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षष

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

टगालं, काठमाडौं । 

अख्ततयार इ-बलेुटटन 

 फागनु, २०७६  

 

यस अंकमा 

 उजरुी दताा र कारबाहीको टववरण 

 २०७९ साउनदेख्ख असोजसम्म दायर मदु्दाहरुको टववरण 

 २०७९ साउनदेख्ख असोजसम्म घसु/ररसवत कारबाहीको टववरण   

 आयोगमा रहेको कुल उजरुी तथा फछयौंट 

 बबशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरुको संतया 

 दायर मदु्दाको फैसला र आयोगबाट भएका पनुरावेदन 

 आयोगबाट भएको भ्रष्टाचार बनयन्त्रण सम्बन्धी बनरोधात्मक , 

प्रवधानात्मक तथा संस्थागत क्षमता टवकास सम्बन्धी कायाहरुको 

टववरण 

 आम्दानी खचा तथा आबथाक कारोबारसम्वन्धी अद्यावबधक टववरण 

 

उजरुीको के्षत्रगत ख्स्थबत 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

िमश... 

    बषा १८ अंक  २                                                                                                                           काबताक, २०७9 

 

सदाचार बनष्पक्षता बनबभाकता 

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

प्रमे कुमार राई 

 

 

 आयोगका पदाबधकारीहरु 

 

माननीय आयिु 

टकशोर कुमार बसलवाल 

 

माननीय आयिु 

जय बहादरु चन्द 

 

माननीय आयिु  
डा. हरर पौडेल 

 

माननीय आयिु 

डा. सबुमत्रा शे्रष् ठ अमात्य 

डा.राम प्रसाद ख्घबमरे 
सख्चव 

 



 
 

सम्पादकीय 

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

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

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

यस आयोगमा आबथाक वषा २०७९/८० को पटहलो तै्रमाबसक (साउन-असोज) अवबधमा भ्रष्टाचार 
सम्बन्धी ५,७१० वटा उजरुी परेका छन ्र अख्घपलो आ.व.बाट ख्जम्मेवारी सरर आएका ७,१६२ 
गरी जम्मा १२,८७२ उजरुी रहेका छन।्यस अवबधमा ४,३३६ वटा उजरुी फर्छ्यौट भई ८,५३६ 
उजरुी फर्छ्यौट हनु बाुँकी रहेका छन ।आयोगमा परेका उजरुी मध्ये आयोगले गरेको कारवाहीबाट 
यस तै्रमाबसक अवबधमा २०१ वटा उजरुी टवस्ततृ अनसुन्धानमा गएको, ८१५ वटा उजरुी मातहत 
कायाालयहरुमा पठाइएको, १,६५४ वटा उजरुी कारवाहीका लाबग सम्बख्न्धत कायाालयमा पठाइएको, 
५९० वटा उजरुी सोसंग सम्बख्न्धत अको उजरुीसंग गाबभएको र १,०७६ वटा उजरुी तामेलीमा 
पठाइएको छ।आयोगबाट यस तै्रमाबसक अवबधमा ३९ वटा आरोपपत्रहरु सम्माबनत टवशेष 
अदालतमा दायर गरी १६७ जनालाई प्रबतवादी बनाई टवगो रु २,१५,८९,६४,३२७/- मागदावी 
बलईएको छ। आयोगबाट  यस तै्रमाबसक अवबधमा कुल 6 वटा घसु/ररसवत कारबाही भएको र 
यसबाट रू. २३,१८,०००/-  रकम जफत हनुकुा साथै जम्मा ६ जना घसु/ररसवतसुँग जोबडएका 
व्यख्िहरुलाइ बनयन्त्रणमा बलइ कारबाहीको प्रटिया अगाबड बढाईएको छ।  



 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

सम्पादक समूह 

सख्चव डा. राम प्रसाद ख्घबमरे           : अध्यक्ष 

सहसख्चव श्री श्याम प्रसाद भण्डारी           : सदस्य 

उपसख्चव श्री देवी प्रसाद थपबलया           : सदस्य 

शाखा अबधकृत श्री ख्शव कुमार राई  : सदस्य 

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

बनयम ३ बमोख्जम सावाजबनक गररएको तै्रमाबसक टववरण 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग‚ टंगाल 

आ.व. २०७९/८० को पटहलो तै्रमाबसक (साउन-असोज ) को प्रगबत टववरण 

 

 

१. आयोगको स्वरुप र प्रकृबत 

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

 

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

 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका पदाबधकारीहरु 

 

माननीय प्रमखु आयिु    श्री प्रमे कुमार राई 

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

माननीय आयिु     डा. हरर पौडेल 

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

 

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

१. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 
टंगाल, काठमाडौं  

हट लाइन नं. १०७ 

०१५२६२१५१ 

०१-५२६२१२८ 

०१५२६२१०४ 

२. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, ईटहरी 

०२५-५८६९७० ०२५-५८५६०० 

३. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, बददावास 

०४४-५५०६८६ ०४४-५५०५३१ 

४. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, हेटौंडा 

०५७-५२१७४४ ०५७-५२०३६९ 

५. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, पोखरा 

०६१-५४०४५१ ०६१-५४०४५२ 

६. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, बटुवल 

०७१-५४०८३७ 

०७१-५४००३१ 

०७१-५४०८२३ 

 
बटुवलको सम्पका  कायाालय, नेपालगन्ज  ०८१-५५०६२६, 

०८१-५५०६२७ 

०८१-५५०४२६ 

७. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, सखेुत 

०८३-५२१९६० 

०८३-५२३१७८ 

०८३-५२३८८४ 

८. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, कञ्चनपरु 

०९९-५२४२६३ 

०९९-५२१११७ 

०९९-५२२७९५ 

 

२.आयोगको काम, कताव्य र अबधकार 

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

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

(२) धारा १०१ बमोख्जम महाबभयोग प्रस्ताव पाररत भई पदमिु हनुे व्यख्ि‚ न्याय पररषदबाट 
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पदमिु हनुे न्यायाधीश र सैबनक ऐन बमोख्जम कारबाही हनुे व्यख्िका हकमा बनज पदमिु 
भइसकेपबछ संघीय कानून बमोख्जम अनसुन्धान गना वा गराउन सटकनेछ। 

(३) उपधारा (१) वा (२) बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सावाजबनक पद धारण गरेको कुनै 
व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार माबनने कुनै काम गरेको देख्खएमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगले त्यस्तो व्यख्ि र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यख्ि उपर कानून बमोख्जम अबधकार प्राप्त 
अदालतमा मदु्दा दायर गना वा गराउन सक्नेछ। 

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

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

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

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

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

 भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गने उदे्दश्यले बनरोधात्मक एवं प्रवद्धानात्मक कायाहरु गने। 

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

 आवश्यकतानसुार सम्वख्न्धत टवषयको टवशेषज्ञ वा टवख्शष्टीकृत सेवा प्राप्त गने। 
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३. आयोगमा रहेको कमाचारी संतया र काया टववरण 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सख्चवमा नेपाल सरकारका राजपत्रांटकत टवख्शष्ट शे्रणीको 
सख्चव रहने व्यवस्था छ। नेपाल सरकार, मख्न्त्रपररषद् को बमबत २०७७।०१।०८ को बनणायबाट 
स्वीकृत भई कायम भएको दरबन्दी तेररज बमोख्जम आयोगको केन्रीय कायाालय, टंगालमा १२वटा 
महाशाखाहरु सटहत 512 जनाको दरबन्दी रहेको छ। त्यसैगरी आयोग मातहत ७ वटा 
कायाालयहरू र सम्पका  कायाालय, नेपालगन्जमा गरी जम्मा ४78 जनाको दरबन्दी रही 
आयोगअन्तगात कुल ९90 जना कमाचारीहरुको देहाय अनसुारको दरवन्दी रहेको छ :- 

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

रा.प. टवख्शष्ट 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

रा.प.प्रथम 13 1 1 1 1 1 0 1 1 20 

रा.प.दितीय 64 4 4 4 4 4 1 4 4 93 

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

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

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

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

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

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

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

सहायकस्तर 327 43 43 43 43 35 31 39 43 647 

जम्मा 512 65 66 65 63 55 40 61 63 990 
 

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

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

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजरुी वा 
कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले अनसुन्धान र तहटककात 
गना वा अन्य कारवाही चलाउन सक्ने व्यवस्था रहे अनसुार भ्रष् टाचार सम्बन्धी प्रा त हनु ेउजरुी 
आयोगका सबै कायाालयहरुमा दताा गने व्यवस्था गररएको छ।  
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आयोगमा टवचाराधीन अवस्थामा रहेको कुनै टवषयसुँग सम्बख्न्धत कागजात र कुनै कागजातको 
नक् कल नददने गरी आयोगबाट बनणाय वा आदेश भएकोमा त्यस्तो कागजातको नक् कल उपलब्ध 
हदैुन। त्यसैगरी आयोगबाट हनुे अनसुन्धान, तहटककात वा अबभयोजनसम्बन्धी कारवाहीलाई 
प्रबतकूल असर पाने देख्खएका टवषयमा कुनै सूचना उपलब्ध हदैुन। 

तर आयोगबाट मदु्दा नचपने तामेलीमा रात ने बनणाय भएको टवषयसुँग सम्बख्न्धत बमबसल संलग्न 
कागजातहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको बनणायको नक् कल माग गने सम्बख्न्धत 
सरोकारवालालाई त्यस्तो नक् कल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गररएको छ। 
आयोगमा दताा गराएको कुनै उजरुी वा आयोगको कुनै कामकारवाही उपर सूचनाको हक सम्बन्धी 
ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सरोकारवाला नेपाली नागररकलाई अनसुन्धान, तहटककात 
वा अबभयोजनसम्बन्धी कारवाहीलाई प्रबतकूल असर नपाने गरी सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था 
गररएको छ। 

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

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

 

६.सेवा प्राप्त गना लाग्न ेदस्तरु र अवबध 

आयोगबाट प्रदान हनुे सेवाका लाबग सामान्यतया कुनै शपुक दस्तरु लाग्दैन । सरोकारवाला नेपाली 
नागररकले अख्ततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग बनयमावली, २०५९ को बनयम ३७ बमोख्जम 
नक् कल माग्न आएमा उि बनयमावलीको अनसूुची- १५ बमोख्जमको ढाुँचामा आयोगमा बनवेदन 
ददन ुपनेछ र प्रबत पाना रु. ५/- दस्तरु लाग्नेछ।सूचनाको हक सूचना माग आएमा माग भएको 
सूचनाको प्रकृबत हेरी बढीमा १५ ददनबभत्र सूचना उपलब्ध हनुेछ।दश पेजसम्मको सूचना बनःशपुक 
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प्राप्त हनुे र सो भन्दा बढी भएमा प्रबत पेज रु. ५/- दस्तरु लाग्नछे।यसरी बनवेदन ददए पश्चात 
सम्बख्न्धत सरोकारवाला नेपाली नागररकले बनयमानसुारको सेवा पाउन सक्दछन।् 

 

७.बनणाय गने प्रटिया र अबधकारी 
 

क. उजरुी सम्बन्धी बनणाय प्रटिया  

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

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

 

ख. नक् कल र सूचना बलन ेसम्बन्धी प्रटिया  

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

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

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

 संभव भएसम्म तामेलीमा रहेको बमबसलको तामेली नम्वर खलुाउन ुपनेछ। 

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

 नक् कलको लाबग शपुक ब ुाएको ददनमा नै प्रमाख्णत नक् कल सरोकारवाला 
सेवाग्राहीलाई उपलब्ध हनुछे। 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सम्बख्न्धत सरोकारवाला 
नेपाली नागररकले आयोगिारा बनददाष् ट ढाुँचामा बनवेदन लेखी आयोगको मूलदताामा दताा 
गराउन ुपनेछ। 
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 आयोगमा ददएको उजरुीको सम्बन्धमा सूचना माग गने सरोकारवालाले उजरुी दताा 
नम्वर अबनवाया रुपमा खलुाउन ुपनेछ। 

 

८. बनणाय उपर उजरुी सनु्न ेअबधकारी 
 

क. सूचना उपलब्ध गराउन ेअबधकारीः सूचनासुँग सम्बख्न्धत बबषयको प्रकृबत अनसुार आयोगका 
सूचना अबधकारीले सूचना उपलव्ध गराउने छन। 

 

ख. पनुरावेदनको प्रटिया र पदाबधकारी: सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ 
अनसुार सूचना अबधकारीवाट उपलब्ध सूचनामाबथ ख्चत्त नब ेुमा वा सूचना नै नपाएमा 
सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९ बमोख्जम आयोगका प्रमखु समक्ष उजरुी ददन 
सटकने छ। माग भएको सूचनासुँग सम्बख्न्धत उजरुीको प्रकृबतअनसुार आयोगका सख्चव र 
आयोगले बनणाय गना सक्न ेछ। 

 

९. सम्पादन गरेको कामको टववरण:  

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को कायाान्वयन गने प्रयोजनाथा आ.व. २०७९/८० 
को पटहलो तै्रमाबसक अवबधमा आयोगले सम्पादन गरेका प्रमखु कायाहरुलाई देहाय बमोख्जम प्रस्ततु 
गररएको छ।  
 

१०. प्रविा एवं सूचना अबधकारीको नाम र पद 

प्रविा: -              सहसख्चव- श्री श्याम प्रसाद भण्डारी                   

                             फोन नं.(९८५१२३३२८१) 
सूचना अबधकारीः-     उपसख्चव- श्री देवी प्रसाद थपबलया ( ९८५११८७३०८) 

 

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

कायाालयको नाम सूचना अबधकारीको नाम सम्पका  टेलीफोन नं. 
 

