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अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

टगालं, काठमाडौं । 

अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन 

 फागनु, २०७६  

 

यस अंकमा 

 उजरु्ी दताा र् कार्बाहीको ष्ट्रववर्ण 

 र्ङ्गहेात कार्बाही तथा मदु्दा दायर् ष्ट्रववर्ण 

 २०७७ कातताक देख्ख पसु सम्म र्ङ्गेहात पक्राउ पनेहरुको ष्ट्रववर्ण  

 २०७७ कातताक देख्ख पसु सम्म दायर् मदु्दाहरुको ष्ट्रववर्ण 

 २०७७ कातताक देख्ख पसु सम्म आयोगबाट पनुर्ावेदन ष्ट्रववर्ण 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको तीसौं वाष्ट्रकाक प्रततवेदन पेश  

 आयोग मातहतका कायाालयहरुको भवन समदु् घाटन 

 भ्रष् टाचार् तनयन् ण र् सशुासन प्रवद्धनान सम्वन्धी अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम 

सम्पन् न 

 आयोगबाट भएको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी अन्य कायाको ष्ट्रववर्ण 

 आम्दानी खचा तथा आतथाक कार्ोबार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण 

 अनसूुचीहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उजरु्ीको क्षे गत ख्स्थतत 

सम्पादकीय 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार् 
तनयन् ण गर्ी सशुासन कायम गनाको लातग 
स्थाष्ट्रपत  संवैधातनक आयोगको रुपमा र्हेको  

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

सचुनाको हकको कायाान्वयन गर्ी पार्दख्शाता 
कायम गना आयोग दृढ संकख्पपत र्हेको छ । 
आफ्ना काम कार्वाही, उपलब्धी र् भए/गरे्का 
गततष्ट्रवतध समेष्ट्रट ष्ट्रवगतदेख्ख नै अख्ततयार् बलेुष्ट्रटन 
प्रकाख्शत हुुँदै आएकोमा पतछपलो समयमा ई-
बलेुष्ट्रटनको रुपमा  ैमातसक प्रकाख्शत गदआ आएको 
छ। 

नेपालको संष्ट्रवधानको धार्ा २७ मा नागरर्कको 
सूचनाको हक सम्बख्न्ध व्यवस्था छ । सो 
बमोख्जम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को 
दफा ५ र् सूचनाको हक सम्बन्धी तनयमावली, 
२०६५ को तनयम ३ मा प्रत्येक सावाजतनक 
तनकायले आफ्ना गततष्ट्रवतधहरुको ष्ट्रववर्ण ३/३ 
मष्ट्रहनामा प्रकाख्शत गनुापने कानूनी व्यवस्था छ । 
उि व्यवस्था अनसुार् अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत प्रत्येक  ैमातसक 
अवतधको मतुय मतुय ष्ट्रक्रयाकलापहरुको ष्ट्रववर्ण 
 ैमातसक रुपमा स्वतः प्रकाशनको रुपमा 
सावाजतनक हुुँदै आएको ष्ट्रवददतै छ। 
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सम्पादक समूह 

सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी    : अध्यक्ष 

सहसख्चव श्री नार्ायण प्रसाद रर्साल       : सदस्य 

उपसख्चव श्री वेदप्रसाद भण्डार्ी   : सदस्य 

शाखा अतधकृत श्री र्ाम प्रसाद आचाया  : सदस्य 

तथाङ्क अतधकृत श्री प्रमे कुमार् ख्घतमरे्  : सदस्य 

माननीय प्रमखु आयिु 

प्रमे कुमार् र्ाई 

 

 

श्रीमान ्सख्चव 

सरेु्श अतधकार्ी 

 आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय आयिु 

ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवाल 

 

माननीय आयिु 

डा. साष्ट्रव ी थापा गरुुङ 

 

माननीय आयिु 

जय बहादरु् चन्द 
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सम्पादकीय 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार् तनयन् ण गर्ी सशुासन कायम गनाको लातग स्थाष्ट्रपत  
संवैधातनक आयोगको रुपमा र्हेको छ ।सावाजतनक पद धार्ण गरे्का व्यख्िले अख्ततयार्को 
दरुुपयोग गर्ी भ्रष्टाचार् गरे्को सम्बन्धमा छानष्ट्रवन, अनसुन्धान, तहष्ट्रककात एवं अतभयोजन गने 
ख्जम्मेवार्ी यस आयोगलाई संवैधातनक रुपमा प्रत्याभतू भएको छ। 

सचुनाको हकको कायाान्वयन गर्ी पार्दख्शाता कायम गना आयोग दृढ संकख्पपत र्हेको छ । आफ्ना 
काम कार्वाही, उपलब्धी र् भए/गरे्का गततष्ट्रवतध समेष्ट्रट ष्ट्रवगतदेख्ख नै अख्ततयार् बलेुष्ट्रटन प्रकाख्शत 
हुुँदै आएकोमा पतछपलो समयमा ई-बलेुष्ट्रटनको रुपमा  ैमातसक प्रकाख्शत गदआ आएको छ। 

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

यस आ.व. को दोश्रो  ैमातसक अवतध (कातताक-पसु) मा आयोगमा २,६८६ वटा उजरु्ी परे्को 
साथै अख्घपलो  ैमातसकमा फर्छ्यौट हनु बाुँकी र्हेका  ९,७९९ गर्ी कुल १२,४८५ वटा उजरु्ी 
मातथ छानष्ट्रवन एवं अनसुन्धान गनुापने अवस्था र्हेकोमा यस  ैमातसक अबतधसम्म कुल २,३५६ 
वटा उजरु्ी फर्छ्यौट भई १०,१२९ वटा उजरु्ी फर्छ्यौट हनु बाुँकी र्हेको छ ।  आयोगबाट चाल ु
आ.व को दितीय  ैमातसक अवतधमा २७ वटा आर्ोप-प  ष्ट्रवशेक अदालतमा दायर् गरर्एको तथयो । 
अतभयोजनतफा  २७ वटा मदु्दामाफा त ११४ जनालाई प्रततवादी बनाई ष्ट्रवगो रु 
८०,२७,३५,४६७।६ को मागदावी तलईएको तथयो। साथै उि अवतधमा रं्गेहात कार्वाहीतफा  
१८ वटा कार्वाहीबाट २७ जनालाई तनयन् णमा तलई जम्मा रु १७,७५,६०० जफत भएको छ। 
यस अवतधमा सम्मातनत ष्ट्रवशेक अदालतबाट प्राप्त १६ वटा फैसला मध्ये १३ वटा फैसलामा 
आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ । आयोगमा परे्का उजरु्ीलाई प्रदेशगतरुपमा हेदाा सबैभन्दा 
बढी  उजरु्ी प्रदेश नं २ को र्हेका छन।् हाल आयोगमा छानष्ट्रवन एवं अनसुन्धानमा र्हेका 
उजरु्ीमध्ये २५.४५ प्रततशत उजरु्ी प्रदेश नं २ मा र्हेका संघीय, प्रादेख्शक तथा स्थानीय तहका 
कायाालयहरुका र्हेका छन।् त्यसैगर्ी उजरु्ीको क्षे गत ख्स्थतीले संघीय मातमला (स्थानीय तह 
समेत) अन्तगातका उजरु्ी आयोगमा सबैभन्दा बढी पने गरे्को देखाएको छ। कुल उजरु्ीको 
३३.०८ प्रततशत उजरु्ी यही क्षे  अन्तगातका र्हेका छन।्  
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आम नागरर्कमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगप्रतत ठुलो भर्ोसा र्हेको छ। तर् यस महान 
अतभयानमा आयोगको एक्लो प्रयास मा  पूणा बन्न सक्दैन। तसथा आयोगको यस अतभयानमा नपेाल 
सर्कार्का सबै तनकायहरु, सावाजतनक सेवा प्रदायकहरु, सर्ोकार्वाला तनकायहरु एवं प्रवदु्धन 
नागरर्क समाजले स्वयं आ-आफ्नो ठाउुँबाट भ्रष्टाचार् तनयन् णमा हातेमालो गदआ आउने ददनमा थप 
सशि र् प्रभावकार्ी भतूमका तनभाउन जरुर्ी छ। तब मा  हातमले चाहेको 'समदृ्धन नेपाल, सखुी 
नेपाली ' को नार्ालाई सफतलभतु बनाउन सक्दछौँ । 

अन्त्यमा, आयोगले गदआ आएका कायाक्रमहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गदआ आउनहुनुे 
सबैप्रतत हाददाक आभार् सष्ट्रहत धन्यवाद ज्ञापन गदाछौ । आफ्नो नख्जक भएका भ्रष् टाचार्जन्य घटना 
वा आफूले थाहा पाएका भ्रष् टाचार्का सूचनाहरु सदा  ै आफुलाई पायक पने आयोगका 
कायाालयहरुमा ददन र् असल नागरर्कको कताब्य तनवााह गना हामी सबैमा हाददाक अनरु्ोध गदाछौं । 
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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को कायाान्वयको लातग प्रकाख्शत 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत कायाहरूको आ.व. २०७७/७८ को  

दोश्रो (कातताक-पसु)   ैमातसक प्रगतत 

माघ, २०७७ 

१.उजरु्ी र् फर्छ्यौट  
यस आयोगमा आतथाक वका २०७७/७८ को दोश्रो  ैमातसक अवतधमा भ्रष्टाचार् सम्बन्धी परे्का नयाुँ उजरु्ी 
२,६८६ वटा र् प्रथम   ैमातसक अवतधबाट ख्जम्मेवार्ी सरे्र् आएका उजरु्ी ९,७९९ वटा गर्ी जम्मा 
१२,४८५ वटा उजरु्ी मध्ये दोश्रो  ैमातसक अवतधमा जम्मा २,३५६ वटा उजरु्ी फर्छ्यौट भई चाल ुआ.व. 
को दोश्रो  ैमातसक अवतध सम्म उजरु्ीको आनपुातमा ३४.२६ प्रततशत प्रगतत हातसल भएको छ । 
आयोगमा परे्का उजरु्ी मध्ये आयोगले गरे्को कार्वाहीबाट दोश्रो  ैमातसक अवतधमा  ८५ वटा उजरु्ी 
ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धानमा गएको, १९३ वटा उजरु्ी मातहत कायाालयहरुमा पठाइएको, १४४ वटा उजरु्ी 
कार्वाहीका लातग सम्बख्न्धत कायाालयमा पठाइएको, २८३ वटा उजरु्ी सोसंग सम्बख्न्धत अको उजरु्ीसंग 
गातभएको र् १,६५१ वटा उजरु्ी तामेलीमा पठाइएको छ । आयोगमा परे्को उजरु्ी संतया, सो उपर् 
आयोगले कार्वाही एवं फर्छ्यौट गर्ी फर्छ्यौट हनु वाुँकी उजरु्ीको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः 
 

१.१आयोगमा र्हेको कुल उजरु्ी फर्छ्यौट तथा बाुँकीको ष्ट्रववर्ण  

ष्ट्रववर्ण 

आ.ब. 
२०७7/७8 

मा 
उजरु्ी संतया 
  
  

फर्छ्यौंट जम्मा 
फर्छ्यौंट 

  
  

फर्छ्यौंट 

हनु 

बाुँकी 
  

ष्ट्रवस्ततृ 

अनसुन्धान 

आयोगबाट 
तामेली 

आयोग 
मातहतका 
सम्बख्न्धत 

कायाालयहरु
मा प्रषे्ट्रकत 

  

कार्वाहीको 
लातग अन्य 
कायाालयमा 
लेख्ख 
पठाएको 

अन्य 

उजरु्ीमा 
गातभएको 

  तामेली 
स ुाव 
सष्ट्रहत 
तामेली 

      

प्रथम  ैमातसक 
अबतध सम्मको 

जम्मा 
१२७२४ ११८ 

१७९
९ 

९० ३४२ १७६ ४०० २९२५ ९७९९ 

दोश्रो  ैमातसक 
अवतधको 
जम्मा 

२,६८६ ८५ 
१,५५
३ 

९८ १९३ १४४ २८३ २,३५६ १०,१२९ 

दोश्रो  ैमातसक 
अवतधसम्मको 

जम्मा 
१५४१० २०३ 

३३५
२ 

१८८ ५३५ ३२० ६८३ ५२८१ १०१२९ 
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१.२ कायाालयगत उजरु्ीको अवस्था 

आतथाक वका २०७७।0७८ को दोस्रो  ैमातसकमा ष्ट्रवतभन् न माध्यमहरूबाट आयोगको केन्र तथा मातहत 
कायाालयहरूमा पना आएका तथा अख्घपलो आतथाक वकाबाट ख्जम्मेवार्ी सरे्का उजरु्ीहरू देहायको तातलका 
तथा रे्खाख्च मा स्पष् ट पारर्एको छ सो अनसुार् बढी उजरु्ीहरू अथाात ् 4२.२५% उजरु्ी आयोगको 
टंगालख्स्थत कायाालयमा र्हेका छन ् । मातहत कायाालयहरूमध्ये आयोगको कायाालय, बददाबास 
(1३.७३%) मा र्हेका छन ् । सबैभन्दा कम उजरु्ीहरू भने आयोगको सम्पका  कायाालय, नेपालगञ्ज 
(3.6७%) मा र्हेका छन।् 

आयोगमा र्हेका उजरु्ीको संतयात्मक ख्स्थततः 

 

आयोगमा र्हेका उजरु्ीको संतयात्मक ख्स्थततः 
 

 

 
कायाालय 

 

उजरु्ीको संतया 
कुल  
उजरु्ी 
संतया 

कुल फर्छ्यौट 
भएको  
उजरु्ी संतया 

उजरु्ी 
प्रततशत 

गत आ.व.को 
ख्जम्मेवार्ी सरे्को 
जम्मा उजरु्ी संतया 

चाल ु आ.व.को 
जम्मा उजरु्ी 
संतया 

अ.द.ुअ.आ. टंगाल 2779 3731 6510 3646 42.25 

आयोगको कायाालय, इटहर्ी  1048 574 1622 264 10.53 

आयोगको कायाालय, बददाबास 1508 608 2116 227 13.73 

आयोगको कायाालय, हेटौंडा  418 282 700 177 4.54 

आयोगको कायाालय, पोखर्ा  427 311 738 119 4.79 

आयोगको कायाालय, बटुबल  395 479 874 276 5.67 

आयोगको सम्पका  कायाालय, 
नेपालगंज 

320 246 566 171 
3.67 

आयोगको कायाालय, सखेुत 467 430 897 196 5.82 

आयोगको कायाालय, कञ् चनपरु् 838 549 1387 205 9.00 

जम्मा 8200 7210 15410 5281 100 
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बददाबास 
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कायाालय, 
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आयोगको 
कायाालय, 
पोखर्ा  

आयोगको 
कायाालय, 
बटुबल  

आयोगको 
सम्पका  
कायाालय, 
नपेालगंज 

आयोगको 
कायाालय, 
सखेुत 

आयोगको 
कायाालय, 
कञ् चनपरु् 

6510

1622
2116

700 738 874
566

897
1387
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१.३ के्ष गत उजरु्ीको संतया 
सबैभन्दा बढी उजरु्ी संघीय मातमला (स्थानीय तहसमेत) 33.08%, ख्शक्षा १5.76% र् भतूम प्रशासनका 
८.८७% र्हेका छन ्। त्यस्तै, वन तथा वातावर्ण ४.7२%, स्वास््य तथा जनसंतया 3.7६%, गहृ 
प्रशासन 2.७1%, भौततक पूवााधार् तथा यातायात 3.95%, ऊजाा, जलस्रोत तथा तसंचाइ 3.0५% 
उजरु्ीहरू र्हेका छन ्।त्यस्तै अथा तथा र्ाजस्व के्ष सुँग 1.9७%, नक्कली शैख्क्षक प्रमाणप  7.10% र् 
गैर्कानूनी सम्पख्ि आजानतफा  3.07% उजरु्ीहरू पना आएका छन ्।  

