु 
कुमार्ी गबुाजा 

श्री कातलका मा.ष्ट्रव. 
र्घगंुगा -१, 

ततप्ल्याङ म्याग्दी 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

७२ फागनु 
१८ 

४९९ 

११/१६ 

त.तस.तड.ई. सबुास 
बस्नेत,तडस्टीलर्ी 
प्रा.तल. का अध्यक्ष 

धनेन्र काकी 

सहर्ी ष्ट्रवकास तथा 
भवन तनमााण 

ष्ट्रवभाग तडतभजन 
कायाालय इलाम 

झापा ख्जल्लामा सडक 
ग्राभेलको काम गदाा 
तबल बनाई भिुानी 
गने प्रयोजनमा घसु 

तलएको 

३७,५०,००० अन्य 

७१ फागनु 
१८ 

५०१ 

११/१६ 

प्रहर्ी सहायक 
तनर्ीक्षक 
सूयाबहादरु् 
अतधकार्ी 

अस्थायी राष्ट्रफक 
प्रहर्ी पोष्ट 

र्ामनगर्, बटुवल 

ष्ट्रटप्पर् आवतजावतमा 
सहजीकर्ण गरर्ददने 
भनी घसु तलएको 

५,००० रं्गेहात 

७० फागनु 
१८ 

५०० 

११/१६ 

प्रहर्ी जवान 
छष्ट्रवलाल पोख्रले 

अस्थायी राष्ट्रफक 
प्रहर्ी पोष्ट, खैरे्नी 

रुपन्देही 

ष्ट्रटप्पर् आवतजावतमा 
सहजीकर्ण गरर्ददने 
भनी घसु तलएको 

३,००० रं्गेहात 

६९ फागनु 
१५ 

४७२ 

११/०८ 

तत्कालीन प्रहर्ी 
नायब तनर्ीक्षक 

ष्ट्रवष्णपु्रसाद दलाली 

नेपाल प्रहर्ी शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

६८ फागनु 
१५ 

४७० 

११/०८ 

तह-५ का नरे्न्र 
कुमार् आले मगर् 

साुँस्कृततक संस्थान 
जमल, काठमाडौं 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

६७ फागनु 
१५ 

४५९ 

११/०८ 

ख्शक्षक इन्रतसंह 
थापा 

श्री सर्स्वती 
माध्यतमक 

ष्ट्रवद्यालय, छोटी 
पतसाया, कन्चनपरु् 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

६६ फागनु 
१५ 

४७७ 

११/०८ 

अध्यक्ष कणा 
बहादरु् ष्ट्रवष्ट  

भीमदत्त 
नगर्पातलका-३ 

ख्स्थत साकेत धाम 
ष्ट्रवष्ण ुमख्न्दर् (ष्ट्रवष्ण ु
धाम) खडुष्ट्रकला 
तनमााण उपभोिा 

सतमतत 

मख्न्दर्मा खडुष्ट्रकला 
तनमााणको लातग पेश्की 

तलई हालसम्म 
फछयौट नगरे्को 

४,५०,००० आतथाक 
अतनयतमतता 

६५ फागनु 
१४ 

४६१ 

११/०८ 

पूवा अध्यक्ष 
बलबहादरु् 
कठायत 

सखेुत ख्जल्ला 
चौकुने गाउुँपातलका 
वडा नं. १ ख्स्थत 

कोटदर्बार् 
सामदुाष्ट्रयक वन 
उपभोिा समूह 

समूहको र्कम 
ष्ट्रहनातमना गरे्को 

७९,००० आतथाक 
अतनयतमतता 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1621
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1621
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1618
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1618
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1618
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1618
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1568
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1568
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1568
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1616
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1616
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1569
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1569
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1569
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1613
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1613
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1610
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1610
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1611
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1611
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1604
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1604
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1604
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

६४ फागनु 
१४ 

४८४ 

११/१३ 

ना.स.ु अहमद र्जा 
अन्सार्ी 

छोटी भन्सार् 
कायाालय, धनषुा 

नेपाल-भार्त सीमा 
बजार्बाट घर्ायसी 
सामानहरू ल्याउन 

सहज गर्ाइददन्छु भनी 
घसु तलएको 

१,५०,००० रं्गेहात 

६३ फागनु 
१४ 

४८३ 

११/१३ 

वडाध्यक्ष टेक ब. 
भण्डार्ी, वडा 
सदस्य भि 
बहादरु् शाही, 

ख्शक्षक घनश्याम 
भणडार्ी, दल 
बहादरु् तब.क.  

श्री ष्ट्रपपल चौतार्ा 
माध्यतमक ष्ट्रवद्यालय 

प्रश्नपत्रको गोपतनयता 
भंग गरे्को 

- अन्य 

६२ फागनु 
१३ 

४७९ 

११/११ 

प्र.ना.उ. कृष्ण 
बहादरु् कुुँ वर्, 

लेखापाल प्र.ना.तन. 
माधव चन्द 
ठकुर्ी, लेखा 
सहायक प्र.ह. 

टंकबहादरु् मल्ल 
एवं प्र.ज. सवार्ाज 

खत्री, लेखा 
तनयन्त्रक 

कायाालय हमु्लाका 
त.लेखापाल 

भिबहादरु् शाही 
र् भवानीप्रसाद 

अतधकार्ी, तनदेशक 
प्रमेकुमार् 
अतधकार्ी 

लेखापर्ीक्षक 
छत्रनाथ शमाा गैरे् 
र् संतगता फुयाल 

ख्जल्ला प्रहर्ी 
कायाालय हमु्ला 

सर्कार्ी र्कम 
ष्ट्रहनातमना र् 

हातननोक्सानी गरे्को 

१९,९५,०२९/०
६ 

आतथाक 
अतनयतमतता 

६१ फागनु 
१३ 

४८० 

११/११ 

प्र.ना.उ. तत्रलोक 
बहादरु् चन्द, 

लेखापाल प्र.ना.तन. 
माधव चन्द 
ठकुर्ी, लेखा 
सहायक प्र.ह. 

टंकबहादरु् मल्ल 
र् प्र.ज. सवार्ाज 

ख्जल्ला प्रहर्ी 
कायाालय हमु्ला 

सर्कार्ी र्कम 
ष्ट्रहनातमना र् 

हातननोक्सानी गरे्को 

३१,५९,५६०/४
४ 

आतथाक 
अतनयतमतता 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1605
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1605
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1606
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1606
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1606
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1606
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1606
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1606
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1606
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1526
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1526
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

खत्री,लेखा 
तनयन्त्रक 

कायाालय हमु्लाका 
त. लेखापाल 

भिबहादरु् शाही 

६० फागनु 
१३ 

४८२ 

११/१२ 

कम्प्यटुर् अतधकृत 
र्ामकुमार् 
अतधकार्ी 

आन्तरर्क र्ाजस्व 
कायाालय, भर्तपरु्, 

ख्चतवन 

ष्ट्रवद्यतुीय तबजक जार्ी 
गने अनमुतत-पत्र 
बनाई ददने भनी 
सेवाग्राहीसुँग घसु 

तलएको 

१०,००० रं्गेहात 

५९ फागनु 
१३ 

४६२ 

११/०८ 

तह-५ सपुर्भाइजर् 
(मेकातनकल) 

चक्रपाणी भट्टर्ाई 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, 

कातलगण्डकी ए 
जलष्ट्रवद्यतु 

आयोजना, स्यासजा 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

५८ फागनु 
१३ 

४६३ 

११/०८ 

नायब सबु्बा तगता 
अतधकार्ी 

बेंसीसहर् 
नगर्पातलका, 
नगर्पातलकाको 
कायाालय, गण्डकी 

प्रदेश 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

५७ फागनु 
१३ 

४५८ 

११/०८ 

(तह ५) पदमा 
कायार्त अंज ु
रं्ख्जतकार् 

सांस्कृततक संस्थान 
(र्ाष्ट्रिय नाचघर्), 
जमल, काठमाडौं 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्क्ली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

५६ फागनु 
१२ 

४८१ 

११/११ 

तन. कायाालय 
प्रमखु र्णबहादरु् 
कडायत र् नायब 
सबु्बा ख्शवर्ाज 

उपाध्याय 

ख्जल्ला हलुाक 
कायाालय बझाङ 

र्कम ष्ट्रहनातमना र् 
हातननोक्सानी गरे्को 

२,९४,८९,९७१
।६२ 

आतथाक 
अतनयतमतता 

५५ फागनु 
०७ 

४५६ 

११/०६ 

इख्न्जतनयर् ददतलप 
कुमार् साह 

घ्याङलेख 
गाउुँपातलका 

कायाालय तसन्धलुी 

ष्ट्रवतभन्न वडामा HT.LT 

तथा रान्सफमा 
जडानको ष्ट्रवद्यतुीकर्ण 
सम्बन्धी काया सम्पन्न 
गर्ी भिुानी तलने 
तसलतसलामा घसु 

तलएको 

२,३०,००० रं्गेहात 

५४ फागनु 
०७ 

४४८ 

११/०१ 

त. प्रहर्ी नायव 
तनर्ीक्षक मकुुन्द 
प्रसाद उपाध्याय 

(ढकाल) 

ख्जल्ला प्रहर्ी 
कायाालय 
ओखलढुङ्गा 

शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
नक्कली (झठु्ठा) र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1599
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1599
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1599
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1536
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1536
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1536
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1536
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1536
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1598
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1598
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1600
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1600
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1600
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1596
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1596
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1596
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1596
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1596
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1593
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1593
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1592
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

५३ फागनु 
०७ 

४५७ 

११/०७ 

प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृत यवुर्ाज 

पौडेल 

ख्जल्ला काठमाडौं, 
चन्रातगर्ी 

नगर्पातलका 

सूचना, संचार् तथा 
प्रसार्ण गने प्रयोजनका 
लातग सम्झौता गर्ी 
ष्ट्रवतनयोजन भएको 
र्कम मध्येबाट 

घसु/रर्सवत तलएको 

१,००,००० रं्गेहात 

५२ फागनु 
०७ 

४५५ 

११/०६ 

प्रहर्ी जवान 
र्ाजकुमार् यादव 

इलाका प्रहर्ी 
कायाालय सखु्खपरु् 

तसर्हा 

सेवाग्राहीसुँग घर्मा 
प्रयोग गरर्ने ननु, तेल 
र् ख्चनी लगायतका 
सामानहरू नेपाल-

भार्त सीमा बजार्बाट 
खरर्द गर्ी ल्याउन 
सहज गर्ाई ददन्छु 
भनी घसु/रर्सवत 

तलएको 

५,००० रं्गेहात 

५१ फागनु 
०६ 

४३४ 

११/०१ 

प्रधानाध्यापक 
ख्शवकुमार् साह र् 
सव-इख्न्जतनयर् 
ष्ट्रवकास झा 

नेपाने माध्यतमक 
ष्ट्रवद्यालय, 

तसर्ानचोक-१ 
गोर्खा 

सर्कार्ी र्कम 
अतनयतमतता गरे्को 

- आतथाक 
अतनयतमतता 

५० फागनु 
०६ 

४३६ 

११/०१ 

प्रधानाध्यापक 
ख्शवकुमार् साह 

नेपाने माध्यतमक 
ष्ट्रवद्यालय, 

तसर्ानचोक-१ 
गोर्खा 

सर्कार्ी र्कम 
अतनयतमतता गरे्को 

६,५०,००० आतथाक 
अतनयतमतता 

४९ फागनु 
०६ 

४३५ 

११/०१ 

प्रधानाध्यापक 
ख्शवकुमार् साह 

नेपाने माध्यतमक 
ष्ट्रवद्यालय, 

तसर्ानचोक-१ 
गोर्खा 

सर्कार्ी र्कम 
अतनयतमतता गरे्को 

३,५०,००० आतथाक 
अतनयतमतता 

४८ फागनु 
०५ 

४३३ 

११/०१ 

प्रधानाध्यापक 
ख्शवकुमार् साह र् 
सव-इख्न्जतनयर् 
ष्ट्रवकास झा 

नेपाने माध्यतमक 
ष्ट्रवद्यालय, 

तसर्ानचोक-१ 
गोर्खा 

सर्कार्ी र्कम 
अतनयतमतता गरे्को 

- आतथाक 
अतनयतमतता 

४७ फागनु 
०५ 

४५३ 

११/०१ 

तत्कालीन 
तडतभजन प्रमखु 

(तस.तड.ई.) ख्जतेन्र 
कुमार् चौधर्ी 

तडतभजन सडक 
कायाालय 

ष्ट्रवर्ाटनगर्, मोर्ङ 

पदीय मयाादा ष्ट्रवपर्ीत 
सडकका ष्ट्रवतभन्न 

आयोजनाहरूमा बसी 
ठेकेदार्हरूसुँग तमलेर् 
गैर्कानूनी सम्पख्त्त 
आजान गरे्को 

३,९९,४४,३४२ अकुत 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1591
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1591
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1588
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1588
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1587
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1587
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1584
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1584
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1584
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1584
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

४६ फागनु 
०५ 

४५४ 

११/०१ 

सव-इख्न्जतनयर् 
(कर्ार्) प्रकाश 

ततवार्ी 

र्ाष्ट्रिय पनुतनामााण 
प्रातधकर्ण शाखा 

भोजपरु् 

घर्तनमााण काया 
अख्न्तम चर्णमा 
पगुेपतछ अख्न्तम 

ष्ट्रकस्ता र्कमको लातग 
आवश्यक पने 

कागजात उपलब्ध 
गर्ाए बापत घसु 

तलएको 

६,००० रं्गेहात 

४५ फागनु 
०५ 

४३९ 

११/०१ 

तत्कालीन अध्यक्ष 
कृष्ण बहादरु् 

बोहर्ा 

केदारे्श्वर् उच्च 
माध्यतमक 

ष्ट्रवद्यालय, लाना, 
डोटी 

भवन तनमााण र् 
छात्रबखृ्त्तको र्कम 
ष्ट्रहनातमना गरे्को 

७,२९,९४६।४
१ 

आतथाक 
अतनयतमतता 

४४ फागनु 
०४ 

४३७ 

११/०१ 

प्रहर्ी सहायक 
तनर्ीक्षक उमेश 

के.सी. 

महानगर्ीय अपर्ाध 
महाशाखा टेकु 

अन्तगात कार्ागार् 
कायाालय, सनु्धार्ा 

जबर्जस्ती कर्णी 
मदु्दामा अदालतमा 
बकपत्रको समयमा 
पीतडतसमेतको बयान 
तमलाई ददने प्रयोजनाथा 
घसु/रर्सवत मागेको 

६०,००,००० अन्य 

४३ फागनु 
०४ 

४४५ 

११/०१ 

अतधकृत 
शातलकर्ाम खनाल 

नेपाल नागरर्क 
उड्डयन प्रातधकर्ण 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्कली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाण-पत्र 

४२ फागनु 
०४ 

४४६ 

११/०१ 

ख्शक्षक खेटर्ाज 
बर्ाल 

बालादेवी आधार्भतू 
ष्ट्रवद्यालय 
ओखलढंुगा 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्कली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

४१ फागनु 
०४ 

४४४ 

११/०१ 

सहायक चतथुा 
तहका कुवेर् 

प्रसाद उपाध्याय 

साझा प्रकाशन शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्कली 

र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

४० फागनु 
०२ 

४४२ 

११/०१ 

तस.तड.ई. ख्जतेन्र 
कुमार् चौधर्ी 

सडक तडतभजन 
कायाालय 
ष्ट्रवर्ाटनगर् 

बाटो तनमााण गने 
ष्ट्रवतभन्न स्वीकृत 

आयोजनाहरूको काम 
सरुु गदाा ददइने 
मोतबलाइजेसन 

र्कमबाट गैर्कानूनी 
तवर्ले कतमसनको 
नाममा घसु/रर्सवत 

तलएको 

३५,००,००० अन्य 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1582
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http://ciaa.gov.np/pressrelease/1581
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

३९ फागनु 
०२ 

४४० 

११/०१ 

वडा अध्यक्ष 
कैलाश थापा, 

त.प्रमखु 
प्रशासकीय 

अतधकृत तनर्न्जन 
पाख्ख्रन र् 
लेखापाल 

सरेु्न्रबहादरु् 
तततज,ुसव-
इख्न्जतनयर् 

तललबहादरु् पाण्डे, 
बाबलुाल जोशी र् 
दलबहादरु् शे्रष्ठ 

तसन्धपुाल्चोक 
ख्जल्ला, तलसंखपुाखर् 
गाउुँपातलका वडा 

नं. ६ 

पेट्कु खानेपानी 
आयोजनाका लातग 

तनकासा भएको र्कम 
ष्ट्रहनातमना गरे्को 

- आतथाक 
अतनयतमतता 

३८ माघ 
२४ 

४२९ 

१०/२३ 

कायाालय सहयोगी 
(कर्ार्) 

केशवकुमार् यादव 

ख्जल्ला प्रशासन 
कायाालय र्ाजष्ट्रवर्ाज 

सप्तर्ी 

अभर व्यवहार् मदु्दा 
पेशीमा र्ाखी टुङ्गाई 
ददने प्रयोजनका लातग 
सेवाग्राहीसुँग घसु 

तलएको 

४,००० रं्गेहात 

३७ माघ 
२४ 

४३२ 

१०/२३ 

अतधकृत सरेु्न्र 
प्रसाद भजु, पश ु
ख्चष्ट्रकत्सक डा. 

रूप नार्ायण शे्रष्ठ 
र् पशषु्ट्रवकास 
अतधकृत डा. 

सोहन गपु्ता, कृषक 
समूहका अध्यक्ष 
दगुाा प्रसाद खनाल 
र् समूहका सख्चव 
उमेश चौधर्ी, 

कन्सल्टेन्सीका ई. 
ष्ट्रववेककुमार् गपु्ता 

ख्जल्ला कष्ट्रपलबस्त ु
ख्शवर्ाज 

नगर्पातलका वडा 
नं. ११ 

बाख्रापालन 
कायाक्रमका लातग 
सर्कार्ी अनदुान 

र्कमको कुनै काम नै 
नगर्ी भिुानी 
ददए/तलएको 

- आतथाक 
अतनयतमतता 

३६ माघ 
२३ 

४२७ 

१०/२१ 

सभेक्षक र्ाम नरे्श 
पासवान 

नापी कायाालय, 

वीर्गञ्ज, पसाा 
सेवाग्राहीको जग्गा 

हालसातबक गर्ी नयाुँ 
पजुाा तमलाइददने भनी 

घसु तलएको 

७५,००० रं्गेहात 

३५ माघ 
२३ 

४३० 

१०/२३ 

कृष्ण मरु्ार्ी 
चौधर्ी र् 

तबजलुीको पोल र् 
लाइनको काम 
गने परुुषोत्तम 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्णको 

कायाालय कुलेश्वर् 

तबजलुीको पोल 
र्ाख्खददने तबषयमा 
सेवाग्राहीसुँग घसु 

तलएको 

२५,००० रं्गेहात 
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http://ciaa.gov.np/pressrelease/1565
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

दाहाल  

३४ माघ 
२३ 

४३१ 

१०/२३ 

सहायक वन 
अतधकृत पषु्पर्ाज 

शे्रष्ठ 

सैनामैना सव-
तडतभजन वन 

कायाालय रुपन्देही 

सेवाग्राहीसुँग काठ 
उपलब्ध गर्ाउन 

ष्ट्रफल्ड भेरर्ष्ट्रफकेशन 
गरर्ददएबापत 

५,००० रं्गेहात 

३३ माघ 
२३ 

४२८ 

१०/२२ 

तत्कालीन उप-
प्रधानमन्त्री सष्ट्रहत 

३ मन्त्री, ६ 
ष्ट्रवख्शष्ट शे्रणीका 
पदातधकार्ी, 

कमाचार्ीहरू र् 
अन्य 

व्यख्िहरूसष्ट्रहत१७
५ जना 

मालपोत कायाालय 
तडल्लीबजार् 

काठमाडौं, 
बालवुाटार्ख्स्थत 
लतलता तनवास 
क्याम्पतभत्रका 

सर्कार्ी, सावाजतनक 
जग्गा ष्ट्रहनातमना 

प्रकर्ण 

६४,७९,७८,००
० 

आतथाक 
अतनयतमतता 

३२ माघ 
२१ 

४२६ 

१०/२० 

तनतमत्त तडतभजन 
प्रमखु ष्ट्रवन्दा साह 
भने्न ष्ट्रवनोद साह 

सडक तडतभजन 
कायाालय, लहान 

तसर्हा 

सेवाग्राहीले गरे्को 
सडक तनमााण काया 
सम्पन्न भई अख्न्तम 
तबल भिुानीसमेतका 
काम गरर्ददएबापत 

३,००,००० रं्गेहात 

३१ माघ 
२१ 

४२५ 

१०/२० 

इख्न्जतनयर् 
नवीनकुमार् साह 
र् सव-इख्न्जतनयर् 
वीरे्न्रकुमार् साह 

सडक तडतभजन 
कायाालय, लहान 

तसर्हा 

सेवाग्राहीले गरे्को 
सडक तनमााण काया 
सम्पन्न भई अख्न्तम 
तबल भिुानीसमेतका 
काम गरर्ददएबापत 

