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षष

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

टगालं, काठमाडौं । 

अख्ततयार इ-बलेुटटन 

 फागनु, २०७६  

 

यस अंकमा 

 उजरुी दताा र कारबाहीको टववरण 

 २०७९ कार्ताकदेख्ख पसुसम्म दायर भएका मदु्दाहरुको टववरण 

 २०७९ कार्ताकदेख्ख पसुसम्म घसु/ररसवत सम्बन्धी कारबाहीको टववरण   

 आयोगमा रहेको कुल उजरुी तथा फछयौंट संतया 
 र्बशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरुको संतया 

 टवशेष अदालतबाट भएको फैसला र आयोगबाट भएका पनुरावेदन सम्बन्धी 
टववरण 

 भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएको र्नरोधात्मक , प्रवधानात्मक तथा 
संस्थागत क्षमता टवकास सम्बन्धी कायाहरुको टववरण 

 आम्दानी खचा तथा आर्थाक कारोबारसम्वन्धी अद्यावर्धक टववरण 

 

 

 

 

उजरुीको के्षत्रगत ख्स्थर्त 

 

 

 

 

 

 

सम्पादकीय 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार 
र्नयन्त्रण गरी सशुासन कायम गनाको लार्ग स्थाटपत  
संवैधार्नक आयोग हो ।सावाजर्नक पदधारण गरेका 
व्यख्िले अख्ततयारको दरुुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको 
सम्बन्धमा छानटवन, अनसुन्धान, तहटककात एवं 
अर्भयोजन गने ख्जम्मेवारी आयोगलाई संवैधार्नक 
रुपमा प्राप्त भएको छ। 

सूचनाको हकको कायाान्वयन गरी पारदशीता कायम 
गना आयोग दृढ संकख्पपत रहेको छ। आफ्ना काम 
कारवाही, उपलब्धी र भए गरेका गर्तटवर्ध समेटट 
टवगतदेख्ख नै आयोगबाट अख्ततयार बलेुटटन 
प्रकाख्शत हुुँदै आएकोमा पर्छपलो समयमा तै्रमार्सक 
रुपमा ई-बलेुटटन प्रकाख्शत हनु ेगरेको छ। 

नेपालको संटवधान २०७२ को धारा २७ मा 
नागररकको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। 
यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को 
दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी र्नयमावली, 
२०६५ को र्नयम ३मा प्रत्येक सावाजर्नक 
र्नकायले आफ्ना गर्तटवर्धहरुको टववरण ३/३ 
मटहनामा प्रकाख्शत गनुापने व्यवस्था छ ।उि 
व्यवस्थाअनसुार अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगबाट सम्पाददत प्रत्येक तै्रमार्सक अवर्धको 
मतुय मतुय टियाकलापहरुको टववरण तै्रमार्सक 
रुपमा स्वतः प्रकाशनको रुपमा सावाजर्नक हुुँदै 
आएको टवददतै छ। 

 

िमश... 

   बषा १८ अंक  ३                                                                                                                                         माघ, २०७9 

 

सदाचार र्नष्पक्षता र्नर्भाकता 

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

प्रमे कुमार राई 

 

 

 आयोगका पदार्धकारीहरु 

 

माननीय आयिु 

टकशोर कुमार र्सलवाल 

 

माननीय आयिु 

जय बहादरु चन्द 

 

माननीय आयिु  

डा. हरर पौडेल 

 

माननीय आयिु 

डा. सरु्मत्रा शे्रष् ठ अमात्य 

      रामेश्वर दंगाल 

सख्चव 

 



सम्पादकीय 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण गरी सशुासन कायम गना स्थाटपत  संवैधार्नक 
आयोग हो ।सावाजर्नक पदधारण गरेका व्यख्िले अख्ततयारको दरुुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा 
छानटवन, अनसुन्धान, तहटककात एवं अर्भयोजन गने ख्जम्मेवारी आयोगलाई संवैधार्नक रुपमा प्रत्याभतू 
भएको छ। 

सूचनाको हकको कायाान्वयन गरी पारदशीता कायम गना आयोग दृढ संकख्पपत रहेको छ। आफ्ना 
काम कारवाही, उपलब्धी र भए गरेका गर्तटवर्ध समेटट टवगतदेख्ख नै आयोगबाट अख्ततयार बलेुटटन 
प्रकाख्शत हुुँदै आएकोमा पर्छपलो समयमा तै्रमार्सक रुपमा ई-बलेुटटन प्रकाख्शत हनुे गरेको छ। 