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

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

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

९८४५८२८४०५ 

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

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

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

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

शाखा अबधकृत श्री श्रीधर टण्डन ९८५८०४५७८८ 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, कन्चनपरु शाखा अबधकृत श्री नारायण प्रसाद 
ढकाल 

९८58752377 

 

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

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

 भ्रष्टाचार बनवारण ऐन, २०५९ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 टवशेष अदालत ऐन, २०५९ 

 प्रमाण ऐन, २०३१ 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग बनयमावली,२०५९  

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग कायाटवबध, २०७८ 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदाबधकारी एवं कमाचारीहरुको आचार संटहता, २०७६ 
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१२. आम्दानी, खचा तथा आबथाक कारोवारसम्वन्धी अद्यावबधक टववरण 

 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको आबथाक वषा २०७९/८० को वजेट टवबनयोजन र पटहलो तै्रमाबसक अवबधको खचाको टववरण देहाय अनसुार 
छ :- 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

खचाको फाुँटवारी 

प्रथम तै्रमाबसक 

कायाालय कोड नं.: २०६००३५०१ 

म. ले. प. फा. न. २१० 

आबथाक बषा:-    २०७९/८० 

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

 
खचा/टवत्तीय 
सङ्कते नं 

खचा/टवत्तीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट 
गत तै्रमाबसक 
सम्मको खचा यस तै्रमाबसकको खचा यस तै्रमाबसक सम्मको 

खचा पेश्की पेश्की बाहेक खचा 
रकम 

बाुँकी बजेट 

२११११ पाररश्रबमक कमाचारी २७०,८८०,०००.०० ०.०० ६७,६३०,९५८.५० ६७,६३०,९५८.५० ० ६७,६३०,९५८.५० २०३,२४९,०४१.५० 

२११२१ पोशाक ३,०१२,०००.०० ० ० ० ० ० ३,०१२,०००.०० 

२११२२ खाद्यान्न १६,४२६,०००.०० ०.०० २,२८०,९९७.०० २,२८०,९९७.०० ० २,२८०,९९७.०० १४,१४५,००३.०० 

२११३२ महंगी भत्ता १०,९२०,०००.०० ०.०० १,९९७,९७२.०० १,९९७,९७२.०० ० १,९९७,९७२.०० ८,९२२,०२८.०० 

२११३४ कमाचारीको बैठक भत्ता ५००,०००.०० ० ३७,५००.०० ३७,५००.०० ० ३७,५००.०० ४६२,५००.०० 

२११३५ कमाचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार ९८,९००,०००.०० ०.०० २९,०६३,०२०.१८ २९,०६३,०२०.१८ ० २९,०६३,०२०.१८ ६९,८३६,९७९.८२ 

२११३९ अन्य भत्ता ३६५,०००.०० ०.०० ३०,०००.०० ३०,०००.०० ० ३०,०००.०० ३३५,०००.०० 
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खचा/टवत्तीय 
सङ्कते नं 

खचा/टवत्तीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट 
गत तै्रमाबसक 
सम्मको खचा यस तै्रमाबसकको खचा यस तै्रमाबसक सम्मको 

खचा पेश्की पेश्की बाहेक खचा 
रकम 

बाुँकी बजेट 

२१२१३ योगदानमा आधाररत बीमा कोष 
खचा 

२,५६०,०००.०० ०.०० ३९९,२००.०० ३९९,२००.०० ० ३९९,२००.०० २,१६०,८००.०० 

२२१११ पानी तथा बबजलुी ६,१११,०००.०० ०.०० ४९०,५५१.५९ ४९०,५५१.५९ ० ४९०,५५१.५९ ५,६२०,४४८.४१ 

२२११२ संचार महसलु ७,८४५,०००.०० ०.०० १०२,२७६.०० १०२,२७६.०० ० १०२,२७६.०० ७,७४२,७२४.०० 

२२२१२ इन्धन (कायाालय प्रयोजन) १६,३६९,०००.०० ०.०० ५,४२८,७३६.०४ ५,४२८,७३६.०४ १,५००,०००.०० ३,९२८,७३६.०४ १०,९४०,२६३.९६ 

२२२१३ सवारी साधन ममात खचा ११,८४९,०००.०० ०.०० २,१५८,१४३.५३ २,१५८,१४३.५३ ० २,१५८,१४३.५३ ९,६९०,८५६.४७ 

२२२१४ बबमा तथा नवीकरण खचा ३,६२३,०००.०० ०.०० ५५५५ ५,५५५.०० ० ५,५५५.०० ३,६१७,४४५.०० 

२२२२१ मेख्शनरी तथा औजार ममात 
सम्भार तथा सञ्चालन खचा 

३,२१०,०००.०० ० ९५,५२४.५० ९५,५२४.५० ० ९५,५२४.५० ३,११४,४७५.५० 

२२२३१ बनबमात सावाजबनक सम्पख्त्तको 
ममात सम्भार खचा 

२,६९०,०००.०० ०.०० १,६४५,९९५.४१ १,६४५,९९५.४१ ० १,६४५,९९५.४१ १,०४४,००४.५९ 

२२३११ मसलन्द तथा कायाालय सामाग्री १९,३२०,०००.०० ०.०० ६,७५९,५७४.५५ ६,७५९,५७४.५५ ० ६,७५९,५७४.५५ १२,५६०,४२५.४५ 

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

२२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचा 

१३,१०५,०००.०० ०.०० ४०८,०८६.२० ४०८,०८६.२० ० ४०८,०८६.२० १२,६९६,९१३.८० 

२२४११ सेवा र परामशा खचा ५,०००,०००.०० ०.०० ८३१,३४०.०० ८३१,३४०.०० ० ८३१,३४०.०० ४,१६८,६६०.०० 

२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवयेर 
संचालन खचा 

४,०००,०००.०० ० ० ० ० ० ४,०००,०००.०० 

२२४१३ करार सेवा शपुक ३५,६१२,०००.०० ०.०० ९,३६०,४०९.५८ ९,३६०,४०९.५८ ० ९,३६०,४०९.५८ २६,२५१,५९०.४२ 
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खचा/टवत्तीय 
सङ्कते नं 

खचा/टवत्तीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट 
गत तै्रमाबसक 
सम्मको खचा यस तै्रमाबसकको खचा यस तै्रमाबसक सम्मको 

खचा पेश्की पेश्की बाहेक खचा 
रकम 

बाुँकी बजेट 

२२४१९ अन्य सेवा शपुक ५००,०००.०० ० ० ० ० ० ५००,०००.०० 

२२५११ कमाचारी ताबलम खचा २७,५००,०००.००   ६०९,४०७.७५ ६०९,४०७.७५ ० ६०९,४०७.७५ २६,८९०,५९२.२५ 

२२५१२ सीप टवकास तथा जनचेतना 
ताबलम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खचा 

९,५७०,०००.०० ० ० ० ० ० ९,५७०,०००.०० 

२२५२२ कायािम खचा २,५००,०००.०० ० ० ० ० ० २,५००,०००.०० 

२२५२९ टवटवध कायािम खचा २४,६२०,०००.०० ० ० ० ० ० २४,६२०,०००.०० 

२२६११ अनगुमन, मूपयांकन खचा ४,३००,०००.०० ० ८७,०६१.०० ८७,०६१.०० ० ८७,०६१.०० ४,२१२,९३९.०० 

२२६१२ भ्रमण खचा २६,२२९,०००.०० ०.०० १,९१९,९५०.०० १,९१९,९५०.०० ० १,९१९,९५०.०० २४,३०९,०५०.०० 

२२६१९ अन्य भ्रमण खचा ७,४००,०००.०० ०.०० २,०००,०००.०० २,०००,०००.०० २,०००,०००.०० ० ५,४००,०००.०० 

२२७११ टवटवध खचा ३०,०३७,०००.०० ०.०० २,७३९,०५०.९० २,७३९,०५०.९० ० २,७३९,०५०.९० २७,२९७,९४९.१० 

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

कुल जम्मा ६६६,१५३,०००.००   १३६,०८१,३०९.७३ १३६,०८१,३०९.७३ ३,५००,०००.०० १३२,५८१,३०९.७३ ५३०,०७१,६९०.२७ 
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अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

कायाालय कोड नं.: २०६००३५०१ 

खचाको फाटवारी 
प्रथम तै्रमाबसक 

म. ले. प. फा. न. २१० 

आबथाक बषा:-    २०७९/८० 

 

 
 

    

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

खर्च/वित्तीय 

सङ्केत न ं

खर्च/वित्तीय सङ्केतको 

नाम 
अवततम बजटे 

गत र्ौमावसक 

सम्मको खर्च 

यस त्रमैावसकको 

खर्च 

यस त्रमैावसक  

सम्मको खर्च 
पशे्की 

पशे्की बाहेक खर्च 

रकम 
बााँकी बजटे 

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

३११२२ मेख्शनरी तथा औजार ४९,५००,०००.०० ० ७६८,०६१.०० ७६८,०६१.०० ० ७६८,०६१.०० ४८,७३१,९३९.०० 

३११२३ फबनाचर तथा टफक्चसा ५,०००,०००.०० ० ० ० ० ० ५,०००,०००.०० 

३११६१ बनबमात भवनको संरचनात्मक 
सधुार खचा 

३,०००,०००.०० ० ० ० ० ० ३,०००,०००.०० 

कुल जम्मा ५८,१००,०००.०० ० ७६८,०६१.०० ७६८,०६१.०० ० ७६८,०६१.०० ५७,३३१,९३९.०० 
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अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

कायाालय कोड नं.: २०६००३५०१ 

खचाको फाटवारी 
प्रथम तै्रमाबसक 

म. ले. प. फा. न. २१० 

 

आबथाक बषा:-    २०७९/८० 

      

बजेट उपशीषाक :   अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग[२०६००००१३] 

 
खचा/टवत्तीय सङ्कते 

नं 

 

खचा/टवत्तीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट 
गत तै्रमाबसक 
सम्मको खचा 

यस तै्रमाबसकको खचा 
यस तै्रमाबसक सम्मको 

खचा 
पशे्की 

पशे्की बाहेक खचा 
रकम 

बाुँकी बजेट 

२१११२ पाररश्रबमक पदाबधकारी ४,८००,०००.०० ०.०० १,४४४,१९८.०० १,४४४,१९८.०० ० १,४४४,१९८.०० ३,३५५,८०२.०० 

२११३२ महंगी भत्ता १००,०००.०० ०.०० ३०,०००.०० ३०,०००.०० ० ३०,०००.०० ७०,०००.०० 

२११४२ पदाबधकारी अन्य सबुबधा ३००,०००.०० ०.०० २६,४००.०० २६,४००.०० ० २६,४००.०० २७३,६००.०० 

२११४९ पदाबधकारी अन्य भत्ता ४,०००,०००.०० ०.०० ६५९,९३५.८१ ६५९,९३५.८१ ० ६५९,९३५.८१ ३,३४०,०६४.१९ 

२२२११ इन्धन (पदाबधकारी) ८००,०००.०० ० ० ० ० ० ८००,०००.०० 

कुल जम्मा १०,०००,०००.०० ०.०० २,१६०,५३३.८१ २,१६०,५३३.८१ ० २,१६०,५३३.८१ ७,८३९,४६६.१९ 
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नेपाल सरकार 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

अख्ततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग,टंगाल[२०६००३५०१] 
राजस्व सम्बन्धी तै्रमाबसक प्रबतवेदन 

प्रथम तै्रमाबसक 

आबथाक बषा:-    २०७९/८० 

    

      बस.नं. राजस्व शीषाक अख्घपलो तै्रमाबसक यस तै्रमाबसकको जम्मा नगद दाख्खला हनु बाकंी भौचर 

१ १४२१२-सरकारी सम्पतीको टविीबाट प्राप्त रकम ०. ५,२००.०० ५,२००.००   

२ १४२१८-टवद्यतु सेवा शपुक ०.०० २६३७६ २६,३७६.००   

३ १४२२१-न्याटयक दस्तूर ०. २०० २००.   