क्ष ेगत उजरु्ीको संतया 
 

क्र.सं.       उजरु्ीको क्ष े 

गत आ.व.बाट 
ख्जम्मेवार्ी 
सरे्का 

आ.व. 
२०७७।७८ 
मा दताा भएका  

जम्मा 
उजरु्ीको 
संतया 

कुल 
फछयौट 
संतया 

उजरु्ी प्रततशत 

1. 
संघीय मातमला 
(स्थानीय तहसमेत)  

2516 2582 5098 1703 
33.08 

2. 
ख्शक्षा (स्थानीय 
तहसमेत)  

१४५४ ९७५ 2429 
६६० 15.76 

3. भतूम प्रशासन 792 575 1367 409 8.87 

4. वन तथा वातावर्ण 363 365 728 274 4.72 

5. 
स्वास््य तथा 
जनसंतया 

२७४ ३०६ 580 
२६८ 3.76 

6. गहृ प्रशासन 96 322 418 246 2.71 

7. 
भौततक पूवााधार् 
तथा यातायात 

३३० २७९ 609 
२०६ 3.95 

8. 
ऊजाा, जलस्रोत 
तथा तसंचाइ 

२४८ २२२ 470 
१५७ 3.05 

9. अथा १४१ १६२ 303 १६८ 1.97 

10. 
नक्कली शैख्क्षक 

प्रमाणप  
९५३ १४१ 1094 

१४४ 7.10 

11. 
गैर्कानूनी सम्पख्ि 

आजान 
१९४ २७९ 473 

२४२ 3.07 

12. अन्य क्षे  ८३९ १००२ 1841 ८०४ 11.95 

  जम्मा 8200 7210 15410 5281 100 

 



8 
 

उजरु्ी परे्का क्ष ेहरूको ख्स्थततः 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
संघीय, प्रदेश र् स्थानीय सर्कार्का ष्ट्रवरूद्धन परे्का उजरु्ीको प्रदेशगत संतया 

प्रदेश संघ प्रदेश स्थानीय तह कुल जम्मा प्रततशत 

1 495 285 968 1748 12.80 

2 1398 160 1917 3475 25.45 

बाग्मती 1955 174 686 2815 20.62 

गण्डकी 372 138 510 1020 7.47 

लखु्म्वनी 522 326 930 1778 13.02 

कणााली 269 252 576 1097 8.04 

सूदरु् पख्श् चम 234 534 951 1719 12.59 

प्रदेशगत जम्मा 5245 1869 6538 13652 100 

अन्य(गैर्कानूनी सम्पख्ि, 

 ठुा शैख्क्षक प्रमाणप , 

ष्ट्रवश् वष्ट्रवद्यालय आदद) 
1758  - -  1758 

  
कुल जम्मा 7003 1869 6538 15410   

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
5098

2429

1367

728 580 418 609 470 303

1094

473

1841



9 
 

तीन तहका सर्कार्का प्रदेशगत उजरु्ीको प्रवतृतः 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१.५ कायाालयगतरुपमा उजरु्ीको फर्छ्यौट 

यस आ.व.को दोश्रो  ैमातसक अवतधसम्मको उजरु्ी फर्छ्यौटको अवस्था हेदाा आयोगको कायाालय टंगालले 
सबैभन्दा बढी ३६४६ वटा उजरु्ी फर्छ्यौट गरे्को छ जनु कुल उजरु्ीको ५६.०१ प्रततशत हो । सबैभन्दा 
कम उजरु्ी फर्छ्यौट प्रततशत आयोगको कायाालय बददावासको 10.72 प्रततशत र्हेको छ।समग्र आयोगको 
उजरु्ी फर्छ्यौट को अवस्थालाई देहायबमोख्जम प्रष्ट पारर्एको छ। 

 

कायाालय कुल  उजरु्ी संतया 
कुल फर्छ्यौट भएको  

उजरु्ी संतया 
उजरु्ी फर्छ्यौट प्रततशत 

अ.द.ुअ.आ., टंगाल 6510 3646 56.01 

आयोगको कायाालय, इटहर्ी  1622 264 16.27 

आयोगको कायाालय, बददाबास 2116 227 10.72 

आयोगको कायाालय, हेटौंडा  700 177 25.28 

आयोगको कायाालय, पोखर्ा  738 119 16.12 

आयोगको कायाालय, बटुबल  874 276 31.57 

आयोगको सम्पका  कायाालय, नेपालगंज 566 171 30.21 

आयोगको कायाालय, सखेुत 897 196 21.85 

आयोगको कायाालय, कञ् चनपरु् 1387 205 14.78 

जम्मा 15410 5281   
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कायाालयगतरुपमा उजरु्ीको फर्छ्यौटको अवस्थालाई देहायबमोख्जमको स्तम्भख्च बाट पतन थप प्रष्ट पारर्एको छ। 

 

२ भ्रष्टाचार् तनयन् णका सम्वन्धमा आयोगबाट भएको काया प्रगतत 

२.१ भ्रष्टाचार् तनयन् ण सम्बन्धी उपचार्ात्मक  कायाको प्रगतत ष्ट्रववर्णः- 
   क) दायर् भएका आर्ोपप को संतया 
यस आ.व. २०७७/०७८ को दोश्रो  ैमातसक अवतधमा आयोगले कुल २७ वटा आर्ोपप  सम्मातनत ष्ट्रवशेक 
अदालतमा दायर् गरे्को छ ।यस  ैमातसकको कातताक मष्ट्रहनामा १, मंतसर् मष्ट्रहनामा १३ र् पसु मष्ट्रहनामा 
१३ गर्ी कुल २७ वटा आर्ोपप  दायर् भएका हनु।् 

 

भ्रष्टाचार् सम्बन्धी दायर् भएको आर्ोपप को  ष्ट्रववर्ण 

तस.नं. मदु्दाको ष्ट्रववर्ण मदु्दाको संतया 

१ घसु/रर्सवत  १६ 

२ नक्कली शैख्क्षक प्रमाण प  १ 

३ सर्कार्ी अनदुान/र्कम/सावाजतनक सम्पख्ि ष्ट्रहनातमना ७ 

४ सावाजतनक/अकुत सम्पिी ० 

५ गठुी संस्थान सम्बन्धी ० 

६ र्ाजस्व सम्बन्धी १ 

७ सामाख्जक सरु्क्षा भिा ० 

८ अन्य भ्रष्टाचार् २ 

जम्मा २७ 

 

यस आ.व को दोश्रो  ैमातसक अवतधमा सम्मातनत ष्ट्रवशके अदालतमा दायर् गरर्एका २७ वटा आर्ोप-प मा 
जम्मा ११४ जना आर्ोपीलाई प्रततवादी बनाई ष्ट्रवगो रु 80,27,35,467.6 को माग दावी तलईएको छ । 



11 
 

उि अवतधमा ष्ट्रवशेक अदालतमा दायर् गरर्एका मदु्दामध्ये घसु/ रर्सवतका १६ वटा मदु्दामा २६ जना, 
नक्कली शैख्क्षक प्रमाणप को १ वटा मदु्दामा १ जना, सावाजतनक सम्पख्ि/र्कम ष्ट्रहनातमनाका ७ वटा मदु्दामा 
७६ जना, र्ाजश्व र्कम ष्ट्रहनातमना १ वटा मदु्दामा ३ जना र् अन्य २ वटा मदु्दाका ९ जनालाई ष्ट्रवपक्षी 
बनाईएको छ । प्रततवादीहरुको ष्ट्रववर्ण हेदाा अतधकृतस्तर्का कमाचार्ीहरु १८ जना, सहायकस्तर्का 
कमाचार्ीहरु २६ जना, ख्शक्षक/ प्राध्यापक १ जना, तनवााख्चत/मनोतनत पदातधकार्ीहरु १ जना साथै 
मततयार्/ष्ट्रवचौतलया/अन्य ६८ जना र्हेका छन ्जसलाई तनम्नानसुार् प्रस्ततु गरर्एको छ । 

 

 
घसु/ 
रर्सवत 

नक्कली 
शैख्क्षक 
प्र.प. 

सा. सम्पख्ि/र्कम 
ष्ट्रहनातमना, गैर्कानूनी 
लाभ हानी 

गैर्कानूनी 
सम्पख्ि 

र्ाजश्व 
ष्ट्रहनातमना 

ष्ट्रवष्ट्रवध जम्मा 

उपसख्चवस्तर् १ - ५ 
 - १ ७ 

अतधकृतस्तर् २ - ७ 
 १ १ ११ 

सहायक/ सहयोगी कमाचार्ी १७ - ५ - २ २ २६ 

ख्शक्षक/प्राध्यापक  १   - - १ 
तनवााख्चत/ मनोतनत १ - - - - - 

 

१ 

मततयार्/ ष्ट्रवचौतलया/ अन्य ४ - ५९ 
 - ५ ६८ 

जम्मा २६ १ ७६ 
 ३ ९ ११४ 

 

प्रथम  ैमातसक अवतधमा दायर् भएको आर्ोपप को  ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववर्ण तनम्नबमेख्जम उपलेख गरर्एको छ। 

 

तस.
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपप  दताा 
तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्ि 

पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

१ १ 2077.7.25 186 ख्शवचन्र 
केवट साहनी 

प्रहर्ी 
हवपदार् 

इलाका प्रहर्ी 
कायाालय 
बटुवल 

घसु रर्सवत 
तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

400000 

२ २ 2077.8.4 192 ख्शव शंकर् 
महतो 

नायव सबु्बा बोलकोट गढी 
नगर्पातलकाको 
कायाालय 

घसु रर्सवत 
तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

10000 

३ ३ 2077.8.8 193 मोहन लाल 
ढकाल 

ष्ट्रवचौतलया   घसु रर्सवत 10000 

४ ४ 2077.8.8 203 उमेश महतो 
चौहान 

सशस्त्र प्रहर्ी 
जवान 

सशस्त्र प्रहर्ी 
वल सरु्क्षा वेश 
महोिर्ी 

घसु रर्सवत 
तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

17600 
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५ ५ 2077.8.9 204 प्रमे चन्र 

ष्ट्रवश्वकमाा 
वन र्क्षक सैनामैना सव 

तडतभजन वन 
कायाालय 
मतुगाया 

घसु रर्सवत 
तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

12000 

६ ६ 2077.8.12 205 ईश्वर्ी प्रसाद 
जैसवाल 

आयोजना 
प्रमखु 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण 
भर्तपरु् 
बदाघाट 

घसु रर्सवत 
तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

1000000 

७ ७ 2077.8.15 211 र्ाजेश 
बहादरु् 
दाहाल 

प्रहर्ी 
हवपदार् 

इ.प्र.का. बाुँके 
खजरु्ा 

घसु रर्सवत 
तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

13000 

  ८     लरु बहादरु् 
के.सी. 

प्रहर्ी नायव 
तनर्ीक्षक 

इ.प्र.का. बाुँके 
खजरु्ा 

  13000 

८ ९ 2077.8.17 218 पवात पौडेल इख्न्जतनयर् बोलकोट गढी 
नगर्पातलकाको 
कायाालय 

घसु रर्सवत 
तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

75000 

९ १० 2077.8.21 216 ष्ट्रवकास 
कुमार् शे्रष्ठ 

इख्न्जतनयर् ख्जपला समन्वय 
सतमततको 
कायाालय सप्तर्ी 

सावाजतनक 
संस्था हानी 
नोक्सानी 

275623 

  ११     बषु्ट्रद्धनलाल 
यादव 

अध्यक्ष फुटवल मैदान 
तनमााण 
उपभोिा 
सतमतत 

सावाजतनक 
संस्था हानी 
नोक्सानी 

275623 

  १२     महेन्र प्रसाद 
यादव 

प्रशासष्ट्रकय 

अतधकृत 

ख्जपला खेलकुद 
ष्ट्रवकास 
सतमततको 
कायाालय सप्तर्ी 

    

  १३     तधरे्न्र बमाा उपाध्यक्ष ख्जपला खेलकुद 
ष्ट्रवकास 
सतमततको 
कायाालय सप्तर्ी 
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१० १४ 2077.8.21 215 सत्यजीव 
कुमार् तसंह 

सव 

इख्न्जतनयर् 

र्ाजष्ट्रवर्ाज 
नगर्पातलकाको 
कायाालय सप्तर्ी 

सर्कार्ी 
र्कम 
ष्ट्रहनातमना 

1775742.4 

  १५     टुनालाल 
कणा 

प्रोपर्ाइटर् RK 
Engineering 
Consultancy 

  786287.64 

  १६     ख्शतल 
रर्माल 

वातावर्णष्ट्रवद र्ाजष्ट्रवर्ाज 
नगर्पातलकाको 
कायाालय सप्तर्ी 

  786278.64 

  १७     सचुना 
तततमख्पसना 

वातावर्णष्ट्रवद र्ाजष्ट्रवर्ाज 
नगर्पातलकाको 
कायाालय सप्तर्ी 

  989454.76 

  १८     घनश्याम  ा अध्यक्ष वकृ्षार्ोपण 
कायाक्रम 
उपभोिा 
सतमतत 

  786287.64 

  १९     लतलत 
नार्ायण  ा 

कोकाध्यक्ष वकृ्षार्ोपण 
कायाक्रम 
उपभोिा 
सतमतत 

    

११ २० 2077.8.24 232 भवुन केशर् 
खनाल 

खरर्दार् मालपोत 

कायाालय 
दैलेख 

घसु रर्सवत 
तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

5000 

  २१     धन बहादरु् 
बढुा 

लेखापढी 
ब्यवसायी 

    5000 

१२ २२ 2077.8.28 230 सर्ोज कुमार् 
पाण्डे 

अध्यक्ष र्ोष्ट्रहणी गा.पा. 
वडा नं. २ 

घसु रर्सवत 
तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

20000 

  २३     श्याम बचन 
यादव 

अध्यक्ष ष्ट्रवर्ाट कृष्ट्रक 

सहकार्ी संस्था 
तल. 