नेपालको संटवधान २०७२ को धारा २७ मा नागररकको सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसैगरी 
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी र्नयमावली, २०६५ को 
र्नयम ३ मा प्रत्येक सावाजर्नक र्नकायले आफ्ना गर्तटवर्धहरुको टववरण ३/३ मटहनामा प्रकाशन 
गनुापने काननुी व्यवस्था छ।उि व्यवस्था अनसुार अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत 
प्रत्येक तै्रमार्सक अवर्धमा सम्पाददत मतुय मतुय टियाकलापहरु समावेश गरी स्वतः प्रकाशनको रुपमा 
ई-बलेुटटन सावाजर्नक गररदै आइएको छ। 

आर्थाक वषा २०७९/८० को दोस्रो तै्रमार्सक अवर्ध (कार्ताक-पसु) मा आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी 
२,२६५ वटा उजरुी परेका छन।् अख्घपलो आ.व.बाट ख्जम्मेवारी सरर आएका ७,१६२ गरी जम्मा 
१५,१३७ उजरुी उि अवर्धमा कायम रहेका छन।्यस अवर्धमा २,११९ वटा उजरुी फर्छ्यौट भई 
८,६८२ उजरुी फर्छ्यौट हनु बाुँकी रहेका छन ।आयोगमा परेका उजरुी मध्ये आयोगले गरेको 
कारवाहीबाट यस तै्रमार्सक अवर्धमा २४३ वटा उजरुी टवस्ततृ अनसुन्धानमा गएको, 1,009 वटा 
उजरुी कारवाहीका लार्ग सम्बख्न्धत कायाालयमा पठाइएको, ४९५ वटा उजरुी सोसंग सम्बख्न्धत अको 
उजरुीसंग गार्भएको र १,१८७ वटा उजरुी तामेलीमा पठाइएको छ।आयोगबाट यस अवर्धमा ३३ वटा 
आरोपपत्रहरु सम्मार्नत टवशेष अदालतमा दायर गरी १९० जनालाई प्रर्तवादी बनाई टवगो रु 
८४,१२,०९,८६६/३७ मागदावी र्लईएको छ। आयोगबाट  यस अवर्धमा कुल ५ वटा घसु/ररसवत 
कारबाही भएको र यसबाट रू. ४८,७६,६५५/-रकम जफत हनुकुा साथै घसु/ररसवतसुँग जोर्डएका ६ 
जना व्यख्िहरुलाई र्नयन्त्रणमा र्लइ कारबाहीको प्रटिया अगार्ड बढाईएको छ।  

भ्रष्टाचार  र्नयन्त्रण गरी सशुासन प्रवाद्धन गने अर्भयानमा आयोगको एक्लो प्रयास मात्र पूणा बन्न 
सक्दैन। तसथा आयोगको यस अर्भयानमा नपेाल सरकारका सबै र्नकाय, सावाजर्नक सेवा प्रदायक, 



सरोकारवाला र्नकाय एवं प्रवदु्ध नागररक समाजले आ-आफ्नो ठाउुँबाट भ्रष्टाचार र्नयन्त्रणमा आवश्यक 
सहयोग गदै आउने ददनमा थप सशि र प्रभावकारी भरू्मका र्नभाउन जरुरी छ।  

अन्त्यमा, आयोगले गदै आएका कायािमहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गदै आउनहुनु े
सबैप्रर्त 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 समेत अनरुोध गदाछौं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

सम्पादक समूह 

सख्चव श्री  रामेश्वर  दंगाल      : अध्यक्ष 

सहसख्चव श्री  श्याम प्रसाद भण्डारी   : सदस्य 

उपसख्चव श्री  देवी प्रसाद थपर्लया   : सदस्य  
शाखा अर्धकृत श्री  ख्शव कुमार राई   : सदस्य 

तथयाकं अर्धकृत श्री  प्रमे कुमार ख्घर्मरे  : सदस्य 
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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी र्नयमावली, २०६५ को 

र्नयम ३ बमोख्जम सावाजर्नक गररएको तै्रमार्सक टववरण 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग‚ टंगाल 

आ.व. २०७९/८० को दोस्रो तै्रमार्सक (कार्ताक-पसु) को प्रगर्त टववरण 

 