४ १४२२९-अन्य प्रशासबनक सेवा शपुक ०.०० १०००० १०,०००.००   

५ १४३१२-प्रशासबनक दण्ड,जररवाना र जफत ०.०० २३,८५५,०००.०० २३,८५५,०००.००   

६ १४५२९-अन्य राजस्व ० ० ०   

७ १५१११-बेरूजू ०.०० ३५,०००.०० ३५,०००.००   

८ १५११२-बनकासा टफताा ० ० ०   

९ ३२१२१-गत वषाको नगद मौज्दात ० ० ०   

जम्मा रकम   २३,९३१,७७६.०० २३,९३१,७७६.०० ० 

 

कोष को अवस्था 
    कुल आम्दानी : २३,९३१,७७६.०० 

  

नगद संकलन मध्ये, 

     सो मध्ये, बैंक भौचरबाट : ७९१,०००.०० 

  

- बैंक दाख्खला गरेको रकम : 
नगद संकलन :  

  

-नगद मौज्दात :  
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नेपाल सरकार 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
धरौटीको प्रथम तै्रमाबसक टववरण 
आबथाक बषा:- २०७९/८०    

     
 

१ आम्दानी 

  यस आ. ब. सरुुको ३२,२८०,९१८.२४ 

  यो तै्रमाबसकको 2404705.51 

  जम्मा 3,46,85,623.75 
२ खचा 

  सदर स्याह   

  cGo lkmtf{ १,३९४,४८०.०० 

   टफताा   

  hDdf १,३९४,४८०.०० 
३ शे्रस्ता अनसुार बाुँकी 33291143.75 

  नगद 0 

  बैंकमा 33291143.75 
  जम्मा 33291143.75 

4 बैंक अनसुार बाुँकी   

5 फरक रकम 0.00 
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१३. तोटकए बमोख्जमको अन्य टववरण 

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

 आयोगको बख्त्तसौ वाटषाक प्रबतवेदन, (आबथाक वषा २०७८/७९) 
 संस्थागत रणनीबतक योजना आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१ 

 स्माररका, २०७8 

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

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदाबधकारी एवं कमाचारीहरुको आचारसंटहता, २०७६ 

 भ्रष्टाचार बनयन्त्रणका सम्बन्धमा भएका संबैधाबनक तथा काननुी ब्यवस्था,2078 

 नख्जर संग्रह (भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसरुमा आधाररत) , 2078 

 

१४. अख्घपलो आबथाक वषामा सञ्चाबलत कायािमहरु 

 सामदुाटयक ख्शक्षा कायािम 

 अन्तटिा या कायािम 

 समन्वय बैठक 

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

 अनसुन्धानका लाबग आधारभतू ताबलम कायािम 

 आयोगको स्थापना ददवस कायािम 

१५.  आयोगको वेवसाइट र यसको टववरण 

आयोगको वेवसाइट www.ciaa.gov.np रहेको छ।उि वेबसाइटमा आयोगको पररचय तथा गठन 

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

 

http://www.ciaa.gov.np/
http://www.facebook.com/NepalCIAA
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गुनासो/उजुरी गने माध्यमहरु 

हटलाइन नं.: १०७ (उजरुीको लागि)  

आयोिको वेबसाइट www.ciaa.gov.np मार्फ त अनलाइन उजरुी दताफ िरेर 

टोल गि नं.: १६६०-०१-२२२३३ (उजरुीको लागि )  

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

 ९८६३३३३१९१ (उजरुी भाइबर/SMS िरेर) 

रे्सबकु: /NepalCIAA (उजरुी Messages िरेर) 

गटि्वटर: @ciaa_nepal (उजरुी Messages िरेर) 

हुलाक मार्फ त वा आयोिमा आर्ैं  उपगथित भएर 

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

फ्याक्स नं.: ०१-५२६२१०४/५२६२१२८ (फ्याक्स िनफका लागि) 

 

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

 

१७. आयोगले सञ्चालन गरेको कायािम र सो को प्रगबत प्रबतवेदन: 
आयोगले यस तै्रमाबसक अवबधमा सम्पादन गरेका कायािम तथा प्रगबत बबबरण यसै बलेुटटनको 
सम्पाददत कायाहरुको खण्डको बदुा नं िमश : 2.1 देख्ख ९ सम्म प्रस्ततु गररएको छ। 

 

१८. सावाजबनक बनकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण 
गना तोटकएको समयावबध 

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

 

http://www.ciaa.gov.np/
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१९. आयोगमा परेका सूचना मागसम्वन्धी बनवेदन र सो उपर सूचना ददएको टववरण: 
आयोगमा यस आबथाक बषाको पटहलो तै्रमाबसक अवबधमा सूचना माग गरी जम्मा 1२९ वटा बनवेदन 
परेको र उि बनवेदन उपर कारबाही हुुँदा ११५ वटा बनवेदनका बनवेदकले माग गरे बमोख्जम सूचना 
प्राप्त गरेको अवस्था छ। उि बनवेदनहरु मध्ये ९ वटा बनवेदन असम्बख्न्धत ब्यख्िले असम्बख्न्धत 
टवषयमा सूचना माग गरेको पाइएकोले सूचना उपलब्ध गराउन सटकएन। ५ वटा ख्चठीपत्रहरु सूचना 
मागसंग सम्बख्न्धत नभई अन्य कायाालयमा लेखी पठाउने प्रकृबतका रहेका बथए।  

 

२०. आयोगका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको टववरण: 
आयोगका सूचनाहरु बनयबमत रुपमा आयोगकै वेबसाइटमा प्रकाशन हनुे गरेका छन।् घसु ररसवत बलन े
ददने सम्वन्धी तथा आयोगका अन्य गबतटवबध सख्म्मबलत टवषय आयोगकै वेबसाईटमा प्रसे टवज्ञबप्त माफा त 
प्रकाशन गने गररएको छ। टवबभन्न आमसञ्चार क्षेत्रहरुलाई सो वारेमा ईमेलबाट समेत अवगत गराउने 
गररएको छ। नेपाल टेबलबभजनमाफा त “सशुासन सवाल” कायािम नेपाल टेबलबभजनबाट प्रत्येक मंगलवार 
साुँ  ७:२५ बजे प्रसारण हनुे गरेको छ।यस अबतररि आयोगबाट सम्प्रषेण गना उपयिु हनुे सूचनाहरु 
टवबभन्न सञ्चार माध्यमहरुमाफा त समाचार, लेख/रचना वा समाचारको रुपमा प्रकाशन, प्रसारण हनुे गरेको 
छ। 
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(सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को कायाान्वयको लाबग प्रकाख्शत) 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट आबथाक वषा २०७९/८० मा सम्पाददत कायाहरूको  

तै्रमाबसक टववरण (साउन-असोज) 

१.उजरुी  र फर्छ्यौट  

यस आयोगमा आबथाक वषा २०७९/८० को पटहलो तै्रमाबसक (साउन-असोज) अवबधमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी 5,710 वटा 
उजरुी परेका र अख्घपलो आ.व.बाट ख्जम्मेवारी सरर आएका ७,१६२ गरी जम्मा 12,872 उजरुी रहेका छन।्यस 
अवबधमा 4,336 वटा उजरुी फर्छ्यौट भई 8,536 उजरुी फर्छ्यौट हनु बाुँकी रहेका छन।आयोगमा परेका उजरुी मध्ये 
आयोगले गरेको कारवाहीबाट यस तै्रमाबसक अवबधमा 201 वटा उजरुी टवस्ततृ अनसुन्धानमा गएको, 815 वटा उजरुी 
मातहत कायाालयहरुमा पठाइएको, 1,654 वटा उजरुी कारवाहीका लाबग अन्य सम्बख्न्धत कायाालयमा पठाइएको, 590 
वटा उजरुी सोसंग सम्बख्न्धत अन्य उजरुीमा गाबभएको र 1,076 वटा उजरुी तामेलीमा पठाइएको छ।आयोगमा परेको 
उजरुी संतया, सो उपर आयोगले गरेको कारवाही एवं फर्छ्यौट हनु वाुँकी उजरुीको टववरण देहाय अनसुार रहेका छन।् 
 

१.१ आयोगमा रहेको कुल उजरुी, फर्छ्यौट तथा बाुँकी उजरुीहरुको टववरण 

टववरण उजरुी संतया 

फर्छ्यौंट 

जम्मा 
फर्छ्यौंट 

तै्रमाबसक 
अवबध सम्म 
फर्छ्यौंट हनु 

बाुँकी 

टवस्ततृ 

अनसुन्धान 

आयोगबाट तामेली आयोग 
मातहतका 
सम्बख्न्धत 

कायाालय 

हरुमा प्रटेषत 

 

कारवाहीको 
लाबग अन्य 

कायाालयमा 
लेख्ख 
पठाएको 

अन्य 

उजरुीमा 
गाबभएको 

तामेली 
स ुाव 
सटहत 
तामेली 

गत आ.व. को 
ख्जम्मेवारी सरेको 
उजरुी संतया 

7,162         

पटहलो तै्रमाबसकमा 
परेका उजरुी संतया 

5,710 201 1,040 36 815 1,654 590 4,336 8,536 

हाल सम्मको 
जम्मा उजरुी संतया 

12,872 201 1,040 36 815 1,654 590 4,336 8,536 

 

१.२ कायाालयगत उजरुी र फर्छ्यौटको अवस्था 
आबथाक वषा २०७९।0८० को पटहलो तै्रमाबसक अवबधमा टवबभन्न माध्यमहरूबाट आयोगको केन्र तथा मातहत 
कायाालयहरूमा पना आएका तथा अख्घपलो आबथाक वषाबाट ख्जम्मेवारी सरेका उजरुीहरू देहायको ताबलका तथा 
स्तम्भख्चत्रमा प्रस्ततु गररएको छ। सो अनसुार बढी उजरुीहरू 5,644 (43.85 प्रबतशत) आयोगको टंगालख्स्थत 
कायाालयमा रहेका छन।् मातहत कायाालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजरुीहरु आयोगको कायाालय, ईटहरीमा १४१० 
उजरुीहरु (10.95प्रबतशत) रहेका छन।् सबैभन्दा कम उजरुीहरू आयोगको सम्पका  कायाालय, नेपालगञ्जमा ३८५ 
उजरुीहरु (2.99प्रबतशत) रहेका छन।् 
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कायाालय 

उजरुीको संतया 
कुल उजरुी 
संतया 

कुल फर्छ्यौट 
भएको उजरुी 
संतया 

फर्छ्यौट 

प्रबतशत 
गत आ.व. को 
ख्जम्मेवारी सरेको 
उजरुी संतया 

चाल ुआ.व.को 
उजरुी संतया 

अ.द.ुअ.आ., टंगालको जम्मा 2,791 2,853 5,644 2,786 49.36 

आयोगको कायाालय, इटहरी 944 466 1,410 372 26.38 

आयोगको कायाालय, बददाबास 915 410 1,325 184 13.89 

आयोगको कायाालय, हेटौंडा 468 425 893 232 25.98 

आयोगको कायाालय, पोखरा 412 297 709 141 19.89 

आयोगको कायाालय, बटुबल 196 315 511 223 43.64 

आयोगको सम्पका  कायाालय, 
नेपालगंज 

224 161 385 90 23.38 

आयोगको कायाालय, सखेुत 535 458 993 193 19.44 

आयोगको कायाालय, कञ् चनपरु 677 325 1,002 115 11.48 

जम्मा 7,162 5,710 12,872 4,336 33.69 

 

कायाालयगत उजरुी र फर्छ्यौटको अवस्था स्तम्भख्चत्रमा 
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१.३ क्षते्रगत उजरुीको संतया 

उजरुीलाई क्षेत्रगत रुपमा हेदाा सबैभन्दा बढी उजरुी संघीय माबमलामा (स्थानीय तहसमेत) 35.45%, र ख्शक्षा क्षेत्रको 

13.47% रहेका छन।्त्यस्तै, नक्कली शैख्क्षक प्रमाणपत्रसम्बन्धी 7.64%, भबूमअन्तगात ७.1७%, गैरकानूनी सम्पख्त्त 

आजानतफा  6.11%, भौबतक पूवााधार तथा यातायात अन्तगात 4.56%, वन तथा वातावरणसम्बन्धी 4.06%, ऊजाा, 

जलस्रोत तथा बसंचाइ अन्तगात 3.08, खानेपानी तथा शहरी टवकासको 3.05%, स्वास्थय तथा जनसंतया क्षेत्रको 2.90%, 

पयाटन, उद्योग तथा वाख्णज्यको 2.84%, गहृ प्रशासनको 2.70%, कृटष तथा पशपुन् क्षीको 2.32%, अथाको 1.55%, 

संचार तथा सूचना प्रटवबधको 0.90%  तथा अन्यक्षेत्रका 2.21% उजरुीहरू रहेका छन।्उजरुीको क्षेत्रगत टववरण तथा 

फछयोटलाई बनम्नानसुारको ताबलका तथा स्तम्भख्चत्रमा देखाइएको छ। 

क्षते्रगतका आधारमा उजरुी र फछायौटको टववरण 

ि.सं. उजरुीको क्षते्र गत आ.व. 
बाट 

ख्जम्मेवारी 
सरेका 

चाल ु
आ.व.को 
उजरुी 
संतया 

जम्मा 
उजरुीको 
संतया 

गत आ.व. 
को 

ख्जम्मेवारी 
सरेको 
मध्येबाट 
फछयौट 

चाल ु
आ.व.को 
जम्मा 
उजरुीबाट 
फछयौट 

कुल 
फछयौट 
संतया 

क्षते्रगत 
उजरुी 
प्रबतशत 

क्षते्रगत 
फछयौट 
प्रबतशत 

1. संघीय माबमला 
(स्थानीय तहसमेत)  

2,488 2,075 4,563 282 1,121 1,403 35.45 30.75 

2. ख्शक्षा (स्थानीय 
तहसमेत)  

८१२ ९२२ 1,734 १२१ ५८५ 706 13.47 40.72 

3. भबूम प्रशासन 556 367 923 97 207 304 7.17 32.94 

4. भौबतक पूवााधार तथा 
यातायात 

३४५ २४२ 587 ४० १३० 170 4.56 28.96 

5. वन तथा वातावरण 277 245 522 38 118 156 4.06 29.89 

6. ऊजाा, जलस्रोत तथा 
बसंचाइ 

२३४ १६३ 397 ३३ ८४ 117 3.08 29.47 

7. खानेपानी तथा शहरी 
टवकास 

२५९ १३४ 393 २७ ५७ 84 3.05 21.37 

8. स्वास्थय तथा 
जनसंतया 

१६२ २११ 373 ३८ १३९ 177 2.90 47.45 

9. पयाटन, उद्योग तथा 
वाख्णज्य 

१७२ १९३ 365 ५० ११२ 162 2.84 44.38 

10. गहृ प्रशासन 59 288 347 26 256 282 2.70 81.27 

11. कृटष तथा पशपुन् क्षी १५८ १४० 298 ३१ ८९ 120 2.32 40.27 
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ि.सं. उजरुीको क्षते्र गत आ.व. 
बाट 