  20000 
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१३ २४ 2077.8.28 233 सतमर् भन्ने 
धन ब. 
तमाङ्ग 

हलकुा सवार्ी 
चालक 

वैदेख्शक 
र्ोजगार् 
कायाालय 
तहाचाल 

घसु रर्सवत 
तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

28500 

  २५     र्ामानन्द 
चौधर्ी 

      16000 

१४ २६ 2077.8.29 228 रर्ठे्ठ दजी लेखा 
अतधकृत 

मालपोत 
कायाालय 
भर्तपरु् 

र्ाजश्व र्कम 
ष्ट्रहनातमना 

 70817037 

  २७     बलर्ाम 
सापकोटा 

लेखापाल मालपोत 
कायाालय 
भर्तपरु् 

  5843806.75 

  २८     मनोज कुमार् 
तनर्ौला 

नायव सबु्बा मालपोत 
कायाालय 
भर्तपरु् 

   471618 

१५ २९ 2077.9.1 255 र्ाजकुमार् 
श्रीवास्तव 

तस.तड.ई. वागमती तथा 
लालवकैया 
नदी तनयन् ण 
आयोजना 
पर्मानीपरु् वार्ा 

सर्कार्ी 
र्कम 
ष्ट्रहनातमना 

9664296.63 

  ३०     पाण्डव 
प्रसाद देव 

इख्न्जतनयर् वागमती तथा 
लालवकैया 
नदी तनयन् ण 
आयोजना 
पर्मानीपरु् वार्ा 

  9664296.63 

  ३१     डवाङ क्षोदेन 
शेपाा 

डाइरे्क्टर् योदङु 
कन्सट्रक्सन 
कम्पनी तल 

  9664296.63 

  ३२     बैकुण्ठ 
प्रसाद भण्डार्ी 

प्रोपर्ाइटर् अजम्बर् 
तनमााण सेवा 

  9664296.63 

  ३३     ख्शवजी 
सापकोटा 

प्रोपर्ाइटर् ख्शवर्ाम 
कन्सट्रक्सन 
प्रातल 

  9664296.63 

१६ ३४ 2077.9.1 235 भोगीलाल 
यादव 

ख्शक्षक श्री प्राथतमक 
ष्ट्रवद्यालय 
धन्छवार् 

नक्कली 
प्रमाणप  

  



15 
 

तस.
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपप  दताा 
तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्ि 
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१७ ३५ 2077.9.2 245 भगवता भन्ने 
भगवती र्ाउत 
गरुुङ 

अतससटेण्ट 

सव 
इख्न्जतनयर् 

र्ाष्ट्रिय 
पनुतनमााण 
ख्जपला 
आयोजना 
कायाालय 
इकाइ भीर्कोट 
नपा 

घसु रर्सवत 
तलई 
भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

5000 

१८ ३६ 2077.9.2 244 पषु्पर्ाज 
तगर्ी 

नायव सबु्बा मालपोत 

कायाालय 
तपुसीपरु् 

घसु रर्सवत 320000 

  ३७     नरे्श कुमार् 
खड्का 

मालपोत 

अतधकृत 

      

  ३८     केशव र्ाज 
अतधकार्ी 

नायव सबु्बा मालपोत 

कायाालय 
तपुसीपरु् 

  320000 

  ३९     तमनर्ाज गैरे् कायाालय 

सहयोगी 
मालपोत 

कायाालय 
तपुसीपरु् 

  320000 

१९ ४० 2077.9.8 253 तलल बहादरु् 
गरुुङ्ग 

प्रहर्ी 
सहायक 
हवपदार् 

सशस्त्र प्रहर्ी 
वल कृष्णनगर् 

घसु रर्सवत 35000 

  ४१     तनर्ञ्जन र्ाज 
काकी 

प्रहर्ी 
तनरर्क्षक 

    35000 

२० ४२ 2077.9.9 254 र्ष्ट्रवन्र प्रसाद 
यादव 

लेखापढी 
ब्यवसायी 

  प्रततकुल 
वकप  

200000 

२१ ४३ 2077.9.13 252 र्ाजकुमार् 
श्रीवास्तव 

तस.तड.ई. नदी तनयन् ण 
आयोजना 
पर्वानीपरु् बार्ा 

सर्कार्ी 
र्कम 
ष्ट्रहनातमना 

36509456.34 

  ४४     पाण्डव 
प्रसाद देव 

इख्न्जतनयर् नदी तनयन् ण 
आयोजना 
पर्वानीपरु् बार्ा 

  36509456.34 

  ४५     र्ष्ट्रवन्र प्रसाद 
यादव 

एम तड महादेव ख्खख्म्त 
मैनाचलुी जेतभ 

  36509456.34 

  ४६     मदन कुमार् 
अतधकार्ी 

एम तड मैनाचलुी 
तनमााण सेवा 

  36509456.34 

  ४७     सन्तोक 
प्रधान शाही 

प्रतततनधी महादेव ख्खख्म्त 
मैनाचलुी जेतभ 

  36509456.34 
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२२ ४८ 2077.9.14 255 लतलत 
बहादरु् शाही 

प्रबन्धक र्ाष्ट्रिय वाख्णज्य 
बैंक नेपालगंज 

नक्कली तधतो 
प्रवाह गरर् 
भ्रष्टाचार् 

12500000 

  ४९     कल बहादरु् 
ओली क्षे ी 

नगद 
सहायक 

र्ाष्ट्रिय वाख्णज्य 
बैंक नेपालगंज 

  12500000 

  ५०     होतार्ाम 
योगी 

उप प्रमखु र्ाष्ट्रिय वाख्णज्य 
बैंक कणााली 
प्रदेश 

  12500000 

  ५१     ष्ट्रप्रन्सी गपु्ता नगद 
सहायक 

र्ाष्ट्रिय वाख्णज्य 
बैंक नेपालगंज 

  12500000 

  ५२     रर्जवान 
अहम्मद 
जसगढ 

थनुवुा कार्ागार् 
कायाालय बाुँके 

  12500000 

  ५३     सष्ट्रकना 
जसगढ 

      7500000 

  ५४     फहतमधा 
बानो जसगढ 

      12500000 

  ५५     कणा बहादरु् 
के के 

      12500000 

२३ ५६ 2077.9.16 266 ततलक प्रसाद 
ख्घतमरे् 

खरर्दार् काठमाडौं 
ख्जपला खेलकुद 
ष्ट्रवकास सतमतत 
सानो गौचर्ण 

घसु रर्सवत 15000 

२४ ५७ 2077.9.16 264 तसकन्दर् 
प्रसाद कान ु

प्रहर्ी नायव 
तनर्ीक्षक 

प्रहर्ी चौकी 
ततलाठी सप्तर्ी 

घसु रर्सवत 50000 

२५ ५८ 2077.9.16 252 नार्ायण 
बहादरु् थापा 

लेखा 
अतधकृत 

काठमाडौं ददगो 
सहर्ी यातायात 
आयोजना 

सर्कार्ी 
र्कम 
ष्ट्रहनातमना 

11476000 

  ५९     बेल बहादरु् 
नेपाली 

आयोजना 
प्रमखु 

काठमाडौं ददगो 
सहर्ी यातायात 
आयोजना 

  11476000 

  ६०     तगर्ी प्रसाद 
शे्रष्ठ 

लेखापाल काठमाडौं ददगो 
सहर्ी यातायात 

आयोजना 

  11476000 

  ६१     श्याम 
बहादरु् ख ी 

लेखा 
अतधकृत 

काठमाडौं ददगो 
सहर्ी यातायात 
आयोजना 

  11476000 
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  ६२     सतुमता 
र्ौतनयार् 

तनदेशक पप्प ु
कन्सक्ट्रक्सन 
प्रा.तल. 

    

२६ ६३ 2077.9.23 291 सोमनाथ 
ख्घतमरे् 

वरर्ष्ठ कृष्ट्रक 
अतधकृत 

प्रधानमन् ी 
कृष्ट्रक आधतुनक 
परर्योजना 
ख्चतवन 

सावाजतनक 
संस्था हानी 
नोक्सानी 

412474 

  ६४     बातलका 
कुमार्ी तगर्ी 

प्रबन्ध 

तनदेशक 

नार्ायणी एग्रो 
प्रातल ख्चतवन 

  412474 

  ६५     गोष्ट्रपनाथ 
भकुाल 

संस्थापक 

सदस्य 

नार्ायणी एग्रो 
प्रातल ख्चतवन 

  412474 

२७ ६६ 2077.9.26 276 बषु्ट्रद्धनमान 
जैशी 

नापी 
अतधकृत 

नापी कायाालय 
लतलतपरु् 

सर्कार्ी 
जग्गा 
कम्पनीको 
नाममा 
बनाई 
ष्ट्रहनातमना 

20233671.88 

  ६७     बालेश्वर् 
प्रसाद यादव 

नापी 
अतधकृत 

नापी कायाालय 
लतलतपरु् 

  20233671.88 

  ६८     केशव थापा 
मगर् 

सवेक्षक नापी कायाालय 
लतलतपरु् 

  20233671.88 

  ६९     बाबरु्ाम 
खनाल 

कायाालय 

प्रमखु 
(उपसख्चव) 

मालपोत 
कायाालय 
लतलतपरु् 

  20233671.88 

  ७०     तयामनार्ायण 
पौडेल 

नायव सबु्बा मालपोत 
कायाालय 
लतलतपरु् 

  20233671.88 

  ७१     ददनेश 
न्यौपाने 

नायव सबु्बा मालपोत 
कायाालय 
लतलतपरु् 

  20233671.88 

  ७२     आत्मार्ाम 
लईुटेल 

खरर्दार् मालपोत 
कायाालय 
लतलतपरु् 

  20233671.88 

  ७३     गनुीकाजी 
मानन्धर् 

संचालक यरु्ो हाउख्जङ्ग 
प्रा.तल. 

  20233671.88 

  ७४     योगेश्वर् 
कृष्ण 

पर्ाजलुी 

सदस्य यरु्ो हाउख्जङ्ग 
प्रा.तल. 

  20233671.88 
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  ७५     कृष्णर्ाज 
शे्रष्ठ 

सदस्य यरु्ो हाउख्जङ्ग 
प्रा.तल. 

  20233671.88 

  ७६     टंक बहादरु् 
शे्रष्ठ 

सदस्य यरु्ो हाउख्जङ्ग 
प्रा.तल. 

  20233671.88 

  ७७     गोपालदास 
मानन्धर् 

सदस्य यरु्ो हाउख्जङ्ग 
प्रा.तल. 

  20233671.88 

  ७८     बतबन 
मानन्धर् 

सदस्य यरु्ो हाउख्जङ्ग 
प्रा.तल. 

  20233671.88 

  ७९     उज्वल 
मानन्धर् 

सदस्य यरु्ो हाउख्जङ्ग 
प्रा.तल. 

  20233671.88 

  ८०     डा. इश्वर् 
लाल आचाया 

सदस्य काठमाडौं 
हख्स्पटल 
प्रा.तल. 

  20233671.88 

  ८१     डा. दगुाामान 
जोशी 

सदस्य काठमाडौं 
हख्स्पटल 
प्रा.तल. 

  20233671.88 

  ८२     दगेुश नन्दनी 
भट्ट चन्द 

सदस्य काठमाडौं 
हख्स्पटल 
प्रा.तल. 

  20233671.88 

  ८३     अन्जना देवी 
तमश्र 

जग्गाधनी       

  ८४     अरुणा  ा जग्गाधनी       

  ८५     सोमनाथ 
प्रसाई 

प्रतततनधी एपेक्स कलेज 
प्रा.तल. 

    

  ८६     कुमार्ी 
कंचन शाह 

जग्गाधनी       

  ८७     गोपाल 
तततमख्पसना 

        

  ८८     ततथा बहादरु् 
काकी 

जग्गाधनी       

  ८९     त लोक र्ाज 
शाक्य 

जग्गाधनी       

  ९०     ष्ट्रवर्ोदेवी 
यादव 

जग्गाधनी       

  ९१     भवुनेश्वर्ी 
पर्ाजलुी 

जग्गाधनी       

  ९२     पंकज 
पर्ाजलुी 

जग्गाधनी       
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तस.
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपप  दताा 
तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्ि 

पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

  ९३     तमना कुमार्ी 
काकी 

जग्गाधनी       

  ९४     र्ाजेन्र 
प्रसाद 

रुपाखेती 

जग्गाधनी       

  ९५     र्ाममाया 
महजान 

जग्गाधनी       

  ९६     लोक बहादरु् 
डंगोल 

जग्गाधनी       

  ९७     लोकेश 
महजान 

जग्गाधनी       

  ९८     शकुन्तला 
शे्रष्ठ 

जग्गाधनी       

  ९९     सरर्ता 
कुमार्ी 
ठाकुर् 

जग्गाधनी       

  १००     सरेु्न्र कुमार् 
मण्डल 

जग्गाधनी       

  १०१     सोतनया 
पोखरे्ल 

जग्गाधनी       

  १०२     नमादा 
उपाध्याय 
शमाा 

जग्गाधनी       

  १०३     कृष्ण सापकी जग्गाधनी       

  १०४     सखु्शल 
मानन्धर् 

जग्गाधनी       

  १०५     देव नार्ायण 
तततमख्पसना 

जग्गाधनी       

  १०६     नार्ायण देवी 
मानन्धर् 

जग्गाधनी       

  १०७     तनमाला 
शाक्य 

जग्गाधनी       

  १०८     पूणागोष्ट्रवन्द 
लाखे 

जग्गाधनी       

  १०९     र्श्मी महजान जग्गाधनी       

  ११०     र्ाज्यलक्ष्मी 
आमात्य 

जग्गाधनी       

  १११     र्ामदलुार्ी जग्गाधनी       
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तस.
नं. 

आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपप  दताा 
तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी 
व्यख्ि 

पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

देवी शाह 

  ११२     रुपा शे्रष्ठ जग्गाधनी       

  ११३     सतुनल 
मानन्धर् 

जग्गाधनी       

  ११४     गनुीकाजी 
महजान 

अध्यक्ष यरु्ो हाउख्जङ्ग 
प्रा.तल. 

    

  
 
  

  जम्मा ष्ट्रवगो रु 802735467.6 
 

रष्टब्य: प्रथम  ैमातसक बलेुष्ट्रटनमा कुल आर्ोपप  दायर् संतया 33 हनुपुनेमा तयार् हुुँदाका बखत थप ४ 
मदु्दा दायर् भएको तर् प्रगतत प्रततवेदनमा ३३ को ठाउुँमा २९ वटा मा  मदु्दा दायर् गरर्एको ष्ट्रवकय 
उपलेख्खत गरर्एकोमा यसलाई समेत पनुयोग गरर्एको । 
 

ख)  घसु/रर्सवत (Sting) कार्बाही  

यस आयोगबाट  आ.व. २०७७।०७८ को दोश्रो  ैमातसक अवतध (कातताक-पसु) मा कूल १८ वटा 
घसु/रर्सवत कार्बाही भएको र् यसबाट रू. १७,७५,६००/- जफत हनुकुा साथै जम्मा २७ जना 
कमाचार्ी तथा घसु/रर्सवतसुँग जोतडएका अन्य व्यख्ि तनयन् णमा तलईएको छ । यस अवतधमा 
कार्बाहीमा परे्का २७ मध्ये  जना र्ाजप ांष्ट्रकत दितीय शे्रणीका १ जना सष्ट्रहत २० जना र्ािसेवक 
कमाचार्ी र् ७ जना तबचौतलया/ मततयार् लगायत अन्य व्यख्ि छन ्।   

यस अवतध मा घसु/रर्सवत कार्बाहीबाट तनयन् णमा तलइएका २७ जना व्यख्िहरुको दजाागत एवं 
पेशागत ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः 

क्र.स. पद/शे्रणी 
जम्मा 
संतया 

अप्राष्ट्रवतधक प्राष्ट्रवतधक प्रहर्ी ख्शक्षक अदालत कैष्ट्रफयत 

१ र्ा प दितीय शे्रणी वा सो सर्ह १ 0 1 - - -   

२ र्ा प ततृीय शे्रणी वा सो सर्ह 1 0 1 - - -   

३ जतुनयर् कमाचार्ी 16 ४ ६ ६ - -   

४ शे्रख्णष्ट्रवहीन कमाचार्ी 2 2 -   - -   

र्ाष्̭टसेवक कमाचार्ी जम्मा 20 

र्ाष्̭टसेवक कमाचार्ी बाहेक अन्य 

५ तनवााख्चत मनोतनत पदातधकार्ी - - - - - -   

६ 
ष्ट्रवचौतलया/मततयार् लगायत 
अन्य ब्यख्ि 

7 - - - - -   

  
 र्ाष्̭टसेवक कमाचार्ी बाहेक 
अन्य जम्मा 

7             

  कुल जम्मा 27 6 8 6 - -   
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घसु/रर्सवत कार्बाहीबाट तनयन् णमा तलइएका २७ जना व्यख्िहरुको ष्ट्रववर्ण दजाागत रुपमा 
तनम्नबमोख्जमको विृख्च बाट समेत उपलेख गरर्एको छ । 

 

दोश्रो  ैमातसक अवतधमा आयोगिार्ा गरर्एको घसु/रर्सवत कार्बाहीको क्रममा तनयन् णमा तलइएका 
व्यख्िहरुको ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् छ । 

तस.नं तमतत पक्राउ पने 
व्यख्ि 

पद पक्राउ 
संतया 

पक्राउ पने 
व्यख्िको 
कायाालय 

आर्ोप जफत र्कम रु 

१ 
२०७७।
०७।०१ 

 प्रमेचन्र 
ष्ट्रवश्वकमाा 

वन र्क्षक १ 

सव-तडतभजन 

वन कायाालय 
मतुगाया 
रुपन्देही 

ख्चर्ान काठ ओसार्पसार् 

गना सहयोग गरे्वापत 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 
माग  

१२००० 

२ 
२०७७।
०७।०४ 

भवुन केशर् 
खनाल, धन 
बहादरु् बढुा 

खरर्दार्,  

लेखापढी 
२ 

मालपोत 
कायाालय 
दैलेख 

जग्गा नामसार्ी गदाा 
सहजीकर्ण गरर्ददने भनी 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 
माग 