१. आयोगको स्वरुप र प्रकृर्त 

नेपालमा भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण गरी सशुासन प्रवद्धान गनाको लार्ग नेपालको संटवधान २०७२ को भाग 
२१‚ धारा २३८ मा संवैधार्नक र्नकायको रुपमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
व्यवस्था छ। आयोगमा प्रमखु आयिु र चारजना आयिुहरु रहने संबैधार्नक व्यवस्था रहेको छ। 
संवैधार्नक पररषदको र्सफाररसमा राष्ट्रपर्तवाट प्रमखु आयिु र आयिुको र्नयखु्ि हनु े प्रावधान 
छ। आयोगका प्रमखु आयिु र आयिुको पदावधी र्नयखु्िको र्मर्तले छ वषाको हनुे छ।  

 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका पदार्धकारीहरु 

 

माननीय प्रमखु आयिु    श्री प्रमे कुमार राई 

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

माननीय आयिु     डा. हरर पौडेल 

माननीय आयिु     डा. सरु्मत्रा शे्रष् ठ अमात्य 

 

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

 

 



-2- 

 

आयोगको केन्रीय कायाालय‚ टंगाल‚ काठमाडौंमा रहेको छ। आयोग मातहत देहायका ७ वटा 
कायाालयहरु र एउटा सम्पका  कायाालय रहेका छ। 

र्स.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 

७. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग बटुवलको 
सम्पका  कायाालय, नेपालगन्ज  

०८१-५५०६२६, 

०८१-५५०६२७ 

०८१-५५०४२६ 

८. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

सखेुत 

०८३-५२१९६० 

०८३-५२३१७८ 

०८३-५२३८८४ 

९. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

कञ्चनपरु 

०९९-५२४२६३ 

०९९-५२१११७ 

०९९-५२२७९५ 

 

२.आयोगको काम, कताव्य र अर्धकार 

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

तर यस संटवधानमा छुटै्ट व्यवस्था भएको पदार्धकारी र अन्य काननुले छुटै्ट टवशेष व्यवस्था गरेको 
पदार्धकारीको हकमा यो उपधारा लागू हनुे छैन। 

(२) धारा १०१ बमोख्जम महार्भयोग प्रस्ताव पाररत भई पदमिु हनुे व्यख्ि‚ न्याय पररषदबाट 
पदमिु हनुे न्यायाधीश र सैर्नक ऐनबमोख्जम कारबाही हनुे व्यख्िका हकमा र्नज पदमिु 
भइसकेपर्छ संघीय काननुबमोख्जम अनसुन्धान गना वा गराउन सटकनेछ। 
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(३) उपधारा (१) वा (२) बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सावाजर्नक पद धारण गरेको कुनै 
व्यख्िले काननुबमोख्जम भ्रष्टाचार मार्नने कुनै काम गरेको देख्खएमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगले त्यस्तो व्यख्ि र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यख्ि उपर काननुबमोख्जम अर्धकार प्राप्त 
अदालतमा मदु्दा दायर गना वा गराउन सक्नेछ। 

(४) उपधारा (१) वा (२) बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सावाजर्नक पद धारण गरेको व्यख्िको 
काम कारबाही अन्य अर्धकारी वा र्नकायको अर्धकारक्षेत्र अन्तगात पने प्रकृर्तको देख्खएमा 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीका लार्ग सम्बख्न्धत अर्धकारी वा 
र्नकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ। 

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

(६) अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अन्य काम‚ कताव्य र अर्धकार तथा कायाटवर्ध 
संघीय काननुबमोख्जम हनुेछ। 
संटवधानको धारा २९३ मा संवैधार्नक र्नकायको काम कारवाहीको अनगुमन संसदीय सर्मर्तबाट 
हनुे व्यवस्था रहेको छ भने धारा २९४ मा आयोगको बाटषाक प्रर्तवेदन राष्ट्रपर्त समक्ष ब ुाउने 
सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई भ्रष्टाचारका उजरुी सम्वन्धमा 
अनसुन्धान गरी अर्भयोजन गने कायाको अर्तररि सशुासन कायम गना र सावाजर्नक सेवामा 
प्रभावकारीता पयाउन आवश्यक हनुे सधुारात्मक कायाहरु गने थप दाटयत्व समेत समु्पेको छ। जस 
अन्तगात आयोगबाट र्नम्न कायाहरु सम्पादन हनुे गरेको छ: 