ख्जम्मेवारी 
सरेका 

चाल ु
आ.व.को 
उजरुी 
संतया 

जम्मा 
उजरुीको 
संतया 

गत आ.व. 
को 

ख्जम्मेवारी 
सरेको 
मध्येबाट 
फछयौट 

चाल ु
आ.व.को 
जम्मा 
उजरुीबाट 
फछयौट 

कुल 
फछयौट 
संतया 

क्षते्रगत 
उजरुी 
प्रबतशत 

क्षते्रगत 
फछयौट 
प्रबतशत 

12. अथा ९३ १०७ 200 १४ ८७ 101 1.55 50.50 

13. संचार तथा सूचना 
प्रटवबध 

६७ ४९ 116 ९ ३० 39 0.90 33.62 

14. नक्कली शैख्क्षक 

प्रमाणपत्र 
९०२ ८२ 984 ८७ २९ 116 7.64 11.79 

15. गैरकानूनी सम्पख्त्त 
आजान 

४६४ ३२२ 786 १२३ १३२ 255 6.11 32.44 

16. अन्य क्षेत्र ११४ १७० 284 २८ ११६ 144 2.21 50.70 

 जम्मा 7,162 5,710 12,872 1,044 3,292 4,336 100 33.69 

 

क्षेत्रगत आधारमा उजरुीको अवस्था स्तम्भख्चत्रमा 
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१.४ तीन तहका सरकारको प्रदेशगत उजरुीको अवस्था 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सरकारी तथा सावाजबनक बनकायहरूमा प्रदेशगत उजरुीको आधारमा 
टवश् लेषण गदाा प्रत्येक प्रदेशका स्थानीय तहमा बढी उजरुी परेको देख्खन्छ। त्यसपबछ िमशः संघीय र प्रदेश 
सरकारका बनकायहरूमा बढी उजरुी परेका छन।् समग्रमा सबैभन्दा बढी उजरुी स्थानीय सरकार र मातहतका 
बनकाय टवरुद्ध परेका छन।् प्रदेशगत आधारमा हेदाा बढी उजरुी मधेश प्रदेशमा परेको देख्खन्छ।जसलाई बनम्न 
ताबलकामा प्रस्ततु गररएको छ :- 

आबथाक वषा २०७९/०८० को पटहलो तै्रमाबसक अवबधसम्ममा प्रदेशगत उजरुीको अवस्था 

ि.सं. प्रदेश संघ प्रदेश स्थानीय तह कुल जम्मा प्रबतशत 

1 प्रदेश नं. १ 499 213 839 1551 13.00 

2 मधेश प्रदेश 957 295 1761 3013 25.26 

3 बागमती प्रदेश 1767 196 644 2607 21.85 

4 गण्डकी प्रदेश 313 179 495 987 8.27 

5 लखु्म्बनी प्रदेश 423 188 735 1346 11.28 

6 कणााली प्रदेश 212 315 674 1201 10.07 

7 सदूुरपख्श् चम प्रदेश 180 379 665 1224 10.26 

प्रदेशगत जम्मा 4,351 1,765 5,813 11,929 100 

प्रबतशत 36.47 14.80 48.73 100   

अन्य(गैरकानूनी सम्पख्त्त, 

टवश् वटवद्यालय आदद) 
943     943 

  

कुल जम्मा 5,294 1,765 5,813 12,872   
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प्रदेशगत उजरुीको  प्रवखृ्त्त 

प्रदेशगत उजरुीको प्रवबृत रेखाख्चत्रबाट :- 

 

 

२ भ्रष्टाचार बनयन्त्रणका सम्वन्धमा आयोगबाट भएको काया प्रगबत 

२.१ भ्रष्टाचार बनयन्त्रण सम्बन्धी उपचारात्मक कायाको प्रगबत टववरणः- 

क) दताा भएका आरोपपत्रहरुको संतया 

यस आबथाक वषा २०७९/०८० को पटहलो तै्रमाबसक अवबधमा आयोगले कुल ३९ वटा आरोपपत्रहरु टवशेष अदालतमा 
दायर गरेको छ। यस तै्रमाबसकको साउन मटहनामा १६, भदौ मटहनामा 1० र असोज मटहनामा १३ वटा आरोपपत्रहरु 
दायर भएका छन।् 
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यस आबथाक वषाको तै्रमाबसक अवबधमा दताा भएका आरोपपत्रहरुको टववरण :- 

बस.नं. मदु्दाको टववरण मदु्दा दताा संतया 

१ घसु/ररसवत  6 

२  ठु्ठा/ नक् कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र 4 

३ सावाजबनक सम्पख्त्त हानी नोक्सानी 11 

४ ग्ररैकाननुी सम् पख्त्त आजान 0 

५ ग्ररैकाननुी लाभ हानी 15 

६ राजश् व चहुावट/टहनाबमना 2 

७ टवटवध 1 

जम्मा 39 
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   यस आबथाक वषाको पटहलो तै्रमाबसक अवबधमा टवशेष अदालतमा दायर गररएका ३९ वटा आरोपपत्रमा जम्मा 167 जना 
आरोपीलाई प्रबतवादी बनाई टवगो  रु. 2,15,89,64,327/-को माग दावी बलइएको छ । मदु्दा दायर गररएका 
ब्यख्िहरुको पद/शे्रणी वा दजाा बनम्नानसुार रहेको छ :- 

बबशेष अदालतमा दायर गरेका मदु्दाहरुको बबबरण 

ि.सं. पद/शे्रणी 

कारबाहीमा परेका व्यख्िको संतया 

जम्मा कै 

प्रशासन 

प्राटवबधक नपेाल 
प्रहरी 

ख्शक्षक 

ईख्न्ज. अन्य 

1 सहसख्चव,वा सो सरह 3 - 2 - - 5 
 

२ उपसख्चव, सी.डी.ई. वा सो सरह 6 2 2 - - 10 
 

३ शाखा अबधकृत, ईख्न्जबनयर वा सो सरह 13 5 6 - 1 25 
 

४ लेखापाल 7 - - - - 7 
 

५ ना.स,ु सब ई, क.अ. वा सो सरह 5 11 3 - - 19 
 

६ खररदार, फोरमेन वा सो सरह 8 - 1 - 2 11 
 

७ कायाालय सहयोगी 1 - - - - 1 
 

राष्ट्रसेवक कमाचारी जम्मा 43 18 14 0 3 78 

 
8 बनवााख्चत 5 - - - - 5 

 

9 मनोबनत पदाबधकारी 34 - - - - 34  

१0 लेखापढी व्यवसायी 1 - - - - 1 
 

१1 व्यबसायी 6 - - - - 6 
 

12 बबचौबलया 2 - - - - 2  

१3 अन्य 41 - - - - 41 
 

अन्य व्यख्ि जम्मा 89 - - - - 89  

कुल जम्मा 167   

जम्मा आरोपपत्र दायर संतया 39   
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पटहलो तै्रमाबसकसम्मको अवबधमा दायर भएको आरोपपत्रको टवस्ततृ टववरण बनम्नबमोख्जम उपलेख गररएको छ :- 

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

1. 

करुना काफ्ले अध्यक्ष पापपा खेलकुद टवकास सबमबत गैर कानूनी लाभ हानी 18 2079.04.08 9,90,000।- 

तारा बहादरु थापा कायाालय प्रमखु पापपा खेलकुद टवकास सबमबत ऐ ऐ ऐ 9,90,000।- 

सन्देश पाण्डे प्रोपाइटर टफनोस इख्न्जबनयसा एण्ड टवपडसा प्रा.बल. ऐ ऐ ऐ 9,90,000।- 

 पेन पाण्डे प्रोपाइटर टफनोस इख्न्जबनयसा एण्ड टवपडसा प्रा.बल. ऐ ऐ ऐ 9,90,000।- 

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

पंचलाल बढुा बन.कायाालय प्रमखु अथाड गा.पा. मगु ु गैर कानूनी लाभ हानी 21 2079.04.1 23,10,596.17 

राजेन्र शाही सव-इख्न्जबनयर कृटष टवकास कायाालय, मगु ु ऐ ऐ ऐ 23,10,596.17 

मख्णचन्र टव.क. ना.प्रा.स. कृटष टवकास कायाालय, मगु ु ऐ ऐ ऐ 0 

बबरवास उपाध्याय खररदार ख्जपला समन्वय मगु ु ऐ ऐ ऐ 0 

धमादत्त सावत वडाध्यक्ष छायाुँनाथ रारा न.पा.वडा नं. 10 ऐ ऐ ऐ 23,10,596.17 

बखत बहादरु सेजवुाल अध्यक्ष बतनमखेु देख्ख लवुा वान् न बसंचाइ कुलो बनमााण उ.स. ऐ ऐ ऐ 23,10,596.17 

लाल बहादरु सेजवुाल सख्चव बतनमखेु देख्ख लवुा वान् न बसंचाइ कुलो बनमााण उ.स. ऐ ऐ ऐ 23,10,596.17 

उजेली नेपाली कोषाध्यक्ष बतनमखेु देख्ख लवुा वान् न बसंचाइ कुलो बनमााण उ.स. ऐ ऐ ऐ 23,10,596.17 

सरेुश बढुा सह-सख्चव बतनमखेु देख्ख लवुा वान् न बसंचाइ कुलो बनमााण उ.स. ऐ ऐ ऐ 23,10,596.17 
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बस.नं.  प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

३. नटवन डाुँगी इख्न्जबनयर गुँगादेव गा.पा., रोपपा घसु/ररसवत 54 2079.04.12 4,06,500।- 

4. 
रामजी जोशी कायाकारी अबधकृत छत्रदेव गा.पा., अघााखाची सावाजबनक सम्पख्त्तको हाबन 

नोक्सानी 

60 2079.04.16 

4,06,500।- 

5. 

  

  

  

  

  

  

याम प्रसाद भषुाल सह-सख्चव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय साइकल खररदमा अबनयबमतता 61 2079.04.18 10,33,00,758।- 

भगवान  ा कायाालय प्रमखु जलस्रोत तथा बसंचाइ टवकास टवभाग, धनषुा ऐ ऐ ऐ 10,33,00,758।- 

राजाराम मण्डल सह-लेखापाल मतुयामन्त्री तथा मख्न्त्र पररषद्को कायाालय, मधेश 
प्रदेश 

ऐ ऐ ऐ 10,33,00,758।- 

राम स्वाथा महतो अबधकृत छैठौं मतुयामन्त्री तथा मख्न्त्र पररषद्को कायाालय, मधेश 
प्रदेश 

ऐ ऐ ऐ 0 

ख्जत मोहन कुमार दास खररदार मतुयामन्त्री तथा मख्न्त्र पररषद्को कायाालय, मधेश 
प्रदेश 

ऐ ऐ ऐ 0 

रेण ुअग्वाल प्रवन्ध बनदेशक ओम सत्य साही प्रा.बल., टवरगंज ऐ ऐ ऐ 10,33,00,758।- 

ओम सत्य साइ प्राइभेट 
बलबमटेड 

  ख्जपला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. 21 ऐ ऐ ऐ 0 

6. 

  

  

भगवान  ा बस.बड.ई. जलस्रोत तथा बसंचाइ टवकास टवभाग, धनषुा साइकल खररदमा अबनयबमतता 62 2079.04.18 0 

ददबलप कुमार प्रधान उप-सख्चव मतुया म. तथा मख्न्त्र पररषद्को कायाालय मधेष प्रदेश ऐ ऐ ऐ  

सरेुन्र कुमार कणा अबधकृत आठौं मतुया म. तथा मख्न्त्र पररषद्को कायाालय मधेष प्रदेश ऐ ऐ ऐ  
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बस.नं.  प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

  राजाराम मण्डल सह-लेखापाल मतुया म. तथा मख्न्त्र पररषद्को कायाालय मधेष प्रदेश ऐ ऐ ऐ  

7. 

  

  

  

  

  

भरत बहादरु बढुा थापा बडबभजनल वन अबधकृत बडबभजन वन कायाालय, मगु ु पदमागा बनमााणमा गैर कानूनी 
लाभ वा हानी 

63 2079.04.22 6,32,677.5 

गोरबसंह बडवुाल सव-इख्न्जबनयर बडबभजन वन कायाालय, मगु ु ऐ ऐ ऐ 6,32,677.5 

टहमाल कुमार मपल अबसषे्टन्ड सव-
इख्न्जबनयर 

बडबभजन वन कायाालय, मगु ु ऐ ऐ ऐ 6,32,677.5 

मान बहादरु शाही अध्यक्ष टुजेभी देख्ख बाबकुाुँध सम्म पयाटन मागा बन.उ.सबमबत ऐ ऐ ऐ 6,32,677.5 

धमेन्र शाही सख्चव टुजेभी देख्ख बाबकुाुँध सम्म पयाटन मागा बन.उ.सबमबत ऐ ऐ ऐ 6,32,677.5 

कुसमु देवी शाही कोषाध्यक्ष टुजेभी देख्ख बाबकुाुँध सम्म पयाटन मागा बन.उ.सबमबत ऐ ऐ ऐ 6,32,677.5 

8. 

  

  

  

ख्शवजी प्रसाद राय इख्न्जबनयर/बन.कायाालय 

प्रमखु 

पवुााधार टवकास कायाालय, रौतहट गैर कानूनी लाभ वा हानी 64 2079.04.23 16,59,972.6 

राम टकशोर शाह इख्न्जबनयर पवुााधार टवकास कायाालय, रौतहट ऐ ऐ ऐ 16,59,972.6 

प्रमे चन्र  ा सव-इख्न्जबनयर पवुााधार टवकास कायाालय, रौतहट ऐ ऐ ऐ 16,59,972.6 

महम्मद दाउद लेखा अबधकृत पवुााधार टवकास कायाालय, रौतहट ऐ ऐ ऐ 0 
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बस.नं.  प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

  राज कुमार महतो अध्यक्ष सडक ममात तथा ग्राभेल बनमााण काया उपभोिा 
सबमबत 

ऐ ऐ ऐ 1659972.6 

9. 