१५,९६,००० रं्गेहात 

३० माघ 
२० 

४२४ 

१०/२० 

सभेक्षक 
ददनेशकुमार् साह 

मोर्ङ ख्जल्ला नापी 
कायाालय बेलवार्ी 

जग्गाको ष्ट्रफल्ड चेक 
गर्ी तसमाना यष्ट्रकन 
गनाका लातग ष्ट्रफल्ड 

चेकजाुँच गने 
तसलतसलामा घसु 

तलएको 

७,००० रं्गेहात 

२९ माघ 
२० 

४२१ 

१०/१६ 

प्रमखु ख्जल्ला 
अतधकार्ी उप-

सख्चव खगेन्रप्रसाद 
रर्जाल 

ख्जल्ला प्रशासन 
कायाालय दोलखा 

आफ्नो के्षत्रातधकार् 
तभत्रका मदु्दाका 
अतभयिुहरूलाई 
धर्ौटीमा रर्हा गना 

तनजहरूसुँग 
घसु/रर्सवत तलई 
भ्रष्टाचार्जन्य काया 

गरे्को 

३५,००० अन्य 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1565
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1564
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1564
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1564
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1522
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1522
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1522
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http://ciaa.gov.np/pressrelease/1555
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

२८ माघ 
२० 

४२३ 

१०/१६ 

प्रमखु ख्जल्ला 
अतधकार्ी उप-

सख्चव खगेन्रप्रसाद 
रर्जाल 

ख्जल्ला प्रशासन 
कायाालय दोलखा 

भ्रमणआदेश र् दैतनक 
तथा भ्रमण खचाको 
तबलमा स्वीकृत गने 

अतधकार्ी 
पदातधकार्ीको 

दस्तखतसमेत नगर्ी 
तथा अनगुमन नगई 
गएको भनी भ्रमण 
भत्तासमेत बझुेको 

७७,६०० आतथाक 
अतनयतमतता 

२७ माघ 
२० 

४२२ 

१०/१६ 

प्रमखु ख्जल्ला 
अतधकार्ी उप-

सख्चव खगेन्रप्रसाद 
रर्जाल 

ख्जल्ला प्रशासन 
कायाालय दोलखा 

आफ्नो के्षत्रातधकार् 
तभत्रका मदु्दाका 
अतभयिुहरूलाई 
धर्ौटीमा रर्हा गना 

तनजहरूसुँग 
घसु/रर्सवत तलई 
भ्रष्टाचार्जन्य काया 

गरे्को 

९०,००० अन्य 

२६ माघ 
२० 

४२० 

१०/१६ 

प्रमखु ख्जल्ला 
अतधकार्ी उप-

सख्चव खगेन्रप्रसाद 
रर्जाल 

ख्जल्ला प्रशासन 
कायाालय दोलखा 

आफ्नो के्षत्रातधकार् 
तभत्रका मदु्दाका 
अतभयिुहरूलाई 
धर्ौटीमा रर्हा गना 

तनजहरूसुँग 
घसु/रर्सवत तलई 
भ्रष्टाचार्जन्य काया 

गरे्को 

५०,००० अन्य 

२५ माघ 
२० 

४१९ 

१०/१६ 

प्रमखु ख्जल्ला 
अतधकार्ी उप-

सख्चव खगेन्रप्रसाद 
रर्जाल 

ख्जल्ला प्रशासन 
कायाालय दोलखा 

आफ्नो के्षत्रातधकार् 
तभत्रका मदु्दाका 
अतभयिुहरूलाई 
धर्ौटीमा रर्हा गना 

तनजहरूसुँग 
घसु/रर्सवत तलई 
भ्रष्टाचार्जन्य काया 

गरे्को 

४,००,००० अन्य 

२४ माघ 
१७ 

४१७ 

१०/१६ 

खरर्दार् नेत्रबहादरु् 
चौधर्ी (थारु) 

भतूमसधुार् तथा 
मालपोत कायाालय 

नवलपर्ासी 
(बदााघाट-ससु्ता 

पख्श्चम) 

मोही जग्गा बाुँडफाुँड 
गरर्ददने प्रयोजनको 

लातग 

४०,००० रं्गेहात 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1554
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http://ciaa.gov.np/pressrelease/1552
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

२३ माघ 
१७ 

४१८ 

१०/१६ 

प्रहर्ी जवान 
लोगबहादरु् खड्का 

महानगर्ीय राष्ट्रफक 
प्रहर्ी प्रभाग 
कोटेश्वर् 

कोटेश्वर् चोकमा 
डु्यटीमा र्हेको बखत 

मोटर्साइकल 
चालकको सवार्ी 
चालक अनमुततपत्र 
तनयन्त्रणमा तलई घसु 

माग 

२,००० रं्गेहात 

२२ माघ 
१७ 

४०२ 

१०/१३ 

ख्शक्षक श्रीप्रसाद 
पौडेल 

श्री ख्शव माध्यतमक 
ष्ट्रवद्यालय केशवटार् 

तनहुुँ 

सेवा प्रवेश तथा 
बढुवाको तसलतसलामा 
पेश गरे्को शैख्क्षक 
योग्यताको प्रमाणपत्र 

नक्कली र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

२१ माघ 
१६ 

४०५ 

१०/१३ 

पूवा प्रहर्ी सहायक 
तनर्ीक्षक 

धीरे्न्रकुमार् शाही 

नेपाल प्रहर्ी नक्कली शैख्क्षक 
योग्यताको प्रमाणपत्र 

पेस गर्ी प्रहर्ी 
सहायक तनर्ीक्षकमा 
बढुवा भई सर्कार्ी 

सषु्ट्रवधा तथा लाभसमेत 
तलएको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

२० माघ 
१६ 

४०४ 

१०/१३ 

तत्कालीन खरर्दार् 
तनमालाकुमार्ी 

के.सी. 

ख्जल्ला हलुाक 
कायाालय, बाुँके 

नक्कली शैख्क्षक 
योग्यताको प्रमाणपत्र 
पेस गर्ी खरर्दार् 

पदमा बढुवा भई लाभ 
सषु्ट्रवधासमेत तलएको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

१९ माघ 
१६ 

३९७ 

१०/१३ 

प्राष्ट्रवतधक अतधकृत 
जयनार्ायण प्रसाद 

साह 

नेपाल टेतलकम नक्कली प्रमाणपत्रको 
आधार्मा ष्ट्रवतभन्न 

सषु्ट्रवधा भोग गरर्र्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

१८ माघ 
१६ 

३९८ 

१०/१३ 

ख्शक्षक शार्दा 
अतधकार्ी 
(लातमछाने) 

श्री कुमार्ी 
आधार्भतू ष्ट्रवद्यालय 
शकु्लागण्डकी, तनहुुँ 

शैख्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र नक्कली पसे 
गर्ी तनयखु्ि तलई सेवा 

सषु्ट्रवधा तलएको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

१७ माघ 
१६ 

४०० 

१०/१३ 

तत्कालीन 
प्र.तन.अरुणकुमार् 

शाह 

नेपाल प्रहर्ी नक्कली शैख्क्षक 
योग्यताको प्रमाणपत्र 

पेस गर्ी प्रहर्ी 
तनर्ीक्षकमा बढुवा भई 
जातगर् खाइर्हेको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1546
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1546
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1548
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1548
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http://ciaa.gov.np/pressrelease/1543
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

१६ माघ 
१६ 

३९९ 

१०/१३ 

कायाालय सहयोगी 
र्ाजेन्र 

बस्नेत,श्रीमती 
सीता बस्नेत  ̧आमा 
टुकुकुमार्ी बस्नेत 
र् भततजा कृपा 

बस्नेत 

मालपोत कायाालय 
चाबष्ट्रहल 

गैर्कानूनी रूपमा 
सम्पख्त्त आजान गर्ी 
अस्वाभाष्ट्रवक उच्च 

जीवनयापन गरर्र्हेको 

८,९८,५८,६१३ अकुत 
सम्पख्त्त 

१५ माघ 
१४ 

३९३ 

१०/१३ 

प्रमखु प्रशासक 
नार्ायण चौधर्ी र् 
उप-प्रशासक 
जयप्रसाद रे्ग्मी 

गठुी संस्थान 
तत्रपरेु्श्वर्, काठमाडौं 

गठुीको जग्गा गठुीमा 
नै दताा गर्ी ददने 

प्रयोजनाथा सेवाग्राहीसुँग 
घसु तलएको 

८,००,००० रं्गेहात 

१४ माघ 
१४ 

३९६ 

१०/१३ 

तत्कालीन ख्शक्षक 
उदयर्ाज यादव 

सष्ट्रहद स्मार्क 
माध्यतमक 

ष्ट्रवद्यालय, कम्दी ७ 
पदमपरु्, बाुँके 

नक्कली शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र पेस गर्ी 
तनयखु्ि तलएको 

- शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

१३ माघ 
१४ 

३९४ 

१०/१३ 

लेखा अतधकृत 
ष्ट्रवष्णहुरर् पडुासैनी 

पूवााधार् ष्ट्रवकास 
कायाालय ३ नं. 
प्रदेश लतलतपरु् 

सडक तनमााणका लातग 
टेन्डर् सम्झौता 
बमोख्जमको 

मोतबलाइजेसन पेश्की 
उपलब्ध गर्ाउने 
क्रममा घसु माग 

२२,००० रं्गेहात 

१२ माघ 
१२ 

३९२ 

१०/१२ 

सहायक वन 
अतधकृत 

आनन्दप्रसाद साह 

बबई सव-तडतभजन 
वन कायाालय 

बददाया 

सेवाग्राहीको तनजी 
आवादी जग्गाको 
काठको नापजाुँच 
लगत तयार् गर्ी 

तडतभजन वन कायाालय 
गलुरर्यामा तबमाको 
आदेश तसफारर्स गर्ी 

ददएबापत 

१०,००० रं्गेहात 

११ माघ 
१० 

३९१ 

१०/०९ 

खरर्दार् लतलता 
र्ोकाया 

भतूमसधुार् तथा 
मालपोत कायाालय, 

महेन्रनगर् 
कन्चनपरु् 

जग्गा पास गरर्ददने र् 
पास हनु नसके र्कम 
ष्ट्रफताा गर्ाई ददन्छु 
भनी आलटाल तथा 
ष्ट्रढलाससु्ती गर्ी उि 
काम गरर्ददए बापत 
घसु र्कम माग 

१,५०,००० रं्गेहात 
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

१० माघ ९ ३८८ 

१०/०७ 

सशस्त्र प्र.तन.अमतृ 
थापा र् सशस्त्र 
प्र.ज. शख्शत 

नार्ायण ष्ट्रवश्वास 

सशस्त्र प्रहर्ी बल 
ष्ट्रव.ओ.पी. बखर्ी 

मोर्ङ 

भार्तबाट प्याज 
ल्याउने कायामा 

सहजीकर्ण गरर्ददने 
प्रयोजनका लातग 
सेवाग्राहीसुँग घसु 

र्कम माग 

५,५०० रं्गेहात 

९ माघ ८ ३८८ 

१०/०७ 

नायब सबु्बा 
र्ामेश्वर् कुइुँकेल र् 

लेखापढी 
व्यवसायी श्रीर्ाम 

सापकोटा 

मालपोत कायाालय 
साुँख,ु काठमाडौं 

दृष्ट्रष्ट बन्दकको तलखत 
पास गरे् बापत 

घसु/रर्सवत तलंदै ददंदै 
गदाा 

५५,००० रं्गेहात 

८ माघ ८ ३८९ 

१०/०७ 

अम्बेया खातनु ख्जल्ला पसाा, 
वीर्गन्ज 

महानगर्पातलका 
वडा नं. २ 
छपकैया 

भन्सार् छली ल्याएका 
सामानहरू छुटाइददने 

कामका लातग 
र्ािसेवक प्रहर्ी 

कमाचार्ीलाई प्रभाव 
पाना घसु ददएको 

२८,००० रं्गेहात 

७ माघ ७ ३८७ 

१०/०७ 

प्रहर्ी हवल्दार् 
र्ाज ुशे्रष्ठ 

इलाका प्रहर्ी 
कायाालय, उलााबार्ी 

मोर्ङ 

व्यवसाय संचालनमा 
सहज गरर्ददने भनी 

घसु/रर्सवत माग गर्ी 
तलएको 

८,००० रं्गेहात 

६ माघ ५ ३८६ 

१०/०३ 

सशस्त्र प्रहर्ी 
सहायक हवल्दार् 

वीरे्न्रप्रसाद 
चौधर्ी 

ष्ट्रवष्णपुरु्ा सशस्त्र 
प्रहर्ी बेसक्याम्प, 

रुपन्देही 

घर्ायसी मालसामान 
ओसार्पसार्मा 

सहजीकर्ण गरर्ददने 
भनी घसु/रर्सवत माग 

६,००० रं्गेहात 

५ माघ ५ ३७२ 

०९/२४ 

त.सब-इख्न्जतनयर् 
थमन योगी र् 
अतसस्टेन्ट सब-

इख्न्जतनयर् 
तोर्णबहादरु् ष्ट्रवष्ट 
तथा सडक तनमााण 

आयोजनाका 
अध्यक्ष 

तडम्बर्बहादरु् 
कामी, कोषाध्यक्ष 
कणाबहादरु् ष्ट्रव.क. 
र् सख्चव अतनता 

ष्ट्रव.क. एवं 
वडाध्यक्ष 

बागचौर् नगर् 
कायापातलकाको 
कायाालय, सल्यान 

सडक तनमााणमा बढी 
भिुानी तलई नेपाल 

सर्कार्लाई गैर्कानूनी 
हातन परु् याएको 

७७,७७५।२२ आतथाक 
अतनयतमतता 
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. मदु्दाको 
ष्ट्रकतसम 

घनश्याम शमाा 

४ माघ ३ ३८५ 

१०/०२ 

लेखा अतधकृत 
र्मेश काकी 

पशसेुवा ष्ट्रवभाग 
हरर्हर्भवन, 

लतलतपरु् 

सूचना प्रकाख्शत गर्ी 
तनयमानसुार् भिुानी 
तलई सकेपश्चात उि 
तबल र्कम भिुानी 

गरर्ददए बापत 
घसु/रर्सवत माग 

८,५०० रं्गेहात 

३ माघ ३ ३८४ 

१०/०२ 

नायव सबु्बा 
बषु्ट्रर्द्प्रकाश न्यौपाने 
र् लेखापाल ष्ट्रवनोद 

शमाा 

ख्जल्ला 
अदालत,रुपन्देही 

ष्ट्रकते मदु्दाको 
अनसुन्धानको क्रममा 
धर्ौटीमा र्ाखेको 
र्कम ष्ट्रफताा तलन 

गएका सेवाग्राहीलाई 
काम तछटो गरर्ददने 

भनी घसु/रर्सवत माग 

२,००० रं्गेहात 

२ माघ १ ३७८ 

०९/२४ 

त.कायाालय प्रमखु 
तसतनयर् तडतभजनल 

इख्न्जतनयर् 
र्ाजकुमार् गोइत 
र् पूवा सासंद 

ष्ट्रवश्वर्नाथ प्रसाद 
यादव, ना.स.ु 

भागवत यादव, त. 
र्ाजपा केन्रीय 

सदस्य हरर्नार्ायण 
मण्डल, 

वीरे्न्रकुमार् 
मण्डल र् 

कृष्णकुमार् यादव 

पूवााधार् ष्ट्रवकास 
कायाालय, तसर्हा 

सडक ग्राभेल गना 
ष्ट्रकते व्यख्ि खडा गर्ी 
उपभोिा सतमतत गठन 
गर्ी पूवााधार् ष्ट्रवकास 
कायाालय, तसर्हासुँग 
सम्झौता गरे्को 

२५,००,००० आतथाक 
अतनयतमतता 

१ माघ १ ३७५ 

०९/२४ 

अध्यक्ष कहर्तसंह 
नेपाली 

साजगोठेर्ी 
सामदुाष्ट्रयक वन 

उपभोिा 
सतमतत,सखेुत 
भेर्ीगंगा 

नगर्पातलका 

वन हेर्ाललुाई 
पारर्श्रतमक बापत 
र्कम उपलब्ध 

गर्ाउुँदा नक्कली तबल 
भर्पाई गर्ी र्कम 
ष्ट्रहनातमना गरे्को 

२,१६,५०० आतथाक 
अतनयतमतता 
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ख) रं्गेहात कार्बाही (ख्स्टङ अपरे्सन) 
आयोगबाट चाल ुआ.व. को यस तेस्रो तै्रमातसक अवतधमा भएका जम्मा ३7 वटा रं्गेहात 
कार्बाहीबाट  ५२ जनालाई तनयन्त्रणमा तलई जम्मा रु. ४2,67,5००।- जफत भएको  
छ । यस्तो र्कम अख्घल्लो आ. व. को सोही अवतधमा  रु. ४६,29,0००।-  र्हेको  
तथयो । यस अष्ट्रवतधमा  गत आ. व.मा ३१ वटा र्ङ्गेहात कार्बाही भएकोमा यस आ. व. मा 
यस्तो कार्बाही ३७ वटा भएको हो ।आयोगबाट गरर्एका र्ङ्गेहात कार्बाहीको तलुनात्मक 
ष्ट्रववर्ण देहायअनसुार् छः 

  

मष्ट्रहना वा अवतध २०७६/०७७ २०७५/०७६ 

दोस्रो तै्रमातसक अवतधसम्मको जम्मा ११5 62 

माघ 16 9 
फागनु 16 9 
चैत 5 13 

तेस्रो तै्रमातसक अवतधको जम्मा 37 31 
 

पतछल्लो २ वषाको तेस्रो तै्रमातसकमा भएको र्ङ्गेहात कार्बाहीको अवस्था तनम्नानसुार् देख्खन्छ :-  

 

 

 

चाल ु आ.व. को यस तै्रमातसक अवतधमा जम्मा 37 वटा रं्गेहात कार्बाहीबाट तनयन्त्रणमा 
तलइएका ५३ जना व्यख्िहरूको ष्ट्रववर्ण हेदाा ३8 जना र्ाष् रसेवक कमाचार्ीहरू र् 15 जना 
कमाचार्ी बाहेकका अन्य व्यख्ि र्हेको देख्खन्छ। आयोगद्वार्ा गरर्एको रं्गेहात कार्बाहीको 
क्रममा तनयन्त्रणमा तलइएका व्यख्िहरूको दजाागत एवं पेसागत ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः- 
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क्र.स. भ्रष्टाचार् गदाागदै रं्गेहात 
पक्राउ पनेहरू 

मष्ट्रहना जम्मा 
माघ फागनु चैत 

१ ष्ट्रवख्शष्ट शे्रणी वा सर्ह 0 0 0 0 

२ र्ा.प. प्रथम शे्रणी सर्ह 0 0 0 0 

३ र्ा.प. दद्वतीय शे्रणी सर्ह 1 1 2 4 

४ र्ा.प. ततृीय शे्रणी सर्ह 6 4 3 13 

५ र्ा.प.अनंष्ट्रकत कमाचार्ी 6 8 2 16 

६ शे्रणी ष्ट्रवहीन  2 3 0 5 

र्ाष् रसेवक कमाचार्ी जम्मा 15 16 7 38 
र्ािसेवक कमाचार्ी बाहेक अन्य  

७ तनवााख्चत/मनोनीत 
पदातधकार्ी 

2 1 1 4 

८ व्यवसायी/ष्ट्रवचौतलया 1 1 2 4 

९ अन्य 3 3 1 7 

अन्य जम्मा 6 5 4 15 
जम्मा 21 21 11 53 

 

यस अवतधमा आयोगद्वार्ा गरर्एको रं्गेहात कार्बाहीको क्रममा तनयन्त्रणमा तलइएका 
व्यख्िहरूको ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् छ । 

तस.नं. पक्राउ 
तमतत 

आर्ोपी व्यख्ि आर्ोपी व्यख्िको 
कायाालय 

आर्ोप र्कम रु. पक्राउ 
गने 

कायाालय 

३७. चैत 
०९ 

वडा सदस्य र्ाम ष्ट्रवश्वास 
मखु्खया र् तनर्गनु पासवान 

(दसुाद) 

यमनुामाई 
गाउुँपातलका वडा 
नं. ३, र्ौतहट 

नेपाली नागरर्कताको 
प्रमाणपत्रको प्रतततलष्ट्रप 

तसफारर्सको लातग सहज गर्ाई 
ददन्छु भनी घसु/रर्सवत माग 

१३,००० बददावास 

३६. चैत 
०६ 

शे्रस्तेदार् लोकनाथ 
पर्ाजलुी 

ख्जल्ला अदालत, 

कास्की 
अदालतमा ष्ट्रवचार्ाधीन मदु्दामा 
तनयन्त्रणमा तलएको गाडी 

छुटाई ददन ेप्रयोजनका लातग 
ष्ट्रवतभन् न बहानामा घसु/रर्सवत 

माग 

३०,००० पोखर्ा 

३५. चैत 
०५ 

प्रधानाध्यापक महेन्र 
महतो 

श्री जनता 
माध्यतमक 
ष्ट्रवद्यालय 

नकटाख्जझ, धनषुा 

SEE पर्ीक्षाको र्ख्जिेसन फार्म 
नभरे्कोले फार्म भर्ी प्रवेश 
पत्र ददने भनी अतभभावकले 

प्रवेश पत्र तलन जाुँदा 
घसु/रर्सवत माग 

२,००० बददावास 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1672
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तस.नं. पक्राउ 
तमतत 