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

 अनसुन्धान तहटककातको िममा न्याटयक टहरासतमा राख्न ेर धरौटी वा जमानत र्लई वा 
नर्लई ताररखमा राख्न ेवा छाड्ने। 

 भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गने उदे्दश्यले र्नरोधात्मक एवं प्रवद्धानात्मक कायाहरु गने। 

 भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण 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 र्मर्त २०७७।०१।०८ को र्नणायबाट 
स्वीकृत भई कायम भएको दरबन्दी तेररज बमोख्जम आयोगको केन्रीय कायाालय, टंगालमा १२ वटा 
महाशाखाहरु सटहत 512 जनाको दरबन्दी रहेको छ। त्यसैगरी आयोग मातहत ७ वटा 
कायाालयहरू र आयोगको कायाालय बटुबलको 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 

अर्धकृत 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 
 

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

४.आयोगबाट प्रदान गररन ेसेवा 
नेपालको संटवधानमा सावाजर्नक पद धारण गरेको कुनै व्यख्िले काननु बमोख्जम भ्रष्टाचार मार्नने 
कुनै काम गरेको देख्खएमा त्यस्तो व्यख्ि र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यख्िहरु उपर अख्ततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान तहटककात गरी काननु बमोख्जम अर्धकार प्राप्त 
अदालतमा मदु्दा दायर गने वा गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको 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 हनुे उजरुी 
आयोगका सबै कायाालयहरुमा दताा हनुे व्यवस्था गररएको छ।  
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आयोगमा टवचाराधीन अवस्थामा रहेको कुनै टवषयसुँग सम्बख्न्धत कागजात र कुनै कागजातको 
नक् कल नददने गरी आयोगबाट र्नणाय वा आदेश भएकोमा त्यस्तो कागजातको नक् कल उपलब्ध 
हदैुन। त्यसैगरी आयोगबाट हनुे अनसुन्धान, तहटककात वा अर्भयोजनसम्बन्धी कारवाहीलाई 
प्रर्तकूल असर पाने देख्खएका टवषयमा समेत कुनै सूचना उपलब्ध हदैुन। 

तर आयोगबाट हाल मदु्दा नचपने गरी तामेलीमा रात ने र्नणाय भएको टवषयसुँग सम्बख्न्धत र्मर्सल 
संलग्न कागजातहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको र्नणायको नक् कल माग गने 
सम्बख्न्धत सरोकारवालालाई त्यस्तो नक्कल 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 अर्भयोजनसम्बन्धी कारवाहीलाई प्रर्तकूल असर नपाने गरी सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था 
गररएको छ। 

 

५.सेवा प्रदान गने र्नकायको शाखा र ख्जम्मेवार अर्धकारी 
भ्रष् टाचार सम्बन्धी उजरुी दताा गनाका लार्ग आयोगको मलु दताा शाखा ख्जम्मेवार रहन्छ।उजरुी 
दताा गदाा आयोगको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन उजरुी दताा प्रणाली उपयोग गना सटकन्छ। 
हटलाइन नम्बर १०७ मा आउने उजरुीका लार्ग प्रहरी महाशाखा र टोल टि, तथा इमेल माफा त 
आउने उजरुीका लार्ग नीर्त तथा योजना महाशाखा ख्जम्मेवार रहन्छन।् 

आयोगबाट मदु्दा नचपने भई तामेलीमा रात ने र्नणाय भएको टवषयसुँग सम्बख्न्धत र्मर्सल संलग्न 
कागजातहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको र्नणायको 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 अर्धकारीको हनु्छ।  

 

६.सेवा प्राप्त गना लाग्न ेदस्तरु र अवर्ध 

आयोगबाट प्रदान हनुे सेवाका लार्ग सामान्यत: कुनै शपुक दस्तरु लाग्दैन। आयोगमा उपलब्ध हनु े
कागजातको नक्कल र्लन चाहने सरोकारवाला नेपाली नागररकले प्रर्तपाना रु ५/- का दरले नक्कल 
दस्तरु सटहत र्नयमावलीको अनसुचुी-१५ बमोख्जमको ढाुँचामा आयोगमा र्नवेदन ददन ुपने छ।तर 
कुनै सरकारी कायाालयलाई नक्कल प्रदान गदाा दस्तरु र्लइने छैन। सूचनाको हक बमोख्जम सूचना 
माग कताालाई माग भएको सूचनाको प्रकृर्त हेरी बढीमा १५ ददनर्भत्र सूचना उपलब्ध हनुेछ। दश 
पेजसम्मको सूचना र्नःशपुक प्राप्त हनुे र सो भन्दा बढी भएमा प्रर्त पेज रु. ५/- दस्तरु लाग्नेछ।  
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७.र्नणाय गने प्रटिया र अर्धकारी 
क. उजरुी सम्बन्धी र्नणाय प्रटिया  