  

  

  

टंकदत्त याकुरेल बन.प्रमखु प्रशासटकय 
अबधकृत 

अदानचलुी गा.पा. गैर कानूनी लाभ वा हानी 78 2079.04.22 20,47,492.73 

मकरहवज शाही इख्न्जबनयर अदानचलुी गा.पा. ऐ ऐ ऐ 20,47,492.73 

टवनोद थापा अबसषे्टन्ड सव-
इख्न्जबनयर 

अदानचलुी गा.पा. ऐ ऐ ऐ 20,47,492.73 

गणेश भण्डारी प्रोपाइटर रबलङ सलायसा एण्ड कनष्ट्रकशन ऐ ऐ ऐ 20,47,492.73 

10. 

  

  

  

  

  

  

भरत बहादरु बढुथापा बडबभजनल वन अबधकृत बडबभजन वन कायाालय, मगु ु पयाटटकय सडक बनमााणको रकम 
टहनाबमना गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

89 2079.04.24 20,48,403.54 

टहमा कुमार मपल अबसषे्टन्ड सव-
इख्न्जबनयर 

बडबभजन वन कायाालय, मगु ु ऐ ऐ ऐ 20,48,403.54 

गोरबसंह बडवुाल सव-इख्न्जबनयर बडबभजन वन कायाालय, मगु ु ऐ ऐ ऐ 20,48,403.54 

सरेुन्र बढुा अध्यक्ष चंखेली टहमाल देखी दधुताल सातदह सम्म पयाटटकय 
सडक बनमााण उपभोिा सबमबत  

ऐ ऐ ऐ 20,48,403.54 

गनलाल बढुवाल उपाध्यक्ष चंखेली टहमाल देखी दधुताल सातदह सम्म पयाटटकय 
सडक बनमााण उपभोिा सबमबत  

ऐ ऐ ऐ 20,48,403.54 
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बस.नं.  प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

चौरबसला बढुा कोषाध्यक्ष चंखेली टहमाल देखी दधुताल सातदह सम्म पयाटटकय 
सडक बनमााण उपभोिा सबमबत  

ऐ ऐ ऐ 20,48,403.54 

लक्ष्मण बढुा सख्चव चंखेली टहमाल देखी दधुताल सातदह सम्म पयाटटकय 
सडक बनमााण उपभोिा सबमबत  

ऐ ऐ ऐ 20,48,403.54 

11. 
राम बाब ुयादव सव-इख्न्जबनयर खानेपानी तथा सरसफाई बडबभजन कायाालय, बडबभजन 

नं.-2, ओखलढुङ्गा 
 ठु्ठा शैक्षीक प्रमाणपत्र पेश गरी 

भ्रष्टचार गरेको । 

95 2079.04.25  

12. 

  

  

नन्द प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष अपलो भाुँगो प्रशोधन केन्र भवन बनमााण उ.स. गैर कानूनी लाभ बलई भ्रष्टाचार 
गरेको 

 2079.04.24 2,51,529।- 

नरेन्र प्रसाद पाण्डे सख्चव अपलो भाुँगो प्रशोधन केन्र भवन बनमााण उ.स. ऐ ऐ ऐ 2,51,529।- 

टवबनता राना पाण्डे कोषाध्यक्ष अपलो भाुँगो प्रशोधन केन्र भवन बनमााण उ.स. ऐ ऐ ऐ 2,51,529।- 

१३. 
रत् न प्रसाद पाण्डे अबधकृत छैठौं गठुीचौर गा.पा., जमु्ला गैर कानूनी लाभ बलई भ्रष्टाचार 

गरेको 

80 2079.04.24 3,88,750।- 

१४. 
कमल प्रसाद खनाल कायािम संयोजक नेपाल जलवाय ुपररवतान सहयोग कायािम, काबलकोट गैर कानूनी लाभ बलई भ्रष्टाचार 

गरेको 

81 2079.04.24 3,26,497।- 

15. 
राज बहादरु बम ना.स.ु पलाता गाउ कायापाबलकाको कायाालय, काबलकोट गैर कानूनी लाभ बलई भ्रष्टाचार 

गरेको 

82 2079.04.24 2,34,011.25 

16. ददपेन्र बढुाक्षेत्री अबधकृत छैठौं मोहन्याल गा.पा., कैलाली घसु/ररसवत 98 2079.04.29 44,000।- 
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बस.नं.  प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

१७. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

मध ुप्रसाद वस्ताकोटी कायाालय प्रमखु गठुी तहसील तथा खचा का., धनषुा सरकारी सावाजबनक जग्गा गैर 
कानूनी रुपमा व्यख्ि टवशेषको 
नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको 

। 

171 2079.05.09 29,88,81,437.5 

यमनुा प्रसाद पंजीयार ना.स.ु मालपोत का., धनषुा । ऐ ऐ ऐ 29,88,81,437.5 

जगदेव कामनी खररदार मालपोत का., धनषुा । ऐ ऐ ऐ 29,88,81,437.5 

कुमार खड्ग टविम शाह   ख्जपला काठमाडौं, का.म.न.पा.-30 ऐ ऐ ऐ 29,88,81,437.5 

ददवश टविम शाह   ख्जपला काठमाडौं, का.म.न.पा.-31 ऐ ऐ ऐ  

मबनषा कुमारी  ा   ख्जपला महोत्तरी जलेश् वर न.पा. वडा नं.-12 ऐ ऐ ऐ  

टवमला देवी   ख्जपला महोत्तरी मनरा बससवा न.पा. वडा नं.-10 ऐ ऐ ऐ  

बनत ुकुमारी  ा   ख्जपला महोत्तरी टपपरा गा.पा. वडा नं.-7 ऐ ऐ ऐ  

बमना कणा   ख्जपला महोत्तरी एकडारा गा.पा. वडा नं.-8     

राजटकशोर महासेठ   ख्जपला धनषुा जनकपरु उप.म.न.पा.-21 ऐ ऐ ऐ  

पषु्पा बसंह   ख्जपला सलााही, बलरा न.पा.-11 ऐ ऐ ऐ  

नटवन कुमार  ा   ख्जपला सप्तरी, बलान टवहलु गा.पा. वड नं. -4 ऐ ऐ ऐ  

टवपेन्र कुमार बमश्र   ख्जपला धनषुा धनौजी न.पा. वडा नं. 2 ऐ ऐ ऐ  
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बस.नं.  प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

रेण ुकुमारी राय   ख्जपला बसरहा, कपयाणपरु न.पा. वडा नं. 12 ऐ ऐ ऐ  

बत्रफुला कुमारी देवी   ख्जपला महोत्तरी, टपपरा गा.पा.वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

गजेन्र ठाकुर   ख्जपला महोत्तरी, एकडारा गा.पा.वडा नं. 1 ऐ ऐ ऐ  

शबमाला कुमारी   ख्जपला महोत्तरी, बलवा न.पा. वडा नं. 10 ऐ ऐ ऐ  

टवजय कुमार मण्डल   ख्जपला धनषुा, धनौजी गा.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ  

लक्ष्मी नारायण बमश्र   ख्जपला महोत्तरी, टपपरा गा.पा. वडा नं. 1 ऐ ऐ ऐ  

रीता देवी   ख्जपला धनषुा, गणेशमान चारनाथ न.पा. वडा नं. 9 ऐ ऐ ऐ  

जय कुमार गोइत   ख्जपला धनषुा, गणेशमान चारनाथ न.पा. वडा नं. 10 ऐ ऐ ऐ  

मोबमना बेगम   ख्जपला महोत्तरी लोहारपट्टी न.पा. वडा नं. 3 ऐ ऐ ऐ  

सज्ञान देवी यादव   ख्जपला धनषुा, ख्क्षरेश् वरनाथ न.पा. वडा नं. 1 ऐ ऐ ऐ  

नपृेन्र बसंह   ख्जपला महोत्तरी मनहरा बससवा न.पा. वडा नं. 2 ऐ ऐ ऐ  

नवल टकशोर यादव   ख्जपला धनषुा, कमला न.पा. वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ  

टवभा कुमारी यादव   ख्जपला धनषुा, कमला न.पा. वडा नं. 3 ऐ ऐ ऐ  

चन्र कना कुमारी देवी   ख्जपला महोत्तरी महोत्तरी गा.पा. वडा नं. 5 ऐ ऐ ऐ  
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बसकली देवी यादव   जपला महोत्तरी, सोनमा गा.पा. वडा नं. 3 ऐ ऐ ऐ  

राम टवटपन साह   ख्जपला धनषुा, सटहदनगर न.पा. वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ  

बलला देवी यादव   ख्जपला महोत्तरी, महोत्तरी गा.पा. वडा नं. 2 ऐ ऐ ऐ  

राबधका देवी यादव   ख्जपला महोत्तरी, औरही न.पा. वडा नं. 7 ऐ ऐ ऐ  

18. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

बसन्तराज गौतम प्र.ख्ज.अ. ख्जपला प्रशासन कायाालय, धनषुा सावाजबनक सम्पख्त्तको हानी 
नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको 

202 2079.05.15 1,14,66,667।- 

राजबाब ुपाण्डे कायाालय प्रमखु गठुी संस्थान शाखा कायाालय, जनकपरु ऐ ऐ ऐ 1,14,66,667।- 

मनोज कुमार शमाा भबनने 
मनोज कुमार आचाया 

कायाालय प्रमखु गठुी संस्थान शाखा कायाालय, जनकपरु ऐ ऐ ऐ 1,14,66,667।- 

हररचन्र भषुाल वररष्ठ लेखा सहायक गठुी संस्थान शाखा कायाालय, भिपरु ऐ ऐ ऐ 1,14,66,667।- 

गायत्री देवी जयसवाल   ख्जपला धनषुा, जनकपरु, उप-महानगरपाबलका वडा नं. 
1 

ऐ ऐ ऐ 

89,83,334।- 

शत्रधुन जयसवाल   ख्जपला धनषुा, जनकपरु, उप-महानगरपाबलका वडा नं. 
1 

ऐ ऐ ऐ 

89,83,334।- 

समुनकान्त ठाकुर   ख्जपला धनषुा, जनकपरु, उप-महानगरपाबलका वडा नं. 
6 

ऐ ऐ ऐ 

89,83,334।- 

मनोज लाल कणा   ख्जपला धनषुा, गणेश चारनाथ न.पा. वडा नं. 6 ऐ ऐ ऐ 24,83,333।- 
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उपेन्रलाल कणा कायस्थ   ख्जपला धनषुा, गणेश चारनाथ न.पा. वडा नं. 6 ऐ ऐ ऐ 24,83,333।- 

स्व.सयुा नारायण लाल 

कणा 

  ख्जपला धनषुा, गणेश चारनाथ न.पा. वडा नं. 6 ऐ ऐ ऐ 24,83,333।- 

टवन्दा देवी कणा   ख्जपला धनषुा, गणेश चारनाथ न.पा. वडा नं. 6 ऐ ऐ ऐ  

हबबब साह   ख्जपला धनषुा, बबदेह न.पा. वडा नं. 2 ऐ ऐ ऐ  

कामेश् वर राय कायाालय सहयोगी गठुी संस्थान शाखा कायाालय, जनकपरु ऐ ऐ ऐ  

प्रमोद कुमार कणा   ख्जपला धनषुा, जनकपरु, उप-महानगरपाबलका वडा नं. 
10 

ऐ ऐ ऐ  

19. 
रण बहादरु कटवाल रख्जष्टार उच्च अदालत टवद्यालय सरकारी रकम टहनामीना गरी 

भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार उद्योग समेत 

196 2079.05.16 4,98,995।- 

20. 

  

  

  

  

  

शेर बहादरु शे्रष्ठ वररष्ठ लजाधर 
व्यवस्थापक अबधकृत 

भ-ुतथा जलाधर व्यवस्थापन कायाालय, जमु्ला गैरकानूनी लाभ वा हानी परु् याई 
भ्रष्टाचार गरेको 

195 2079.05.17 18,10,084.96 

दान बहादरु बढुाथापा सव-इख्न्जबनयर भ-ुतथा जलाधर व्यवस्थापन कायाालय, जमु्ला ऐ ऐ ऐ 18,10,084.96 

डबले शाही वडाध्यक्ष ख्जपला मगु,ु सोरु गा.पा. वडा नं.-4 ऐ ऐ ऐ 18,10,084.96 

हस्तटवर दमाई अध्यक्ष दैरी खोला रावलवाण तटवन्धक बनमााण उपभोिा 
सबमबत 

ऐ ऐ ऐ 18,10,084.96 

लोकजङ्ग दमाई सख्चव दैरी खोला रावलवाण तटवन्धक बनमााण उपभोिा ऐ ऐ ऐ 18,10,084.96 
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सबमबत 

बभमलाल दमाई कोषाध्यक्ष दैरी खोला रावलवाण तटवन्धक बनमााण उपभोिा 
सबमबत 

ऐ ऐ ऐ 18,10,084.96 

21. 