आर्ोपी व्यख्ि आर्ोपी व्यख्िको 
कायाालय 

आर्ोप र्कम रु. पक्राउ 
गने 

कायाालय 

३४. चैत०३ इलेख्क्रकल सपुर्भाइजर् 
कैलाश प्रसाद दाहाल 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण 

र्त्नपाका  ष्ट्रवतर्ण 
केन्र 

तमटर् जडानको लातग 
घसु/रर्सवत माग 

२०,००० टंगाल 

३३. चैत 
०१ 

नापी अतधकृत सर्ोज शे्रष्ठ, 

सभेक्षक तीथार्ाज भण्डार्ी, 
सभेक्षक थानेश्वर् चौधर्ी, 
मालपोत कायाालय भैर्हवा, 
रुपन्देहीका ना.स.ु धमार्ाज 

पन्थी र् लेखापढी 
व्यवसायी जीवन शमाा, 

मततयार् र्ाजकुमार् अयााल 

नापी कायाालय, 

भैर्हवा रुपन्देही 
जग्गाको ष्ट्रकत्ताकाट र् नामसार्ी 

गने काममा सहजीकर्ण 
गरर्ददने प्रयोजनका लातग 

१७,००,०
०० 

बटुवल 

३२. फागनु 
३० 

दोभाषे (कर्ार्) ष्ट्रवश्वनाथ 
कुमी (चौधर्ी) 

ख्जल्ला अदालत 
कष्ट्रपलबस्त ु

ठगी मदु्दामा सहजीकर्ण 
गरर्ददने प्रयोजनका लातग 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 

तलएको 

२,००,००
० 

टंगाल 

३१. फागनु 
३० 

नायव सबु्बा सूया 
अतधकार्ी,लेखापढी 

व्यवसायी कान्छोनार्ायण 
शे्रष्ठ 

मालपोत कायाालय 
धाददङ 

र्ख्जिेसन पास गने क्रममा 
लेखापढी व्यवसायी माफा त 

सर्ोकार्वालासुँग घसु/रर्सवत 
तलएको 

५,००० टंगाल 

३०. फागनु 
३० 

तडतभजन वन अतधकृत 
(दशौं तह) सन्तमाया शे्रष्ठ 

तडतभजन वन 
कायाालय दोलखा 

काठ व्यापार् गने 
व्यापार्ीहरूसुँग घसु/रर्सवत 
र्कम उठाई सर्कार्ी गाडीमा 
दोलखाबाट काठमाडौं आउुँदै 
गरे्को अवस्थामा तनयन्त्रणमा 

२,०३,५०
० 

टंगाल 

२९. फागनु 
२९ 

नायब सबु्बा डोर् प्रसाद 
पन्थी, लेखापर्ीक्षक 

र्ामचन्र शे्रष्ठ 

कम्पनी 
र्ख्जष्टार्को 
कायाालय 
तत्रपरेु्श्वर् 
काठमाडौं 

अतभलेख अद्यावतधक गने 
प्रयोजनका लातग आउन े

अख्ततयार्वाला व्यख्िहरूबाट 
काम सहज गरर्ददए बापत 

घसु/रर्सवत तलएको 

५,००० टंगाल 

२८. फागनु 
२१ 

नायब सबु्बा ददपक सवेुदी  मालपोत कायाालय 
लेखनाथ, कास्की 

सेवाग्राहीको नाममा दताा र्हेको 
जग्गा र्ोक्का गने काया 

सहजीकर्ण गरर्ददन ेभनी 
घसु/रर्सवत तलएको 

३,००० पोखर्ा 
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तस.नं. पक्राउ 
तमतत 

आर्ोपी व्यख्ि आर्ोपी व्यख्िको 
कायाालय 

आर्ोप र्कम रु. पक्राउ 
गने 

कायाालय 

२७. फागनु 
१६ 

खरर्दार् सशुील ठाकुर् ख्जल्ला धनषुा, 
धनौजी 

गाउुँपातलका वडा 
नं. २ 

जन्म प्रमाख्णत तसफारर्स 
गरर्ददए बापत सेवाग्राहीसुँग 

घसु/रर्सवत तलएको 

२०,००० बददावास 

२६. फागनु 
१५ 

प्र.अ. नगेन्र बहादरु् तसंह  ख्जल्ला दैलेख 
नौमलेु 

गाउुँपातलका वडा 
नं. १ ख्स्थत श्री 
भैर्व मा.ष्ट्रव. 

नौमलेु 

ख्शक्षकको चौमातसक तलब र् 
दशैं खचा बापतको र्कम 

उपलब्ध गर्ाउने प्रयोजनका 
लातग घसु तलएको 

३०,००० सखेुत 

२५. फागनु 
१४ 

वडा अध्यक्ष श्रवण कुमार् 
यादव 

ख्जल्ला रुपन्देही 
समर्ीमाई 

गाउुँपातलका वडा 
नं. ५ 

जग्गाको चार् ष्ट्रकल्ला तसफारर्स 
गरर्ददने प्रयोजनका लातग घसु 

तलएको 

७०,००० बटुवल 

२४. फागनु 
१४ 

कायाालय सहयोगी महेन्र 
यादव 

उच्च सर्कार्ी 
वष्ट्रकल कायाालय, 

बटुवलका 
कायाालय 

ठगीसम्बन्धी मदु्दाको बन्दी 
प्रत्यक्षीकर्णमा सहजीकर्ण 
गरर्ददने प्रयोजनका लातग 
सेवाग्राहीसुँग घसु तलएको 

१५,००० बटुवल 

२३. फागनु 
१२ 

सव-इख्न्जतनयर् नवलेस 
कुमार् र्ौतनयार् 

र्ाष्ट्रिय पनुतनामााण 
प्रातधकर्ण 

अन्तगात ख्जल्ला 
कास्की मादी 

गाउुँपातलका वडा 
नं. ९ 

सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 
बापत रु. ४०,५००।– 

(चालीस हजार् पाुँच सय) 
तलएको ष्ट्रवषयमा 

- पोखर्ा 

२२. फागनु 
०९ 

टेख्क्नतसयन ख्चत्र बहादरु् 
के.सी.  

भेर्ीगंगा 
नगर्पातलका, 

सखेुतमा कायार्त 
खानेपानी तथा 
सर्सफाइ 

झोलङु्गे पलु तनमााण काया 
सम्पन्न पश्चात भिुानीमा 
सहजीकर्ण गरर्ददन ेभन्दै 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 

तलएको 

२,००,००
० 

सखेुत 

२१. फागनु 
०७ 

प्रमखु इख्न्जतनयर् सरेु्शर्ाज 
भट्ट 

जलस्रोत तथा 
तसंचाइ ष्ट्रवकास 

तडतभजन 
कायाालय, पाटन 

बैतडी 

चमेतलया खोला तटबन्ध 
तनयन्त्रण तनमााण योजनाको 

कामको सम्झौता गना आलटाल 
तथा ष्ट्रढलाससु्ती गर्ी हाल उि 

सम्झौता गरर्ददए बापत 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 

तलएको 

२,००,००
० 

कन्चनपरु् 
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तस.नं. पक्राउ 
तमतत 

आर्ोपी व्यख्ि आर्ोपी व्यख्िको 
कायाालय 

आर्ोप र्कम रु. पक्राउ 
गने 

कायाालय 

२०. फागनु 
०५ 

सव-इख्न्जतनयर् गणेश 
ठकुल्ला 

ष्ट्रवपद व्यवस्थापन 
ष्ट्रवभाग 

का.म.न.पा. 
काठमाडौं 

भकूम्प पीतडतले घर् तनमााण 
सम्पन्न गर्ी दोस्रो र् तेस्रो 

ष्ट्रकस्ताको र्कम तनकासा गने 
प्रयोजनका लातग घसु/रर्सवत 

तलएको 

२०,००० टंगाल 

१९. फागनु 
०५ 

सव-इख्न्जतनयर् (कर्ार्) 
ष्ट्रवष्णकुुमार् र्ाई 

भोजपरु् ख्जल्ला 
आमचोक 
गाउुँपातलका 

हायखुोला खानेपानी योजनाको 
तबल फर्फार्क गरर्ददन े

प्रयोजनका लातग सेवाग्राहीसुँग 
घसु/रर्सवत तलएको 

५,००० इटहर्ी 

१८. फागनु 
०२ 

सहायक प्रबन्धक (केन्र 
प्रमखु) इख्न्जतनयर् (८औ ं
तह) शेर् बहादरु् सनुार् र् 

सवार्ी चालक टेक 
बहादरु् खडका 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रतधकर्ण, ष्ट्रवद्यतु 
ष्ट्रवतर्ण केन्र, 

तसन्धलुी 

कायाालय भवनको तला थप 
गने काया सम्पन्न पश्चात 

अख्न्तम तबल भिुानीको क्रममा 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 

तलएको 

७५,००० बददावास 

१७. फागनु 
०१ 

सहायक वन अख्घकृत 
(तनतमत्त कायाालय प्रमखु) 
कृष्ण बहादरु् देवकोटा र् 
कायाालय सहयोगी (कर्ार्) 

प्रमोदकुमार् तेली 

तडतभजन वन 
कायाालय, 

नवलपर्ासी 
(बदाघाट ससु्ता 

पूवा) 

टेण्डर्को काठ उठाए बापत 
सेवाग्राहीसुँग पटक-पटक 

घसु/रर्सवत माग 

२,००,००
० 

बटुवल 

१६. माघ 
२७ 

वडा सदस्य कृष्णबहादरु् 
अतधकार्ी र् इख्न्जतनयर् 

सकुदेव अतधकार्ी 

ख्जल्ला तनहुुँ, भान ु
नगर्पातलका वडा 

नं. १३ 

भवन तनमााण सम्पन्न गर्ी 
भिुानी तसफारर्स/कायासम्पन्न 
प्रततवेदन बनाई ददएबापत 

घसु/रर्सवत माग 

७५,००० पोखर्ा 

१५. माघ 
२६ 

प्रहर्ी जवान छतबलाल 
पोख्रले 

अस्थायी राष्ट्रफक 
प्रहर्ी पोष्ट, खैरे्नी 

रुपन्देही 

ष्ट्रटप्पर् आवत जावतमा 
सहजीकर्ण गरर्ददन ेभनी 
सेवाग्राहीसुँग पटक-पटक 

घसु/रर्सवत माग 

३,००० बटुवल 

१४. माघ 
२६ 

प्रहर्ी सहायक तनर्ीक्षक 
सूयाबहादरु् अतधकार्ी 

राष्ट्रफक प्रहर्ी 
पोष्ट र्ामनगर्, 

बटुवल, रुपन्देही 

ष्ट्रटप्पर् आवत जावतमा 
सहजीकर्ण गरर्ददन ेभनी 
सेवाग्राहीसुँग पटक-पटक 

घसु/रर्सवत माग 

५,००० बटुवल 

१३. माघ 
२२ 

सभेक्षक यामबहादरु् खत्री 
र् लेखापढी गने प्रताप 

के.सी. 

नापी कायाालय, 

बाुँके 

हालसाष्ट्रवक तभडाउन ेकाम 
बापत सेवाग्राहीसुँग 

घसु/रर्सवत माग गरे्को 

३५,००० नेपालगञ्ज 
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तस.नं. पक्राउ 
तमतत 

आर्ोपी व्यख्ि आर्ोपी व्यख्िको 
कायाालय 

आर्ोप र्कम रु. पक्राउ 
गने 

कायाालय 

१२. माघ 
२१ 

नायब सबु्बा अहमद र्जा 
अन्सार्ी 

जनकपरु् भन्सार् 
कायाालय, धनषुा 

नेपाल-भार्त सीमा बजार्बाट 
घर्ायसी सामानहरू ल्याउन 
सहज गर्ाइददन्छु भनी 

सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत माग 
गरे्को 

१,५०,००
० 

बददावास 

११. माघ 
२० 

प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत 
यवुर्ाज पौडेल र् सवार्ी 
चालक संख्चत दलुाल 

ख्जल्ला काठमाडौं, 
चन्रातगर्ी 

नगर्पातलका 

चन्रातगर्ी नगर्पातलकाको 
सूचना, संचार् तथा प्रसार्ण गने 
प्रयोजनका लातग सम्झौता गर्ी 

ष्ट्रवतनयोजन भएको र्कम 
मध्येबाट घसु/रर्सवत माग 

गरे्को 

१,००,००
० 

टंगाल 

१०. माघ 
२० 

अतधकृत (छैठौं तह) 
ख्शवलाल पौडेल र् 

सेवाग्राही दीपक खततवडा 

काठमाडौं ख्जल्ला 
ख्स्थत यातायात 
व्यवस्था सेवा 
कायाालय, सानो 
भर् याङ स्वयम्भ ु

सवार्ी कर् र् प्रदूषणबापतको 
र्कम ततने क्रममा घसु/रर्सवत 

ददएको/तलएको 

१३,००० टंगाल 

९. माघ 
१६ 

रे्न्जर् (अतधकृतस्तर्) र्ाम 
अख्शष यादव 

जलेश्वर्नाथ सव-
तडतभजन वन 

कायाालय, बखर्ी, 
महोत्तर्ी 

ख्जल्ला महोत्तर्ी एकडार्ा 
गाउुँपातलका वडा नं. २ को 
तसफारर्ससष्ट्रहत घर्ायसी ख्चर्ान 
काठ लोड गरे्को रयाक्टर् 

तनयन्त्रणमा तलई ष्ट्रवतभन्न बहाना 
बनाई सेवाग्राहीसुँग 
घसु/रर्सवत माग 

१५,००० बददावास 

८. माघ 
१४ 

कम्प्यटुर् अतधकृत 
र्ामकुमार् अतधकार्ी 

आन्तरर्क र्ाजस्व 
कायाालय, भर्तपरु्, 

ख्चतवन 

ष्ट्रवद्यतुीय तबजक जार्ी गने 
अनमुतत पत्र बनाई ददने भनी 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत माग 

१०,००० हेटौंडा 

७. माघ 
११ 

इख्न्जतनयर् ददलीपकुमार् 
साह 

घ्याङलेख 
गाउुँपातलका, गाउुँ 
कायापातलकाको 

कायाालय तसन्धलुी 

ष्ट्रवद्यतुीकर्णसम्बन्धी काया 
सम्पन्न गर्ी भिुानी तलने 

तसलतसलामा 

- बददावास 

६. माघ 
११ 

अध्यक्ष कृष्ण बहादरु् 
के.सी.  

जनुीचाुँदे 
गाउुँपातलका 
जाजर्कोट 

सडक तनमााणको काम सम्पन्न 
पश्चात भिुानीका लातग 
सहजीकर्ण गरर्ददन ेभनी 

८,००,००
० 

सखेुत 
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तस.नं. पक्राउ 
तमतत 

आर्ोपी व्यख्ि आर्ोपी व्यख्िको 
कायाालय 

आर्ोप र्कम रु. पक्राउ 
गने 

कायाालय 

५. माघ 
१० 

सव-इख्न्जतनयर् (कर्ार्) 
प्रकाश ततवार्ी 

र्ाष्ट्रिय पनुतनामााण 
प्रातधकर्ण शाखा 

भोजपरु् 

भकूम्प पीतडतको पनुतनातमात 
घर्को तनमााण सम्पन्न रर्पोट 

बनाई ददए बापत 

६,००० इटहर्ी 

३. माघ 
१० 

ज्यालादार्ी कृष्ण मरु्ार्ी 
चौधर्ी, तबजलुीको पोल 
साने परुुषोत्तम दाहाल 

का.म.न.पा. 
काठमाडौंख्स्थत 
नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण 

कुलेश्वर् ष्ट्रवद्यतु 
ष्ट्रवतर्ण केन्र 

तबजलुीको पोल र्ाख्खददन े
ष्ट्रवषयमा सेवाग्राहीसुँग 
घसु/रर्सवत तलएको 

२५,००० टंगाल 

३. माघ 
०९ 

कायाालय सहयोगी (कर्ार्) 
केशव कुमार् यादव 

ख्जल्ला प्रशासन 
कायाालय सप्तर्ी 

अभर व्यवहार् मदु्दा पेशीमा 
र्ाखी टुङ्गाई ददन ेप्रयोजनका 

लातग सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 
तलएको 

४,००० इटहर्ी 

२. माघ 
०८ 

प्रहर्ी जवान र्ाजकुमार् 
यादव 

इलाका प्रहर्ी 
कायाालय सखु्खपरु् 

तसर्हा 

घर्मा प्रयोग गरर्न ेननु, तेल र् 
ख्चनी लगायतका सामानहरू 
नेपाल-भार्त सीमा बजार्बाट 

खरर्द गर्ी ल्याउन सहज गर्ाई 
ददन्छु भनी 

५,००० बददावास 

१. माघ 
०८ 

सहायक वन अतधकृत 
पषु्पर्ाज शे्रष्ठ 

सैनामैना सव-
तडतभजन वन 

कायाालय रुपन्देही 

काठ उपलब्ध गर्ाउन 
भेरर्ष्ट्रफकेसन तसफारर्स गरर्ददए 

बापत घसु तलएको 

५,००० बटुवल 

 

ग. दायर् मदु्दाको फैसला र् आयोगबाट पनुर्ावेदन : 
यस तै्रमातसक अवतधमा सम्मातनत ष्ट्रवशेष अदालतबाट ३२ वटा मदु्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा 
भ्रष् टाचार्तफा को २६ वटा र् नक् कली प्रमाणपत्रतफा को ६ वटा र्हेको अवस्था छ । 
सम्मातनत ष्ट्रवशेष अदालतबाट आयोगमा चाल ुआ.व. को हालसम्मको ९ मष्ट्रहनाको अवतधमा 
जम्मा ८५ वटा फैसला प्राप्त भएकोमा भ्रष् टाचार्तफा का ५६ र् नक् कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र 
तफा को २९ वटा र्हेको अवस्था  छ । यस अवतधमा आयोगको तफा बाट सम्मातनत सवोच्च 
अदालतमा ९ वटा मदु्दामा पनुर्ावेदन तनवेदन दताा गर्ाइएको अवस्था छ । 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1531
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1531
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1529
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1529
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1529
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1528
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1528
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1523
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1523
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1522
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1522
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२.२ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणमा आयोगबाट भएको तनर्ोधात्मक कायाको ष्ट्रववर्ण : 
भ्रष्टाचार्जन्य कायाको उजरु्ीउपर् गरर्ने अनसुन्धान र् अतभयोजनको दण्डात्मक कायाले मात्र 
अपेख्क्षत रूपमा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण हनु नसक्न े हुुँदा भ्रष्टाचार् हनुै नददने तनर्ोधात्मक 
कायाहरू र् भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द् सचेतना फैलाउने प्रवर्द्ानात्मक कायाहरूलाई आयोगले तनर्न्तर्ता 
ददएको छ । 

 

भ्रष् टाचार् तनयन्त्रणको तनर्ोधात्मक र्णनीतत अन्तगात आयोगले भ्रष्टाचार्को जोख्खमपूणा क्षेत्र 
तथा ष्ट्रवद्यमान पर्द्ततका कमजोर्ी र् भ्रष्टाचार्का प्रमखु कार्णहरूको पष्ट्रहचानमा जोड 
ददएको छ । 

  

स्थानीयस्तर्मा हनुे भ्रष् टाचार् न्यूनीकर्ण र् तनर्ोधका लातग सम्बख्न्धत प्रमखु ख्जल्ला 
अतधकार्ीहरूलाई अतधकार् प्रत्यायोजन गरर्एको छ । तनजहरूले  अतनयतमतता र् 
भ्रष् टाचार्का ष्ट्रवषयमा परे्का उजरु्ीहरूका सम्बन्धमा प्रार्ख्म्भक छानतबन गर्ी तामेलीमा 
र्ात न वा ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान गना सम्बख्न्धत कागजातसष्ट्रहत आधार् र् कार्णसमेत खलुाई 
आयोगको सम्बख्न्धत कायाालय माफा त आयोग समक्ष पठाउन ुपने गर्ी व्यवस्था गरर्एको 
छ ।   

 
स्थानीय तहका उजरु्ीहरू एकमषु्ठ रूपमा स्थानीय तहमै गएर् हेनाका लातग ष्ट्रवशेष टोली 
परर्चालन गरर्एको छ । यसबाट भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द्को छानतबन, अनसुन्धान तथा 
तहष्ट्रककातलाई परर्णाममखुी बनाउन सहज भएको छ ।   

 
सावाजतनक तनकायहरूमा काया संचालन कायाष्ट्रवतध (Standard Operational Procedures) तयार् 
गना लगाउने र् कायासम्पादन ददग्दशान, कायाष्ट्रवतध वा ष्ट्रवतनयम बनाई कायासम्पादनलाई 
सर्लीकर्ण गना लगाउने ष्ट्रवषयमा पतन आयोगले सझुावहरू ददंदै आएको  छ ।  

 

आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द् नागरर्क समाजसुँग सहकाया अतभवषृ्ट्रर्द् गने उदे्दश्यले प्रत्येक 
प्रदेशका २/२ वटा गर्ी १४ ख्जल्लामा भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द्को नागरर्क तनगर्ानी संस्था (Citizen 

Jury) गठन गर्ी भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द्को अतभयानमा नागरर्क समाजको सहभातगता बढाउन सरुु 
गरे्को छ । भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द् अन्तर्तनकाय समन्वय वषृ्ट्रर्द् गने उदे्दश्यले आयोग र् सम्पख्त्त 
शरु्द्ीकर्ण अनसुन्धान ष्ट्रवभागबीच भएको समझदार्ी अनसुार्का कायाहरू सरुु भएका  
छन ्।  
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यस अवतधमा नेपाल सर्कार्का ष्ट्रवतभन्न तनकयहरूलाई आयोगले प्रषे्ट्रषत गरे्का सझुावहरू 
तनम्नानसुार् छन ्:- 