५००० 

३ 
२०७७।
०७।१६ 

तसकन्दर् प्रसाद 
कान,ु  

र्ामईश्वर् 
मण्डल, 

जयनार्ायण 
यादव 

 
 

प्र.ना.तन., 
 प्र.ज.,  
ष्ट्रवचौतलया 

३ 

 प्रहर्ी चौकी 
ततलाठी, 
सप्तर्ी 

चौकीमा र्ाखेको 
मोटर्साइकल ष्ट्रफताा ददने 
प्रयोजनका लातग 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 
माग  

 
 

५०००० 
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तस.नं तमतत 
पक्राउ पने 
व्यख्ि 

पद 
पक्राउ 
संतया 

पक्राउ पने 
व्यख्िको 
कायाालय 

आर्ोप जफत र्कम रु 

४ 
२०७७।
०७।१६ 

उमेश चौहान स.प्र.ज. १ 

सशस्त्र प्रहर्ी 
बल, सरु्क्षा 
बेस क्याम्प, 

गौशाला, 
महोिर्ी 

घर्ायसी प्रयोगका लातग 

काठ दाउर्ा लैजान 
सहजीकर्ण गरर्ददएवापत 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 
माग  

१७६०० 

५ 
२०७७।
०७।१९ 

धन बहादरु् 
तामाङ, र्ामानन्द 
चौधर्ी 

सवार्ी 
चालक, 

लेखापढी 
२ 

वैदेख्शक 
र्ोजगार् 
काठमाण्डौ 
कायाालय 
ताुँहाचल 

श्रम स्वीकृती तलन आएका 
सेवाग्राहीसुँग काम तछटो 
गर्ीददने भनी घसु/रर्सवत 
माग 

८००० 

६ 
२०७७।
०७।२० 

 इश्वर्ीप्रसाद 
जयसवाल 

ईख्न्जतनयर्
. नवौ तह 

१ 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, 

हेटौंडा-
भर्तपरु्-
बदाघाट 

काया सम्पन्न गरे्को र्कम 
भिुानी ददनका लातग 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 
माग  

१०००००० 

७ 
२०७७।
०७।२२ 

 पवात पौडेल, 

नार्ायणप्रसाद 
भट्ट 

ईख्न्जतनयर् 

ब्यवसायी 
२ 

बेलकोटगढी 
नगर्पातलका, 
नवुाकोट 

घर् तनमााण सम्पन्नको 
प्रमाण-प  ददने प्रयोजनको 
लातग सेवाग्राहीसुँग 
घसु/रर्सवत माग 

७५००० 

८ 
२०७७।
०८।०५ 

पषु्पर्ाज तगर्ी, 
तमनर्ाज गैरे् 

ना.स.ु, 
 का.स. 

२ 

मालपोत 
कायाालय 
तलुसीपरु् 
दाङ 

जग्गा नाुँपा जाुँच गर्ी पूजाा 
बनाईददनका लातग 
सेवाग्राहीसंग  घसु/रर्सवत 
माग  

३२०००० 

९ 
२०७७।
०८।१६ 

भगवती र्ाउत 

अतसस्टेन्ट 

सव-
ईख्न्जतनयर् 

१ 

ख्जपला 
कायाान्वयन 
ईकाई 
स्याङ्जा 
(तभर्कोट 
न.पा.) 

भकुम्प पनुःतनमााण 

लाभग्राहीको घर् तनमााणमा 
र्कम तनकासा गरर्ददन तथा 
गरर्ददएबापत ष्ट्रवतभन् न 
बहाना बनाई अततरर्ि 
र्कम माग  

५००० 

१० 
२०७७।
०८।१९ 

तलल बहादरु् 
गरुुङ 

स.प्र.स.ह. १ 

सशस्त्र प्रहर्ी 
बल, बोडार् 
पोष्ट (BOP) 

कृष्णनगर् 

घर्ायसी सामान 

ओसार्पसार्मा सहजीकर्ण 
गरर्ददए वापत सेवाग्राहीसुँग 
अततरर्ि र्कम माग 

३५००० 

११ 
२०७७।
०८।२३ 

कृष्ण आले तह-४ १ 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, 

तनहुुँ ष्ट्रवतर्ण 
केन्र, 

आुँबखैुरे्नी 

सेवाग्राहीको काम गरर्ददए 
वापत गैर्कानूनी रुपमा 
अततरर्ि र्कम माग  

५००० 
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तस.नं तमतत 
पक्राउ पने 
व्यख्ि 

पद 
पक्राउ 
संतया 

पक्राउ पने 
व्यख्िको 
कायाालय 

आर्ोप जफत र्कम रु 

१२ 
२०७७।
०८।२४ 

 मनोज कुमार् 
पाण्डे 

तह-३ 

ईलेख्क्ट्रतस
यन  

१ 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, 

बर्हथवा 
ष्ट्रवतर्ण केन्र 
सलााही 

ष्ट्रवद्यतु तमटर्को क्षमता बषृ्ट्रद्धन 
गनाको लातग सेवाग्राहीसुँग 
अततरर्ि र्कम माग  

८००० 

१३ 
२०७७।
०९।०६ 

ततलक प्रसाद 
ख्घतमरे् 

सहायक 

दितीय 
१ 

काठमाण्डौ 
ख्जपला 
खेलकुद 
ष्ट्रवकास 
सतमतत 
सानोगौचर्ण 

 क्लव नष्ट्रवकर्ण गनाका 
लातग  सेवाग्राहीसुँग 
घसु/रर्सवत माग 

१५००० 

१४ 
२०७७।
०९।१७ 

भोला यादव,  

ष्ट्रवनोद साह 

प्र.ह., 
 ष्ट्रवचौतलया 

२ 

ईलाका प्रहर्ी 
कायाालय 
हरर्नगर्ा, 
सनुसर्ी 

घर्ायसी सामान पयाउन 

सहजीकर्ण गरर्ददने 
प्रयोजनका लातग 
सेवाग्राहीसुँग अततरर्ि 
र्कम माग 

६००० 

१५ 
२०७७।
०९।२२ 

सरेु्न्र अतधकार्ी 
सव-
ईख्न्जतनयर् 

१ 

ख्जपला 
आयोजना 
कायाान्वयन 
ईकाई तनहुुँ 
(भान ुन.पा) 

ष्ट्रवद्यालयको भौततक संर्चना 
तनमााणमा तनकासा 
ददलाइददए वापत अततरर्ि 
र्कम माग 

१५०००० 

१६ 
२०७७।
०९।23 

वेदतनधी  वर्ाल,  

र्ाम सनु्दर् 
महतो 

ना.स.ु 
,लेखापढी 

२ 

मालपोत 

कायाालय 
हरर्वन, 

सलााही 

जग्गाधनी दताा प्रमाण प  
(लालपजुाा) मा नाम 
संशोधन वापत सेवाग्राहीसुँग 
अततरर्ि र्कम माग 

११००० 

१७ 
२०७७।
०९।२८ 

शाख्न्त भण्डार्ी प्र.ह. १ 

ईलाका प्रहर्ी 
कायाालय, 

बेलचौतार्ा, 
तनहुुँ 

तनयन् णमा तलएको व्यख्ि 
छुटाइददए वापत तबतभन्न 
बहाना बनाई सेवाग्राहीसुँग 
अततरर्ि र्कम माग 

१०००० 

१८ 
२०७७।
०९।२९ 

र्ाजन शमाा, 
 सन्तोक थापा 
मगर् 

कम्प्यटुर् 

अपरे्टर्, 

ब्यवसायी 
२ 

आन्तरर्क 

र्ाजश्व 
कायाालय, 

बालाज,ु 

काठमाण्डौ 

 कर् ततना सहख्जकर्ण 
गरर्ददए वापत  सेवाग्राहीसुँग 
अततरर्ि र्कम माग 

४३००० 

 

कुल पक्राउ संतया 
 

२७ 
 

कुल जफत र्कम रु १७७५६०० 
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   ग) दायर् मदु्दाको फैसला र् आयोगबाट पनुर्ावेदन: 

आयोगले यस आ.व को दोश्रो  ैमातसकमा सम्मानीत ष्ट्रवशेक अदालतमा कुल २७ वटा आर्ोपप  दायर् 
गरे्को छ । ैमातसक अवतधसम्ममा दायर् गरर्एका आर्ोपप मध्ये अदालतबाट यस  ैमातसकमा १६ वटा 
मदु्दा को फैसला प्राप्त भएको छ साथै यस अवतधमा १ वटा फैसलामा पनुर्ावेदन दताा भएको छ। जसको 
ष्ट्रववर्ण उपलेख्खत तातलकामा देखाईएको छ । 

ष्ट्रववर्ण कातताक मंतसर् पसु जम्मा 
मदु्दा दायर्ी ष्ट्रवशके अदालतमा १ १३ १३ २७ 

तलख्खत जवाफ दताा २ २ ८ १२ 

पनुर्ावेदन दताा - १ - १ 

फैसला प्राप्त  - 
 

१६ १६ 

     भ्रष्टाचार् तफा  - - ८ ८ 

     नक्कली प्र.प. तफा  - - ८ ८ 

 

त्यस्तै दायर् भएका आर्ोपप मा अदालतबाट भएका १६ वटा फैसलामध्ये ८ वटा फैसला भ्रष्टाचार्तफा का 
र्हेका  छन ् भने ८ वटा नक्कली शैख्क्षक प्रमाणप  सम्बन्धी र्हेका छन ् । यस सम्बन्धी ष्ट्रववर्णलाई 
तातलका र् वृि ख्च मा उपलेख गरर्एको छ। 

 

१. 
फैसला 
प्राप्त 

भ्रष्टाचार् 
तफा ः 

सफलः 
५ थान 

नक्कली.प्र.प. 
 तफा ः 

सफलः 
७ थान 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

आखं्शक सफलः 
१ थान 

  

आखं्शक 
सफलः 

० थान 

असफलः २ थान   असफलः १ थान 

 

जम्मा ०८     जम्मा ०८   
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दोश्रो  ैमातसक अवतधमा  आर्ोपप को फैसलाको अवस्थालाई विृख्च मा देखाउुँदा, 
 

 

 
 

२.३ भ्रष्टाचार् तनयन् ण सम्बन्धी आयोगबाट भएका तनर्ोधात्मक कायाको ष्ट्रववर्ण 

भ्रष्टाचार्जन्य कायाको तनयन् णको लागी आयोगले उजरु्ीउपर् गरर्ने अनसुन्धान र् अतभयोजनको दण्डात्मक 
कायाले मा  अपेख्क्षत परर्णाम प्राप्त हनु नसक्ने ठानी भ्रष्टाचार् हनैु नददने वा त्यसलाई र्ोक्ने तनर्ोधात्मक 
कायाहरूलाई तनर्न्तर् रुपमा अगातड बढाएको छ । 

स्थानीयस्तर्मा हनुे भ्रष् टाचार् न्यूनीकर्ण र् तनर्ोधका लातग सम्बख्न्धत ख्जपलाका प्रमखु ख्जपला  

अतधकार्ीहरुलाई पतन कततपय ख्जपलामा अतधकार् प्रत्यायोजन गरर्एको छ । तनजहरुले  अतनयतमतता र् 
भ्रष् टाचार्का ष्ट्रवकयमा परे्का उजरु्ीहरुका सम्बन्धमा प्रार्ख्म्भक छानवीन गर्ी तामेलीमा र्ात न वा ष्ट्रवस्ततृ 
अनसुन्धान गना सम्बख्न्धत कागजात सष्ट्रहत आधार् र् कार्णसमेत खलुाई आयोगको सम्बख्न्धत कायाालय 
माफा त आयोग समक्ष पठाउन ुपने  व्यवस्था गरर्एको छ ।   

आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुद्धन नागरर्क समाजसुँग सहकाया अतभवृष्ट्रद्धन गने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशका २/२ वटा गर्ी 
१४ ख्जपलामा भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुद्धनको नागरर्क तनगर्ानी संस्था (Citizen Jury) गठन गर्ी भ्रष् टाचार् ष्ट्रवरुद्धनको 
अतभयानमा नागरर्क समाजको सहभातगता बढाउन ेकायाको शरुुवात गरे्को छ । 

२.४  भ्रष्टाचार् तनयन् ण सम्बन्धी आयोगबाट भएको प्रवद्धनानात्मक कायाको ष्ट्रववर्णः 
क.  स्थानीय तहका कमाचार्ीहरूका लातग सखेुतमा सावाजतनक खरर्द सम्बन्धी आधार्भतू तातलम सम्पन् न 

अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको कायालय सखेुत, सावाजतनक खरर्द अनगुमन कायाालय काठमाण्डौ र् 
मतुयमन् ी तथा मख्न् परर्कदको कायाालय स्थानीय सशुासन केन्र कणााली प्रदेशको सा ेदार्ी एवम ्सहकायामा 
स्थानीय तहका कमाचार्ीहरूका लातग सावाजतनक खरर्द सम्वन्धी ३ ददवसीय आधार्भतू तातलम सम्पन्न भएको 
छ। 
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अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगका तत्कातलन माननीय कायावाहक प्रमखु आयिु डा. गणेशर्ाज 
जोशीज्यूको प्रमखु आतत्यता (Virtual)मा तमतत २०७७ पौक २३ गतेका ददन सखेुतको शभु होटलमा 
तातलमको शभुार्म्भ भएको हो। उि कायाक्रममा आयोगका तत्कातलन माननीय कायावाहक प्रमखु आयिु 
डा. गणेशर्ाज जोशीज्यूले कायाक्रम सफलताको कामना सष्ट्रहत शभुकामना मन्तव्य र्ाख्नभुएको तथयो। 

अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय सखेुतका  कायाालय  प्रमखु नार्ायण प्रसाद रर्सालको 
अध्यक्षतामा सम्पन्न उि उद्घाटन समार्ोहमा मतुयमन् ी तथा मख्न् परर्कदको कायाालयका प्रमखु सख्चव श्री 
चन्रमान शे्रष्ठ, सावाजतनक खरर्द अनगुमन कायाालयका सख्चव श्री  सूया प्रसाद गौतम साथै सखेुतका प्रमखु 
ख्जपला अतधकार्ी श्री ष्ट्रहर्ालाल रे्ग्मीले कायाक्रमको सफलताको शभुकामना मन्तव्य र्ाख्नभुएको तथयो। 
उद्घाटन समार्ोहमा अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको कायालय सखेुतका प्रहर्ी नायव उपर्ीक्षक श्री 
सर्ोज पौडेलले कायाक्रममा सहभागी सबैलाई स्वागत गनुाभएको तथयो। 

प्रख्शक्षण कायाक्रममा मतुयमन् ी तथा मख्न् परर्कदको कायाालयका सख्चव  आनन्द सारूले उपभोिा सतमतत 
वा लाभग्राही समूहबाट हनुे खरर्द र् यसको व्यवस्थापन, सेवा कर्ार्, गैर्-सर्कार्ी संस्थासगुँ काम गर्ाउन े
तरर्का सम्वन्धमा, अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय सखेुतका कायाालय प्रमखु नार्ायण 
प्रसाद रर्सालले भ्रष्टाचार् तनवार्ण र् सशुासन, सावाजतनक खरर्दका जोख्खम क्षे हरू र् सावाजतनक खरर्द 
सम्वन्धमा परे्का उजरु्ीहरू सम्वन्धमा सावाजतनक खरर्द अनगुमन कायाालयका तनदेशक श्री सवुासचन्र 
तसवाकोटीले सावाजतनक खरर्दको परर्भाका, तसद्धनान्त, तरर्का, सावाजतनक खरर्दको लातग लागत अनमुान तयार्ी र् 
स्वीकृती, पर्ामशा सेवा खरर्दसम्वन्धी व्यवस्थाहरू, खरर्द सूचीको तयार्ी, प्रस्ताव माग गने, प्राष्ट्रवतधक प्रस्तावको 
मूपयांकन स्वीकृतत, भेरर्एसन आदेश, मूपय समायोजन, खरर्द कायाका केही र्ाम्रा अभ्यास, सेवा खरर्दसम्बन्धी 
व्यवस्था, खरर्द सूचीको तयार्ी सम्बन्धमा, प्रदेश भौततक पूवााधार् ष्ट्रवकास मन् ालयका तस.तड.ई. धमेन्र  ाबाट 
बोलप बाट खरर्द-तनमााण कायाको खरर्द प्रष्ट्रक्रयासम्वन्धी, सावाजतनक खरर्द अनगुमन कायाालयका उपसख्चव 
श्री शेखर् पौडेलले सावाजतनक खरर्दको लातग लागत अनमुान तयार्ी र् स्वीकृती, तबशेक परर्ख्स्थतीमा खरर्द, 