  

  

  

  

सरेुन्र खड् का उप-प्रमखु बाग्लङु न.पा. घटी राजस्व बनधाारण गरी भ्रष्टाचार 
गरेको 

186 2079.05.19 17,40,066।- 

जीवन आचाया अध्यक्ष बाग्लङु न.पा. वडा नं. 2 ऐ ऐ ऐ 17,40,066।- 

भीम बहादरु कुुँ वर प्रशाकीय अबधकृत बाग्लङु न.पा. वडा नं. 2 ऐ ऐ ऐ 17,40,066।- 

टहमालय जीवी उपाध्याय बन.प्रमखु प्रशासटकय 

अबधकृत 

बाग्लङु न.पा. वडा नं. 16 ऐ ऐ ऐ 17,40,066।- 

काशीराम शमाा अबधकृत छैठौं बाग्लङु न.पा. वडा नं. 6 ऐ ऐ ऐ 17,40,066।- 

22. 

  

  

  

  

  

भीम कान्त लाबमछान े अवकाश प्राप्त ख्जपला बाुँके अजरुा गा.पा.वडा नं. 3 सावाजबनक सम्पख्त्त हानी नोक्सानी 
गरी भ्रष्टाचार गरेको 

234 2079.05.26 3,43,88,816।- 

मोहन बहादरु काकी ख्शक्षालय प्रमखु टकसान बह ुप्राटवबधक ख्शक्षालय, स्याङजा ऐ ऐ ऐ 3,43,88,816।- 

ख्शवराम रोकाय लेखा अबधकृत प्राटवबधक ख्शक्षा तथा व्यवसाटयक ताबलम पररषद 
प्रदेश का., टवरेन्रनगर 

ऐ ऐ ऐ 3,43,88,816।- 

जय प्रसाद बतबमपसेना प्रधानध्यापक चामणु्डा मा.टव., दैलेख ऐ ऐ ऐ 3,43,88,816।- 

नरेश बहादरु शाही सहायक लेखापाल चामणु्डा मा.टव. दैलेख ऐ ऐ ऐ 34388816।- 



 

-37- 

 

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

  

  

  

  

  

नन्द बहादरु शाही अध्यक्ष टवद्यालय व्य.सबमबत,मा.टव., दैलेख  ऐ ऐ ऐ 3,43,88,816।- 

उपेन्र बहादरु शाही संचालक इलाइट इ-िाष्टक्चर डेभलपमेन्ट कन्सपटेन्ट प्रा.टव., 
काठमाडौं 

ऐ ऐ ऐ 3,43,88,816।- 

धपुेन्र बहादरु शाही   ख्जपला दैलेख चामणु्ड, टवन्रा सैनी न.पा. वडा नं. 4 ऐ ऐ ऐ 70,00,000।- 

पदम बहादरु बढुा (क्षेत्री) उप-सख्चव आबथाक माबमला तथा योजना मन्त्रालय, कणााली 
प्रदेश 

ऐ ऐ ऐ 3,43,88,816।- 

गंगाराज शाही सहायक प्रख्शक्षक प्राटवबधक ख्शक्षा तथा व्यवसाटयक ताबलम पररषद, 

सखेुत 

ऐ ऐ ऐ 3,43,88,816।- 

टहरा बहादरु शाही अवकाश प्राप्त ख्जपला हमु्ला चंखेली गा.पा. वडा नं. 2 ऐ ऐ ऐ 3,43,88,816।- 

23. 
टवष्ण ुरोकाय सव-इख्न्जबनयर दामाा गा.पा. सपयान वडा नं. 3  ठु्ठा शैख्क्षक प्रमाण पत्र पेश गरी 

भ्रष्टाचार गरेको 

259 2079.05.29  

24. बबन्द ुशे्रष्ठ प्रधान कम्यूटर अपरेटर आख्न्तरक राजस्व कायाालय लाख्जमपाट घसु/ररसवत 236 2079.05.27 30,000।- 

25. गणेश बहादरु खलुाल बसबनयर लम्बर काठमाडौं उपत्यका खानेटपन बल.महाकालचौर घसु/ररसवत 261 2079.05.29 5,000।- 

26. उबमाला देवी ख्शक्षक श्री.ने.रा.कन्या प्रा.टव.भेबडहरवा पसाा नक् कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र 181 2079.05.31  

27. प्रमोद नेपाल उपसख्चव संस्कृबत, पयाटन तथा नागररक उड्डयान मन्त्रालय घसु/ररसवत 299 2079.06.02 6,00,000।- 
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  हररभि शे्रष्ठ प्रमखु कायाकारी 
अबधकृत 

बब.बब.एयवेज प्रा.बल. ऐ ऐ ऐ  

28. राजेन्र बहादरु भण्डारी खररदार चन्दननाथ नगर कायापाबलकाको का. जमु्ला सावाजबनक सम्पत ्हाबनवोक्सानी 287 2079.06.05 20,78,600।- 

29. 
ख्शव नारायण यादव पश ुटवकास अबधकृत पशपंुक्षी तथा मत्स्य टवकास बनदेशनालय, धनषुा सरकारी रकम हानी नोक्सानी र 

घसु/ ररसवत 

349 2079.06.07 1,80,000।- 

30. 
बगता सोडारी ख्शक्षक श्री ख्शव मा.टव. देवहरीया, कैलाली शैख्क्षक योग्यताको  ठु्ठा प्रमाणपत्र 

पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

298 2079.06.07  

31. 

  

  

  

  

कृष्ण कुमार बनरौला प्रमखु प्रशासकीय 
अबधकृत 

खाुँदवारी नगरकायापाबलकाको कायाालय मापदण्ड टवपररत सडक बनमााण 
काया गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

285 2079.06.06 3,74,127.66 

मनोज कुमार चापागाई सव-इख्न्जबनयर खाुँदवारी नगरकायापाबलका  ऐ ऐ ऐ 3,74,127.66 

भवुनाथ अबधकारी अध्यक्ष महानन्द चोक बछगवुा योगीडाुँडा, थालेडाुँडा बखेडाुँडा 
सडक ममात उ.स. 

ऐ ऐ ऐ 3,74,127.66 

गोपाल बहादरु थापामगर सख्चव महानन्द चोक बछगवुा योगीडाुँडा, थालेडाुँडा बखेडाुँडा 
सडक ममात उ.स. 

ऐ ऐ ऐ 3,74,127.66 

मेनकुा तामाङ्ग कोषाध्याक्ष महानन्द चोक बछगवुा योगीडाुँडा, थालेडाुँडा बखेडाुँडा 
सडक ममात उ.स. 

ऐ ऐ ऐ 3,74,127.66 
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32. 

  

  

दशरथ शमाा पराजलुी अध्यक्ष बसजाना सामदुायीक वन उपभोिा समहु मचान बनमााणको नाममा सरकारी 
रकम टहनाबमना गरी भ्रष्टाचार 

गरेको । 

 2079.06.07 15,08,609।- 

ददलमाया राना सख्चव बसजाना सामदुायीक वन उपभोिा समहु ऐ ऐ ऐ  

टवन ुकुमारी पाण्डे कोषाध्याक्ष बसजाना सामदुायीक वन उपभोिा समहु ऐ ऐ ऐ  

33. 

  

  

  

  

  

भीम बहादरु खत्री कायाालय प्रमखु भबुम सधुार तथा मालपोत कायालय, वददाया गैरकानूनी लाभ वा हानी 338 2079.06.07 54,80,759।- 

रुरेन साह ु ना.स.ु भबुम सधुार तथा मालपोत कायालय, वददाया ऐ ऐ ऐ 54,80,759।- 

सैजाद अबल तेली   ख्जपला वददाया बढैयाताल गा.पा. वडा नं. 6 ऐ ऐ ऐ 54,80,759।- 

जैनव तेली   ख्जपला वददाया बढैयाताल गा.पा. वडा नं. 6 ऐ ऐ ऐ 54,80,759।- 

राम हरष थारु   ख्जपला वददाया बढैयाताल गा.पा. वडा नं. 6 ऐ ऐ ऐ  

अन्जना दाहाल   ख्जपला वददाया बाुँसगढी न.पा. वडा नं. 8 ऐ ऐ ऐ  

34. 

  

  

  

गोटवन्द प्रसाद दाहाल बडबभजन वन अबधकृत बडबभजन वन कायाालय, सखेुत गैरकानूनी लाभ तथा हानी पयुााई 
भ्रष्टाचार गरेको । 

348 2079.06.07 4,36,722.09 

टेक बहादरु रावल सहायक वन अबधकृत बडबभजन वन कायाालय, सखेुत ऐ ऐ ऐ 4,36,722.09 

लोकेन्र राना प्रोपाइटर एबलशा बडजाइन्स एण्ड टवपडसा ऐ ऐ ऐ 4,36,722.09 

रुर बहादरु बस्नेत अध्यक्ष कोटेश् वर मख्न्दर बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 4,36,722.09 
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ध्रवु कुमार बसंह उपाध्यक्ष कोटेश् वर मख्न्दर बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 4,36,722.09 

यवुराज पोखरेल सख्चव कोटेश् वर मख्न्दर बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 4,36,722.09 

पदमा बहादरु रोकाया कोषाध्यक्ष कोटेश् वर मख्न्दर बनमााण उपभोिा सबमबत ऐ ऐ ऐ 4,36,722.09 

35. 

  

  

  

खडक बहादरु रोकाया गा.टव.स. सख्चव धमु खहरे गा.टव.स.(अवकाश प्राप्त) सरकारी रकम हानी नोक्सानी गरी 
भ्रष्टाचार गरेको । 

290 2079.06.07 1,48,500।- 

देटवलाल सनुार गा.टव.स. सख्चव धमु खहरे गा.टव.स.(अवकाश प्राप्त) ऐ ऐ ऐ 4,38,500।- 

खगने्र प्रसाद  उपाध्याय प्राटवबधक सहायक गभुााकोट न.पा. ऐ ऐ ऐ 4,38,500।- 

टोप बहादरु घबता भन् ने 
टोप बहादरु घती मगर 

अध्यक्ष लाबमताले जलप्रणाली बसंचाई योजना ऐ ऐ ऐ 4,38,500।- 

36. 

  

मदन प्रसाद गपु्ता ना.स.ु मालपोत कायाालय, पसाा राजस्व टहनाबमना गरी भ्रष्टाचार 
गरेको । 

345 2079.06.07 12,37,962।- 

टवष्ण ुप्रसाद ढकाल लेखापाल मालपोत कायाालय, पसाा ऐ ऐ ऐ 12,37,962।- 

37. 
राम रतन मण्डल 
(केवट) 

गा.टव.स. सख्चव चक्कर गा.टव.स. (अवकाश प्राप्त) सावाजबनक सम्पख्त्त हानी नोक्सानी 339 2079.06.09 9,76,900।- 

38. 

  

नागने्र भन् न ेरंख्जत साह 
रंख्जत शाह 

  ख्जपला धनषुा औरही गा.पा. वडा नं. 6 ऐ ऐ ऐ 9,76,900।- 

ददपक बम मेकाबनकल इनख्जबनयर यातायात व्यावस्था कायाालय, कणााली प्रदेश, सखेुत घसु/ररसवत 369 2079.06.30 3,000।- 
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बस.नं.  प्रबतवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा बनणाय नं. दताा बमबत टवगो 

  नीरक बहादरु शाही यातायात प्रबतबनबध यातायात व्यावस्था कायाालय, कणााली प्रदेश, सखेुत ऐ ऐ ऐ 10,360।- 

39. 

  

  

  

मबनराम आचाया अध्यक्ष गपु्तपानी सामहुीक वन उपभोिा समूह कैलाली रकम टहनाबमना गरी भ्रष्टाचार 
गरेको । 

347 2079.06.30 25,24,346।- 

पथृवी राज टवष्ट सख्चव गपु्तपानी सामहुीक वन उपभोिा समूह कैलाली ऐ ऐ ऐ 18,38,372.11 

टहक्मत बसंह भाट कोषाध्यक्ष गपु्तपानी सामहुीक वन उपभोिा समूह कैलाली ऐ ऐ ऐ 18,38,372.11 

गौरी प्रसाद नाथ रख्जष्टडा लेखापररक्षक ख्ज.पी. नाथ एसोबसएटस ऐ ऐ ऐ  

          जम्मा 2,15,89,64,327।- 
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ख)घसु/ररसवत कारबाही 

यस आयोगबाट  आबथाक बषा २०७९।०८० को पटहलो तै्रमाबसक अवबधमा कुल ६ वटा घसु/ररसवत 
सम्बन्धी कारबाही भएको र उि अवबधमा घसु/ररसवतको रकम रू. 23,१८,०००/ रहेको 
छ।घसु/ररसवत कारबाहीबाट बनयन्त्रणमा बलइएका व्यख्िहरुको टववरण देहाय अनसुार छः 

ि.स. पद/शे्रणी 
जम्मा 
संतया 

अप्राटवबधक प्राटवबधक प्रहरी ख्शक्षक अन्य 

१ रा. प. टद्धतीय शे्रणी वा सो सरह १  1    

२ रा. प. ततृीय शे्रणी वा सो सरह ३  ३    

३ सहायक कमाचारी १  १    

४ 
मनोबनत/बनवााख्चत 
पदाबधकारी/टवचौबलया 

1     1 

 
कुल जम्मा ६  5   1 

रंगेहात कारबाही संतया 6 
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पटहलो तै्रमाबसक अवबधमा आयोगिारा गररएको घसु/ररसवत कारवाहीको िममा बनयन्त्रणमा बलइएका व्यख्िहरुको टववरण बनम्नानसुार रहेको छ:  