 आयोगमा प्राप्त सबै उजरुीहरु दताा पश्चात ख्स्िर्नङ्ग सर्मर्तमा छलफल भै छानटवन तथा 
अनसुन्धान गनुा पने उजरुीहरु सम्बख्न्धत महाशाखा, आयोगका कायाालयहरु वा उजरुीसंग 
सम्बख्न्धत नेपाल सरकारका अन्य कायाालय वा पदार्धकारीलाई लेखी 
पठाइन्छ।आयोगको कायाालय वा सम्बख्न्धत र्नकायमा लेखी पठाइएका उजरुीहरु 
आयोगबाट लगतकट्टा गररनेछ।  

 अनसुन्धान अर्धकृतको अनसुन्धान प्रर्तवेदनका आधारमा आयोगबाट सम्मार्नत टवशेष 
अदालतमा मदु्दा दायर गने वा नगने सम्बन्धमा र्नणाय हनुे गदाछ। 

ख. नक् कल र सूचना र्लन ेसम्बन्धी प्रटिया 
  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सम्बख्न्धत 
सरोकारवाला नेपाली नागररकले आयोगिारा र्नददाष् ट ढाुँचामा र्नवेदन लेखी आयोगको 
मूलदताामा दताा गराउन ुपनेछ। 

 अख्ततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग र्नयमावली, २०५९ को र्नयम ३७ बमोख्जम 
नक् कल माग गने सरोकारवाला नेपाली नागररकले सोही र्नयमावलीको अनसूुची १५ 
बमोख्जमको ढाुँचामा र्नवेदन लेखी आयोगको मूल दताामा दताा गराउन ु पनेछ।साथै, 
यस्तो र्नवेदन आयोगको इमेल suchana@ciaa.gov.np माफा त समेत पठाउन सटकने छ। 

 सूचना माग गने व्यख्ि सूचनासुँग सरोकार राख्न े व्यख्ि भएको हनु ु पने छ। -साथै, 
आफ्नो पररचय खपुने  कागजात समेत समावेश गनुा पनेछ। यसरी  सूचना माग गदाा 
उजरुी दताा नम्बर स्पष्ट रुपमा खलुी आएको हनु ुपनेछ। 

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

 तामेलीमा रहेको र्मर्सलको नक्कल कागजात माग गदाा तामेली नम्वर खलुाउन ुपनेछ। 

 तामेलीमा भएका र्नणायको नक् कल ददने र्नणाय भएमा तामेली शाखा प्रमखुले 
र्नयमानसुार लाग्ने दस्तरु र्लई प्रमाख्णत नक् कल सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउन ु
पनेछ। 

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

mailto:suchana@ciaa.gov.np
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८. र्नणाय उपर उजरुी सनु्न ेअर्धकारी 
 

क. सूचना उपलब्ध गराउन ेअर्धकारीः सूचनासुँग सम्बख्न्धत र्बषयको प्रकृर्त अनसुार आयोगका 
सूचना अर्धकारीले सूचना उपलव्ध गराउने छन। 

 

ख. पनुरावेदनको प्रटिया र पदार्धकारी: सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ 
अनसुार सूचना अर्धकारीवाट उपलब्ध सूचनामार्थ 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 प्रकृर्त अनसुार आयोगका 
सख्चव र आयोगले र्नणाय गना सक्ने छ। 

 

९. सम्पादन गरेको कामको टववरण:  

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

१०. प्रविा एवं सूचना अर्धकारीको नाम र पद 

प्रविा: -              सहसख्चव- श्री श्याम प्रसाद भण्डारी                   

                             फोन नं.(९८५१२३३२८१) 

सूचना अर्धकारीः-     उपसख्चव- श्री देवी प्रसाद थपर्लया ( ९८५११८७३०८) 

 

http://ciaa.gov.np/np/links/spokesperson.html
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आयोग मातहतका ७ वटा कायाालयहरु र आयोगको कायाालय (बटुवलको सम्पका  कायाालय, नपेालगन्ज 
समेत) का सूचना अर्धकारीहरुको नाम र सम्पका  टेर्लफोन नम्बर देहाय अनसुार रहेको छ :- 