क. रुग्ण ठेक्काहरूको  व्यवस्थापन सम्बन्धमा   

यस अवतधमा आयोगबाट सावाजतनक खरर्द तथा ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन तथा 
ष्ट्रवश् लेषण गरे्पतछ एक वषाको अवतधमा सम्बख्न्धत मन्त्रालय/ष्ट्रवभागहरूसुँग समस्या 
समाधानका लातग पटक पटक अन्तर्ष्ट्रक्रया, छलफल तथा सहजीकर्णसमेत भएको सन्दभामा 
त्यस्ता रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूको कायाान्वयनमा भए गरे्को प्रगततसमेतको बारे्मा अध्ययन 
ष्ट्रवश् लेषण गर्ी “रुग्ण ठेक्काको  व्यवस्थापन अध्ययन  तथा  ष्ट्रवश्लषेण  प्रततवेदन, २०७६ (रुग्ण 
ठेक्काको अध्ययन तथा ष्ट्रवश् लेषण, २०७५ को दोस्रो भागका रूपमा रुग्ण ठेक्काहरूको 
मौजदुा अवस्थाको ष्ट्रववर्ण समेत समावेश गरर्एको अद्यावतधक प्रततवेदन)” सम्बख्न्धत सबैको 
जानकार्ीका लातग प्रकाख्शत गरे्को छ।  

आयोगले ष्ट्रवकास तनमााणसम्बन्धी दजानौं ठेक्का सम्झौताहरू तोष्ट्रकएको अवतधमा सम्पन्न नभई 
रुग्ण ठेक्काका रूपमा देख्खएको सम्बन्धमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले गत 
आ.व. २०७५/०७६ को माघ मष्ट्रहनामा रुग्ण ठेक्काहरूको ष्ट्रववर्ण अध्ययन ष्ट्रवश् लेषण गर्ी 
“नेपाल सर्कार्द्वार्ा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा तनमााण कायाको ठेक्का व्यवस्थापनको 
अवस्था, अध्ययन तथा ष्ट्रवश् लेषण (२०७५ माघ)  प्रततवेदन” प्रकाख्शत गरे्को तथयो। सो 
प्रततवेदन अनसुार् पूवााधार् ष्ट्रवकाससुँग सम्बख्न्धत ष्ट्रवतभन्न मन्त्रालय अन्तगातका रुग्ण 
ठेक्काहरूको ष्ट्रववर्ण अध्ययन ष्ट्रवश् लेषण गर्ी हेदाा २०७५ मंतसर्सम्म कुल रु.११८.०१ 
अबा बर्ाबर्का जम्मा १,८४८ ठेक्काहरू सम्झौता बमोख्जमको समयावतधतभत्र सम्पन्न हनु 
नसकी रुग्ण अवस्थामा र्हेको देख्खएको तथयो। रुग्ण ठेक्काहरूमा के कस्ता तनमााण 
कायाहरू गने उदे्दश्य र्ाख्खएको र्हेछ भनी हेदाा ग्रामीण/दगुाम क्षेत्रमा बतथाङ केन्र तनमााण 
गनेदेख्ख खानेपानी योजनाको तनमााण, सडक तनमााण, पलु तनमााण, र्ाजमागा स्तर्ोन्नतत, ष्ट्रवद्यतु 
रान्सतमसन लाइन तनमााण आदद र्हेको देख्खएको तथयो।उख्ल्लख्खत १,८४८ रुग्ण 
ठेक्काहरूमध्ये १,०३२ ठेक्काहरूको ष्ट्रवतभन्न तमततमा सम्झौता बमोख्जम तनमााण काया सम्पन्न 
गनुापने म्याद समाप्त भएकोमा सो म्याद थपसम्बन्धी तनणाय समेत भएको अवस्था देख्खएको 
तथएन। 
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मातथ उख्ल्लख्खत रुग्ण अवस्थामा र्हेका १८४८ ठेक्काहरूमध्ये एक वषाको अवतधमा ६१८ 
वटा ठेक्का सम्झौताहरू अन्तगातका कायाहरूको तनमााण सम्पन्न भएको देख्खन्छ भने २८ 
वटा ठेक्काहरूको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरर्एको देख्खन्छ। यसैगर्ी रु. ८६.४४ अबा 
बर्ाबर्का १,२०२ वटा ठेक्का सम्झौताहरू हालसम्म पतन क्रमागत अवस्थामा र्हेको 
देख्खन्छ।क्रमागत अवस्थामा र्हेका कुल १,२०२ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूमध्ये ४९ 
वटा ठेक्का सम्झौताहरूको मात्र म्याद थपसम्बन्धी तनणाय भएको देख्खन्छ भने १,१५३ वटा 
क्रमागत देख्खएका ठेक्का सम्झौताहरूको हालसम्म पतन म्याद थपसम्बन्धी  कुनै पतन तनणाय 
भएको देख्खंदैन। उपर्ोि १,२०२ रुग्ण अवस्थामा र्हेका ठेक्का सम्झौताहरूमध्ये ४०२ 
वटा ठेक्का सम्झौताहरूको प्रगतत ८०% भन्दा बढी, ३१५ वटा ठेक्का सम्झौताहरूको प्रगतत 
५० देख्ख ८०% को बीचमा तथा ४८५ वटा ठेक्का सम्झौताहरूको प्रगतत न्यून अथवा 
५०% भन्दा कम भएको देख्खन्छ। 

ख.  एक ख्जल्ला एक उत्पादन कायाक्रम (One District One Product) को कायाान्वयन 
अवस्था सम्बन्धमा  

आयोगले यस अवतधमा नेपाल सर्कार् कृष्ट्रष तथा पशपुन्छी ष्ट्रवकास मन्त्रालय र् नेपाल 
उद्योग वाख्णज्य महासंघ अन्तगातको कृष्ट्रष उद्यम केन्र टेकुको साझेदार्ीमा सावाजतनक तनजी 
अवधार्णामा संचातलत एक ख्जल्ला एक उत्पादन कायाक्रम (One District One Product) 

ओने को कायाान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययन ष्ट्रवश्लषेण गर्ी सोको प्रभावकारर्ताका लातग 
तनम्नानसुार्को सझुाव ददएको छ :-  

१. सम्पूणा पूवााधार् तयार् भई कच्चा पदाथाको अभावमा सञ्चालन हनु नसकेका 
उद्योगहरूलाई सञ्चालन गना स्थानीय, प्रदेश र् संघको सहकायामा ती बाली 
वस्तहुरूको उत्पादन बढाउन ष्ट्रवतभन्न कायाक्रमहरू सञ्चालन गना कृष्ट्रष तथा पशपुन्छी 
ष्ट्रवकास मन्त्रालयले पहल गने। पूवााधार् तयार् भएको तर् कच्चा पदाथा आपूतताको 
सम्भावना न्यून भएका उद्योगहरू जस्तै ओखलढुङ्गाको ख्चर्ाइतो उद्योग, धाददङको 
टोम्याटो के-चप, स्याङ्गजाको अदवुा प्रशोधन उद्योगहरूलाई उस्तै प्रकार्को 
बालीहरूको उत्पादनको आधार्मा उद्योगको product Line परर्वतान गना लगाउने |  

२.  पूवााधार् तयार् भएको तर् चाल ुप ुुँजी अभावले केही मेतसनर्ी औजार् खरर्द हनु नसकी 
सञ्चालन नभएका उद्योगहरूलाई कृष्ट्रष उद्यम केन्रमाफा त आवश्यक पुुँजीको व्यवस्था 
गना पहल गना लगाउने। 
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३.  पूवााधार् तयार् पतन नभएको उद्योग सञ्चालनभन्दा पतन गलत तनयतले अनदुान तलनका 
लातग खोलेका उद्योगहरूको सन्दभामा त्यस्ता उद्यमीसुँग कृष्ट्रष तथा पशपुन्छी ष्ट्रवकास 
मन्त्रालयले र्कम असलुी प्रष्ट्रक्रया अगातड बढाउने |  

४.  कायाष्ट्रवतध अनसुार् कृष्ट्रष उद्यम केन्र सख्चवालयको मतुय काम भगूोल अनसुार् 
व्यावसाष्ट्रयक योजनाको छनौट, तडजाइन ख्स्टमेट, लागत र् प्रष्ट्रवतधमा सहजीकर्ण र् 
व्यावसाष्ट्रयक योजनाको तयार्ी, अनगुमन/सपुर्ीवेक्षण गने र् आवश्यकता अनसुार् 
ख्जल्ला सतमततलाई सझुाव ददनपुनेमा सो हनु नसकेको कार्ण उद्योगहरू सम्पन्न र् 
सञ्चालन हनु नसकेकोले यस कायामा नेपाल उद्योग वाख्णज्य महासंघले उपयिु काया 
योजना बनाई लागू गने। 

५.  कृष्ट्रष तथा पशपुन्छी ष्ट्रवकास मन्त्रालयले सावाजतनक तनजी साझेदार्ी अवधार्णा 
अन्तगात उद्योगहरू स्थापना गना अनदुान उपलब्ध गर्ाउुँदा नेपाल उद्योग वाख्णज्य 
महासंघ अन्तगातको कृष्ट्रष उद्यम केन्रलाई मातै्र ददनभुन्दा खलु्ला प्रततस्पधााका 
आधार्मा अन्य तनजी कम्पनीहरू वा बाली वस्त ु उत्पादक संघहरू (producers 

association) लाई समेत समावेश गदाा उपयिु हनु।े 

६.  कृष्ट्रष तथा पशपुन्छी ष्ट्रवकास मन्त्रालयले कृष्ट्रष उद्यम केन्रलाई हालसम्म उपलब्ध 
गर्ाएको तनकासा र् खचाका सम्बन्धमा प्रततवेदन तलई ष्ट्रवत्तीय अनशुासन कायम गने। 

७.  सशता अनदुान र्कमका सम्बन्धमा खचा भएका सम्पूणा र्कमका तबल भर्पाइको 
महालेखा पर्ीक्षकको कायाालयबाट अख्न्तम लेखापर्ीक्षण गर्ाउने व्यवस्था कृष्ट्रष तथा 
पशपुन्छी ष्ट्रवकास मन्त्रालयले गने। 

८.  कृष्ट्रष उद्यम केन्रको सहकायाको अनभुवको आधार्मा आगामी ददनहरूमा कृष्ट्रष तथा 
पशपुन्छी ष्ट्रवकास मन्त्रालयले यस्ता कायाक्रम आफैं ले सञ्चालन नगर्ी मातहतका 
तनकायहरू र् संघीय संर्चनाअनसुार् बाली वस्तकुो उत्पादन अवस्था¸ अन्य पूवााधार् 
ष्ट्रवकास र् बजार्को अवस्था हेर्ी प्रदेश र् स्थानीयस्तर्मा उद्योगहरू स्थापना गना 
सहजीकर्ण गने। 

९.  आगामी ददनहरूमा यस्ता ष्ट्रकतसमका योजना तथा कायाक्रमहरू छनौट गदाा स्थानीय  
आवश्यकता, उत्पादनसुँगको तादात्म्यता¸ बजार्¸ सामाख्जक र् आतथाक पक्ष¸ 
कायाक्रमको ददगोपना र् व्यवस्थापन समेतको वस्तपुर्क मूल्याङ्कन गने प्रष्ट्रक्रया प्रार्म्भ 
गने। 
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१०. यस कायाक्रमअन्तगात सञ्चालन गरर्एका उद्योगहरूमा एक ख्जल्ला एक उत्पादन 
कायाक्रम सञ्चालन तनदेख्शकाबमोख्जम नेपाल उद्योग वाख्णज्य महासंघको contribution 
के कतत हनुपुने हो यष्ट्रकन गर्ी पूर्ा गना लगाउन े व्यवस्था कृष्ट्रष तथा पशपुन्छी 
ष्ट्रवकास मन्त्रालयले तमलाउने। 

११. कायाक्रमका लातग र्कम तनकासा गनुापूवा सोको phasing गर्ी काया प्रगतत अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन तसफारर्सको आधार्मा मात्र गने व्यवस्था तमलाउने। 

१२. कृष्ट्रष तथा पशपुन्छी ष्ट्रवकास मन्त्रालयले यस कायाक्रम अन्तगात संचातलत सम्पूणा 
उद्योगहरूको हालको अवस्थाका सम्बन्धमा सर्ोकार्वाला पक्षसमेतको सहभातगतामा 
Overall Review  गने। 

१३. सावाजतनक तनजी साझेदार्ीमा सञ्चालन हनु े यस्ता कायाक्रमहरूको योजना तजुामा¸ 
सोको स्वीकृतत¸ कायाक्रम तथा ष्ट्रक्रयाकलापको तनयतमत अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको 
mechanism स्पष्ट र् पार्दशी बनाउने। 

ग.  प्रधानमन्त्री कृष्ट्रष आधतुनकीकर्ण परर्योजना सम्बन्धमा  

आयोगले यस अवतधमा नेपाल सर्कार्को लगानीमा कृष्ट्रष तथा पशपुन्छी ष्ट्रवकास मन्त्रालय 
मातहत प्रधानमन्त्री कृष्ट्रष आधतुनकीकर्ण परर्योजनाले आ.व.२०७४/०७५ र् 
२०७५/०७६ को स्वीकृत कायाक्रमअनसुार् लागत सहभातगतामा आधारर्त र्ही संचालन 
गरे्को शीत भण्डार् गहृ तनमााणमा अतनयतमतता भएको भन्नेसमेत ष्ट्रवषयको आयोगमा परे्को 
उजरु्ी तनवेदनका सम्बन्धमा छानतबन गदाा पतछ थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोहीबमोख्जम हनु े
गर्ी र्ाज्यले शीत भण्डार् गहृ तनमााणका लातग अनदुान व्यवस्था गरे्को भए पतन यी शीत 
भण्डार् गहृको सञ्चालन मोडातलटी स्पष्ट नहनु,ु त्यसबाट र्ाज्यले पाउने प्रततफलको बारे्मा 
सम्झौतामा केही उल्लेख नहनु,ु अनदुान ददुँदा शीत भण्डार् गहृको अलावा अन्य तनमााण 
कायाहरूलाई पतन अनदुान ददन,ु कायाष्ट्रवतध बनाउुँदा र्ाज्यको अनकूुल भन्दा पतन व्यख्िगत 
फाइदाको लातग  पटक पटक संशोधन गरे्को पाइएको।तसथा शीत भण्डार् गहृ तनमााण 
सम्बन्धमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा 
(१) को (ख) र् (ग) बमोख्जम कृष्ट्रष तथा पशपुन्छी ष्ट्रवकास मन्त्रालयलाई देहायबमोख्जमका 
सझुाव लेखी पठाइएको छ ।  

१.  प्रधानमन्त्री कृष्ट्रष आधतुनकीकर्ण परर्योजना, परर्योजना व्यवस्थापन इकाई 
खमुलटार्बाट आ.व.२०७५/०७६ को लातग वाष्ट्रषाक स्वीकृत कायाक्रमअनसुार् 
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स्वीकृत भएका ८ कम्पनीमध्ये पाुँचवटा कम्पनीहरूलाई प्रथम ष्ट्रकस्ता स्वरूप पेश्की 
र्कम रु. १०,९३,६०,०००।- भिुानी ददइएकोमा पेश्की तलएर् अझैसम्म तनमााण 
काया सरुु नगरे्को फमाहरूको सम्बन्धमा कानूनबमोख्जम  आवश्यक कार्बाही गने 
गर्ाउने ।   

२. कायाष्ट्रवतधअनसुार् प्रथम ष्ट्रकस्ता भिुानीका लातग तय भएका ष्ट्रक्रयाकलापहरू जस्तै 
होतडङबोडा,  main building structures work र् foundation of column and beams  

आदद सम्पन्न भएपतछ  mobilization बापत प्रथम ष्ट्रकस्ता पेश्की ददने भनकेोमा कततपय 
शीत भण्डार् गहृ तनमााणका लातग यी सता पूर्ा नहुुँदै पतन पेश्की र्कम ददएको 
देख्खएकोले पेश्की ददन ेख्जम्मेवार् कमाचार्ीलाई कानूनबमोख्जम आवश्यक कार्बाही गने 
र् आयोगलाई जानकार्ी गर्ाउने। 

३. सम्भाव्यता अध्ययन र् कुनै आधार्तबना शीत भण्डार्लाई अनदुान ददने भनी सतुनयोख्जत  

तरर्काबाट ख्जल्लाहरू नै तोकेर् बजेट र् कायाक्रम र्ाख्खएको, ती ख्जल्लाका स्थाष्ट्रपत 
तनजी क्षेत्रबाट संचातलत शीत भण्डार् गहृ पूणा क्षमतामा सञ्चालन हनु नसष्ट्रकर्हेको 
अवस्थामा यी नयाुँ बने्न शीत भण्डार् गहृको ददगोपनाको बारे्मा पतन बेलैमा सोच्नपुने, 

तलुनात्मकरूपमा संर्चना तनमााणको लागत धेरै् देख्खएको र् तनजी उद्यमी र् सर्कार्ी 
अनदुानको लगानी क्षेत्र स्पष्ट नभएको देख्खएकोले अनदुान ददुँदा शीत भण्डार् गहृ र् 
सोसुँग सम्बख्न्धतलाई मात्र ददने व्यवस्था तमलाउने।  

४. परर्योजनाले सावाजतनक-तनजी साझेदार्ी अवधार्णा अन्तगात तयार् गरे्को शीत भण्डार् 
गहृ तनमााण कायाष्ट्रवतध २०७४ नपेाल सर्कार्को पूवााधार् संर्चनाको तनमााण तथा 
सञ्चालनमा तनजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनसुार् भएको नपाइएकोले सो अनसुार् 
कायाष्ट्रवतध परर्वतान वा संशोधन गने।   

५. तनजी क्षेत्रका लगानीमा बनेका शीत भण्डार् गहृहरू पतन कच्चा पदाथा अभावमा पूणा 
क्षमतमा सञ्चालन  हनु नसकेको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययनतबना न ै नेपाल 
सर्कार्कै लगानीमा कृष्ट्रष तथा पशपुन्छी ष्ट्रवकास मन्त्रालय अन्तगात ष्ट्रवतभन्न 
परर्योजनाहरू, प्रदेश भतूम व्यवस्था, कृष्ट्रष तथा सहकार्ी मन्त्रालयहरूबाट तनमााण गरर्ने 
यी नयाुँ शीत भण्डार् गहृको  ददगोपनाका लातग संघीय मन्त्रालयले बेलैमा समन्वय र् 
सहजीकर्ण गने ।   

६. संशोतधत कायाष्ट्रवतध, २०७४ को बुुँदा ९ को (६) मा अनदुानको सही सदपुयोग 
सन्तोषजनक प्रगतत तथा ष्ट्रवत्तीय प्रगततको आधार्मा तनकासा ददइने, सम्झौता अनसुार् 
तनमााण हनुे शीत भण्डार्गहृ तनमााण पश्चात स्थानीय तनकायमा समन्वय गर्ी गनुापने, 
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कम्तीमा तीन वटा तनमााण व्यवसायीसुँग दर् भाउपत्र माग गर्ी न्यून र्कम कबोल 
गने तनमााण व्यवसायी माफा त तनमााण काया अगातड बढाउनपुने छ भतनएको छ, यसर्ी 
र्ाज्यबाट प्रदान गरर्ने कर्ोडौं अनदुान र्कम दर् भाउपत्र माफा त तनमााण गरर्न ु
सावाजतनक खरर्द ऐन र् तनयमावली, २०६४ ष्ट्रवपर्ीत काया भएको देख्खएको र् उि 
दर्भाउ पत्र माफा त तनमााण गदाा कम र्कम बोल कबोल भएमा शीत भण्डार् गहृ 
तनमााण कायामा वचत भएको र्कमको बारे्मा सम्झौतामा केही उल्लेख नभएकोले 
सम्झौता गदाा तनमााण गदाा बचत हनु जाने र्कमको दाष्ट्रयत्व नेपाल सर्कार्को कोषमा 
ष्ट्रफताा हनुे व्यवस्था गने। 

७.  तनमााण व्यवसायी छनौट गर्ी Contract award गदाा एकै पटक सबै तनमााण कायाका  
लातग ठेक्का ददने ष्ट्रक तसतभल तनमााण, मेतसनर्ी जडान र् Puf-panel लाई अलग अलग 
गरे्र् award गना  सष्ट्रकने  नसष्ट्रकने सम्बन्धमा के गने  र् सम्बख्न्धत कोल्ड स्टोर्को 
नाममा VAT तबल जार्ी गने ष्ट्रक तनमााण व्यवसायीले जार्ी गरे्को VAT तबल 
कायाालयमा पेस गने भन्न े ष्ट्रवषयहरू सम्झौतामा नै उल्लेख गने। 