बस.न. बमबत 

पिाउ गने 
कायाालय 

कायारत 

कायाालय 

पद 

पिाउ परेको 
व्यख्िको 

नाम,थर, वतन 

बलङ्ग प्रयोजन घटनाको संख्क्षप्त टववरण रकम 

१ २०७९।०४।०१ कञ्चनपरु 
मोहन्याल 
गाउुँपाबलका, 
कैलाली 

अबधकृत 

(छैठो) 
ददपेन्र बढुा 
क्षेत्री 

परुुष 

रकम 
भिुाबन
का लाबग 

ख्जपला कैलाली, मोहन्याल गाउुँपाबलकाका (छैठौ तह) अबधकृत ददपने्र 
बढुा क्षेत्रीले रकम भिुानी ददन ेिममा सेवाग्राहीसुँग रु. ३०,०००।– 

घसु/ररसवत माग गरेको भने्न सूचना एवं उजरुी बनवेदनका आधारमा 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, कन्चनपरुबाट 
खटटई गएको टोलीले बनज ददपेन्र बढुा क्षेत्रीलाई सेवाग्राहीबाट रु. 
३०,०००।– (तीस हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत बापतको रकम 
बलइसकेको अवस्थामा घोडाघोडी नगरपाबलका-१, ख्स्थत होटेल 
नवरत्नबाट बमबत २०७९।०४।०१ गते बनयन्त्रणमा रकमसटहत बनजकै 
कायाकक्षबाट बनयन्त्रणमा 

30,000।- 

२ २०७९।०४।१७ टंगाल 

संस्कृबत, 

पयाटन तथा 
नागररक 
उड डयन 
मन्त्रालय, 

नागररक 
उड डयन 
महाशाखा 
बसंहदरवार 

उप-सख्चव 
(प्रा) 

प्रमोद नेपाल परुुष 

याराग्ला
ईबडङ्ग 
सञ्चालन
को लाबग 

संस्कृबत, पयाटन तथा नागररक उड डयन मन्त्रालय, नागररक उड डयन 
महाशाखाका उप-सख्चव प्रमोद नेपालले याराग्लाईबडङ्ग सञ्चालनको 
लाबग अनमुबत पत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराइददन े कामका लाबग 
सेवाग्राहीसुँग रु.६,००,०००।– घसु/ररसवत माग गरेको भने्न सूचना 
एवं उजरुी बनवेदनका आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 

टंगालबाट खटटई गएको टोलीले बनज उप-सख्चव प्रमोद नेपाललाई 
सेवाग्राहीसुँग रु.६,००,०००।– (छ लाख रुपैयाुँ) घसु/ररसवत 
बलइसकेको अवस्थामा उि घसु रकमसटहत काठमाडौं 
महानगरपाबलका, वडा नं. १ मनकामना मागा ख्स्थत Hotel Aranya को 
कम्पाउण्डबाट बनयन्त्रणमा बलई बनजले प्रयोग गरेको गाडी खानतलासी 
गने िममा श्रोत नखलेुको थप रकम रु. १६,५०,०००।– (सोह्र लाख 

22,50,000।- 
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बस.न. बमबत 

पिाउ गने 
कायाालय 

कायारत 

कायाालय 
पद 

पिाउ परेको 
व्यख्िको 

नाम,थर, वतन 

बलङ्ग प्रयोजन घटनाको संख्क्षप्त टववरण रकम 

पचास हजार रुपैयाुँ) गरी जम्मा रु.२२,५०,०००।- (बाइस लाख 
पचास हजार रुपैया) बरामद 

३ २०७९।०४।१८ टंगाल 

आन्तररक 
राजस्व 
कायाालय, 

महाराजगंज 

कम्यरु 
अबधकृत 

बबन्द ुशे्रष्ठ 
मही
ला 

कम्यटुर 
बबबलङको 
सफ्टवयर 
स्वीकृबत
को लाबग 

आन्तररक राजस्व कायाालय, महाराजगंजमा कायारत कम्यटुर अबधकृत 
टवन्द ु शे्रष्ठ प्रधानले कम्यटुर बबबलङको सफ्टवयर स्वीकृबतको लाबग 
सेवाग्राहीसुँग रु.३०,०००।– घसु/ररसवत माग गरेको भने्न सूचना एवं 
उजरुी बनवेदनका आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 

टंगालबाट खटटई गएको टोलीले बनज टवन्द ु शे्रष्ठ प्रधानलाई 
सेवाग्राहीबाट रु.३०,०००।- (तीस हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत 
बापतको रकम बलइसकेको अवस्थामा उि रकमसटहत काठमाडौं 
महानगरपाबलका वडा नं. २, ख्स्थत आन्तररक राजस्व कायाालय 
महाराजगंजबाट बमबत २०७९।०४।१८ गते बनयन्त्रणमा 

30,000।- 

४ २०७९।०४।३१ टंगाल 

काठमाडौं 
उपत्यका 
खानेपानी 
बलबमटेड, 

महांकाल चौर 
शाखा 
कायाालय 

बसबनयर 
लम्वर  

गणेश बहादरु 
खलुाल 

परुुष 

खानेपानी 
धारा 
जडानका 
लाबग 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बलबमटेड, महाकंाल चौर शाखा 
कायाालयमा कायारत बसबनयर लम्वर गणेश बहादरु खलुालले खानेपानी 
धारा जडानका लाबग सेवाग्राहीसुँग घसु/ररसवत माग गरेको भने्न सूचना 
एवं उजरुी बनवेदनका आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 

टंगालबाट खटटई गएको टोलीले बनज गणेश बहादरु खलुाललाई 
सेवाग्राहीबाट रु.५,०००।- (पाुँच हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत बापतको 
रकम बलइसकेको अवस्थामा उि रकमसटहत बनजकै कायाकक्षबाट 
बमबत २०७९।०४।३१ गते बनयन्त्रणमा 

5,000।- 
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बस.न. बमबत 

पिाउ गने 
कायाालय 

कायारत 

कायाालय 
पद 

पिाउ परेको 
व्यख्िको 

नाम,थर, वतन 

बलङ्ग प्रयोजन घटनाको संख्क्षप्त टववरण रकम 

५ २०७९।०५।१० सखेुत 

यातायात 
व्यवस्था 
कायाालय 
कणााली 
प्रदेश, सखेुत 

ईख्न्जबनयर, 
र 
टवचौबलया 

ददपक बम, 

बनरक बहादरु 
शाही 

परुुष 

टवलबकु, 

जाुँचपास 
र 
रुटपरबम
ट 
नटवकरण
को लाबग 

सखेुत ख्जपला, वीरेन्रनगर नगरपाबलका वडा नम्बर ७, ख्स्थत यातायात 
व्यवस्था कायाालय कणााली प्रदेश, सखेुतमा कायारत मेकाबनकल 
इख्न्जबनयर ददपक बमले सेवाग्राहीसुँग टवलबकु नटवकरण, जाुँचपास 
नटवकरण र रुट पबमाट नटवकरण गररददनको लाबग घसु/ररसवत माग 
गरेको भने्न सूचना एवं उजरुी बनवेदनका आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको कायाालय, सखेुतबाट खटटई गएको टोलीले  

टवचौबलया नीरक बहादरु शाही र मेकाबनकल इख्न्जबनयर ददपक बमलाई 
सेवाग्राहीबाट रु.३,०००।- (तीन हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत वापतको 
रकम बलइसकेको अवस्थामा उि रकम सटहत दबैु जनालाई यातायात 
व्यवस्था कायाालय, सखेुतको पररसरबाट बमबत २०७९।०५।१० गते 
बनयन्त्रणमा 

3,000।* 

                    

   जम्मा         ० ० ० 23,१८,०००।- 
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ग. मदु्दा दायरी ,दायर मदु्दाको फैसला र आयोगबाट पनुरावेदन: 

यस तै्रमाबसक अवबधमा टवशेष अदालतमा ३९ वटा मदु्दा दायर भएको छ।फैसलाहरुको टवस्ततृ टववरण देहाय वमोख्जम 
रहेको छ :- 

क.मदु्दा शाखा  (महाशाखा नं. ८) 

आ.ब. २०७९/080 को प्रथम तै्रमाबसकको प्रगबत टववरण  

टववरण 

चाल ुआ.ब. २०७९/०८० मा दताा भएको मदु्धाहरु 
श्रा
वण

 

भा
र 

अस
ोज

 

क
ाबत
ाक

 

मंब
सर

 

पषु
 

मा
घ 

फ
ाग
नु 

चैत
 

बैश
ाख

 

जेठ
 

अस
ार जम्मा 

टवशेष अदालतमा मदु्दा  दायर १६ ७ १६  - - - - - - - - - ३९ 

बलख्खत  जवाफ दताा २ ५ २  - - - - - - - - - ९ 

पनुरावेदन  दताा १८ ६६ ३७  - - - - - - - - - १२१ 

पनुरावलोकन  दताा ० ० ०  - - - - - - - - - ० 

प्रबतउत्तर पत्र  दताा १ ० ०  - - - - - - - - - १ 

फैसला प्राप्त  ५० ८८ १  - - - - - - - - - १३९ 

 

२.२ भ्रष्टाचार बनयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएका बनरोधात्मक कायाको टववरण: 

भ्रष्टाचारजन्य कायाको बनयन्त्रणको लाबग आयोगद्धारा उजरुी उपर गररने अनसुन्धान र अबभयोजनको दण्डात्मक कायाले मात्र 
अपेख्क्षत पररणाम प्राप्त हनु नसक्ने ठानी भ्रष्टाचार हनैु नददने वा त्यसलाई रोक्ने बनरोधात्मक कायाहरूलाई बनरन्तर रुपमा 
अगाबड बढाइएको छ। स्थानीयस्तरमा हनुे भ्रष् टाचार न्यूनीकरण र बनरोधका लाबग ३३ वटा ख्जपला (तालेजङु्ग, पाचुँथर, 
संखवुासभा, भोजपरु, सोलखुमु्व,ु ओखलढंुगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसवुा, गोरखा, लमजङु्ग, मसु्ताङ, मनाङ, गपुमी,  अघााखाची, 
यठुान, रूकुमपूवा, रोपपा, सपयान, जाजरकोट, रुकुम(पख्श्चम), वाजरुा, दाच ुाला, वैतडी, डोटी, व ाङ, र अछाम) का सम्बख्न्धत 
ख्जपलाका प्रमखु ख्जपला अबधकारीहरुलाई नेपालको संटवधानको धारा २३९ को उपधारा ५ बमोख्जम र बमबत 
२०७५/८/२४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाख्शत सूचना अनसुार अबधकार प्रत्यायोजन गररएको छ । बनजहरुले  
अबनयबमतता र भ्रष् टाचारका टवषयमा परेका उजरुीहरुका सम्बन्धमा प्रारख्म्भक छानवीन गरी तामेलीमा रात न वा टवस्ततृ 
अनसुन्धान गना सम्बख्न्धत कागजात सटहत आधार र कारणसमेत खलुाई आयोगको सम्बख्न्धत कायाालय माफा त आयोग 
समक्ष पठाउन ुपने  व्यवस्था गररएको छ । 
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आयोगले भ्रष्टाचारटवरुद्ध नागररक समाजसुँग सहकाया अबभवटृद्ध गने उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका टवबभन्न ख्जपलामा 21 

(सनुसरी, मोरङ्ग इलाम, धाददङ्ग, ख्चतवन, मकवानपरु रौतहट, कास्की, पवात, स्याङ्जा बाग्लङु्ग, रुपन्देही, गपुमी, कटपलवस्त ु
नवलपरासी (वदाघाट ससु्ता पख्श्चम), सखेुत, दैलेख रुकुम पख्श्चम, कैलाली, कंचनपरु र वैतडी) वटा भ्रष्टाचारटवरुद्धको नागररक 
बनगरानी संस्था (Citizen Jury) गठन गरी भ्रष् टाचार टवरुद्धको अबभयानमा नागररक समाजको सहभाबगता बढाउन ेकाया पबन 
गदै आएको छ।  

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

क) अबभमखुीकरण ताबलम:- 

यस आयोगमा अनसुन्धान बारे ६ ददने अबभमखुीकरण सम्बन्धी ताबलम कायािम बमबत २०७९/०५/०५ देख्ख 
२०७९/०५/१० गतेसम्म २८ जनाको सहभाबगतामा र बमबत २०७९/०६/०२ देख्ख २०७९/०६/०९ गतेसम्म ३१ 
जना अनसुन्धान अबधकृतको सहभागीतामा सम्पन्न भएको छ।उि अबधमखुीकरण कायािम आयोगको काम, कताव्य, 
अबधकार, रणनीबत, आयोगको सांगठबनक स्वरुप, काया प्रकृबत, आचारसंटहता र सदाचार, प्रारख्म्भक छानटवन र टवस्ततृ 
अनसुन्धान प्रटिया, अनसुन्धान प्रबतवेदन तयारी, बयान, सोधपछु, साक्षी परीक्षण, बनणाय लेखन, आरोपपत्र लेखन/मदु्धा दताा 
प्रटिया, स्थानीय बनकाय सम्बद्ध उजरुी, भमुी प्रशासन सम्बन्धी अबनयबमतता, टवशेष अदालतका फैसला, आयोगमा सूचना 
प्रटवबधको प्रयोग, तनाव व्यवस्थापन लगायतका टवषयमा प्रख्शक्षाथीहरुलाई जानकारी गराइएको बथयो।   

ख) मचुपुका लेखन तथा नीबतगत बनणाय:- 

माननीय प्रमखु आयिु, मा. आयिुहरु, श्रीमान ्सख्चव, महाशाखा प्रमखुहरु र मातहत कायाालयका कायाालय प्रमखुहरुको 
सहभाबगतामा बमबत २०७९/०६/२३ गते एक कायाददने मचुपुका लेखन तथा नीबतगत बनणाय सम्बन्धी अन्तरटिया 
कायािम सम्पन्न भयो। 