खरर्द कायामा संलग्न  पदातधकार्ी र् बोलप दाताको आचर्ण, ष्ट्रवद्यतुीय खरर्द प्रणाालीको अवलम्वन, सावाजतनक 

खरर्द अनगुमन कायाालयको भतूमकासम्वन्धी तथा अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालयका 
उप-सख्चव श्री र्मेश गौतमले कर्ार् व्यवस्थापन, खरर्द ष्ट्रवतध अनसुार् खरर्दको व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
प्रख्शक्षण ददनभुएको तथयो। 

३ ददवसीय आधार्भतू प्रख्शक्षण कायाक्रममा सखेुत ख्जपलाका ९ वटा स्थानीय तहका ४५ जना र् दैलेख 
ख्जपलाको गरु्ाुँस गाउुँपातलकाका ५ जना गर्ी जम्मा ५० जना कमाचार्ीको सहभातगता र्हेको तथयो। उि 
कायाक्रमको समापन समार्ोहमा सहभागीहरूको तफा बाट भेर्ीगंगा नगर्पातलका प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत श्री 
जगत बस्नेतज्यूले तातलममा तसकेका कुर्ाहरूलाई आ- आफ्नो के्ष मा लागू गने प्रततबद्धनता व्यि गनुाभएको 
तथयो। 
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समापन कायाक्रममा मतुयमन् ी तथा मख्न् परर्कदको कायाालयका सख्चव श्री आनन्द शारू, सावाजतनक खरर्द 
अनगुमन कायाालयका तनदेशक श्री सवुासचन्र तसवाकोटीले आ-आफ्ना  भनाई र्ाख्नभुएको तथयो । 

अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय सखेुतका कायाालय प्रमखु श्री नार्ायण प्रसाद रर्सालले 
तातलममा सहभागीहरूलाई प्रमाण प  ष्ट्रवतर्ण गर्ी उपख्स्थत महानभुाव, तातलममा सहभागीहरू तथा तातलम 
कायाक्रमको आयोजना गनामा प्रत्यक्ष वा पर्ोक्ष सहयोग गने व्यख्ि तथा संस्थाहरूलाई धन्यवाद व्यि 

गनुाभएको तथयो। उि कायाक्रमको संचालन अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, सखेुतका 
उप- सख्चव र्मेश गौतमले गनुा भएको तथयो।  

ख.अघााखाुँची,  गपुमी  र् रूकुम (पूवी) मा अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम सम्पन् न 

तमतत २०७७/०९/२४ गते अघााखाुँची र् गपुमी साथै २०७७/०९/२६ गते रुकुम (पूवी) ख्जपलामा ्भ्रष्टाचार् 
तनयन् ण र् सशुासन प्रवद्धनान सम्वन्धी छलफल तथा अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रम् सम्पन्न भएको छ। अख्ततयार् 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय आयिु डा. साष्ट्रव ी थापा गरुुङज्यूको प्रमखु आतत्यतामा अघााखाुँची, 
गपुमी र् रूकुम (पूवी) ख्जपलामा भएका ्भ्रष्टाचार् तनयन् ण र् सशुासन प्रवद्धनान सम्वन्धी छलफल तथा 
अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रम् सम्पन्न भएको हो। उि अवसर्मा माननीय आयिु गरुुङले आतथाक ऐन/तनयम, 

सावाजतनक खरर्द ऐन, तनयमावली, तनजामती सेवा ऐन, तनयमावली, सशुासन संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन जस्ता 
ऐन, तनयमहरुको पालना गर्ी काम गना सवैलाई तनदेशन ददंदै भ्रष्टाचार् तनयन् णमा स्थानीय तह र् सर्कार्ी 
कायाालयका प्रमखुहरुको महत्वपूणा भतूमका र्हेको हुंदा सवैले आ-आफ्नो स्थानबाट सक्दो प्रयास गने, 

र्ािसेवक कमाचार्ीहरुले सेवा प्रवाह गदाा नैततकता, सदाचार् र् तनभीकताका साथ आम सेवाग्राहीहरुले अनभुतु 
गने गर्ी सशुासन कायम गना प्रततवद्धन हनुपुने तनदेशन सष्ट्रहतको मन्तव्य व्यि गनुाभएको तथयो । उि 

अवसर्मा  माननीय आयिु डा. साष्ट्रव ी थापा गरुुङज्यूले सहभागीबाट उठेका ख्जज्ञाशाहरुको संवोधन गदआ 
अनखु्चत कायाको अनसुन्धान गने अतधकार् आयोगमा नर्हेको,  टु्ठा आर्ोप लगाउनलेाई पतन सजायको व्यवस्था 
र्हेको, आयोगबाट ख्स्क्रतनङ्ग गरे्र् उजरु्ी हेने प्रवृख्िले पतन  टु्ठा आर्ोप जस्ता उजरु्ीहरु आयोगले ख्स्क्रतनङ्गबाटै 
तामेली गने गरे्को, भ्रष्टाचार् ष्ट्रवरुद्धनको संयिु र्ािसंघीय महासन्धी (UNCAC)मा नेपालले हस्ताक्षर् गरे्कोले 
तनजी क्ष े समेत आयोगको के्ष ातधकार्मा हनु ु पनेमा सो सम्बन्धी कानून नबनकेो हुंदा तनजी के्ष लाई हेना 
नसष्ट्रकएको बताउनभुयो । 

उि कायाक्रममा अघााखाुँची, गपुमी र् रुकुम (पूवी) ख्जपलाका प्रमखु ख्जपला अतधकार्ीहरुले आयोगले यस्तो 
प्रकार्को छलफल तथा अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम आफ्नो ख्जपलामा संचालन गरे्कोमा आयोगलाई धन्यवाद ददंदै 
ख्जपलामा आयोगको प्रतततनधीका रुपमा र्ही कायाहरु गने गरे्को, सावाजतनक सेवालाई चसु्त, दरुुस्त, प्रभावकार्ी 
बनाउन,े ख्जपला प्रशासन र् कायाालय प्रमखुवीच पटकपटक बैठक, छलफल र् अन्तर्ष्ट्रक्रया गरे्र् आन्तरर्क 
तनयन् ण प्रणाली, संस्थागत सधुार्, ष्ट्रवकास तनमााणका काममा सहकाया गने, कसैले गनुासो नगने गर्ी काम 
गरे्को र् सवै कायाालयमा नागरर्क बडाप , सूचना अतधकार्ीको व्यवस्था, नागरर्क समाजको सहकायामा ष्ट्रवतभन्न 
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कायाहरुको अनगुमन/तनयमन गने गरे्को वताउंदै आयोगको कायाहरु  परु्ा गने ऐक्यवद्धनता जनाउुँदै आउुँदा 
ददनमा थप सष्ट्रक्रय हनुे भतन प्रततवद्धनता व्यि गनुा भएको तथयो । 

त्यस्तै कायाक्रमका अध्यक्ष तथा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, बटुवलका कायाालय 
प्रमखु सह-सख्चव श्री र्मेश ढकालज्यूले सहभागीहरुबाट उठेका ख्जज्ञाशाहरुको संवोधन गदआ  भ्रष्टाचार् तनयन् ण 
र् सशुासन प्रवद्धनानमा ख्जपलाख्स्थत सर्कार्ी कायाालयका कायाालय प्रमखुहरुसुँग सहकायाको अपेक्षा सष्ट्रहत 
भ्रष्टाचार् तनयन् ण आयोगको एकल प्रयासले नभई सवै आ-आफ्नो स्थानबाट लाग्नपुने र् आयोगमा उजरु्ी 
पर् यो भन्दैमा ष्ट्रवकास तनमााण लगायतका कामहरु बीचमै छाडी काम टाने प्रवृतत देख्खएकोले आयोगबाट 
भएको तनदेशन बाहेकका कुनैपतन कायाहरु बीचमा नर्ोक्न अनरु्ोध सष्ट्रहत मन्तव्य र्ाख्न ुभएको तथयो । 

छलफल तथा अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रममा तीनवटै ख्जपलाका प्रमखु ख्जपला अतधकार्ी सष्ट्रहत ख्जपला ख्स्थत सम्पूणा 
सर्कार्ी कायाालयका कायाालय प्रमखुहरु, प कार् समेत गर्ी अघााखाुँचीमा ५३, गपुमीमा ८२ जना र् रुकुम 
(पूवी) मा ४७ जनाको सहभातगता र्हेको तथयो । 

कायाक्रमको सरुुवातमा आयोगको  कायाालय बटुवलको तफा बाट उपतसचव लोकहर्ी कंडेलले प्रमखु अतततथ 
लगायत उपख्स्थत सम्पणुाा महानभुावहरुलाई स्वागत गदआ भ्रष्टाचार्को अवधार्णा, भ्रष्टाचार्जन्य कसूर्हरु र् 
सजाय, अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको काम, कताव्य र् अतधकार्, आयोगको कायाालय बटुवलका 
गततष्ट्रवतधहरु, उजरु्ीहरुको प्रकृतत, उजरु्ी फर्छ्यौटमा देख्खएका समस्या तथा चनुौततहरु, सशुासन प्रवद्धनानका लातग 
चापनपुने कदम र् कायाालय प्रमखुहरुको भतूमका, आयोगको अपेक्षा र् आयोगको आगामी कायाददशा लगायतका 
तबकयका बारे्मा प्रस्ततुतकर्ण गनुा भएको तथयो । 

ग.भ्रष्टाचार् तनयन् ण र् सशुासन प्रवद्धनान सम्बन्धी अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रम सम्पन्न 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय सखेुतले दैलेख र् सपयान ख्जपलाका ष्ट्रवतभन्न स्थानीय 
तहहरुमा स्थानीय तहका जनप्रतततनतध र् कमाचार्ीहरुको उपख्स्थततमा भ्रष्टाचार् तनयन् ण र् सशुासन प्रवद्धनान 
सम्बन्धी अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रम सम्पन्न गरे्को छ। दैलेख ख्जपलाको दपुल ुनगर्पातलकामा २०७७/०८/१३ 
गते संचातलत कायाक्रममा नगर्पातलका अन्तगातका ५० जना साथै गरु्ाुँस गाउुँपातलकामा  २०७७/०८/१६ 
गते संचातलत कायाक्रममा ४८ जना जनप्रतततनतध र् कमाचार्ीहरुको सहभातगता र्हेको तथयो। त्यस्तै सपयान 
ख्जपलाको शार्दा नगर्पातलकामा २०७७/०८/२५ गते आयोजना गरर्एको अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रममा ६३ 
जना जनप्रतततनतध र् कमाचार्ीको उपख्स्थतत र्हेको तथयो। 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय कञ्चनपरु्ले कैलाली र् कञ्चनपरु् ख्जपलाका ष्ट्रवतभन्न 
स्थानीय तहहरुमा स्थानीय तहका जनप्रतततनतध र् कमाचार्ीहरुको उपख्स्थततमा भ्रष्टाचार् तनयन् ण र् सशुासन 
प्रवद्धनान सम्बन्धी अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रम सम्पन्न गरे्को छ।कैलाली ख्जपलाको धनगढी उप-महानगर्पातलकामा 
२०७७/०९/१४ गते संचातलत कायाक्रममा धनगढी उप-महानगर्पातलकाका ८२   जना , लख्म्कचहुा 
नगर्पातलकामा २०७७/०९/१९ गते संचातलत कायाक्रममा  ८० जना जनप्रतततनतध र् कमाचार्ीहरुको 
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सहभातगता र्हेको तथयो। त्यस्तै कञ्चनपरु्  ख्जपलाको वेलौर्ी नगर्पातलकामा २०७७/०९/२२ गते 
आयोजना गरर्एको अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रममा  ८२ जना जनप्रतततनतध र् कमाचार्ीको उपख्स्थतत र्हेको तथयो। 

२.५ भ्रष्टाचार् तनयन् ण सम्बन्धी आयोगबाट भएका संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायाको ष्ट्रववर्ण 

क. Investigative Training on Public Procurement (Officer Level) ष्ट्रवकयक तातलम कायाक्रम 
सम्पन्न 

आयोगको केन्रीय कायाालय, टंगाल र् मातहत ८ वटा कायाालयहरुमा कायार्त ष्ट्रवतभन्न स्तर्का अनसुन्धान 
अतधकृतहरुको लातग सावाजतनक खरर्द सम्वन्धी उजरु्ी उपर्को अनसुन्धानमा प्रभावकार्ी पयाउने मतुय 
उदेश्यले तमतत २०७७ मंतसर् ८ गते देख्ख १२ गतेसम्म Investigative Training on Public Procurement (Officer Level) 
ष्ट्रवकयक तातलम कायाक्रम केन्रीय कायाालय टंगालबाट Virtual  पद्धनतत माफा त संचालन गरर्एको तथयो। 

आयोगका तत्कातलन माननीय कायावाहक प्रमखु आयिु डा. गणेशर्ाज जोशीज्यूले सहभातगहरु सवैलाई 
सहभातगताको लातग धन्यबाद ददन ु हदैु तातलममा तसकेका कुर्ाहरु अनसुन्धानका के्ष मा कायाान्वयनमा 
पयाउन तनदेशन ददनभुयो। 

आयोगका  सख्चव श्री  सरेु्श अतधकार्ीज्यूले तातलममा तसकेका कुर्ाहरु कामको दौर्ानमा अभ्यास गनुा पने, 
ज्ञान, तसप ततखाना यस्ता तातलमहरु तनर्न्तर् आवश्यक हनुे, आवश्यकताको आधार्मा तातलम संचालन गरर्ने 
बताउन ुभयो । दक्ष जनशख्िले नै संगठनलाई बचाउने हुंदा ज्ञान र् तसपले ससुख्ज्जत भएर् कमाचार्ीहरु 
बस्न ुपने बताउन ुभयो । सहभातगहरुलाई भ्रष्टाचार् तनयन् णको लातग आयोगले अवलम्वन गरे्को र्णनीतत 
तथा कायानीततहरुका साथै अन्तर्ाष्ट्रिय अतभसख्न्धहरुको प्रावधान, नेपालले गरे्को प्रततबद्धनता र् आगातम ददनमा 
कानूनहरुमा गनुा पने सधुार् र् त्यसको लातग आयोगले गरर्र्हेको तयार्ीको बारे्मा जानकार्ी ददन ु हदैु 
आयोगको मपुय, मान्यता, संस्कार् र् ब्यवहार् ब ेुर् काम गना तनदेशन समेत ददन ुभएको तथयो । 