८.  शीत भण्डार् गहृको तडजाइन र् ख्स्टमेट तयार् गदाा एउटै प्रकृततको शीत भण्डार् गहृ 
तनमााण कायाको लागत पतन फर्क फर्क गरे्को, अनदुान र्कम पतन फर्क गरे्को र् 
अनदुान ददुँदा स्पष्ट कायाष्ट्रवतध तबना व्यख्ि ष्ट्रवशेषको आधार्मा धेरै् थोरै् गरे्को र् 
तनलाम्बर्ी कोल्ड स्टोसा सलााही र् ग्रीन फरे्स्री प्रा.तल धनषुा एकै परर्वार्लाई दईु 
वटा अनदुान ददएको र् अनदुान ददुँदा शीत भण्डार् गहृ तनमााणका अलावा अन्य 
तनमााणहरू (कमाचार्ी आवास, चौकीदार् घर्, पखााल तनमााण ...) लाई पतन अनदुान 
ददएको कार्ण तनमााण लागत बढी हनु गएको देख्खएको शीत भण्डार् गहृ तनमााणको 
लागत र् अनदुान र्कम पनुष्ट्रवाचार् गनुापने तथा लगत ख्स्टमेटमा नेपाल सर्कार्ले 
स्वीकृत गरे्को Norms पालना हनुपुने । 

९.  कायाष्ट्रवतधको बुुँदा नं. ३ मा कृष्ट्रष उपज भण्डार्णका लातग शीत भण्डार् गहृ स्थापना 
गना कम्तीमा ५००० मेष्ट्ररक टन क्षमताको मल्टी च्याम्बर् शीत भण्डार् गहृका लातग 
न्यूनतम ६५००० वगा तमटर् (१ तबघा) उपयिु जग्गा कम्पनीको आफ्नो नाममा वा 
प्रोपाइटर्को नाममा हनुपुने छ कर्ार् नामको जग्गा मान्य हनुे छैन भनी उल्लेख 
भएकोमा संशोतधत कायाष्ट्रवतध २०७५ शेयर् होल्डर्को नामको जग्गामा पतन गना 
सष्ट्रकने प्रावधान र्ाख्खएकोले उि बुुँदा हटाई कम्पनीको नाममा मात्र जग्गा हनुपुने 
व्यवस्था गने। 
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१०. तनजी सेवा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरे्का शीत भण्डार् गहृहरूको भाडादर् भन्दा 
प्रस्ताष्ट्रवत  नेपाल सर्कार्को अनदुानमा तनमााणाधीन शीत भण्डार् गहृको भाडा दर् धेरै् 
नै बढी देख्खएकोले उि शीत भण्डार् गहृ तनमााणबाट र्ाज्यले प्राप्त गने प्रततफल 
सतुनख्श्चत गने। 

११.प्रधानमन्त्री कृष्ट्रष आधतुनकीकर्ण परर्योजनाले टपकन इख्न्जतनयरर्ङ कन्सलटेन्सीमाफा त 
शीत भण्डार् गहृको तडजाइन ख्स्टमेट र् लागत अनमुान तयार् गरे् तापतन आयोजनाले 
प्रस्ताव आह्वान गदाा आफ्नो आवश्यकता (requirements) र् standard design उल्लेख 
नगर्ी सूचना प्रकाशन गरे्को कार्ण अनदुानग्राहीले आफ्नै ष्ट्रकतसमले तडजाइन र् 
ख्स्टमेट पेस गर्ी अनदुान लागत बढाउने मनसाय देख्खएकोले अनदुान ददुँदा मतुय 
कोल्ड स्टोर् गहृको तसतभल काया र् मेतसनर्ी औजार्मा मात्र तनख्श्चत प्रततशत 
अनदुानको व्यवस्था गनुापने देख्खन्छ । यसै सन्दभामा कणााली प्रदेश भतूम व्यवस्था, 
कृष्ट्रष तथा सहकार्ी मन्त्रालयले तयार् गरे्को कायाष्ट्रवतधअनसुार् तसतभल तनमााण कायामा 
३०% र् मेतसनर्ी औजार्मा ५०% अनदुानको व्यवस्था परर्योजनाले पतन अनशुर्ण 
गने र् अन्य तनमााण कायामा अनदुान नददने व्यवस्था गनुा उपयिु  
हनुे ।  

१२.प्रधानमन्त्री कृष्ट्रष आधतुनकीकर्ण परर्योजना लगायत अन्य वैदेख्शक लगानीमा 
संचातलत  आयोजनाहरू, प्रदेश मन्त्रालयहरू, स्थानीय तनकायहरूले समेत सम्भाव्यता 
अध्ययनतबना नयाुँ  शीत भण्डार् गहृ तनमााणमा अनदुान ददनभुन्दा उत्पादनमूलक कायामा 
लगानी गनुापने र् आगामी ददनहरूमा कृष्ट्रष उपजहरू उत्पादन र् खपतको आधार्मा 
ष्ट्रवतभन्न क्षमताका शीत भण्डार् तनमााण गना  स्थानीय तनकाय, प्रदेश सर्कार् र् संघीय 

सर्कार्बीच सहकाया र्  प्रभावकार्ी समन्वय सतुनख्श्चत गने । 

  

२.३  भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणमा आयोगबाट भएको प्रवर्द्ानात्मक कायाको ष्ट्रववर्ण : 

आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द् सचेतना फैलाउने प्रवर्द्ानात्मक कायाहरूअन्तगात भ्रष्टाचार् 
तनयन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्ष्ट्रक्रया, छलफल र् गोष्ठी तथा ष्ट्रवद्यालय अनखु्शक्षण लगायतका 
कायाक्रमहरू संचालन गरर्र्हेको छ ।  

 

क. "सशुासन सवाल" टेतलतभजन कायाक्रम 

आयोग र् नेपाल टेतलतभजनसुँगको सहकायामा यस आ. व. को श्रावण मष्ट्रहनादेख्ख न ै
तनर्न्तर् रूपमा सशुासन सवाल नामको साप् ताष्ट्रहक टेतलतभजन कायाक्रम हरे्क मंगलबार् 
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साुँझ ७:२५ मा प्रसार्ण भइर्हेको छ । यस तै्रमातसक अवतधमा नेपाल टेतलतभजनबाट 
१२ वटा शंृ्रखला प्रसार्ण भइसकेको र् उि शंृ्रखलाहरू आयोगको फेसबकु, टुइटर् र् 
यटुु्यब च्यानलबाट समेत यथासम्भव प्रत्यक्ष प्रसार्ण हुुँदै आएको छ र् यी कायाक्रमहरू 
उि च्यानलहरूमा सहज पहुुँचका लातग र्ाख्खएको छ । 

 

भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणमा आयोगको भतूमका समेष्ट्रटएको डकुमेन्री तयार् गने, पत्रपतत्रका तथा 
एफ.एम. रे्तडयो समेतबाट सन्देशमूलक सूचनाहरू प्रकाशन र् प्रसार्ण गने, ब्रोसर् एवम ्
पोष्टर् र् पम्प्लेट जस्ता सामग्रीको छपाइ तथा ष्ट्रवतर्ण गने र् तनयतमत रूपमा 
भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द्का महत्वपूणा लेख र्चनाहरू समावेश भएका पखु्स्तकाहरू प्रकाशन गने 
काया हुुँदै आएका छन ्।  

 

आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द् तनष्पक्ष र् उत्कृष्ट समाचार् सम्प्रषेण गने संचार् माध्यमका 
अततरर्ि अन्य ष्ट्रवतभन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणको अतभयानमा सहयोग परु् याउन े
ष्ट्रवशष्ट व्यख्िहरूलाई परु्स्कृत र् सम्मान गने नीतत कायाान्वयन गदै आएको छ ।  

 

आयोगले भ्रष्टाचार् ष्ट्रवरुर्द्का र्ाष्ट्रिय र् अन्तर्ााष्ट्रिय ददवसहरूलाई उल्लास र् ष्ट्रवशेष 
भव्यताका साथ सम्पन्न गने अभ्यासको थालनी गरे्को छ । 

 

आयोगका माननीय प्रमखु आयिु एवं आयिुहरू ष्ट्रवतभन्न ख्जल्लाहरूमा हनुे भ्रष् टाचार् 
तनयन्त्रण एवं सशुासन प्रवर्द्ानसम्बन्धी छलफल अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रमहरूमा सहभागी हुुँदै 
आउनभुएको छ । चाल ुआ.व. को यस तेस्रो तै्रमातसक अवतधमा यस अनसुार् सम्पन्न 
भएका कायाक्रमहरूको ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् छ :- 

 

ख. भ्रष् टाचार् तनयन्त्रण र् सशुासन ष्ट्रवषयक अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रमहरू   

१. सनुसर्ी 

माननीय आयिु डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङज्यूको प्रमखु आतत्यता तथा आयोगको कायाालय, 

इटहर्ीका प्रमखु चक्रबहादरु् बढुाज्यूको अध्यक्षतामा सनुसर्ीको इटहर्ी उपमहानगर्पातलका 
ख्स्थत क्षेत्रीय कृष्ट्रष अनसुन्धान केन्र, तर्हर्ाको सभाहलमा तमतत २०७६।११।१९ गते 
सामदुाष्ट्रयक वनसुँग सम्बख्न्धत ष्ट्रवषयमा केख्न्रत भई छलफल तथा अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रम 
सम्पन्न भएको छ । उि अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रममा सनुसर्ीका प्रमखु ख्जल्ला अतधकार्ी, 
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तडतभजन वन कायाालय सनुसर्ीका प्रमखु, सनुसर्ी ख्जल्लाख्स्थत सम्पूणा सव तडतभजन वन 
कायाालयका प्रमखुहरू, ख्जल्लाख्स्थत सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा समूहका अध्यक्ष, सख्चव र् 
कोषाध्यक्ष र् स्थानीय सञ् चार्कमी समेत  १२३ जना सहभागीहरूको उपख्स्थतत र्हेको  
तथयो ।  

२. इलाम  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय आयिु डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङज्यूको 
अध्यक्षता तथा ख्जल्ला समन्वय सतमतत इलामका प्रमखु गणेशप्रसाद बर्ालको प्रमखु 
आतत्यतामा तमतत २०७६।११।१८ गते ख्जल्ला समन्वय सतमतत, इलामको सभाहलमा 
स्थानीय तहका पदातधकार्ी तथा कमाचार्ीहरूलाई लख्क्षत गर्ी भ्रष् टाचार् तनयन्त्रण तथा 
सशुासन ष्ट्रवषयक ख्जल्लास्तर्ीय अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रम सम्पन् न भएको छ । उि अन्तष्ट्रक्रा या 
कायाक्रममा आयोगको कायाालय,  इटहर्ीका प्रमखु चक्रबहादरु् बढुा, ख्जल्लाख्स्थत सबै 
नगर्पातलकाका नगर् प्रमखुहरू, ख्जल्ला समन्वय सतमततका उपप्रमखुहरू, गाउुँपातलका 
अध्यक्षहरू, इलामका प्रमखु ख्जल्ला अतधकार्ी, सरु्क्षा प्रमखुहरू, ख्जल्लाख्स्थत कायाालय 
प्रमखुहरू, लेखाप्रमखुहरू, प्राष्ट्रवतधक कमाचार्ीहरू, स्थानीय सञ् चार्कमीहरू, भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द्का 
अतभयन्ताहरू, नागरर्क समाजका प्रतततनतधहरू समेत गर्ी १३९ जनाको उपख्स्थतत तथयो । 

३. डोटी 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, कञ् चनपरु्को आयोजनामा कायाालय 
प्रमखु श्री बाबरु्ाम खततवडाज्यूको अध्यक्षता तथा  ख्जल्ला समन्वय सतमतत डोटीका प्रमखु 
श्री र्ाम बहादरु् ऐर्ज्यूको आतत्यतामा तमतत २०७६।११।१६ गते भ्रष् टाचार् तनयन्त्रण 
तथा सशुासन ष्ट्रवषयक १(एक) ददने अन्तर्ष्ट्रक्रया तथा छलफल कायाक्रम सम्पन् न भएको  

छ । उि कायाक्रमहरूमा ख्जल्ला समन्वय सतमततका उपप्रमखुहरू, ख्जल्लाख्स्थत 
नगर्पातलका तथा गाउुँपातलकाका प्रमखु/अध्यक्षहरू, उपप्रमखु/उपाध्यक्षहरू, प्रमखु ख्जल्ला 
अतधकार्ी लगायत ख्जल्लाख्स्थत ष्ट्रवतभन् न कायाालयका कायाालय प्रमखुहरू, स्थानीय तहका 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतहरू लगायत ख्शक्षा शाखा, प्राष्ट्रवतधक शाखा, लेखा शाखाका 
प्रमखुहरू, ष्ट्रवतभन् न क्याम्पसका व्यवस्थापन सतमततका अध्यक्षहरू, क्याम्पस प्रमखुहरू, लेखा 
प्रमखु तथा ष्ट्रवतभन् न ष्ट्रवद्यालयका व्यवस्थापन सतमतत अध्यक्षहरू एवम ् प्रधानाध्यापकहरू, 

उद्योग वाख्णज्य संघका प्रतततनतधहरू,  सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा महासंघका अध्यक्षहरू, 

भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द् ष्ट्रक्रयाशील सामाख्जक अतभयन्ताहरू तथा सम्बख्न्धत ख्जल्लाका पत्रकार् 
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महासंघका अध्यक्ष लगायतका संचार्कमीहरू समेत गर्ी १६३ जना सर्ोकार्वालाहरूको 
सहभातगता र्हेको तथयो । 

४. धनकुटा 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, इटहर्ीको आयोजनामा कायाालय प्रमखु 
श्री चक्रप्रसाद बढुाको अध्यक्षतामा ख्जल्ला समन्वय सतमतत, धनकुटाका प्रमखु श्री टंकबहादरु् 
चौहानको प्रमखु आतत्यमा तमतत २०७६।११।१५ गते ख्जल्ला समन्वय सतमततको 
सभाहलमा भ्रष् टाचार् तनयन्त्रण तथा सशुासन ष्ट्रवषयक १(एक) ददने अन्तर्ष्ट्रक्रया तथा 
छलफल कायाक्रम सम्पन् न भएको छ । स्थानीय तहका पदातधकार्ी तथा कमाचार्ीहरूलाई 
लख्क्षत गर्ी सञ् चातलत उि कायाक्रममा आयोगको कायाालय, इटहर्ीका शाखा अतधकृत 
तगर्ीर्ाज भट्टर्ाईका साथै ख्जल्लाख्स्थत नगर्पातलकाका नगर् प्रमखु/उपप्रमखुहरू, गाउुँपातलका 
अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरू, प्रमखु ख्जल्ला अतधकार्ी, सरु्क्षा तनकायका ख्जल्लाख्स्थत प्रमखुहरू, 

ख्जल्लाख्स्थत कायाालय प्रमखुहरू, प्राष्ट्रवतधक कमाचार्ीहरू, नागरर्क समाजका प्रतततनतधहरू, 

सञ् चार्कमीहरूसमेत गर्ी १५६ जना सहभागीहरूको उपख्स्थतत र्हेको तथयो । 

५. सप्तर्ी 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, इटहर्ीको आयोजनामा कायाालय प्रमखु 
श्री चक्रप्रसाद बढुाको अध्यक्षतामा ख्जल्ला समन्वय सतमतत, धनकुटाका प्रमखुको प्रमखु 
आतत्यमा तमतत २०७६।११।१३ गते ख्जल्ला समन्वय सतमततको सभाहलमा भ्रष् टाचार् 
तनयन्त्रण तथा सशुासन ष्ट्रवषयक १(एक) ददन ेअन्तर्ष्ट्रक्रया तथा छलफल कायाक्रम सम्पन् न 
भएको छ । स्थानीय तहका पदातधकार्ी तथा कमाचार्ीहरूलाई लख्क्षत गर्ी सञ् चातलत 
उि कायाक्रममा आयोगको कायाालय, इटहर्ीका शाखा अतधकृत तगर्ीर्ाज भट्टर्ाईका साथै 
ख्जल्लाख्स्थत नगर्पातलकाका नगर् प्रमखु/उपप्रमखुहरू, गाउुँपातलका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरू, 

प्रमखु ख्जल्ला अतधकार्ी, सरु्क्षा तनकायका ख्जल्लाख्स्थत प्रमखुहरू, ख्जल्लाख्स्थत कायाालय 
प्रमखुहरू, प्राष्ट्रवतधक कमाचार्ीहरू, नागरर्क समाजका प्रतततनतधहरू, सञ् चार्कमीहरूसमेत गर्ी 
१२२ जना सहभागीहरूको उपख्स्थतत र्हेको तथयो ।  
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६. काभ्रपेलाञ्चोक 

अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, हेटौंडाको आयोजनामा आयोगका 
श्रीमान ् सख्चव महेश् वर् न्यौपानेज्यूको अध्यक्षता एवं ख्जल्ला समन्वय सतमततका 
काभ्रपेलाञ्चोका प्रमखुको उपख्स्थततमा तमतत २०७६।१०।७ गते काभ्रपेलाञ्चोक ख्जल्लाको 
धतुलखेलमा "भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण र् सशुासन ष्ट्रवषयक अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रम" सम्पन् न भएको 
छ । उि कायाक्रममा आयोगका सहसख्चव एवम ् प्रविा प्रदीपकुमार् कोइर्ाला र् 
आयोगको कायाालय हेटौंडाका प्रमखु ख्शवकुमार् काकीका साथै ख्ज.स.स. उपप्रमखु, 

नगर्पातलका तथा गाउुँपातलकाका प्रमखु/अध्यक्षहरू, उपप्रमखु/उपाध्यक्षहरू, प्रमखु ख्जल्ला 
अतधकार्ी लगायत ख्जल्लाख्स्थत ष्ट्रवतभन् न कायाालयका कायाालय प्रमखुहरू, स्थानीय तहका 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतहरू लगायत ख्शक्षा शाखा, प्राष्ट्रवतधक शाखा, लेखा शाखाका 
प्रमखुहरू, ष्ट्रवतभन् न क्याम्पसका व्यवस्थापन सतमततका अध्यक्षहरू, क्याम्पस प्रमखुहरू, लेखा 
प्रमखु तथा ष्ट्रवतभन् न ष्ट्रवद्यालयका व्यवस्थापन सतमतत अध्यक्षहरू एवम ् प्रधानाध्यापकहरू, 

उद्योग वाख्णज्य संघका प्रतततनतधहरू, नेपाल बार् एसोतसएसन, सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा 
महासंघका अध्यक्षहरू, भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुद्ब ष्ट्रक्रयाशील सामाख्जक अतभयन्ताहरू तथा सम्बख्न्धत 
ख्जल्लाका पत्रकार् महासंघका अध्यक्षलगायतका संचार्कमीहरू समेत गर्ी १४० जना 
सर्ोकार्वालाहरूको सहभातगता र्हेको तथयो ।   

७. अछाम  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, कञ् चनपरु्को आयोजनामा कायाालय 
प्रमखु श्री बाबरु्ाम खततवडाज्यूको अध्यक्षता तथा  ख्जल्ला समन्वय सतमतत अछामका प्रमखु 
श्री नर्बहादरु् कुवुँर्ज्यूको प्रमखु आतत्यतामा तमतत २०७६।११।१४ गते भ्रष् टाचार् 
तनयन्त्रण तथा सशुासन ष्ट्रवषयक १(एक) ददने अन्तष्ट्रक्रा या तथा छलफल कायाक्रम सम्पन् न 
भएको छ । उि कायाक्रमहरूमा ख्जल्ला समन्वय सतमततका उपप्रमखुहरू, ख्जल्लाख्स्थत 
नगर्पातलका तथा गाउुँपातलकाका प्रमखु/अध्यक्षहरू, उपप्रमखु/उपाध्यक्षहरू, प्रमखु ख्जल्ला 
अतधकार्ी लगायत ख्जल्लाख्स्थत ष्ट्रवतभन् न कायाालयका कायाालय प्रमखुहरू, स्थानीय तहका 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतहरू लगायत ख्शक्षा शाखा, प्राष्ट्रवतधक शाखा, लेखा शाखाका 
प्रमखुहरू, ष्ट्रवतभन् न क्याम्पसका व्यवस्थापन सतमततका अध्यक्षहरू, क्याम्पस प्रमखुहरू, लेखा 
प्रमखु तथा ष्ट्रवतभन् न ष्ट्रवद्यालयका व्यवस्थापन सतमतत अध्यक्षहरू एवम ् प्रधानाध्यापकहरू, 

उद्योग वाख्णज्य संघका प्रतततनतधहरू,  सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा महासंघका अध्यक्षहरू, 
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भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द् ष्ट्रक्रयाशील सामाख्जक अतभयन्ताहरू तथा सम्बख्न्धत ख्जल्लाका पत्रकार् 
महासंघका अध्यक्ष लगायतका संचार्कमीहरूसमेत गर्ी १२० जना सर्ोकार्वालाहरूको 
सहभातगता र्हेको तथयो ।  