कायाालयको नाम सूचना अर्धकारीको नाम सम्पका  टेलीफोन नं. 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, इटहरी उप-सख्चव श्री र्नरज 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 अर्धकारी 9857075031 

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

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

शाखा अर्धकृत श्री श्रीधर टण्डन ९८५८०४५७८८ 

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

९८58752377 

 

११. संटवधान, ऐन, र्नयम, कायाटवर्ध वा र्नदेख्शकाको सूची 
 नेपालको संटवधान, 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

 भ्रष्टाचार र्नवारण ऐन, २०५९ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 टवशेष अदालत ऐन, २०५९ 

 प्रमाण ऐन, २०३१ 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग र्नयमावली,२०५९  

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग कायाटवर्ध, २०७८ 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदार्धकारी एवं कमाचारीहरुको आचार संटहता, २०७६
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१२. आम्दानी, खचा तथा आर्थाक कारोवारसम्वन्धी अद्यावर्धक टववरण 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको आर्थाक वषा २०७९/८० को वजेट टवर्नयोजन र दोस्रो तै्रमार्सक अवर्धको खचाको टववरण देहाय अनसुार छ:- 

 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

खचाको फाुँटवारी 
दोस्रो तै्रमार्सक अवर्धको म. ले. प. फा. न. २१० 

कायाालय कोड नं.: २०६००३५०१ 

आर्थाक बषा:-    २०७९/८० 

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

खचा/टवत्तीय 
सङ्कते नं 

खचा/टवत्तीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट 
दोस्रो तै्रमार्सक 

सम्मको र्नकासा 
गत तै्रमार्सक 
सम्मको खचा 

यस तै्रमार्सकको 
खचा 

यस तै्रमार्सक सम्मको 
खचा पेश्की पेश्की बाहेक खचा 

रकम 
बाुँकी बजेट 

21111 पाररश्रर्मक कमाचारी २७०,८८०,०००.०० ८५,०१०,९०७.८८ ८५,०१०,९०७.८८ ३५,१०१,००७.४० १२०,१११,९१५.२८ ०.०० १२०,१११,९१५.२८ १५०,७६८,०८४.७२ 

21121 पोशाक ३,०१२,०००.०० १७८,५००.०० १७८,५००.०० ०.०० १७८,५००.०० ०.०० १७८,५००.०० २,८३३,५००.०० 

21122 खाद्यान्न १६,४२६,०००.०० ३,०३८,२५४.५० ३,०३८,२५४.५० १,४५७,२८७.२५ ४,४९५,५४१.७५ ०.०० ४,४९५,५४१.७५ ११,९३०,४५८.२५ 

21132 महंगी भत्ता १०,९२०,०००.०० २,६६९,०६३.०० २,६६९,०६३.०० १,३५६,३९३.०८ ४,०२५,४५६.०८ ०.०० ४,०२५,४५६.०८ ६,८९४,५४३.९२ 

21134 कमाचारीको बैठक भत्ता ५००,०००.०० ३७,५००.०० ३७,५००.०० १५१,०००.०० १८८,५००.०० ०.०० १८८,५००.०० ३११,५००.०० 

21135 
कमाचारी प्रोत्साहन तथा 

परुस्कार 

९८,९००,०००.०० ४३,३८९,१८९.६५ ४३,३८९,१८९.६५ २८,०७९,३४०.८८ ७१,४६८,५३०.५३ ०.०० ७१,४६८,५३०.५३ २७,४३१,४६९.४७ 

21139 अन्य भत्ता ३६५,०००.०० ३५,०००.०० ३५,०००.०० २५,०००.०० ६०,०००.०० ०.०० ६०,०००.०० ३०५,०००.०० 

21213 
योगदानमा आधाररत बीमा 

कोष खचा 
२,५६०,०००.०० ५३३,६००.०० ५३३,६००.०० २७२,०००.०० ८०५,६००.०० ०.०० ८०५,६००.०० १,७५४,४००.०० 

22111 पानी तथा र्बजलुी ६,१११,०००.०० ६५०,४५१.६८ ६५०,४५१.६८ ३५७,४५३.१० १,००७,९०४.७८ ०.०० १,००७,९०४.७८ ५,१०३,०९५.२२ 