उि तातलममा सावाजतनक खरर्द तथा खरर्द ष्ट्रवतध, उपभोिा सतमतत, अमानत, अन्य सेवा तथा र्ाशन खरर्द 
सम्बन्धी व्यवस्था को ष्ट्रवकयमा सावाजतनक खरर्द अनगुमन कायाालयका तनदेशक श्री श्रीधर् पन्थी, पर्ामशादाता 
छनौट ष्ट्रवकयमा सडक ष्ट्रवभागका तसतडई श्री अजयकुमार् मलु, लागत अनमुान तयार्ी, ठेक्का व्यवस्थापन का 
ष्ट्रवकयमा प्राष्ट्रवतधक महाशाखा प्रमखु स.ुई. श्री र्ामहरर् पोख्रले, बोलप  सम्बन्धी कागजात तयार्ी, खरर्द 
योजना Collusion and corruption in public procurement ष्ट्रवकयमा आयोगमा कायार्त तस.तड.इ. श्री कृष्णर्ाज 
पन्थ, स्पेतसष्ट्रफकेसन लेखन तथा इन्कोटम्सा  ष्ट्रवकयमा सडक ष्ट्रवभागका तस.तड.इ. अशोक शे्रष्ठ, बोलप  
प्रष्ट्रक्रया (Bidding Process), ष्ट्रवशेक परर्ख्स्थततमा खरर्द, सो ै खरर्द सम्बन्धी व्यवस्थातथा गैर् सर्कार्ी संस्था 
छनौट ष्ट्रवकयमा शहर्ी ष्ट्रवकास तथा भवन तनमााण ष्ट्रवभागका उपमहातनदेशक श्री पदम मैनाली र् बोलप  
मूपयाङ्कन ष्ट्रवकयमा शहर्ी ष्ट्रवकास तथा भवन तनमााण ष्ट्रवभागका महातनदेशक श्री मतनर्ाम गेलालले प्रख्शक्षण 
गनुाभएको तथयो। 
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 तनजामतततफा का ३७ र् प्रहर्ीतफा का ३ गर्ी ४० जनाको सहभातगता र्हेको उि तातलममा योजना 
महाशाखाका प्रमखु सह-सख्चव श्री तार्ानाथ अतधकार्ीज्यूले कायाक्रमको उदेश्य, महत्व, कायाक्रमको 
मोड्युल, तनयम, ष्ट्रवकयवस्त ुआददको वारे्मा ष्ट्रवस्ततृ जानकार्ी ददनभुएको साथै तातलमबाट संस्थाले तलएको 
अपेक्षा प्रस्ततु गनुाभएको तथयो। 

ख.आयोग मातहतका कायाालयहरुको भवन समदु घाटन 

अ.आयोगको कायाालय पोखर्ाको नवतनतमात भवनको समदु घाटन 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय पोखर्ाको, कास्की ख्जपला पोखर्ा महानगर्पातलका वडा 
नं. ७ मासवार् ख्स्थत नवतनतमात भवनको समदु घाटन  तमतत २०७७।०८।२८ गते अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगका तत्कातलन कायावाहक प्रमखु आयिु श्री गणेशर्ाज जोशीज्यूको प्रमखु आतत्यतामा स-ु
सम्पन्न भयो । ।  

समदु घाटन समार्ोहमा आयोगका कायावाहक प्रमखु आयिु श्री गणेशर्ाज जोशीज्यूले आयोगले तलएको ४ 
खम्बे र्णनीतत अन्तगात संस्थागत सदुृढीकर्ण समेत र्हेको भन्दै अनसुन्धानलाई प्रमाणमा आधारर्त बनाउन 
सक्षम जनशख्िको समेत आवश्यकता पने भएकोले कमाचार्ीलाई आवश्यक तातलम प्रदान गर्ी क्षमता 
अतभवृष्ट्रद्धन गने र् तनमााण कायाको गणुस्तर् पर्ीक्षणको लातग पयाब सवै कायाालयमा स्थापना गने सोच 
आयोगले तलएको कुर्ा ब्यि गनुाभएको तथयो ।  

समदु घाटन समार्ोहमा गण्डकी प्रदेशका प्रमखु सख्चव श्री ष्ट्रवष्ण ुप्रसाद नेपाल, संघीय आयोजना कायाान्वयन 
ईकाई, कास्कीका आयोजना प्रमखु श्री  पट बहादरु् थापाले मन्तब्य ब्यि गनुाभएको तथयो। 

समदु घाटन समार्ोहमा ष्ट्रवख्शष्ट अतथततको रुपमा गण्डकी प्रदेशका प्रमखु सख्चव श्री ष्ट्रवष्ण ु प्रसाद नेपाल 
अतततथको रुपमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग टंगालका सह सख्चव श्री र्ाजेन्र कुमार् के.सी. ज्यू, 
गण्डकी प्रदेशका ष्ट्रवतभन्न मन् ालयका सख्चवज्यूहरु, पोखर्ा महानगर्पातलकाका प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतज्यू, 
संघीय आयोजना कायाान्वयन इकाई कास्कीका आयोजन प्रमखुज्यू, ष्ट्रवतभन्न कायाालयका प्रमखुज्यूहरु, तनमााण 
व्यवसायी आख्शक/फेवा जे.भी. का ष्ट्रवष्णरु्ाज कोइर्ालाज्यू, भ्रष्टाचार् ष्ट्रवरुद्धनको नागरर्क तनगर्ानी संस्था, 
कास्कीका ततलक पर्ाजलुीज्यू, सशुासनका लातग नागरर्क तनगर्ानी संस्था कास्कीका प्रतततनतध साथै 
संचार्कमीहरुको समेत उपख्स्थतत र्हेको तथयो । 

आयोगको कायाालय पोखर्ाका कायाालय प्रमखु (सह सख्चव) श्री ष्ट्रवपीन आचायाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उि 
समार्ोहको संचालन कायाालयका लेखापाल देवेन्र पाण्डेले गनुा भएको तथयो । 
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आ.आयोगको कायाालय बददावासको नवतनतमात भवनको समदु घाटन 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय बददावासको नवतनतमात भवनको समदु घाटन तमतत 
२०७७/१०/०७ गते बधुबार्का ददन अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय आयिु डा. 
साष्ट्रव ी थापा गरुुङज्यूको प्रमखु आतत्यतामा स-ुसम्पन्न भयो । 

आयोगका माननीय आयिु डा. साष्ट्रव ी थापा गरुुङज्यूले आयोगको चार् खम्बे र्णनीततको संस्थागत क्षमता 
ष्ट्रवकास र्णनीतत अन्तगात नै यस कायाालयको नवतनतमात भवन उद घाटन गरर्एको बताउनभुयो। नेपालको 
संष्ट्रवधान २०७२ बाट हटाईएको अनखु्चत कायाको अनसुन्धान गने के्ष ातधकार्का साथै सावाजतनक प्रकृततका 
सेवा प्रवाह गने तनजी के्ष  समेत भ्रिाचार्को अनसुन्धान आयोगबाट नै गनुापने भनी आयोगले माग र्ातदै 
आएको र् भ्रिाचार् तनयन् णका प्रयासलाई अ ै बढी प्रभावकार्ी बनाउनका लातग अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग ऐन, २०७६ तथा भ्रिाचार् तनवार्ण ऐन, २०७६ को मस्यौदा पेश गरे्को र् भ्रिाचार् 
ष्ट्रवरुद्दको संयिु र्ाि संघीय महासख्न्धका प्रावधानहरु समेत समावेश गरर् पेश गरे्को ष्ट्रवचार्ातधन उि 
प्रस्ताष्ट्रवत ष्ट्रवधेयक तछटै्ट पारर्त हनुे ष्ट्रवश्वास व्यि गनुाभएको तथयो । भ्रिाचार् तनयन् णमा देख्खएको चनुौती र् 
समस्याहरुको  ष्ट्रवरुद्धन लड्न आयोगले हर्सम्भव प्रयास गने प्रततबद्धनता व्यि गदआ सशुासन कायम गने 
अतभयानमा सर्ोकार्वाला सबैको साथ र् सहयोगको लातग हाददाक अष्ट्रपल गनुाभएको तथयो। 

कायाक्रमका ष्ट्रवख्शष्ट अतततथ आयोगका सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ीज्यूले भ्रिाचार् तनयन् ण गनाका लातग 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको एकल प्रयासले मा  नभई सा ा प्रयासबाट सम्भव हनु ेभएकाले  
सबैले आफ्नो दाष्ट्रयत्व र् कताव्यबोध गरे्र् अख्घ बढ्नपुने, भ्रिाचार् तनयन् णका लातग आयोगले अवलम्बन 
गदआ आएको, चार् खम्बे र्णनीततमध्येको संस्थागत सदुृष्ट्रढकर्ण र्णनीतत अन्तगात नै यस कायाालय भवन 
तनमााण गरर्एको बताउनभुयो।साथै  सर्कार्ी खचामा भईर्हेको बेतथततको अन्त्य गना जोड ददनपुने, 
अख्ततयार्मा उजरु्ी आउुँदैमा डर्ाउन नपने,  गलत नगनेलाई आयोगले कार्बाही नगने, आयोगले कसैको 
अनहुार् हेरे्र् कार्बाही नगने, यथाथा ब ेुर् मा ै आयोगले कार्बाही गने गरे्को त्य स्पष्ट पानुाभएुको  
तथयो । 

भवन समदु घाटन कायाक्रममा बददाबास नगर्पातलका नगर् प्रमखु श्री ष्ट्रवदरु् कुमार् काकीज्यू, प्रदेश नं. २ 
अन्तगातका सबै मन् ालयका सख्चवज्यूहरु, लोकसेवा आयोग, जलेश्वर् कायाालयका कायाालय प्रमखुज्यू, 
ख्जपला प्रशासन कायाालय, महोिर्ी र् धनकुाका प्रमखु ख्जपला अतधकार्ीज्यूहरु, २ नं. प्रदेश प्रहर्ी प्रमखुज्यू, 
आयोगका प्रहर्ी नायव महातनर्ीक्षकज्यू, सशस्त्र प्रहर्ी तछन्नमस्ता गणका प्रमखु सशस्त्र प्रहर्ी नायव 
महातनर्ीक्षकज्यू, महोिर्ी ख्जपलाको बददाबासमा र्हेका ष्ट्रवतभन्न कायाालयहरुका कायाालय प्रमखुज्यूहरु, 
आयोगको स्थापना ददवस २०७७ को उपलक्ष्यमा आयोख्जत तनबन्ध प्रततयोतगताका ष्ट्रवजयी 
ष्ट्रवद्याथीहरु/प्रधानाध्यापकज्यूहरू लगायत प कार् सष्ट्रहत अन्य आमख्न् त अतततथज्यूहरुको उपलेखनीय 
उपख्स्थतत र्हेको तथयो । 
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आयोगको कायाालय बददावासका कायाालय प्रमखु (सह सख्चव) श्री र्ामबन्ध ु सवेुदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न 
उि समार्ोहको संचालन कायाालयका शाखा अतधकृत तनत्यर्ाज भट्टर्ाईले गनुाभएको तथयो। 

ग. आयोगको अनसुन्धान तथा अतभयोजन कायामा ष्ट्रवज्ञान प्रष्ट्रवतधको उपयोग 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आफ्नो अनसुन्धान तथा अतभयोजनको कायालाई वस्तपुर्क 
तथा वैज्ञातनक बनाउने हेतलेु ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवतधहरुको प्रयोग गदआ आइर्हेको छ । 
आयोगमा आफ्नै पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशाला, इख्ञ्जतनयरर्ङ्ग प्रयोगशाला साथै फरे्ख्न्सक पयाब पतन 
स्थापना भएको छ । यस पयाबबाट आयोगले आ.व. २०७७।०७८ को दोश्रो  ैमातसक (कातताक- 
पसु) सम्म  कुल ९ वटा  ष्ट्रवतभन्न साधनहरुको पर्ीक्षण गरे्को छ । फरे्ख्न्सक पयाव पर्ीक्षणको 
ष्ट्रववर्ण तनम्नबमोख्जम र्हेको छ। 

तस.नं ष्ट्रवकय 
आ.व. २०७७/०७८ प्रथम  ैमातसक 

(कातताक- पसु) 

१ मोवाईल ६ 

२ तभतडयो १ 

३ LAPTOP १ 

४ तस.तड १ 

जम्मा ९ 
 

 त्यस्तै आयोगमा अनसुन्धानको ख्शलख्शलामा  ठुा वोले नवोलेको पिा लगाउनको लातग गरर्ने 
पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशालाबाट १० जना  ठु बोलेको साथै  ३ जना पर्ीक्षणको लातग असहमत 
भएको अवस्था देख्खन्छ। आ.व २०७७।०७८ को दोश्रो  ैमातसक अवतधको पोतलग्राफ पर्ीक्षण 
प्रयोगशाला ष्ट्रववर्णलाई तनम्न तातलकामा उपलेख गरर्एको छ। 

 

२०७७ काख्िक मष्ट्रहनाको पर्ीक्षण तबवर्ण 

पर्ीक्षणको 
लातग असहमत 

 ठु बोलको 

संकेत प्राप्त 

ख्स्वकार् 
गरे्को 

र्ाय ददन 
नसकेको 

सेन्सर्ले सपोटा 
नगरे्को 

परुुक 

 

मष्ट्रहला जम्मा पर्ीक्षण 

संतया 

०२ ०४ - - - ०६ - ०६ 
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२०७७ मंतसर् मष्ट्रहनाको पर्ीक्षण तबवर्ण 

पर्ीक्षणको 
लातग असहमत 

 ठु बोलको 

संकेत प्राप्त 

 ठु नबोलको 

संकेत प्राप्त 

र्ाय ददन 
नसकेको 

सेन्सर्ले सपोटा 
नगरे्को 

परुुक 

 

मष्ट्रहला जम्मा पर्ीक्षण 

संतया 

०१ ०५ - - - ०६ - ०६ 

२०७७ पौक मष्ट्रहनाको पर्ीक्षण तबवर्ण 

पर्ीक्षणको 
लातग असहमत 

 ठु बोलको 

संकेत प्राप्त 

 ठु नबोलको 

संकेत प्राप्त 

र्ाय ददन 
नसकेको 

सेन्सर्ले सपोटा 
नगरे्को 

परुुक 

 

मष्ट्रहला जम्मा पर्ीक्षण 

संतया 

- ०१ - - - ०१ - ०१ 

२०७७/२०७८ दोश्रो  ैमातसक (काख्िक, मंतसर्, पौक) पर्ीक्षण तबबर्ण 

पर्ीक्षणको 
लातग असहमत 

 ठु बोलको 

संकेत प्राप्त 

 ठु नबोलको 

संकेत प्राप्त 

र्ाय ददन 
नसकेको 

सेन्सर्ले सपोटा 
नगरे्को 

ख्स्वकार् 
गरे्को 

परुुक जम्मापर्ीक्षण 

संतया 

०३ १० - - - - १३ १३ 
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आयोगको कामकार्वाहीलाई अ ै त्यमा आधारर्त र् यथाथापर्क बनाउन र् आयोजनाहरुको गणुस्तर् 
मापनको लातग आयोगको कायाालय तथा मातहतका सबै कायाालयमा समेत Engineering Laboratory 
स्थापना गरर्एको छ। आयोगमा परर्क्षण गना सष्ट्रकने नमनुाको परर्क्षण आयोगकै Engineering 
Laboratory मा गरर्एको र् आयोगमा गना नसष्ट्रकने परर्क्षण अन्य सर्कार्ी तथा गैर् सर्कार्ी तनकायमा 
Sampling गर्ी परर्क्षणको लातग पठाउन े गरर्एको छ। दोश्रो  ैमातसक अवतधमा आयोगमा गरर्एको 
Engineering Laboratory को पर्ीक्षणको ष्ट्रववर्ण यहाुँ प्रस्ततु गरर्एको छ। 

क्रम 
शंतया: 

योजनाको नाम: परर्क्षण : 

   १) सडक तबभाग,सडक ष्ट्रवस्तार् 
योजना(उिर्–दख्क्षणसडक)र्ानी 
तबर्ाटनगर् सडकखण्ड तबर्ाटनगर् । 

१)   Asphaltको Density test. 