८. तसन्धपुाल्चोक  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, हेटौंडाको आयोजनामा आयोगका 
श्रीमान ्सख्चव महेश् वर् न्यौपानेज्यूको अध्यक्षता एवं ख्जल्ला समन्वय सतमततका प्रमखुहरूको 
उपख्स्थततमा तमतत २०७६।१०।५ गते तसन्धपुाल्चोक ख्जल्लाको चौतार्ामा "भ्रष्टाचार् 
तनयन्त्रण र् सशुासन ष्ट्रवषयक अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रम" सम्पन् न भएको छ । उि कायाक्रममा 
आयोगका सहसख्चव एवम ्प्रविा प्रदीपकुमार् कोइर्ाला र् आयोगको कायाालय हेटौंडाका 
प्रमखु ख्शवकुमार् काकीका साथै ख्ज.स.स. उपप्रमखु, नगर्पातलका तथा गाउुँपातलकाका 
प्रमखु/अध्यक्षहरू, उपप्रमखु/उपाध्यक्षहरू, प्रमखु ख्जल्ला अतधकार्ीलगायत ख्जल्लाख्स्थत 
ष्ट्रवतभन् न कायाालयका कायाालय प्रमखुहरू, स्थानीय तहका प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतहरू 
लगायत ख्शक्षा शाखा, प्राष्ट्रवतधक शाखा, लेखा शाखाका प्रमखुहरू, ष्ट्रवतभन् न क्याम्पसका 
व्यवस्थापन सतमततका अध्यक्षहरू, क्याम्पस प्रमखुहरू, लेखा प्रमखु तथा ष्ट्रवतभन् न ष्ट्रवद्यालयका 
व्यवस्थापन सतमतत अध्यक्षहरू एवम ्प्रधानाध्यापकहरू, उद्योग वाख्णज्य संघका प्रतततनतधहरू, 

नेपाल बार् एसोतसएसन, सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा महासंघका अध्यक्षहरू, भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द् 
ष्ट्रक्रयाशील सामाख्जक अतभयन्ताहरू तथा सम्बख्न्धत ख्जल्लाका पत्रकार् महासंघका अध्यक्ष 
लगायतका संचार्कमीहरूसमेत गर्ी १०४ जना सर्ोकार्वालाहरूको सहभातगता र्हेको  
तथयो ।  

२.४ आयोगबाट भएको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकाससम्बन्धी कायाको ष्ट्रववर्ण 

क. आयोगको २९औ ंस्थापना ददवस समार्ोह सम्पन्न 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको २९औ ं स्थापना ददवस सम्माननीय र्ािपतत 
ष्ट्रवद्यादेवी भण्डार्ीज्यूको प्रमखु आतत्यमा तमतत २०७६ साल माघ २८ गते ष्ट्रवतभन्न 
कायाक्रम गर्ी भव्यरूपमा सम्पन्न भयो। यसै अवसर्मा सम्माननीय र्ािपततबाट स्वतन्त्र 
संवैधातनक तनकायको रूपमा स्थाष्ट्रपत अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका काम 
कार्बाहीबाट ष्ट्रवतनयोख्जत स्रोत साधनको सदपुयोग गना तथा सर्कार्ी सम्पख्त्तको संर्क्षण 
गनामा महत्वपूणा योगदान पगु्ने अपेक्षा व्यि गदै सबैको साझा अठोट र् प्रयासबाट 
भ्रष्टाचार् तनमूाल गना सष्ट्रकने ष्ट्रवश्वास व्यि गनुाभयो । सोही अवसर्मा सम्माननीय 
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प्रधानमन्त्री के.पी. शमाा ओलीज्यूले भ्रष्टाचार्लाई समाजको महार्ोगको संज्ञा ददुँदै 
भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द्को कार्बाहीमा आयोगले हालका ददनहरूमा गरे्का कायाहरू तथा देखाएको 
ष्ट्रक्रयाशीलताको प्रशंसा गनुाभयो । सम्माननीय र्ािपततबाट आयोगका २ जना 
कमाचार्ीहरूलाई उत्कृष्ट अनसुन्धानकताा परु्स्कार् र् १३ जना कमाचार्ीहरूलाई उत्कृष्ट 
अख्ततयार् सेवा परु्स्कार् प्रदान गनुाका साथै आयोगबाट प्रकाख्शत स्मारर्का–२०७६ 
लोकापाण गनुाभएको तथयो ।उि समाहर्ोहमा परु्स्कार् पाउने कमाचार्ीहरू तथा 
आयोगको २९ औ ं स्थापना ददवसमा परु्स्कृत हनुे अन्य कमाचार्ीहरूको ष्ट्रववर्ण तल 
तातलकामा उल्लेख गरर्एको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट विृत्वकलातफा  प्रथम 
हनुहुनुे रे्सङु्गा बहमुखुी क्याम्पस, तम्घास, गलु्मीका छात्र ष्ट्रवक्रम पन्थी तथा कष्ट्रवतातफा  
प्रथम हनुहुनुे हेटौंडा क्याम्पस,  हेटौंडा, मकवानपरु्का छात्र पजुन ढुङ्गानालाई परु्स्कार् 
प्रदान गनुाभएको तथयो । कष्ट्रवता तथा विृत्वकलातफा  परु्स्कृत हनु े व्यख्ित्वहरूको 
ष्ट्रववर्ण तल तातलकामा उल्लेख गरर्एको छ ।  

आयोगका माननीय आयिु डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङले कायाक्रमका प्रमखु अतततथ 
लगायत ष्ट्रवख्शष्ट व्यख्ित्व र् सम्पूणा अतततथहरूमा स्वागत मन्तव्यबाट सरुु भएको 
कायाक्रममा माननीय प्रमखु आयिु नवीनकुमार् ख्घतमरे्ले संष्ट्रवधान र् कानूनले समु्पेको 
ख्जम्मवार्ी अनरुुप भ्रष्टाचार्मिु र् सशुासनयिु समाज तनमााण गनेतफा  साथाक योगदान 
परु् याउन ु नै आयोगको उदे्दश्य भएको बताउुँदै आयोगले हालैमात्र आफ्नो संस्थागत 
र्णनीततक योजना (२०७६।७७-२०८०।८१) कायाान्वयनमा ल्याई दण्डात्मक, 
तनर्ोधात्मक, प्रवर्द्ानात्मकका साथै आयोगको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकासलाई महत्वपूणा 
र्णनीततका र्ूूपमा अंगूीकार् गरर्एको बताउनभुयो । सावाजतनक तनकायहरूबाट नीतत, 

पर्द्तत र् सदाचारर्ताका आधार्मा कायासम्पादन भएमा भ्रष्टाचार्को र्ोकथाम हनुसक्ने 
बताउुँदै सावाजतनक सेवाप्रवाह र् सावाजतनक खरर्दका कायाहरू पूणातया कानूनी मापदण्ड 
र् प्रष्ट्रक्रयाका आधार्मा सञ्चालन भएमा धेरै् हदसम्म भ्रष्टाचार् हनुबाट र्ोक्न सष्ट्रकने हुुँदा 
आयोगले समन्वय र् सहजीकर्णका ष्ट्रवतभन्न प्रयासहरूमा जोड ददंदै आएको  
बताउनभुयो । कायाक्रमको उत्तर्ार्द्ामा सञ्चातलत जनचेतनामूलक सांस्कृततक कायाक्रममा 
ष्ट्रवतभन्न कलाकार्हरूद्वार्ा भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द्का सन्देश प्रवाह गने गूीत र् नतृ्य प्रस्ततु 
गरर्एको तथयो ।  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको २९ औ ंस्थापना ददवसको अवसर्मा परु्स्कृत 
हनुहुनुे कमाचार्ीहरूको ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् छ :-  
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अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको २९औ ंस्थापना ददवसको अवसर्मा परु्स्कृत हनुे 
आयोग र् आयोग अन्तगातका कमाचार्ीहरू 

 

उत्कृष्ट अनसुन्धानकताा परु्स्कार् : ताम्रपत्र सष्ट्रहत जनही नगद रु.25,000।- (कर्बाहेक) -२ जना 
तस.नं पद नामथर् कायार्त 

1  उपसख्चव श्री दीपक प्रसाद खततवडा ऐन तनयम पर्ामशा तथा तनणाय कायाान्वयन 
महाशाखा 

2  प्रहर्ी नायव उपर्ीक्षक श्री भीष्म हमुागाईं सूचना संकलन तथा ष्ट्रवश्लषेण इकाइ 
 

 

उत्कृष्ट अख्ततयार् सेवा परु्स्कार् : ताम्रपत्रसष्ट्रहत जनही नगद रु.20,000।- (कर्बाहेक) -13 जना 
तस.नं पद नामथर् कायार्त 

1  सहसख्चव श्री प्रदीपकुमार् कोइर्ाला नीतत योजना तथा अन्तर्ााष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा 
2  सहसख्चव श्री शेर्जंग काकी ऐन तनयम पर्ामशा तथा तनणाय कायाान्वयन महाशाखा 
3  प्रहर्ी वरर्ष्ठ 

उपर्ीक्षक 
श्री अरुण कुमार् ष्ट्रव.सी. प्रहर्ी महाशाखा 

4  उपसख्चव श्री मदन कोइर्ाला मदु्दा, पनुर्ावदेन तथा बहस पैर्वी महाशाखा 
5  उपसख्चव श्री र्मेश ढकाल अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय 

बटुवल 
6  उपसख्चव (लेखा) श्री गोकुल बाुँस्तोला सम्पख्त्त अनसुन्धान तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 
7  उपसख्चव श्री सशुीला अतधकार्ी अनसुन्धान महाशाखा नं.1 
8  कायाालय प्रमखु 

(उपसख्चव) 
श्री गणेश गैरे् अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय 

बटुवल, सम्पका  कायाालय नेपालगंज 
9  तसतनयर् तडतभजनल 

इख्न्जतनयर् 
श्री सशुील शे्रष्ठ अनसुन्धान महाशाखा नं.1 

10  प्रहर्ी उपर्ीक्षक श्री प्रवीण पोखरे्ल प्रहर्ी महाशाखा 
11  प्रहर्ी नायव 

उपर्ीक्षक 
श्री मधकुुमार् थापा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय 

बददावास 
12  इख्न्जतनयर् श्री दीपक शे्रष्ठ अनसुन्धान महाशाखा नं.5 
13  प्रहर्ी तनर्ीक्षक श्री संजीव बाब ुखड्का प्रहर्ी महाशाखा 
 

 



50 
 

 

अख्ततयार् सेवा परु्स्कार्ः प्रमाणपत्रसष्ट्रहत जनही नगद रु.10,000।- (कर्बाहेक) -20 जना 
तस.नं पद नामथर् कायार्त 

1  उपन्यायातधविा श्री र्ामचन्र शमाा मदु्दा, पनुर्ावदेन तथा बहस पैर्वी महाशाखा 
2  तसतनयर् तडतभजनल 

ख्जयोलोख्जष्ट 
श्री कुशलनन्दन पोखरे्ल प्राष्ट्रवतधक पर्ीक्षण तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

3  उपसख्चव श्री ष्ट्रवश्वातमत्र कुइुँकेल अनसुन्धान महाशाखा नं.5 
4  प्रहर्ी नायव उपर्ीक्षक श्री रे्शमबहादरु् पर्ाजलुी अनसुन्धान महाशाखा नं.2 
5  प्रमखु अनसुन्धान 

अतधकृत 
श्री हमुकान्त पाण्डे सूचना संकलन तथा ष्ट्रवश्लषेण इकाई 

6  शाखा अतधकृत श्री तार्ा पाण्डे ततवार्ी मदु्दा, पनुर्ावदेन तथा बहस पैर्वी महाशाखा 
7  शाखा अतधकृत श्री ष्ट्रवद्याकुमार्ी शे्रष्ठ मदु्दा, पनुर्ावदेन तथा बहस पैर्वी महाशाखा 
8  लेखा अतधकृत श्री तनमलाल भसुाल आतथाक प्रशासन शाखा 
9  नापी अतधकृत श्री हरर्शर्ण नेपाल अनसुन्धान महाशाखा नं.2 
10  शाखा अतधकृत श्री पसु्कर् र्ाना अनसुन्धान महाशाखा नं.2 
11  शाखा अतधकृत श्री जयर्ाम पख्ञ्जयार् अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 

कायाालय बददावास 
12  शाखा अतधकृत श्री खेमर्ाज कोइर्ाला श्रीमान ्सख्चवज्यूको सख्चवालय 
13  शाखा अतधकृत श्री तगर्ीर्ाज भट्टर्ाई अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 

कायाालय इटहर्ी 
14  शाखा अतधकृत श्री भीमबहादरु् बढुा अनसुन्धान महाशाखा नं.3 
15  शाखा अतधकृत श्री कृष्ण सवुदेी अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 

कायाालय हेटौंडा 
16  शाखा अतधकृत श्री सदुीप शाक्य अनसुन्धान महाशाखा नं.४ 
17  प्रहर्ी तनर्ीक्षक श्री पृ् वीनार्ायण ओली प्रहर्ी महाशाखा 
18  प्रहर्ी तनर्ीक्षक श्री चन्रबहादरु् खड्का प्रहर्ी महाशाखा 
19  प्रहर्ी तनर्ीक्षक श्री कष्ट्रपल वाग्ले प्रहर्ी महाशाखा 
20  तसतनयर् प्रफु रर्डर् श्री र्ामकुमार् ख्घतमरे् नीतत, योजना तथा अन्तर्ााष्ट्रिय सम्बन्ध 

महाशाखा 
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प्रशंसा पत्रसष्ट्रहत जनही नगद रु.5,000।- (कर्बाहेक) -31 जना 
तस.नं पद नामथर् कायार्त 

1  नायव सबु्बा श्री मरु्ार्ीप्रसाद उप्रतेी श्रीमान ्सख्चवज्यूको सख्चवालय 

2  नायव सबु्बा श्री हरर्प्रसाद पन्थी आन्तरर्क व्यवस्थापन शाखा 
3  नायव सबु्बा श्री ष्ट्रवष्णपु्रसाद जैसी अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 

कायाालय सखेुत 
4  लेखापाल श्री तबना भट्टर्ाई काफ्ले आतथाक प्रशासन शाखा 
5  लेखापाल श्री देवेन्र पाण्डे अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 

कायाालय पोखर्ा 
6  कम्प्यटुर् अपरे्टर् श्री अजुान कुमार् र्ाउत श्रीमान ्सख्चवज्यूको सख्चवालय 
7  प्रहर्ी नायव तनर्ीक्षक श्री ददपेन्रप्रसाद साह आन्तरर्क व्यवस्थापन शाखा 
8  प्रहर्ी नायव तनर्ीक्षक श्री नेत्रप्रसाद पौडेल सूचना संकलन तथा ष्ट्रवश्लषेण इकाई 

9  प्रहर्ी नायव तनर्ीक्षक श्री र्मेशकुमार् शे्रष्ठ प्रहर्ी महाशाखा 
10  प्रहर्ी नायव तनर्ीक्षक श्री अजुानतसंह साउद अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 

कायाालय कञ्चनपरु् 
11  प्रहर्ी नायव तनर्ीक्षक श्री धमार्ाज शाही माननीय आयिु डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङज्यूको 

ष्ट्रपएसओ 
12  प्रहर्ी नायव तनर्ीक्षक श्री र्ाजेश बस्नते माननीय प्रमखु आयिुज्यूको सख्चवालय 

13  वरर्ष्ठ अनसुन्धान 
सहायक 

श्री ष्ट्रकशोर्कुमार् धानकु सूचना संकलन तथा ष्ट्रवश्लषेण इकाई 

14  खरर्दार् श्री र्मेश रे्ग्मी दताा चलानी 
15  प्रहर्ी सहायक तनर्ीक्षक श्री र्ाजन काकी ष्ट्रहर्ासत व्यवस्थापन 

16  प्रहर्ी सहायक तनर्ीक्षक श्री सागर् हमाल माननीय प्रमखु आयिुज्यूको सख्चवालय 

17  प्रहर्ी सहायक तनर्ीक्षक श्री पदमबहादरु् बातनयाुँ नीतत, योजना तथा अन्तर्ााष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा 
18  प्रहर्ी सहायक तनर्ीक्षक श्री इश्वर्कुमार् खत्री मदु्दा, पनुर्ावदेन तथा बहस पैर्वी महाशाखा 
19  प्रहर्ी हवल्दार् श्री नार्ायण प्रसाद पौडेल CCTV 

20  प्रहर्ी हवल्दार् श्री पञ् चबहादरु् तामाङ माननीय आयिु डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङज्यूको 
सख्चवालय 

21  प्रहर्ी हवल्दार् श्री ततलकबहादरु् पनु आतथाक प्रशासन शाखा 
22  प्रहर्ी हवल्दार् श्री घमण्ड काकी माननीय प्रमखु आयिुज्यूको सरु्क्षा 
23  प्रहर्ी हवल्दार् श्री दामोदर् कुुँ इकेल  
24  प्रहर्ी जवान श्री भवुनर्ाज जोशी माननीय प्रमखु आयिुज्यूको सरु्क्षा 
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25  प्रहर्ी जवान श्री गोपाल कटे्टल माननीय प्रमखु आयिुज्यूको सरु्क्षा 
26  प्रहर्ी जवान श्री र्ाजकुमार् तामाङ प्रहर्ी महाशाखा 
27  हलकुा सवार्ी चालक श्री तबजय मतुनकार् अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल 

28  हलकुा सवार्ी चालक श्री शम्सेर् बहादरु् तामाङ अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल 

29  हलकुा सवार्ी चालक श्री हरर्भजन खड् गी अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल 

30  कायाालय सहयोगी श्री र्ामकृष्ण महजान आन्तरर्क व्यवस्थापन शाखा 
31  कायाालय सहयोगी श्री नार्ायण प्रसाद नेपाल आन्तरर्क व्यवस्थापन शाखा 
 

कष्ट्रवता  तथा विृत्वकला प्रततयोतगता  

आयोगले आफ्नो २९औ ंस्थापना ददवसको अवसर्मा आयोगको प्रवर्द्ानात्मक र्णनीतत अन्तगात 
भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण तथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् याउने उदे्दश्यले कष्ट्रवता तथा विृत्वकला 
प्रततयोतगता सञ्चालन गरे्को तथयो । उि प्रततयोतगता दईु चर्णमा सञ्चालन भएको तथयो । 
पष्ट्रहलो चर्णमा प्रत्येक प्रदेशख्स्थत आयोगको कायाालयहरूमा सञ्चातलत प्रततयोतगताबाट छनौट 
भएर् आएका प्रततस्पधीहरूले दोस्रो चर्णमा आयोगको सभाहलमा ष्ट्रवज्ञ तनणाायक मण्डलसमक्ष आ-

आफ्नो प्रततभा प्रस्ततु गरे्का तथए । सो अवसर्मा देहायअनसुार्का प्रततयोगीहरू उत्कृष्ट घोष्ट्रषत 
भएका तथए :-  

कष्ट्रवतातफा  परु्स्कृत  

परु्स्कार्को 
ष्ट्रकतसम 

नाम थर् छात्र/ 

छात्रा 
शैख्क्षक संस्था परु्स्कार् र्ाख्श 

(कर्बाहेक) 

प्रथम श्री पजुन ढुङ्गाना छात्र हेटौंडा क्याम्पस, हेटौंडा रु.२५,०००।- 

दद्वतीय श्री मोहन बढुा छात्र सेन्ट जेतभयसा कलेज, 
काठमाडौं 

रु.१५,०००।- 

ततृीय श्री श्रव्यर्ाज पख्ण्डत छात्र सदूुर् पख्श्चमाञ्चल 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, महेन्रनगर्, 
कञ्चनपरु् 

रु.१०,०००।- 

सान्त्वना श्री नगेन्र सवुेदी छात्र केन्रीय प्रष्ट्रवतध क्याम्पस, 
धर्ान 

रु.५,०००।- 

सान्त्वना श्री नार्ायणप्रसाद उपाध्याय छात्र पर्मानन्द-संस्कृत-
गरुुकुल-ष्ट्रवद्यापीठम,् 
देवघाटधाम, तनहुुँ 

रु.५,०००।- 

 



53 
 

विृत्वकलातफा  परु्स्कृत  

परु्स्कार्को 
ष्ट्रकतसम 

नाम थर् छात्र/ 

छात्रा 
शैख्क्षक संस्था परु्स्कार् र्ाख्श 

(कर्बाहेक) 

प्रथम श्री तबक्रम पन्थी छात्र रे्सङु्गा बहमुखुी क्याम्पस, 
तम्घास, गलु्मी 

रु.२५,०००।- 

दद्वतीय श्री स्वस्ती बास्तोला छात्रा एसओएस हमान माइनर् 
सेकेण्डर्ी स्कुल, पोखर्ा, 
कास्की 

रु.१५,०००।- 

ततृीय श्री सखु्स्मता अतधकार्ी छात्रा काठमाडौं यतुनभतसाटी 
स्कुल अफ ल, धतुलखेल 

रु.१०,०००।- 

सान्त्वना श्री लालचन भण्डार्ी छात्र पर्मानन्द-संस्कृत-
गरुुकुल-ष्ट्रवद्यापीठम,् 
देवघाटधाम, तनहुुँ 

रु.५,०००।- 

सान्त्वना श्री अंश ुवाग्ले छात्रा काठमाडौं स्कूल अफ 
सेन्रल स्टेट, कातलमाटी, 
काठमाडौं 