३. प्रवद्धानात्मक कायािम 
३.१ सामदुाटयक ख्शक्षा कायािम 

 

ताबलका ३.१.१. 
आबथाक वषा ०७९।८० को पटहलो तै्रमाबसकमा सञ्चाबलत सामदुाटयक ख्शक्षा कायािमसम्बन्धी टववरण 

 

ि.सं. कायाालय सञ्चालन स्थान कायािम 
संतया 

सहभागी 
संतया 

१ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, पोखरा 

फ.न.पा-2, थापाठाना माध्यबमक टवद्यालय, पवात र 
घरप ोङ गापा, जनटहत माध्यबमक टवद्यालय मसु्ताङ्ग 

2 १५६ 

२. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, बटुवल 

- - - 

३ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, नेपालगञ्ज 

श्री सूयोदय माध्याबमक बबद्यालय , बैजनाथ 
गाउुँपाबलका-१, ख्चसापानी, बाुँके। 

१ ८३ 
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ि.सं. कायाालय सञ्चालन स्थान कायािम 
संतया 

सहभागी 
संतया 

४ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, सखेुत 

श्री जन नमूना मा.टव., श्री अमरज्योबत नमूना उ.मा.टव, 
श्री कृष्ण संस्कृत तथा साधारण मा.टव., श्री भैरव मा. 
टव, श्री जनसेवा मा टव, श्री बत्रपरेुश्वर मा. टव, श्री 
नेपाल राटष्ट्रय चन्रगंगा मा. टव, श्री ख्शव मा. टव, 
धबुलयाटवट, श्री ख्शद्ध मा. टव, श्री ख्शव मा टव, श्री  
नेपाल राटष्ट्रय मा. टव, श्री इन्टरनेशनलको ओपरेटटभ 
एकेडेमी, श्री बसद्धपाइला क्याम्पस, वीरेन्रनगर 
नगरपाबलका-1,३,४,६,७,९,१०,११,१२ र १४, श्री 
शारदा मा.टव. बछन्च ु१२, सखेुत 

१४ 1223 

५ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, कञ्चनपरु 

दोधाराचााँदनी नपा, कंचनपरु। १ ९२ 

६. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, हेटौडा 

श्री महेन्र मा.टव,बभमफेदी गापा-६ मकवानपरु 

श्री नेपाल राटष्ट्रय मा.टव,विश्रामपुर गा.पा.-५,िारा 

श्री महावीर साह मा.टव,बहदुरमाई नपा-३ पसाा  

3 244 

७. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय,वददावास 

- - - 

८. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय,इटहरी 

श्री टफददम मा.टव, पाुँचथर, श्री सरस्वती मा.टव. 
म्याङलङु, तेह्रथमु, श्री शारदा मा.टव, सनुसरी, श्री 
महाटवर मा.टव, सप्तरी, श्री पोखररया मा.टव, मोरङ, श्री 
पशपुबत मा.टव,  ापा, र श्री अरुणोदय उ.मा.टव, 
संखवुासभा 

8 857 

जम्मा : १४ ख्जपला २९ 2,673 

 
३.२ अन्तरटिया कायािम  
 

भ्रष्टाचार बनयन्त्रण र सशुासन प्रबद्धान गने कायामा आयोग र मातहतका ८ वटा कायाालयहरू माफा त आ-आफ्नो 
क्षेत्रमा स्थानीयस्तरका अन्तरटिया कायािमहरू सञ्चालन हुुँदै आएको र यस्ता कायािमहरूमा स्थानीय तहका 
बनवााख्चत पदाबधकारीहरू, ख्जपलास्तरका सरकारी कायाालय तथा संस्थानका कमाचारी, गैरसरकारी संस्थाका प्रबतबनबध, 
बनजी क्षेत्र, नागररक समाज, उपभोिा सबमबतका पदाबधकारी, पत्रकारलगायतको सहभाबगता हनुे गरेको छ। 
अन्तरटिया कायािमको उद्देश्य संघीयतामा स्थानीय तहबाट प्रवाह हनुे सेवासटुवधाहरू गणुस्तरीय र सलुभ तवरमा 
जनताले पाउनपुने, टवकास बनमााणका काम स्थानीय जनताको मागअनसुार उनीहरुकै सहभाबगतामा हनुपुने भन्ने 
हो।साथै, स्थानीय तहमा रहेको भ्रष्टाचार र अबनयबमतताको अवस्था बझु्ने, भ्रष्टाचारटवरुद्ध जनचेतना अबभवटृद्ध गदै 
स्थानीय सशुासन प्रवद्धान गने र जनतालाई भ्रष्टाचारटवरुद्ध आफैं  सटिय भएर आयोगको कामकारबाहीमा सहयोग गना 
अटपल गने समेत रहेको छ। 
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ताबलका ३.२.१ 

आबथाक वषा २०७९।८० को पटहलो तै्रमाबसकमा सञ्चाबलत अन्तटिा या कायािमको टववरण 
ि.सं. कायाालय सञ्चालन भएका ख्जपला कायािम संतया सहभागी 

संतया 

१. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, इटहरी 

 ापा र सप्तरी 2 १६५ 

२. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, बददाबास 

- - - 

३. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, हेटौडा 

मकवानपरु र पसाा 2 191 

4. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, पोखरा 

कास्की र तनहुुँ ३ ५०० 

5. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग, बटुवल 

रुपन्देही, पापपा र नवलपरासी-बदाघाट ससु्ता 
पख्श्चम 

६ 365 

6. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
सम्पका  कायाालय, नेपालगञ्ज 

नरैनापरु गाउुँपाबलका, बाुँके (पाबलकास्तररय 
अन्तरटिया कायािम) 

1 78 

7. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, सखेुत 

- - - 

8. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, कञ्चनपरु 

घोडाघोडी निरपागलका, कैलाली। १ १५५ 

जम्मा : ११ ख्जपला 15 1,454 
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ताबलका ३.२.२ 

आबथाक वषा ०७९।८० को पटहलो तै्रमाबसकमा आयोगका पदाबधकारी सहभागी अन्तटिा या कायािमसम्बन्धी टववरण 
 

ि.सं. कायाालय सञ्चालन स्थान कायािम बमबत 

१ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, पोखरा 

१. कास्की ख्जपलास्तरीय अन्तरटिया कायािम, 
ख्ज.स.स.सभाहल, कास्की 

२.पोखरा महानगरस्तरीय अन्तरटिया 
कायािम,ख्ज.स.स.सभाहल, कास्की 
 

३. तनहुुँ ख्जपलास्तरीय अन्तरटिया कायािम व्यास 
न.पा.को सभाहल, तनहुुँ 

2079-05-19 

 

2079-05-२० 

र 

2079-05-२१ 

२. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, बटुवल 

- - 

३ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, नेपालगञ्ज 

ख्जपला प्रशासन कायाालय, बाुँके, बददाया, रोपपामा र 
बनजामती सेवा ददवसको उपलक्ष्यमा आन्तररक 
ब्याडबमन्टन प्रबतयोबगता तथा प्रहरी ददवसको उपलक्ष्यमा 
आन्तररक ब्याडबमन्टन प्रबतयोबगता सम्पका  कायाालय 
नेपालगंजमा। 

२०७९-०५-०५, ०६, 
०९, २२ र २३ तथा 
२०७९-06-३० 

४ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, सखेुत 

- - 

५ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, कञ्चनपरु 

- - 

६. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, हेटौडा 

ख्जपला समन्वय सबमबतको कायाालयको सभाहल, भरतपरु, 
ख्चतवन 

2079/05/31 

७. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, 
वददावास। 

- - 

८. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, इटहरी। 

- - 

जम्मा : ६ ख्जपला  
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ताबलका ३.२.३ 

आबथाक वषा ०७९।८० को पटहलो तै्रमाबसकमा आयोगबाट भएका अनगुमन कायािमको टववरण 
 

ि.सं. कायाालय आयोगका पदाबधकारी बमबत कै. 

१ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, पोखरा 

मा. आयिु डा.सबुमत्रा शे्रष्ठ अमात्य 2079-05-1७  

२. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, बटुवल 

मा. टकशोर कुमार बसलवाल 2079-06-27  

३ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, 
नेपालगञ्ज 

- -  

४ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, सखेुत 

- -  

५ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, कञ्चनपरु 

- -  

६. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, हेटौडा 

माननीय आयिु टकशोर कुमार बसलवाल 
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७. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय,वददावास 

- -  

८. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, इटहरी 

माननीय आयिु डा.सबुमत्रा शे्रष्ठ अमात्य २०७९।०६।२८  

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

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

 बडख्जटल फरेख्न्सक तफा  मोवाईल थान १, पेनड्राइभ थान १, CCTV फुटेज थान १, Document Forensic थान 11, 
USB DRIVE थान २, बड.बभ.बड. परीक्षण थान २ गरी जम्मा १८ वटा टवबभन्न टवधामा परीक्षण/अनसुन्धान भएको 
छ। 

 आयोगको कामकारवाहीलाई अ ै तथयमा आधाररत र यथाथापरक बनाउन तथा आयोजनाहरुको गणुस्तर मापनको 
लाबग आयोगको कायाालय तथा मातहतका सबै कायाालयहरुमा समेत Engineering Laboratory सञ्चालन 
गररएको छ। आयोगमा परीक्षण गना सटकने नमूनाको परीक्षण आयोगकै Engineering Laboratory मा गररएको 
र आयोगमा गना नसटकने परीक्षण अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी बनकायमा Sampling गरी परीक्षणको लाबग 
पठाउने गररएको छ।यस तै्रमाबसक अवबधमा आयोजनाहरूमा स्थलगत अनगुमन/अध्ययन माफा त संकलन गरी 
पयाईएका टवबभन्न बनमााण सामाग्रीहरू सटहत टवबभन्न ६ वटा आयोजनाहरुबाट संकबलत नमनुाको परीक्षण गररएको 
छ। 

४. "सशुासन सवाल" टेबलबभजन कायािम: 

आयोग र नेपाल टेबलबभजनको सहकायामा  टेबलबभजन कायािम"सशुासन सवाल" हरेक मंगलवार साुँ  ७:२५ बजे र सोको 
भोलीपपट टवहान पनु:प्रशारण  हुुँदै आएको छ। उि शंृ्रखलाहरु आयोगको यटूु्यव च्यानलमा समेत राख्खएको छ। आयोग 
र नेपाल टेबलबभजनको बबचमा सहकाया यस आ.व. मा ५२ भाग सशुासन सवाल शीषाकको टेबलबभजन कायािम प्रशारण 
गने सम् ौत भए बमोख्जम चाल ुआ. व. को पटहलो तै्रमाबसक अवबधमा १३ वटा कायािमहरु प्रशारण भईसकेका छन। 

५. वाटषाक सबमक्षा कायािम :- 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगालमा बमबत २०७९/०४/०४ गते  आयोगको वाटषाक समीक्षा कायािम 
माननीय प्रमखु आयिु, मा. आयिुहरु, सख्चव, महाशाखा प्रमखुहरु, मातहतका सवै ८ वटै कायाालयका प्रमखुहरु र अन्य 
कमाचारीहरुको समेत सहभाबगतामा सम्पन्न भएको छ। 

६. सावाजबनक सेवा प्रवाह र टवकास बनमााणका कायाहरुको प्रभावकाररता कायािम:- 

नेपाल सरकारका सख्चव तथा टवभागीय प्रमखुसंग सावाजबनक सेवा प्रवाह र टवकास बनमााणका कायाहरुको प्रभावकाररता 
सम्बन्धी ३  काया ददने अन्तरटिया कायािममा बमबत २०७९/०४/२४, २५ र २९ गते २१६ जनाको सहभाबगतामा 
सम्पन्न भएको छ। 

7.वाटषाक प्रबतवेदन पेश:-  

यस आयोगको बख्त्तसौं वाटषाक प्रबतवेदन (आ.व. २०७८/०७९) सम्माननीय राष्ट्रपबत समक्ष ब ुाउने कायािम बमबत 
२०७९/०६/०५ गते मा. प्रमखु आयिु, मा.आयिुहरु, श्रीमान सख्चव, महाशाखा प्रमखुहरु र कमाचारीहरु समेतको 
सहभाबगतामा सम्पन्न भएको छ। 
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८. पत्रकार भेटघाट कायािम:- 

यस आयोगको बख्त्तसौं वाटषाक प्रबतवेदन बमबत २०७९/०६/०५ गते सम्माननीय राष्ट्रपबत समक्ष ब ुाइसकेपबछ सोटह ददन 
उि प्रबतवेदन बमोख्जम आयोगले वषाभररमा गरेका कायाहरु बारे टवबभन्न बमबडयाका ४० जना पत्रकारहरुवीच प्रविा- 
पत्रकार भेटघाट कायािम आयोगको सभाहलमा सम्पन्न भयो।  

९.सावाजबनक बनयामक बनकायहरुसुँगको अन्तरटिया कायािम :- 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगालमा सावाजबनक बनयामक बनकायहरुसुँगको अन्तरटिया कायािममा बनयामक 
बनकायहरुको प्रभावकारीता र सदुृढीकरण, आपसी समन्वय र सहकाया तथा अनसुन्धान सम्बन्धी ज्ञान, सीप नटवन काया 
शैलीको टववेचना टवषयक १ काया ददने अत्तरटिया कायािम बमबत २०७९/०५/१५गते ५६ जनाको समपुख्स्थतीमा सम्पन्न 
भयो।  

 

 