   २) सडक तबभाग सडक तडतभजन 
काठमाडौं शेकमतत पलु, लामाबगर्-
ख्शवमख्न्दर्-जर्ङखहुुुँदै काभ्रस्थतल 
सम्मको सडक ष्ट्रवस्तार्को काया  । 

१) Concrete  सडक काटी भार्बहन क्षमता 
Compressive Strength  मापन  I  

   ३) सडक तबभाग मध्यपहाडी लोकमागा          
( रुकुम पख्िम खण्ड)  

१) Gabion wallबाट  Gabion परर्क्षणको लागी  
sample collection  . 

   ४) सडक तबभाग, सडकष्ट्रवस्तार् योजना 
(साुँख ुखण्ड ) काठमाडौँ I  

१) Concrete  सडक काटी भार्बहन 
क्षमता(Compressive Strength)  मापन I 

२) Asphalt सडकमा Bitumen को मा ा एकीन 
गने परर्क्षण(BitumenExtractionTest) 

३) Asphalt सडकको thickness परर्क्षण I 
४) Asphalt  core को Density  Test .   

   ५) शहर्ी ष्ट्रवकास तथा भचन तनमााण 
ष्ट्रवभाग अन्तगात संख्घय संसदभवन 
तनमााण योजना तसंहदर्बार्, 
काठमाडौं। 

१) बालवुामा माटोको मा ा परर्क्षण र् Sieve 
Analysis परर्क्षण  

   ६) आयोगको  सम्पका  कायाालय 
नेपालगन्ज बाट सडक तडतभजन 
नेपालगन्जले गरे्को गणेशमान चोक 
(पख्िम ) पर्सपरु् गौघाट सडक 
कालोप े I 
 

१) Bitumen Extraction Test)अस्फापट 
सडकमा bitumen को मा ा एकीन गने 
परर्क्षण I 

   ७) आयोगको  सम्पका  कायाालय 
नेपालगन्ज बाट संघीय आयोजना 

इुँटा/तगट्टी/वालवुा  परर्क्षण I 
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क्रम 
शंतया: 

योजनाको नाम: परर्क्षण : 

कायाान्वयन ईकाई बाुँके बाट तनतमात 
समसेर्गन्ज स्वास्थ चौकी भवन  I 

   ८) आयोगको  सम्पका  कायाालय 
नेपालगन्ज बाट कन्चनपरु्  तमश्रा 
ब्रदशा सडक कालोप े तनमााण काया  

Bitumen Extraction Test. 

   ९) आयोगको कायाालय हेटौडा I Laboratory समानहरुको  ब्यबस्थापन गर्ी 
१) concrete core cutting गर्ी मेख्शन संचालन 

तबतध / पारर्क्षण तबतध  

२) Asphalt core sample को Thickness 
मापन तबतध  

३) Bitumen Extraction Test)अस्फापट सडकमा 
bitumen को मा ा एकीन गने परर्क्षण 
उपख्स्थत प्रातबतधकको र्ोहवर्मा तसकाईएको I  

  १०) आयोगको कायाालय बटुवल I 
 

Laboratory समानहरुको  ब्यबस्थापन गर्ी 
१) Asphalt core sample को Thickness 

मापन तबतध  

२) Bitumen Extraction Test)अस्फापट सडकमा 
bitumen को मा ा एष्ट्रकन गने परर्क्षण मेख्शन 
संचालन तबतध / पारर्क्षण तबतध उपख्स्थत 
प्रातबतधकको र्ोहवर्मा जानकार्ी गर्ाईएको I  

३) ष्ट्रफपड Density परर्क्षण को sand 
Calibaration तबतध उपख्स्थत प्रातबतधकको 
र्ोहवर्मा तसकाईएको I   

  ११) आयोगको कायाालय पोखर्ा I Laboratory समानहरुको  ब्यबस्थापन गर्ी 
१) Asphalt core sample को Thickness  

मापन तबतध  

२) Bitumen Extraction Test)अस्फापट सडकमा 
bitumen को मा ा एकीन गने परर्क्षण  
उपख्स्थत प्रातबतधकको र्ोहवर्मा तसकाईएको I 

 

  १२) आयोगको कायाालय बददाबाश 
महोिर्ी I 
 

१) Laboratory समानहरुको  ब्यबस्थापन गर्ी 
समानहरुको तनर्ीक्षण         मेख्शन संचालन 
तबतध/पारर्क्षणतबतध समेत उपख्स्थत  आयोगको 
प्रातबतधकहरुलाई तसकाईएको I  

  १३) आयोगको कायाालय सखेुत I १) Laboratory समानहरुको  ब्यबस्थापन 
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क्रम 
शंतया: 

योजनाको नाम: परर्क्षण : 

 गर्ीसमानहरुको तनर्ीक्षण/मेख्शन संचालन 
तबतध/पारर्क्षण तबतध समेत उपख्स्थत आयोगको 
प्रातबतधकहरुलाई तसकाईएको I  

   १४) आयोगको सम्पका  कायाालय 
नेपालगन्ज I 
 

१) समानहरुकोतनर्ीक्षण/परर्क्षणगने Standard 
test तबतधको  आयोगको स.ई.को ख्जम्मा र्हेको 
laptop मा  format हरु  ब्यबस्थापन   
गरर्एको I 

२) EngineeringLabratory  भवन तनमााणगने 
स्थलको अबलोकन/तनर्ीक्षण I  

३. आयोगबाट भएका अन्य गततष्ट्रवतध 

क.अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको तीसौँ वाष्ट्रकाक प्रततवेदन पेश 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान  आयोगले आफ्नो तीसौँ वाष्ट्रकाक प्रततवेदन सम्माननीय र्ािपतत ष्ट्रवद्यादेवी 
भण्डार्ीज्यू समक्ष पेश गरे्को छ। अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगकका तत्कातलन माननीय 
कायावाहक प्रमखु आयिु डा. गणेशर्ाज जोशीले तमतत 2077 साल पसु 09 गते र्ािपतत कायाालय शीतल 
तनवासमा आयोख्जत ष्ट्रवशेक समार्ोहकाबीच नेपालको संष्ट्रवधानको धार्ा 294 बमोख्जम उि प्रततवेदन पेश 
गनुाभयो । सो अवसर्मा सम्माननीय र्ािपतत ष्ट्रवद्यादेवी भण्डार्ीज्यूले आयोगले सम्पादन गरर्र्हेको दण्डात्मक 
तथा उपचार्ात्मक ष्ट्रकतसमका कामकार्वाहीले जनमानसमा आयोगप्रतत सकार्ात्मक धार्णा बन्दै गइर्हेको छ 
भनी आयोगको सष्ट्रक्रयताको लातग धन्यवाद व्यि गनुाभयो साथै भ्रष्टाचार् भएपतछको कार्बाहीमा मा  नभई 
भ्रष्टाचार् नै हनु नददनका लातग तनर्ोधात्मक र् प्रवद्धनानात्मक कामहरुमा समेत उख्िकै ध्यान ददन आयोगलाई 
आग्रह गनुाभयो। 

आयोगको प्रततवेदन पेश गनुाहुुँदै तत्कातलन माननीय कायावाहक प्रमखु आयिु डा. गणेशर्ाज जोशीले  
सशुासनसम्बन्धी र्ाज्यका नीतत र् प्राथतमकता अनरुुप संबैधातनक गरर्मालाई उचो र्ातदै स्वतन् ता, तनष्पक्षता 
र् सक्षमता सष्ट्रहत कायासम्पादन गना आयोग प्रततवद्धन र्हेको बताउनभुयो । 

तीसौँ वाष्ट्रकाक प्रततवेदन पेश गना आयोख्जत ष्ट्रवशके समाहर्ोमा आयोगका माननीय आयिु डा साष्ट्रव ी थापा 
गरुुङ्ग, आयोगका श्रीमान ् सख्चव, महाशाखा प्रमखुहरु साथै र्ािपतत कायाालयका श्रीमान ् सख्चव र् 
कमाचार्ीहरुको समेत उपख्स्थतत र्हेको तथयो । 

यसैगर्ी अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान  आयोगका  मातहतका कायाालयहरुले अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको तीसौँ वाष्ट्रकाक प्रततवेदन नेपालको संष्ट्रवधानको धार्ा 294 को उपधार्ा(3) बमोख्जम 
सम्बख्न्धत प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गरे्को छन ्।   
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लखु्म्वनी प्रदेश 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान  आयोगको कायाालय बटुवलले तीसौँ वाष्ट्रकाक प्रततवेदन लखु्म्वनी प्रदेशका 
माननीय प्रदेश प्रमखु धमानाथ यादवज्यू समक्ष तमतत2077 पौक 21 गते पेश गरे्को छ।प्रततवेदन ग्रहण 
पिात माननीय प्रदेश प्रमखुज्यूले भ्रष्टाचार् तनयन् ण र् सशुासन कायम गना आयोगले तनवााह गरे्को 
संवैधातनक दाष्ट्रयत्वको मिुकण्ठले प्रशंसा गदआ आयोगको थप सष्ट्रक्रयताको  आवस्यकता औपयाउन ुभयो। 
।आयोगको तफा बाट आयोगको कायाालय बटुवलका  प्रमखु सह-सख्चव र्मेश ढकाल सष्ट्रहतको टोतलले 
प्रततवेदनका मतुय मतुय बुुँदाहरुको प्रस्ततुीकर्ण सष्ट्रहत तीसौँ प्रततवेदन पेश गरे्को तथयो। 

२ नं. प्रदेश 

आयोगको कायाालय बददावासले तीसौँ वाष्ट्रकाक प्रततवेदन २ नं.प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमखु ततलक परर्यार्ज्यू 
समक्ष तमतत 2077/09/22 गते पेश गरे्को छ।प्रततवेदन ग्रहण पिात माननीय प्रदेश प्रमखुज्यूले  
कायाालयको उपख्स्थततले तपलो तहसम्म सबैलाई सतका  बनाउुँदै लगेको बताउुँदै मातथपलो तहलाई पतन  
अनशुातसत र् व्यवख्स्थत गने आुँट र् साहस गर्ोस ् भने्न मन्तव्य व्यि गनुाभयो ।आयोगको तफा बाट 
आयोगको कायाालय बददावासका  प्रमखु सह-सख्चव र्ामबन्ध ुसवेुदी सष्ट्रहतको टोतलले प्रततवेदनका मतुय मतुय 
बुुँदाहरुको प्रस्ततुीकर्ण सष्ट्रहत तीसौँ प्रततवेदन पेश गरे्को तथयो। 

गण्डकी प्रदेश 

आयोगको कायाालय पोखर्ाले आयोगको तीसौँ वाष्ट्रकाक प्रततवेदन गण्डकी प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमखु 
अतमक शेर्चनज्यू समक्ष तमतत 2077/09/2६ गते पेश गरे्को छ । प्रततवेदन ग्रहण पिात माननीय 
प्रदेश प्रमखुज्यूले आयोगले प्रमाणमा आधारर्त सकु्ष्म अनसुन्धान गर्ी सोका आधार्मा जनुसकैु दोकी उपर् 
अतभयोजन गनुापने मन्तव्य र्ाख्नभुयो साथै गण्डकी प्रदेशमा तनमामतापूवाक भ्रष्टाचार् ष्ट्रवरुद्धन आयोग र् आयोगको 
कायाालय पोखर्ाले भतूमका खेपनपुने कुर्ा औपयाउन ुभयो।  प्रदेश प्रमखुज्यूले भ्रष्टाचार् तनयन् ण मा  नभई 
समाप्त पाने सन्दभामा आफूले सबै ष्ट्रकतसमको सहयोग गने प्रततवद्धनता  साथै प्रततवेदन पेश गरे्कोमा 
आयोगप्रतत धन्यवाद समेत व्यि गनुाभयो।आयोगको तफा बाट आयोगको कायाालय पोखर्ाका  प्रमखु सह-
सख्चव ष्ट्रवपीन आचाया सष्ट्रहतको टोतलले प्रततवेदनका मतुय मतुय बुुँदाहरुको प्रस्ततुीकर्ण सष्ट्रहत तीसौँ प्रततवेदन 
पेश गरे्को तथयो। 

कणााली प्रदेश 

आयोगको कायाालय सखेुतले आयोगको तीसौँ वाष्ट्रकाक प्रततवेदन कणााली प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमखु 
गोष्ट्रवन्द प्रसाद कलौनीज्यू समक्ष तमतत 2077/09/2८ गते पेश गरे्को छ । प्रततवेदन ग्रहण पिात 
माननीय प्रदेश प्रमखुज्यूले आयोगले र्ाम्रो काम गरर्र्हेको र् आगामी ददनमा कणााली प्रदेशतभ  सशुासन 
कायम गना एवं भ्रष्टाचार् तनयन् ण गना थप ष्ट्रक्रयाख्शलता देखाउने अपेक्षा र्हेको कुर्ा व्यि गनुाभयो साथै 
वाष्ट्रकाक प्रततवेदन पेश गरे्कोमा आयोगको ष्ट्रटमलाई धन्यवाद ददनभुएको तथयो। आयोगको तफा बाट आयोगको 
कायाालय सखेुतका  प्रमखु सह-सख्चव नार्ायण प्रसाद रर्साल सष्ट्रहतको टोतलले प्रततवेदनका मतुय मतुय 
बुुँदाहरुको प्रस्ततुीकर्ण सष्ट्रहत तीसौँ प्रततवेदन पेश गरे्को तथयो। 
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४. आयोगमा र्हने कमाचार्ी संतया  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सख्चवमा नपेाल सर्कार्का र्ाजप ांष्ट्रकत ष्ट्रवख्शष्ट शे्रणीको सख्चव 
र्हने व्यवस्था छ । नेपाल सर्कार्, मख्न् परर्कद् को तमतत २०७७।०१।०८ को तनणायबाट स्वीकृत भई 
कायम भएको  दर्बन्दी  तेरर्जवमोख्जम आयोगको केन्र टंगालमा बाह्रवटा महाशाखाहरु सष्ट्रहत 512 जनाको 
दर्बन्दी कायम भएको छ । त्यसैगर्ी मातहत आयोगको कायाालय ७ वटा र् १ सम्पका  कायाालय 

(बटुवलको सम्पका  कायाालय, नेपालगन्ज) मा जम्मा ४78 जनाको दर्बन्दी गर्ी आयोगअन्तगात 
देहायअनसुार् कुल ९90 जना कमाचार्ी दर्वन्दी र्हेको छ । 

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

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

र्ा.प.प्रथम 13 1 1 1 1 1 0 1 1 20 

र्ा.प.दितीय 64 4 4 4 4 4 1 4 4 93 

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

अतधकृतस्तर् 185 22 23 22 20 20 9 22 20 343 

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

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

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

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

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

सहायकस्तर् 327 43 43 43 43 35 31 39 43 647 

जम्मा 512 65 66 65 63 55 40 61 63 990 

 

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

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

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको आतथाक वका २०७७/७८ को वजेट ष्ट्रवतनयोजन र् दोश्रो  ैमातसक 
अवतधको खचाको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छ। 

क्र.
स. 

वजेट उप-शीकाक 

आ.व.२०७७/७ को वाष्ट्रकाक 
ष्ट्रवतनयोख्जत बजेट   रू.  

आ.व.२०७७/७ को दोश्रो 
 ैमातसकमा जम्मा खचा रू. 

१ चाल ुखचा 
(२०६०00११३) 

५५,५६,५२,000 
७,६६,०८९४३.१२ 

२ चाल ुखचा 
(२०६०00०१३) 

९९,००,०००। 
५,११,9६५२।४६ 

३ पुुँजीगत 

206000114 
2०,४५,३0,000। 

९,८६,४८१.९२ 

 जम्मा 77,00,८२,000। ७,८१,०७,०७७.५ 
 

साथै आतथाक वका २०७७/७८ दोश्रो  ैमातसक अवतधको धर्ौटीको ष्ट्रववर्ण देहायअनसुार् छ। 

क्र.स. ष्ट्रववर्ण र्कम रू. 
१ प्रथम  ैमातसक अवतधसम्मको मौज्दात र्कम रू. ४,०३,१९,१२८।७० 

२ यस आ.व. २०७७/७८ को दोश्रो  ैमातसक अवतधमा मा प्राप्त 
आम्दानी र्कम रू.  