रु.५,०००।- 

ख.  संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकाससम्बन्धी अन्य गततष्ट्रवतधहरू 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आफ्नो चाल ु संस्थागत र्णनीततक योजनामा 
दण्डात्मक, तनर्ोधात्मक, प्रवर्द्ानात्मक र्णनीततक स्तम्भका अततरर्ि नयाुँ र्णनीततक 
स्तम्भको रूपमा आयोगको संस्थागत सशुासनको सदुृढीकर्ण र् क्षमता अतभवषृ्ट्रर्द्लाई 
अंगीकार् गरे्को छ । यसअन्तगात आयोगको संगठनात्मक संर्चना, ष्ट्रवतध, पर्द्तत, 
स्रोतसाधनसष्ट्रहत संस्थागत क्षमता सदुृढ गने र् भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द्को कानूनी र् संस्थागत दायर्ा 
फर्ाष्ट्रकलो बनाउने नीतत आयोगले अवलम्वन गरे्को छ । यसअनसुार् आयोगको भौततक 
पूवााधार्देख्ख संस्थागत सधुार् र् जनशख्िको क्षमता ष्ट्रवकासका कायालाई आयोगले जोड 
ददएको छ। भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणसम्बन्धी कायामा ष्ट्रवद्यमान चनुौतीहरूको सामना गना आयोगले 
आफ्नो कायासम्पादन थप व्यावसाष्ट्रयक बनाउुँदै लगेको छ । आयोगको अनसुन्धान र् 
अतभयोजनलाई थप वस्तपुर्क र् प्रभावकार्ी बनाउनका लातग सहन्यायातधविाको 
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संयोजकत्वमा अनसुन्धान तथा अतभयोजन पूणाता तसफारर्स सतमतत र् आर्ोपपत्र सधुार् 
सतमततहरू गठन गर्ी सष्ट्रक्रय बनाइएको छ । बढ्दो उजरु्ीको संतया र् नयाुँ शैलीमा हनु े
भ्रष्टाचार्को अनसुन्धान गना तडख्जटल फरे्ख्न्सक ल्याब, इख्ञ्जतनयरर्ङ ल्याब र् अष्ट्रफस 
अटोमेसनजस्ता प्रष्ट्रवतध प्रयोगमा ल्याइएको छ । यसका साथै आयोगले ष्ट्रवशेष तनगर्ानी 
तथा रतु कार्बाही (Rapid Action Taskforce)  टोली परर्चालन गदै आएको छ । उजरु्ी गनामा 
सहजताका लातग आयोगको हटलाइन १०७, इमेल ujuri@ciaa.gov.mp का अततरर्ि मोबाइल 
एप तनमााण गरे्को तथा फेसबकु, टुइटर् लगायत सामाख्जक सञ्जालबाट समेत उजरु्ी प्राप्त 
गर्ी ग्रहण गने गरर्एको छ । यस तै्रमातसक अवतधमा आयोगले गरे्का संस्थागत क्षमता 
ष्ट्रवकाससुँग सम्बख्न्धत उल्लेखनीय कायाहरू तनम्नानसुार् प्रस्ततु गरर्एको छ :- 

ग. नवआगन्तकु कमाचार्ीहरूलाई अनसुन्धानसम्बन्धी अतभमखुीकर्ण तातलम  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय प्रमखु आयिु नवीनकुमार् ख्घतमरे्ज्यूको 
समपुख्स्थततमा आयोगका नवआगन्तकु कमाचार्ीहरूलाई लख्क्षत गर्ी तमतत 
२०७६।१०।१२ गतेदेख्ख ४ ददनसम्म संचातलत अतभमखुीकर्ण तातलम कायाक्रम 
२०७६/१०/१५ गते सम्पन् न भएको छ । आयोगमा नयाुँ तनयखु्ि, पदस्थापना वा सरुवा 
भई आउने नयाुँ कमाचार्ीहरूलाई आयोगको काया प्रकृतत, कमाचार्ीहरूले पालना गनुापने 
आचार् संष्ट्रहता तथा अनशुासन, अनसुन्धान, तहष्ट्रककात तथा अतभयोजन, सम्बख्न्धत ष्ट्रवषयवस्त ु
लगायत कानूनी एवं प्राष्ट्रवतधक पक्षहरू समेत समावेश गर्ी नवप्रवेशी कमाचार्ीहरूलाई 
सामाख्जकीकर्ण गने उदे्दश्यले अतभमखुीकर्ण कायाक्रम सञ् चालन हुुँदै आइर्हेको छ ।  

अतभमखुीकर्ण तातलममा तनधाारर्त ष्ट्रवषयवस्तहुरूमा आयोगका महाशाखा प्रमखुहरूबाट 
सहजीकर्ण गरर्एको तथयो भने आयोगका सख्चव श्रीमान ्महेश्वर् न्यौपानेले सहभागीहरूका 
ख्जज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गनुाभएको तथयो । अतभमखुीकर्ण तातलममा आयोग र् अन्तगात 
अनसुन्धान अतधकृत भई काया गने ३२ जना कमाचार्ीहरूको सहभातगता र्हेको तथयो । 

आयोगका प्रविा सहसख्चव श्री प्रदीपकुमार् कोइर्ालाले तातलमको संख्क्षप्त ष्ट्रववर्ण तथा 
सहभागीहरूका तफा बाट तातलमबारे् प्राप्त पषृ् ठपोषणहरूको बारे्मा जानकार्ी गर्ाउुँदै सरुु 
भएको तातलमको समापनको अवसर्मा आयोगका माननीय आयिुद्वय  डा. गणेशर्ाज 
जोशीज्यू र् डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङज्यू समेतको उपख्स्थतत तथयो ।  

mailto:ujuri@ciaa.gov.mp
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सो अवसर्मा आयोगका माननीय प्रमखु आयिु नवीनकुमार् ख्घतमरे्ज्यूले नवआगन्तकु 
कमाचार्ीहरूलाई आयोगमा स्वागत गदै तातलममा तसकेका कुर्ाहरू व्यवहार्मा 
रूपान्तर्णसष्ट्रहत कायासम्पादनमा तनपूणाताको आधार्मा मात्र तातलमको प्रभावकारर्ता मापन 
गना सष्ट्रकने बताउुँदै कमाचार्ीहरूलाई हालका ददनमा आयोगको कायाभार् अझ बढेकोले 
आफूलाई Role Model को रूपमा भतूमका तनवााह गना तनदेशन ददनभुएको तथयो ।  

घ. भार्तको गजुर्ातमा फरे्ख्न्सक साइन्ससम्बन्धी तातलममा आयोगका २१ जना 
कमाचार्ीको सहभातगता 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट उपन्यायातधविा धमाअवतार् कोइर्ालाको 
नेततृ्वमा २१ जना कमाचार्ी तमतत २०७६ पसु २० देख्ख पसु २६ गते (तदनसुार् २०१९ 
जनवर्ी ५ देख्ख ११) सम्म भार्तको गजुर्ातख्स्थत गजुर्ात फरे्ख्न्सक साइन्स यतुनभतसाटीमा 
"Prevention of Fraud Bribery and Corruption" मतुय शीषाक र्हेको तातलममा सहभागी 
भएका छन।् भार्त सर्कार्को आतथाक तथा प्राष्ट्रवतधक सहयोगअन्तगात सञ्चातलत उि 
तातलम कायाक्रममा प्रख्शक्षाथीहरूले भार्त सर्कार् र् गजुर्ात सर्कार्को उच्च तहका 
सर्कार्ी अतधकार्ीहरू, गजुर्ात फरे्ख्न्सक साइन्स यतुनभतसाटीका प्राध्यापकहरू तथा अन्य 
फरे्ख्न्सक साइन्सका ष्ट्रवज्ञहरूबाट ६ ददनसम्म तातलम तलएका तथए। तातलमले मतुयत: 
कसर्ी न्याय प्रणाली तथा अदालती प्रष्ट्रक्रयामा ष्ट्रवज्ञानको प्रयोग बढाई न्याय प्रणालीको 
ष्ट्रवश्वसनीयतालाई अझ बढी प्रभावकार्ी बनाउन सष्ट्रकन्छ भन् न े कुर्ामा जोड ददइएको  

तथयो । उि कायाक्रममा प्रख्शक्षाथीहरूले भार्त सर्कार्ले अनसुन्धान कायामा के-कसर्ी 
फरे्ख्न्सक साइन्सको प्रयोग गर्ी सफलता प्राप्त गरर्र्हेको छ भन् ने बारे्मा महत्वपूणा 
जानकार्ी हातसल गर्ी अनभुव आदन प्रदान गरे्का तथए । 

ङ. थाइल्यान्डको बैंककख्स्थत AIT मा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणसम्बन्धी तातलममा आयोगका २१ 
जना कमाचार्ीहरूको सहभातगता 

थाइल्यान्ड बैंककख्स्थत Asian Institute of Technology (AIT) मा तमतत २०७६ पसु २७ 
देख्ख माघ ७ गते (तदनसुार् २०१९ जनवर्ी १२ देख्ख २१) सम्म सञ्चातलत "Effective 

Corruption Eradication Strategy” नामक तातलम कायाक्रममा अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगका २१ जना कमाचार्ीहरू सहभागी भएका छन ् । उि तातलम 
कायाक्रममा आयोगको कायाालय इटहर्ीका कायाालय प्रमखु सहसख्चव चक्रबहादरु् बढुाको 
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नेततृ्वको कमाचार्ीहरूको टोलीले थाइल्यान्डमा भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द्को प्रचतलत संवैधातनक तथा 
कानूनी व्यवस्था, संर्चनागत संयन्त्रहरू, अनसुन्धान तथा अतभयोजनसम्बन्धी कायाष्ट्रवतधहरू, 

अनसुन्धान काया तथा अन्य सावाजतनक सेवा प्रवाहमा प्रयोग भएका ष्ट्रवतभन् न नवीनतम 
प्रष्ट्रवतधहरू लगायतका ष्ट्रवषयमा महत्वपूणा प्रख्शक्षण प्राप्त गनुाका साथै नेपाल र् थाइल्यान्डमा 
भ्रष् टाचार् तनयन्त्रणका लातग भएका सकार्ात्मक अभ्यासहरू बारे् अनभुव आदान प्रदान 
गरे्का तथए । उि तातलम अवतधमा प्रख्शक्षाथीहरूले सैर्द्ाख्न्तक ज्ञानको अलावा 
थाइल्यान्डमा भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द् तथा न्यायको पक्षमा ष्ट्रक्रयाशील ष्ट्रवतभन् न सर्कार्ी 
तनकायहरूमा गई ती तनकायहरूको संवैधातनक, कानूनी, व्यवस्थापकीय तथा कायासम्पादनको 
अवस्थाको बारे्मा महत्वपूणा जानकार्ी तलएका तथए। 

थाइल्यान्डको र्ाजधानी बैंककमा सञ् चातलत उि तातलम कायाक्रमको समापन समाहर्ोमा 
आयोगको तफा बाट माननीय आयिु डा. गणेशर्ाज जोशी र् सहसख्चव काशीर्ाज दाहाल 
सहभागी हनुभुएको तथयो । तातलमको समापन समार्ोहलाई नेपालको तफा बाट माननीय 
आयिु डा. गणेशर्ाज जोशीज्यूले सम्बोधन गनुाभएको तथयो । साथै उहाुँले प्रख्शक्षाथी 
कमाचार्ीहरूलाई प्रमाणपत्र पतन ष्ट्रवतर्ण गनुाभएको तथयो । 

तातलमसम्बन्धी ष्ट्रववर्ण र् तसकेका ष्ट्रवषयहरूका सम्बन्धमा प्रस्ततुत गना आयोगको सभाहलमा 
तमतत २०७६।१०।९ गते एक कायाक्रम र्ाख्खएको तथयो । उि कायाक्रममा तातलममा 
सहभागी सम्पूणा २१ जना कमाचार्ीको तफा बाट टोलीको नेततृ्वकताा सहसख्चव चक्रबहादरु् 
बढुाले प्रस्ततुत गनुाभएको तथयो । प्रस्ततुीकर्ण कायाक्रममा माननीय प्रमखु आयिु 
नवीनकुमार् ख्घतमरे्ज्यू, माननीय आयिुद्वय डा. गणेशर्ाज जोशीज्यू र् डा. साष्ट्रवत्री थापा 
गरुुङज्यू, श्रीमान ्सख्चव महेश् वर् न्यौपानेज्यू, महाशाखा प्रमखुज्यूहरू तथा तातलममा सहभागी 
भई फकेका कमाचार्ी तथा अन्य कमाचार्ीहरूको उपख्स्थतत र्हेको तथयो । प्रस्ततुीकर्णमा 
ष्ट्रवशेष गर्ी प्रख्शक्षाथीहरूको दैतनक गततष्ट्रवतध, थाइल्यान्डमा भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द् ष्ट्रक्रयाशील 
ष्ट्रवतभन् न सर्ोकार्वाला तनकायका गततष्ट्रवतधहरू, नेपालले थाइल्यान्डको भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द्को 
प्रयासबाट तसक्नसक्ने ष्ट्रवषयहरू तथा नेपालले गनासक्ने सधुार्का ष्ट्रवषय तथा सझुावहरू 
समेष्ट्रटएको तथयो । 

प्रततवेदन प्रस्ततुीकर्णपश् चात प्रख्शक्षाथी तथा अन्य सहभागीहरूलाई तनदेशन ददुँदै माननीय 
प्रमखु आयिु नवीनकुमार् ख्घतमरे्ले तातलममा कमाचार्ीहरूको तसकाइ र् तातलमको 
प्रभावकारर्ताबारे् आगामी ददनमा कामाचार्ीहरूको कायासम्पादन स्तर्बाट प्रदख्शात हनु े
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बताउनभुयो । साथै उहाुँले आगामी ददनमा तातलममा मनोनयन गदाा कायासम्पादनको 
आधार्मा गरर्ने बताउनभुयो । सोही अवसर्मा उहाुँले कमाचार्ीहरूलाई अनसुन्धानमा र्हेका 
फाइलहरूलाई तछटो तनष्कषामा परु् याउन तनदेशन ददनभुयो । प्रस्ततुीकर्णपश् चात 
प्रख्शक्षाथीहरूलाई तनदेशन ददुँदै आयोगका श्रीमान सख्चव महेश् वर् न्यौपानेले संस्थागत क्षमता 
ष्ट्रवकासअन्तगात कमाचार्ीहरूको क्षमता ष्ट्रवकास एक प्रमखु पक्ष र्हेको बताउुँदै तातलमका 
क्रममा तसकेका अनसुन्धानसम्बन्धी आधार्भतू तसर्द्ान्तलाई आगामी ददनमा अनसुन्धान 
कायामा प्रयोग गना सझुाव ददनभुयो । 

च. आयोगमा र्हने कमाचार्ी संतया र् काया ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सख्चवमा नेपाल सर्कार्का र्ाजपत्रांष्ट्रकत ष्ट्रवख्शष्ट 
शे्रणीको सख्चव र्हने व्यवस्था छ । आयोगको केन्रमा बाह्रवटा महाशाखाहरू सष्ट्रहत ४९५ 
जनाको दर्बन्दी र्हेको छ । त्यसैगर्ी मातहत ७ वटा आयोगका कायाालयहरू र् १ सम्पका  
कायाालयमा (बटुवलको सम्पका  कायाालय, नेपालगन्ज) ४३२ जनाको दर्बन्दी गर्ी 
आयोगअन्तगात कुल ९२७ जना कमाचार्ी दर्बन्दी र्हेको छ ।यो बलेुष्ट्रटन प्रकाशन गरे्को 
तमततमा भने आयोगको नयाुँ संगठन तथा व्यवस्थापन सभे (O & M) स्वीकृत भई तदअनरुूप 
संगठन संर्चना र् दर्बन्दीमा केही हेर्फेर् भएको छ । 

 

शे्रणी/कायाालय टंगाल इटहर्ी बददावास हेटौंडा पोखर्ा बटुवल नेपालगंज सखेुत कंचनपरु् जम्मा 
ष्ट्रवख्शष्ट १ ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

र्ा.प.प्रथम १३ १ १ १ १ १ ० १ १ २० 

र्ा.प. दद्बतीय ५९ ४ ४ ४ ४ ४ १ ४ ४ ८८ 

र्ा.प.ततृीय ९७ १४ १५ १४ १४ १२ ५ १४ १४ १९९ 

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

र्ा.प.अनं. 
दद्बतीय 

२५ २ ४ २ २ २ ३ २ २ ४४ 

र्ा.प.अनं.ततृीय २५ ४ ४ ४ ४ ३ २ ४ ४ ५४ 

र्ा.प.अनं.चतथुा ६२ ७ ७ ७ ७ ६ ४ ७ ७ ११४ 

शे्रणी ष्ट्रवहीन ९५ १० ११ १० १० १० ८ १० १० १७३ 

जम्मा ४९५ ५७ ६२ ५७ ५७ ५१ ३४ ५७ ५७ ९२७ 

 

आयोगमा उपर्ोिअनसुार्को स्वीकृत दर्बन्दीका अनसुार् स्थायी कमाचार्ीका अततरर्ि कर्ार् 
सेवा अन्तगातको जनशख्िबाट समेत सेवा प्रवाह भएको छ । आयोगमा कम्प्यटुर् अपरे्टर्,  
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हलकुा सवार्ी चालक, कायालय सहयोगी पदमा जम्मा ४५ जना व्याख्िहरू कर्ार्मा कायार्त 
र्हेका छन ्।  

 

३. आम्दानी, खचा तथा आतथाक कार्ोबार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण 

आतथाक वषा २०७६/७७ को बजेट ष्ट्रवतनयोजन र् तेस्रो तै्रमातसक खचाको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् 
छः 

 

बजेट उप-
शीषाक 

वाष्ट्रषाक ष्ट्रवतनयोख्जत 
बजेट रु.  

दोस्रो  तै्रमातसकसम्ममा 
खचा र्कम रु. 

तेस्रो तै्रमातसकको 
खचा र्कम रु. 

जम्मा खचा रु. 

चाल ुखचा 
(२०६०११३) 

५९,९९,३५,०००।- २३,३७,३४,४२६।४३ 
८,९६,१४,६५४।३० ३२,३३,४७,४५०।२१ 

पुुँजीगत खचा 
(२०६०११४) 

९,३६,४०,०००।- ९३,७००।-  ५२,६०,४००।- ५३,५४,१००।- 

 

आतथाक वषा २०७६/७७ को तेस्रो तै्रमातसक अवतधको धर्ौटी र् र्ाजस्वको ष्ट्रववर्ण देहायअनसुार् 
छः 

 
दोस्रो तै्रमातसकको जम्मा 

र्कम रु. 
तेस्रो तै्रमातसकको 
आम्दानी र्कम रु. 

 धर्ौटी ष्ट्रफताा 
र्कम रु. 

जम्मा मौजाद र्कम रु. 

धर्ौटी २,७३,३७,०१५।०६ १४,३८,८३५।५० १९,०३,३३१।८० २,६८,७२,५१८।- 
र्ाजस्व ९३,६१,६३४।- ८०,१९,१५५।०० ० १,७३,८०,७८९।- 

 

४. सावाजतनक तनकायमा परे्का सूचना मागसम्बन्धी तनवेदन र् सूचना ददएको ष्ट्रवषय 

यस आ.व.को तेस्रो तै्रमातसक अवतध माघदेख्ख चैतसम्ममा यस आयोगमा सूचनाको माग 
गर्ी परे्का तनवेदनको संतया ८७ र्हेको छ । सूचना माग गर्ी परे्का उि तनवेदनहरूमध्ये ६९ 
वटा तनवेदकलाई तनयमानसुार् सूचना उपलब्ध गर्ाइसष्ट्रकएको छ । १६ वटा तनवेदनमा 
तनयमानसुार् सूचना उपलब्ध गर्ाउन नसष्ट्रकएको तनणाय गर्ी सोही व्यहोर्ा सम्बख्न्धत तनवेदकलाई 
टेतलफोनबाट जानकार्ी गर्ाइसष्ट्रकएको छ । साथै २ वटा तनवेदन तनणायको प्रष्ट्रक्रयामा छ ।  

यसका साथै आयोगसमक्ष सूचना माग गनाका लातग संलग्न गनुापने आवश्यक कागजात 
सष्ट्रहतको तनवेदनको ढाुँचा तनख्श्चत गर्ी यस आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरर्एको छ। यसका 
अततरर्ि सूचना माग गने तनवेदकहरूले suchana@ciaa.gov.np भन्ने ई-मेलमा तसधै उि ढाुँचा 
बमोख्जमको सूचना मागको तनवेदन पठाउन सक्ने र् यसर्ी सूचना मागको तनवेदन पठाउुँदा उि 
तनवेदनसाथ आवश्यक कागजात संलग्न गनुापने व्यवस्था गरर्एको छ । 
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५. आयोगको वेबसाइट र् सोको ष्ट्रववर्ण 

आयोगको वेबसाइट www.ciaa.gov.np र्हेको छ । उि वेबसाइटमा आयोगको परर्चय, 
आयोगका पदातधकार्ीहरूको परर्चय, गठन, सांगठतनक संर्चना, आयोग मातहतका 
कायाालयहरूको ष्ट्रववर्ण, ऐन कानून, प्रततवेदन, सूचना, प्रसे ष्ट्रवज्ञतप्त तथा आयोगका ष्ट्रवतभन्न 
प्रकाशनहरू सूचीकृत गरर्एको छ । यसका अलावा अनलाइनमाफा त उजरु्ी प्रषे्ट्रषत गने 
व्यवस्थासमेत तमलाइएको छ । २०७२ माघ मष्ट्रहनादेख्ख आयोगको हटलाइन १०७ माफा त 
उजरु्ी गनुासाहरू सम्प्रषेण गना सष्ट्रकने व्यवस्था तमलाइएको छ । यसका साथै आयोगको Android 

मोबाइल एख्प्लकेसन FACCIAA (Fight Against Corruption) समेतबाट उजरु्ी तथा गनुासाहरू सख्जलैसुँग 
आयोगमा संप्रषेण गना सष्ट्रकने व्यवस्था गरर्एको छ । आयोगको फेसबकु पेज 
www.facebook.com/NepalCIAA माफा त आयोगका प्रसे ष्ट्रवज्ञतप्त सावाजतनक गर्ी सूचना संप्रषेण गने 
व्यवस्था गरर्एको छ । 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गनुासो/उजरुीका लागग 

हटलाइन नं.: १०७ (उजरुीका लागग)  

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

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

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

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

ई-मेल : ujuri@ciaa.gov.np (ई-मेल माफफ त उजरुीका लागग)  

फेसबुक: /NepalCIAA (उजुरी Messages गरेर) 

गटि्िटर: @ciaa_nepal (उजरुी Messages गरेर) 

हुलाक माफफ त िा आयोगमा आफैं  उपगथित भएर 

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

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग‚ टंगाल 

 

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

(२०७६ माघदेख्ख २०७६ चैतसम्म) 

 

 

१. आयोगको स्वरूप र् प्रकृतत 

नेपालमा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गर्ी सशुासन प्रबर्द्ान गनाका लातग नेपालको संष्ट्रवधानको भाग 
२१‚ धार्ा २३८ मा संवैधातनक तनकायको रूपमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
व्यवस्था गरर्एको छ । जसअनसुार् आयोगमा प्रमखु आयिु र् अन्य चार्जना आयिुहरू 
र्हनछेन ्।  प्रमखु आयिुले अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम 
गने व्यवस्था छ । र्ािपततले संवैधातनक परर्षदको तसफारर्समा प्रमखु आयिु र् आयिुको 
तनयखु्ि गने प्रावधान छ। आयोगका प्रमखु आयिु र् आयिुको पदावतध तनयखु्िको तमततले 
छ वषाको हनुेछ । प्रमखु आयिु र् आयिु ६५ वषाको उमेर्सम्म पदमा बहाल र्हन सक्न े
व्यवस्था र्हेको छ । 

 

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

  

 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका पदातधकार्ीहरू 

 

माननीय प्रमखु आयिु श्री नवीनकुमार् ख्घतमरे् 

माननीय आयिु डा. गणेशर्ाज जोशी 
माननीय आयिु डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङ 

 

 

आयोगको केन्रीय कायाालय‚ टंगाल‚ काठमाडौंमा र्हेको छ । आयोग मातहत देहायका ७ 
वटा कायाालयहरू र् एउटा सम्पका  कायाालय र्हेका छन ्। 
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तस. 
नं. 

कायाालयको नाम 

कायाालयको 
फोन नं. 

फ्याक्स 

नं. 
१. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल, 

काठमाडौं  
हट लाइन नं. 

१०७ 

०१५२६२१५१ 

०१-५२६२१२८ 

०१५२६२१०४ 

२. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, इटहर्ी 

०२५-५८६९७० ०२५-५८५६०० 

३. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, बददावास 

०४४-५५०६८६ ०४४-५५०५३१ 

४. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, हेटौंडा 

०५७-५२१७४४ ०५७-५२०३६९ 

५. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, पोखर्ा 

०६१-५४०४५१ ०६१-५४०४५२ 

६. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, बटुवल 

०७१-५४०८३७ 

०७१-५४००३१ 

०७१-५४०८२३ 

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

०८१-५५०४२६ 

७. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, सखेुत 

०८३-५२१९६० 

०८३-५२३१७८ 
०८३-५२३८८४ 

८. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, कञ्चनपरु् 

०९९-५२४२६३ 

०९९-५२१११७ 

०९९-५२२७९५ 

 

२. आयोगको काम, कताव्य र् अतधकार् 

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

तर् यस संष्ट्रवधानमा छुटै्ट व्यवस्था भएको पदातधकार्ी र् अन्य कानूनले छुटै्ट ष्ट्रवशेष व्यवस्था 
गरे्को पदातधकार्ीको हकमा यो उपधार्ा लागू हनुे छैन । 
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(२) धार्ा १०१ बमोख्जम महातभयोग प्रस्ताव पारर्त भई पदमिु हनुे व्यख्ि‚ न्याय 
परर्षदबाट पदमिु हनुे न्यायाधीश र् सैतनक ऐनबमोख्जम कार्बाही हनुे व्यख्िका हकमा तनज 
पदमिु भइसकेपतछ संघीय कानूनबमोख्जम अनसुन्धान गना वा गर्ाउन सष्ट्रकनेछ । 

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

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

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

(६) अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अन्य काम‚ कताव्य र् अतधकार् तथा 
कायाष्ट्रवतध संघीय कानूनबमोख्जम हनुेछ । त्यसैगर्ी संष्ट्रवधानको धार्ा २९३ मा संवैधातनक 
तनकायको काम कार्बाहीको अनगुमन संसदीय सतमततबाट हनुे व्यवस्था र्हेको छ भने धार्ा 
२९४ मा आयोगको वाष्ट्रषाक प्रततवेदन र्ािपततसमक्ष बझुाउनेसम्बन्धी व्यवस्था र्हेको छ । 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई अनसुन्धान गर्ी 
अतभयोजन गने कायाको अततरर्ि कानूनी र्ाज्यको अवधार्णा अनरुूप सशुासन कायम गना र् 
सावाजतनक सेवामा प्रभावकारर्ता ल्याउनका लातग आवश्यक हनुे सधुार्ात्मक कायाहरू गने 
थप दाष्ट्रयत्वसमेत समु्पेको छ । जस अन्तगात आयोगबाट तनम्न कायाहरू सम्पाददत हनु े
गरे्का छन ्:- 

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

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

• भ्रष्टाचार्लाई र्ोकथाम गने उद्देश्यले तनर्ोधात्मक एवं प्रवर्द्ानात्मक कायाहरू गने । 

• भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गने उद्देश्यले स्थाष्ट्रपत र्ाष्ट्रिय वा अन्तर्ााष्ट्रिय संस्थाहरूसुँग समन्वय, आपसी 
सहयोग र् सम्बन्ध सदुृढ गने । 

• आवश्यकतानसुार् सम्बख्न्धत ष्ट्रवषयको ष्ट्रवशषेज्ञ वा ष्ट्रवख्शष्टीकृत सेवा प्राप्त गने । 
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२.१ संस्थागत र्णनीततक योजना (आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१)  

आयोगको ६ वषे संस्थागत र्णनीतत (सन ्२०१४-२०१९)  चाल ुआ.व. २०७६/७७ मा 
सम्पन्न भएको छ । साथै चाल ुआ.व. २०७६/७७ बाट नै लागू भएको आयोगको नयाुँ 
संस्थागत र्णतीततक योजना (आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१) तमतत २०७६ मंतसर् २३ 
गते सावाजतनक भई तमतत २०७६ पसु १६ गतेबाट कायाान्वयनमा आएको छ । आयोगको 
यस पञ्चवषीय योजनाको दूर्दृष्ट्रष्ट, लक्ष्य‚ उदे्दश्य तथा र्णनीततहरू देहाय अनसुार् र्हेका छन ्:- 

२.१.१  दूर्दृष्ट्रष्ट: भ्रष्टाचार्मिु र् सदाचार्यिु समाज तनमााण । 

२.१.२  लक्ष्य: र्ाख्ष् रय ष्ट्रवकास र् सावाजतनक सेवामा जनताको सर्ल/सहज पहुुँच 
हनुे गर्ी भ्रष् टाचार् न्यूनीकर्ण गने । 

२.१.३  उद्दशे्य: आयोगको संस्थागत सदुृढीकर्ण, तनर्ोधात्मक, प्रवर्द्ानात्मक र् 
उपचार्ात्मक ष्ट्रवतधमाफा त भ्रष् टाचार् न्यूनीकर्ण गने । 

 

मातथ उख्ल्लख्खत दूर्दृष्ट्रष्ट‚ लक्ष्य तथा उदे्दश्य प्राप्त गना योजनाले तनम्नानसुार्का महत्वपूणा ४ 
वटा र्णनीततहरू, १२ वटा नीततहरू र् सो अन्तगात ६६ वटा कायानीतत अंगीकार् गरे्को  

छ । 

२.१.४ र्णनीततहरू 

१. भ्रष् टाचार्जन्य कायाको पष्ट्रहचान, अनसुन्धान र् अतभयोजन प्रभावकार्ीरूपमा  

गने । 

२. कानूनी र् संगठनात्मक संर्चनाको सदुृढीकर्ण एवं परर्चालन गदै भ्रष् टाचार् 
तनयन्त्रणमा सम्बर्द् पक्षहरूलाई ख्जम्मेवार् बनाउने । 

३. सर्ोकार्वाला पक्षहरूका बीचमा चेतना, समन्वय संजाल र् ऐक्यबर्द्ता 
अतभवषृ्ट्रर्द् गने । 

४. आयोगको संस्थागत सशुासनको सदुृढीकर्ण र् क्षमता अतभवषृ्ट्रर्द् गने । 

२.१.५ आयोगका नीततहरू 

१. आधतुनक प्रष्ट्रवतधको उपयोगबाट अनसुन्धान र् अतभयोजन पर्द्ततलाई 
वस्ततुनष्ट र् ष्ट्रवश्वसनीय बनाउने । 

२. भ्रष् टाचार् तनगर्ानी प्रणाली  (Corruption Watch Systen) को ष्ट्रवकास गर्ी 
अनसुन्धान एवं तनगर्ानी गने । 

३. भ्रष् टाचार्सुँग सम्बख्न्धत सबै ष्ट्रकतसमका सूचना व्यवस्थापन तथा 
इन्टेतलजेन्स संयन्त्र (Information Management and Intelligence Mechanism) सदुृढ 
गने । 
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४. भ्रष् टाचार्सम्बन्धी मामलाहरूको प्राथतमकीकर्ण गर्ी अनसुन्धान र् 
अतभयोजन गने । 

५. नीततगत तथा संस्थागत भ्रष् टाचार् न्यूनीकर्ण गना ष्ट्रवतभन् न तनकायहरूसुँग 
समन्वय, साझेदार्ी तथा सहकाया गने । 

६. सावाजतनक तनकायहरूलाई भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द् उत्तर्दायी बनाउुँदै सशिीकर्ण  

गने । 

७. भ्रष् टाचार् तनवार्णसम्बन्धी ष्ट्रवषयमा नवीनतम खोज, अध्ययन, अनसुन्धान 
गने ।  

८. भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द् र्ाख्ष् रय तथा अन्तर्ााख्ष् रय समन्वय र् सञ् जालीकर्ण गने । 

९. भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द् जनचेतना अतभवषृ्ट्रर्द् गने । 

१०. भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द् शासनका ष्ट्रवतभन् न पक्षको सहभातगता र् प्रततबर्द्ता अतभवषृ्ट्रर्द्  

गने । 

११. आयोगको संगठनात्मक संर्चना, ष्ट्रवतध, पर्द्तत, स्रोतसाधनसष्ट्रहत संस्थागत 
क्षमता सदुृढ गने । 

१२. भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द्को कानूनी र् संस्थागत दायर्ा फर्ाष्ट्रकलो बनाउने । 

 

३. आयोगबाट प्रदान गरर्ने सेवा 
नेपालको संष्ट्रवधानमा सावाजतनक पद धार्ण गरे्को कुनै व्यख्िले कानूनबमोख्जम भ्रष्टाचार् 
मातनने कुनै काम गरे्को देख्खएमा त्यस्तो व्यख्ि र् सो अपर्ाधमा संलग्न अन्य व्यख्िहरू 
उपर् अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान तहष्ट्रककात गर्ी कानूनबमोख्जम 
अतधकार् प्राप्त अदालतमा मदु्दा दायर् गने वा गर्ाउन सक्ने व्यवस्था गरर्एको छ ।  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले भ्रष्टाचार्को सम्बन्धमा कसैको उजरु्ी 
वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकार्ीको आधार्मा आयोगले अनसुन्धान र् 
तहष्ट्रककात गना वा अन्य कार्बाही चलाउन सक्ने व्यवस्था र्हेअनसुार् भ्रष् टाचार्सम्बन्धी प्राप् त 
हनुे उजरु्ी आयोगका सबै कायाालयहरूमा दताा गने व्यवस्था गरर्एको छ ।  

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

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

४. सेवा प्रदान गने तनकायको शाखा र् ख्जम्मेवार् अतधकार्ी 
भ्रष् टाचार्सम्बन्धी उजरु्ी दताा गनाका लातग आयोगको मूल दताा शाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छ । 
हटलाइन १०७ मा आउने उजरु्ीका लातग प्रहर्ी महाशाखाका साथै टोल ष्ट्रि, भाइबर् तथा 
इ-मेलमाफा त आउने उजरु्ीका लातग नीतत तथा योजना महाशाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छन ्। 
आयोगबाट मदु्दा नचल्ने तामेलीमा र्ात ने तनणाय भएको ष्ट्रवषयसुँग सम्बख्न्धत तमतसल संलग्न 
कागजातहरूमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको तनणायको नक् कल माग गने 
सर्ोकार्वालालाई सो नक् कल उपलब्ध गर्ाउन आयोगको तामेली शाखाको शाखा प्रमखु 
ख्जम्मेवार्ी हनु्छन ्। 

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

   

५. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तरु् र् अवतध 

आयोगबाट प्रदान हनुे सेवाका लातग सामान्यतया कुनै शलु्क दस्तरु् लाग्दैन । 

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

सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले सूचनाको हक अन्तगात सूचना माग्न आएमा सूचनाको प्रकृतत 
हेर्ी बढीमा १५ ददनसम्मको अवतध लाग्ने तथा दस पेजसम्मको सूचना तनःशलु्क प्राप्त हनुे र् 
सो भन्दा बढी भएमा प्रततपेज रु. ५।- दस्तरु् लाग्दछ । 
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६. तनणाय गने प्रष्ट्रक्रया र् अतधकार्ी 
क. उजरु्ीसम्बन्धी तनणाय प्रष्ट्रक्रया  

• आयोगमा प्राप्त सबै उजरु्ीहरू दताा पश्चात: ख्स्क्रतनङ कतमटीमा उजरु्ीको सम्बन्धमा 
छलफल भई अनसुन्धान गनुापने उजरु्ीहरू सम्बख्न्धत महाशाखा, आयोगका 
कायाालयहरू वा नपेाल सर्कार्का अन्य उपयिु कायाालय वा पदातधकार्ीहरूमा 
लेखी पठाउन  र् तामेलीमा र्ात ने उजरु्ीहरू तामेलीमा र्ाखी लगत कट्टा गना 
तसफारर्स भएका आधार्मा आयोगबाट तनणाय हनुे गदाछ ।  

• ख्स्क्रतनङ कतमटी, महाशाखा वा मातहतका कायाालयहरूको तसफारर्समा प्रार्ख्म्भक 
छानतबन वा ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान गने गर्ी आयोगबाट तनणाय हनुे गदाछ ।  

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

ख. नक् कल र् सूचना तलनेसम्बन्धी प्रष्ट्रक्रया  

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

 तनवदेनसाथ वादी र् आर्ोष्ट्रपत व्यख्िको नाम तथा ष्ट्रववर्णसष्ट्रहत सर्ोकार् देख्खन े व्यहोर्ा 
खलुाउनपुने । 

 तनवदेनमा कुनकुन कागजको नक् कल चाष्ट्रहएको हो त्यसको ष्ट्रववर्ण खलुाउनपुने । 

 सकेसम्म तामलेीमा र्हेको तमतसलको तामेली नम्बर् खलुाउनपुने । 

 नक् कलका लातग परे्को तनवेदनमातथ कार्बाही भई नक् कल ददने तनणाय भएपतछ तामेली 
शाखा प्रमखुले तोष्ट्रकददएबमोख्जमको शलु्क आतथाक प्रशासन शाखामा बझुाएको र्तसद संलग्न 
गनुापने । 

 नक् कलका लातग शलु्क बझुाएको ददनमा नै प्रमाख्णत नक् कल सर्ोकार्वाला सेवाग्राहीले 
पाउने । 

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सम्बख्न्धत सर्ोकार्वाला 
नेपाली नागरर्कले आयोगद्वार्ा तनददाष् ट ढाुँचामा तनवदेन लेखी आयोगको मूलदताामा दताा 
गर्ाउनपुने । 

 आयोगमा ददएको उजरु्ीको सम्बन्धमा सूचना माग गने सर्ोकार्वालाले उजरु्ी दताा नम्बर् 
अतनवाया रूपमा खलुाउनपुने । 

ग. तनणाय गने अतधकार्ी  

सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी । 
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७. तनणायउपर् उजरु्ी सनु्न ेअतधकार्ी 
सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी । 

 

८. सूचना अतधकार्ी र् प्रमखुको नाम र् पद 

प्रमखुः- सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी 
 सह-सख्चव एवं प्रविाः-   प्रदीपकुमार् कोइर्ाला          ९८५१२३३२८१ 
 सूचना अतधकार्ीः- उप-सख्चव  गणेशबहादरु् अतधकार्ी   ९८५११८७३०८ 

 सहायक सूचना अतधकार्ीः- शाखा अतधकृत र्ामहरर् पाण्डे  9851013957 

 

आयोग मातहतका ७ वटा कायाालयहरूका (बटुवलको सम्पका  कायाालय, नेपालगन्ज समेत) 
सूचना अतधकार्ीहरूको नाम र् सम्पका  टेतलफोन नं. देहाय अनसुार् र्हेको छ :- 

कायाालयको नाम सूचना अतधकार्ीको नाम सम्पका  टेलीफोन नं. 
अ.द.ुअ.आ. कायाालय, इटहर्ी उप-सख्चव श्री ज्ञानेन्र प्रसाद ढकाल ९८५२०७०३३३ 

अ.द.ुअ.आ. कायाालय,  बददावास उप-सख्चव श्री हरर्प्रसाद ख्घतमरे् ९८४१३६४०४३  

अ.द.ुअ.आ. कायाालय,  हेटौंडा उप-सख्चव ख्शवर्ाज रे्ग्मी  ९८४५८२८४०५ 

अ.द.ुअ.आ. कायाालय, पोखर्ा उप-सख्चव श्री मेघनाथ रर्जाल ९८४९०२७०२२ 

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

अ.द.ुअ.आ. कायाालय, सखेुत शा.अ. श्री मेघनाथ सापकोटा ९८४८०२८१०४ 

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

शा.अ. श्री लोकमख्ण पाण्डे ९८५८०४५७८८ 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, कन्चनपरु् उप-सख्चव श्री टोपबहादरु् ष्ट्रवष्ट ९८५११३८६८८ 

 

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

• भ्रष्टाचार् तनवार्ण ऐन, २०५९ 

• अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमावली,२०५९  

• अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग कायाष्ट्रवतध, २०७३ 

• अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरूको आचार् संष्ट्रहता, २०७६ 

• सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

• ष्ट्रवशेष अदालत ऐन, २०५९ 

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

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट चाल ुआ.व. मा प्रकाशन भएका प्रततवेदन तथा अन्य 
प्रकाशनहरू देहायबमोख्जम र्हेका छन:् 

• आयोगको २९ औ ंवाष्ट्रषाक प्रततवेदन (आतथाक वषा २०७५/७६) 

• आयोगको २९ औ ंवाष्ट्रषाक प्रततवेदनको सार्ांश 

• अख्ततयार् बलेुष्ट्रटन 

• भ्रष्टाचार्सुँग सम्बख्न्धत महत्वपूणा नख्जर्हरूको सार्संक्षेप 

• अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरूको आचार्संष्ट्रहता, 
२०७६ 

 

११. अख्घल्लो आ.व. मा सञ्चातलत कायाक्रमहरू 

• सामदुाष्ट्रयक ख्शक्षा कायाक्रम 

• अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रम 

• समन्वय बैठक 

• वैदेख्शक तातलम तथा अवलोकन भ्रमण 

• कानूनमा सधुार्का लातग अन्तष्ट्रक्रा या तथा मस्यौदा तयार्ी काया 
• भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द्को अन्तर्ााष्ट्रिय ददवस 

• अनसुन्धानका लातग आधार्भतू तातलम कायाक्रम 

• आयोगको स्थापना ददवस कायाक्रम 

 

१२.  सावाजतनक तनकायले सञ्चालन गरे्को कायाक्रम र् सोको प्रततवेदन 

भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गर्ी देशमा सशुासन कायम गना अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगले आ.व. २०७५/७६ मा गरे्का कायाहरूको वाष्ट्रषाक प्रततवेदन अख्घल्लो तै्रमातसकमा न ै
सम्माननीय र्ािपततज्यूसमक्ष पेस भइसकेको र् सोको तडख्जटल प्रतत आयोगको वेबसाइटमा 
प्रकाख्शत गरर्सष्ट्रकएको छ ।  

 

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

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन‚ २०६४ आयोगसुँग सम्बख्न्धत ऐन, तनयमावलीमा गोप्य र्हन े
भनी उल्लेख गरे्का सूचना बाहेक सबै प्रकार्का सूचनाहरू आयोगको वेबसाइटमाफा त ् र् 
सामाख्जक संजालमा समेत दैतनक प्रकाशन गर्ी जानकार्ी गर्ाउने गरर्एको छ । 