२७,२५,३३६।९० 

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

३०,९३,१६१ 

४ जम्मा वाुँकी  मौज्दात र्कम रु. ३,९९,५१,३०४।६० 

 

आतथाक वका २०७७/७८ को दोश्रो  ैमातसक अवतधको र्ाजश् व आम्दानीको ष्ट्रववर्ण देहायअनसुार् छ। 

क्र.स. ष्ट्रववर्ण र्कम रू. 
१ सर्कार्ी सम्पख्िको ष्ट्रवक्रीबाट प्राप्त आम्दानी १५० 

२ ष्ट्रवद्यतु सेवा शपुक ० 

३ न्याष्ट्रयक दस्तरु् १४० 

४ अन्य प्रशासतनक सेवा शपुक ७२,००० 

५ प्रशासतनक दण्ड जरर्वाना र् जफत १,७०,000 
६ बेरूज ु १,८८,००० 
७ गत  ैमातसकको नगद मौज्दात ० 
 जम्मा ४,३०,२९० 
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६.सावाजतनक तनकायमा परे्का सूचना माग सम्बन्धी तनवेदन र् सूचना ददएको ष्ट्रवकय 

आयोगमा यस आ.व. को दोश्रो  ैमातसकमा सूचना माग गरर् जम्मा ४४ वटा तनवेदन परे्को र् उि तनवेदन 
उपर् कार्बाही हुुँदा 3६ वटा तनवेदनका तनवेदकले माग गरे् बमोख्जम सूचना प्राप्त गरे्को अवस्था छ । 
उि तनवेदनहरु मध्ये ६ वटा तनवेदन असम्बख्न्धत ब्यख्िले असम्बख्न्धत ष्ट्रवकयमा सूचना माग गरे्को 
पाइएकोले सूचना उपलब्ध गर्ाउन सष्ट्रकएन । साथै २ वटा तनवेदन कार्बाहीको प्रष्ट्रक्रयामा र्हेका छन ्। 

७. आयोगको वेबसाइट र् सोको ष्ट्रववर्ण 

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

Against Corruption) समेतबाट उजरु्ी तथा गनुासाहरु सख्जलैसगुँ आयोगमा संप्रकेण गना सष्ट्रकने व्यवस्था 
गरर्एको छ । आयोगको फेसबकु पेज www.facebook.com/NepalCIAA माफा त आयोगका प्रसे ष्ट्रवज्ञतप्त 
सावाजतनक गर्ी सूचना संप्रेकण गने व्यवस्था गरर्एकोछ । 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गनुासो/उजरुीका लागग 

हटलाइन नं.: १०७ (उजरुीको लागग)  

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

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

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

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

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

फेसबकु: /NepalCIAA (उजरुी Messages गरेर) 

गटि्िटर: @ciaa_nepal (उजरुी Messages गरेर) 

हुलाक माफफ त िा आयोगमा आफैं  उपगथित भएर 

http://www.ciaa.gov.np/
http://www.facebook.com/NepalCIAA
mailto:ujuri@ciaa.gov.np
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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र् सूचनाको हक सम्बन्धी तनयमावली, २०६५ को 
तनयम ३ बमोख्जम सावाजतनक गरर्एको  ैमातसक ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग‚ टंगाल 

 

१. आयोगको स्वरुप र् प्रकृतत 

नेपालमा भ्रष्टाचार् तनयन् ण गर्ी सशुासन प्रबद्धनान गनाको लातग नेपालको संष्ट्रवधानको भाग २१‚ धार्ा 
२३८ मा संवैधातनक तनकायको रुपमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यवस्था गरर्एको  
छ । जस अनसुार् आयोगमा प्रमखु आयिु र् अन्य चार्जना आयिुहरु र्हनेछन ्।  प्रमखु आयिुले 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अध्यक्ष भै काम गने व्यवस्था छ । र्ािपततले संवैधातनक 
परर्कदको तसफारर्समा प्रमखु आयिु र् आयिुको तनयखु्ि गने प्रावधान छ। आयोगका प्रमखु आयिु र् 
आयिुको पदावधी तनयखु्िको तमततले छ वकाको हनुेछ । प्रमखु आयिु र् आयिु ६५ वकाको 
उमेर्सम्म पदमा बहाल र्हन सक्ने व्यवस्था र्हेको छ । 

 

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

 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय प्रमखु आयिु              प्रमे कुमार् र्ाई 
   माननीय आयिु         डा. साष्ट्रव ी थापा गरुुङ 

   माननीय आयिु    ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवाल    

   माननीय आयिु    जय बहादरु् चन्द 
 

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

तस. 
नं. 

कायाालयको नाम 

कायाालयको 
फोन नं. 

फ्याक्स 

नं. 

१. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टङ्गाल, 

काठमाडौं  

हट लाइन नं. 
१०७ 

०१५२६२१५१ 

०१-५२६२१२८ 

०१५२६२१०४ 
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तस. 
नं. 

कायाालयको नाम 

कायाालयको 
फोन नं. 

फ्याक्स 

नं. 

२. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, ईटहर्ी 

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 
कानून बमोख्जम अनसुन्धान गना वा गर्ाउन सक्नछे । 
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तर् यस संष्ट्रवधानमा छुटै्ट व्यवस्था भएको पदातधकार्ी र् अन्य कानूनले छुटै्ट ष्ट्रवशके व्यवस्था गरे्को 
पदातधकार्ीको हकमा यो उपधार्ा लागू हनुे छैन । 

(२) धार्ा १०१ बमोख्जम महातभयोग प्रस्ताव पारर्त भई पदमिु हनुे व्यख्ि‚ न्याय परर्कदबाट पदमिु 
हनुे न्यायाधीश र् सैतनक ऐन बमोख्जम कार्बाही हनुे व्यख्िका हकमा तनज पदमिु भइसकेपतछ संघीय 
कानून बमोख्जम अनसुन्धान गना वा गर्ाउन सष्ट्रकनेछ । 

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

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

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

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

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

 ष्ट्रवद्यमान ऐन, तनयम वा प्रचलनमा  षु्ट्रट भए सधुार् गना स ुाव ददने । 

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

 भ्रष्टाचार्लाई र्ोकथाम गने उद्देश्यले तनर्ोधात्मक एवं प्रवद्धनानात्मक कायाहरु गने । 

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

 आवश्यकतानसुार् सम्वख्न्धत ष्ट्रवकयको ष्ट्रवशकेज्ञ वा ष्ट्रवख्शष्टीकृत सेवा प्राप्त गने । 
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3.आयोगबाट प्रदान गरर्ने सेवा 
नेपालको संष्ट्रवधानमा सावाजतनक पद धार्ण गरे्को कुनै व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार् मातनने कुनै 
काम गरे्को देख्खएमा त्यस्तो व्यख्ि र् सो अपर्ाधमा संलग्न अन्य व्यख्िहरु उपर् अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान तहष्ट्रककात गर्ी कानून बमोख्जम अतधकार् प्राप्त अदालतमा मदु्दा दायर् 
गने वा गर्ाउन सक्ने व्यवस्था गरर्एको छ ।  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले भ्रष्टाचार्को सम्बन्धमा कसैको उजूर्ी वा कुनै 
स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकार्ीको आधार्मा आयोगले अनसुन्धान र् तहष्ट्रककात गना वा अन्य 
कार्वाही चलाउन सक्न े व्यवस्था र्हेअनसुार् भ्रष् टाचार् सम्बन्धी प्राप् त हनु े उजरु्ी आयोगका सबै 
कायाालयहरुमा दताा गने व्यवस्था गरर्एको छ ।  

आयोगमा ष्ट्रवचार्ातधन अवस्थामा र्हेको कुनै ष्ट्रवकयसुँग सम्बख्न्धत कागजात र् कुनै कागजातको नक् कल 
नददने गर्ी आयोगबाट तनणाय वा आदेश भएकोमा त्यस्तो कागजातको नक् कल उपलब्ध हदैुन । 
त्यसैगर्ी आयोगबाट हनुे अनसुन्धान, तहष्ट्रककात वा अतभयोजनसम्बन्धी कार्वाहीलाई प्रततकूल असर् पाने 
देख्खएका ष्ट्रवकयमा कुनै सूचना उपलब्ध हदैुन । 
तर् आयोगबाट मदु्दा नचपने तामेलीमा र्ात ने तनणाय भएको ष्ट्रवकयसुँग सम्बख्न्धत तमतसलसंलग्न 
कागजातहरुमध्ये 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 कामकार्वाही उपर् सूचनाको हक 
सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कलाई अनसुन्धान, 
तहष्ट्रककात वा अतभयोजनसम्बन्धी कार्वाहीलाई प्रततकूल असर् नपाने गर्ी सूचना उपलब्ध गर्ाउन े
व्यवस्था गरर्एको छ । 

4.सेवा प्रदान गने तनकायको शाखा र् ख्जम्मेवार् अतधकार्ी 
भ्रष् टाचार् सम्बन्धी उजरु्ी दताा गनाका लातग आयोगको मलु दताा शाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छ । हटलाइन 
१०७ मा आउने उजरु्ीका लातग प्रहर्ी महाशाखाका साथै टोल ष्ट्रि, भाइवर् तथा इ-मेल माफा त आउन े
उजरु्ीका लातग नीतत तथा योजना महाशाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छन ्। 
आयोगबाट मदु्दा नचपन े तामेलीमा र्ात ने तनणाय भएको ष्ट्रवकयसुँग सम्बख्न्धत तमतसलसंलग्न 
कागजातहरुमध्ये 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 हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सर्ोकार्वाला नेपाली 
नागरर्कलाई सूचना उपलब्ध गर्ाउने ख्जम्मेवार्ी आयोगको सूचना समन्वय शाखा प्रमखु एवं सूचना 
अतधकार्ीको हनु्छ ।  
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5.सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तरु् र् अवतध 

आयोगबाट प्रदन हनुे सेवाका लातग सामान्यतय कुनै शपुक दस्तरु् लाग्दैन । 

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

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

6.तनणाय गने प्रष्ट्रक्रया र् अतधकार्ी 
क. उजरु्ी सम्बन्धी तनणाय प्रष्ट्रक्रया  

 आयोगमा प्राप्त सबै उजरु्ीहरु दताा पिात ख्स्क्रतनङ्ग कतमटीमा उजरु्ीको सम्बन्धमा छलफल 
भै अनसुन्धान गनुा पने उजरु्ीहरु सम्बख्न्धत महाशाखा, आयोगका कायाालयहरु वा नेपाल 
सर्कार्का अन्य उपयिु कायाालय वा पदातधकार्ीहरुमा लेखी पठाउन  र् तामेलीमा र्ात न े
उजरु्ीहरु तामेलीमा र्ाखी लगत कट्टा गना तसफारर्श भएका आधार्मा आयोगबाट तनणाय हनुे 
गदाछ ।  

 ख्स्क्रतनङ्ग कतमटी, महाशाखा वा मातहतका कायाालयहरुको तसफारर्समा प्रार्ख्म्भक छानतबन 
वा ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान गने गर्ी आयोगबाट तनणाय हनुे गदाछ ।  

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

 

ख. नक् कल र् सूचना तलन ेसम्बन्धी प्रष्ट्रक्रया  

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

 तनवेदन साथ वादी र् आर्ोष्ट्रपत व्यख्िको नाम तथा ष्ट्रववर्ण सष्ट्रहत सर्ोकार् देख्खन ेव्यहोर्ा 
खलुाउन ुपने । 

 तनवेदनमा कुन-कुन कागजको नक् कल चाष्ट्रहएको हो त्यसको ष्ट्रववर्ण खलुाउन ुपने । 

 सकेसम्म तामेलीमा र्हेको तमतसलको तामेली नम्वर् खलुाउन ुपने । 

 नक् कलका लातग परे्को तनवेदन मातथ कार्वाही भई नक् कल ददने तनणाय भएपतछ तामेली 
शाखा प्रमखुले तोष्ट्रक ददए बमोख्जमको शपुक आतथाक प्रशासन शाखामा ब ुाएको र्तसद 
संलग्न गनुापने । 
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 नक् कलको लातग शपुक ब ुाएको ददनमा नै प्रमाख्णत नक् कल सर्ोकार्वाला सेवाग्राहीले 
पाउने । 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सम्बख्न्धत सर्ोकार्वाला 
नेपाली नागरर्कले आयोगिार्ा तनददाष् ट ढाुँचा तनवेदन लेखी आयोगको मूलदताामा दताा 
गर्ाउन ुपने । 

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

 

ग. तनणाय गने अतधकार्ीः सूचनासुँग सम्बख्न्धत तबकयको प्रकृततअनसुार् आयोगका सख्चव एवं 
आयोग । 

7. तनणाय उपर् उजरु्ी सनु्न ेअतधकार्ी 

सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी  

8. प्रमखु, प्रविा एवं सूचना अतधकार्ीको नाम र् पद  

प्रमखुः- सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी 
सह-सख्चव एवं प्रविाः- श्री नार्ायण प्रसाद रर्साल           ९८५१२३३२८१ 
सूचना अतधकार्ीः- उप-सख्चव श्री वेदप्रसाद भण्डार्ी             ९८५११८७३०८ 

सहायक सूचना अतधकार्ीः- शाखा अतधकृत श्री र्ाम प्रसाद आचाया     

 

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

कायाालयको नाम सूचना अतधकार्ीको नाम सम्पका  टेलीफोन नं. 
 

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

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

अ.द.ुअ.आ. कायाालय,  हेटौडा उप-सख्चव श्री महेशर्ाज ततख्म्सना  ९८51161777 

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

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

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

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

शा.अ. श्री लोकमख्ण पाण्डे ९८५८०४५७८८ 

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

 

http://ciaa.gov.np/np/links/spokesperson.html
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९. संष्ट्रवधान,ऐन,तनयम, ष्ट्रवतनयम वा तनदेख्शकाको सूची 
 नेपालको संष्ट्रवधान, 
 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

 भ्रष्टाचार् तनवार्ण ऐन, २०५९ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमावली,२०५९  

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग कायाष्ट्रवतध, २०७३ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको आचार् संष्ट्रहता, २०७६ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 ष्ट्रवशेक अदालत ऐन, २०५९ 

 

१०. तोष्ट्रकए बमोख्जमको अन्य ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट अख्घपलो आ.व. मा प्रकाशन भएका प्रततवेदन तथा अन्य 
प्रकाशनहरु देहाय बमोख्जम र्हेका छन:् 

 आयोगको २९ औ ंवाष्ट्रकाक प्रततवेदन (आतथाक वका २०७५/७६) 
 आयोगको तीसौँ  वाष्ट्रकाक प्रततवेदनको सार्ांश 

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

 स्मारर्का २०७६ 

 अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन 

 भ्रष्टाचार्सुँग सम्बख्न्धत महत्वपूणा नजीर्हरुको सार्संके्षप २०७६ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको आचार्संष्ट्रहता, २०७६ 

 

११. अख्घपलो आ.व. मा सञ्चतलत कायाक्रमहरु 

 सामदुष्ट्रयक ख्शक्षा कायाक्रम 

 अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम 

 समन्वय बैठक 

 बैदेख्शक तातलम तथा अवलोकन भ्रमण 

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

 अनसुन्धानका लातग आधार्भतू तातलम कायाक्रम 

 आयोगको स्थापना ददवस कायाक्रम 
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१२.  सावाजतनक तनकायले सञ्चालन गरे्को कायाक्रम र् सोको प्रततवेदन 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आ.व. २०७६/७७ मा भ्रष्टाचार् तनयन् ण गर्ी देशमा 
सशुासन कायम गना गरे्का कायाहरुको तीसौ वाष्ट्रकाक प्रततवेदन २०७७ पसु 09 गते सम्माननीय र्ाष् ट्रपततज्यू 
समक्ष पेश गरर्सकेको उि प्रततवेदन प्रकाख्शत हनुे तयार्ीको क्रममा र्हेको छ । 

 

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

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

 

 

 

 

 
 