22112 संचार महसलु ७,८४५,०००.०० १३१,०२६.०० १३१,०२६.०० १,३७३,७९०.०० १,५०४,८१६.०० ०.०० १,५०४,८१६.०० ६,३४०,१८४.०० 

22212 इन्धन (कायाालय प्रयोजन) १६,३६९,०००.०० ७,०४३,५५३.४५ ७,०४३,५५३.४५ ५,२४९,३७८.५० १२,२९२,९३१.९५ १,५००,०००.०० १०,७९२,९३१.९५ ४,०७६,०६८.०५ 

22213 सवारी साधन ममात खचा ११,८४९,०००.०० १,६०६,४९६.९६ १,६०६,४९६.९६ २,४५७,२४९.७१ ४,०६३,७४६.६७ ०.०० ४,०६३,७४६.६७ ७,७८५,२५३.३३ 

22214 र्बमा तथा नवीकरण खचा ३,६२३,०००.०० ५,५५५.०० ५,५५५.०० १२६,८८१.९० १३२,४३६.९० ०.०० १३२,४३६.९० ३,४९०,५६३.१० 

22221 

मेख्शनरी तथा औजार 
ममात सम्भार तथा 

सञ्चालन खचा 

३,२१०,०००.०० १०३,६९१.०१ १०३,६९१.०१ ३१७,६०२.६५ ४२१,२९३.६६ ०.०० ४२१,२९३.६६ २,७८८,७०६.३४ 
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खचा/टवत्तीय 
सङ्कते नं 

खचा/टवत्तीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट 
दोस्रो तै्रमार्सक 

सम्मको र्नकासा 
गत तै्रमार्सक 
सम्मको खचा 

यस तै्रमार्सकको 
खचा 

यस तै्रमार्सक सम्मको 
खचा पेश्की पेश्की बाहेक खचा 

रकम 
बाुँकी बजेट 

22231 

र्नर्मात सावाजर्नक 
सम्पख्त्तको ममात सम्भार 

खचा 

२,६९०,०००.०० २,१२१,४९९.४१ २,१२१,४९९.४१ ३७,९७९.०० २,१५९,४७८.४१ ०.०० २,१५९,४७८.४१ ५३०,५२१.५९ 

22311 
मसलन्द तथा कायाालय 

सामाग्री 
१९,३२०,०००.०० ६,८१४,३७९.५५ ६,८१४,३७९.५५ ६,८७१,१२४.८३ १३,६८५,५०४.३८ ०.०० १३,६८५,५०४.३८ ५,६३४,४९५.६२ 

22314 इन्धन - अन्य प्रयोजन २००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० २००,०००.०० 

22315 
पत्रपर्त्रका, छपाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचा 

१३,१०५,०००.०० ७६८,५९०.०५ ७६८,५९०.०५ २,२४२,२३४.४० ३,०१०,८२४.४५ ०.०० ३,०१०,८२४.४५ १०,०९४,१७५.५५ 

22411 सेवा र परामशा खचा ५,०००,०००.०० ९४१,३४०.०० ९४१,३४०.०० ३६३,३३३.०० १,३०४,६७३.०० ०.०० १,३०४,६७३.०० ३,६९५,३२७.०० 

22412 
सूचना प्रणाली तथा 

सफ्टवयेर संचालन खचा 
४,०००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ४,०००,०००.०० 

22413 करार सेवा शपुक ३५,६१२,०००.०० ९,८६५,५७१.५८ ११,९८२,८४८.५८ ५,०४०,९९२.०० १७,०२३,८४०.५८ ०.०० १७,०२३,८४०.५८ १८,५८८,१५९.४२ 

22419 अन्य सेवा शपुक ५००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ५००,०००.०० 

22511 कमाचारी तार्लम खचा २७,५००,०००.०० ६३६,३१७.७५ ६३६,३१७.७५ ८५०,०००.०० १,४८६,३१७.७५ ८५०,०००.०० ६३६,३१७.७५ २६,०१३,६८२.२५ 

22512 

सीप टवकास तथा 
जनचेतना तार्लम तथा 
गोष्ठी सम्बन्धी खचा 

९,५७०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ९,५७०,०००.०० 

22522 कायािम खचा २,५००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० २,५००,०००.०० 

22529 टवटवध कायािम खचा २४,६२०,०००.०० ०.०० ०.०० १,१०१,७५०.०० १,१०१,७५०.०० ०.०० १,१०१,७५०.०० २३,५१८,२५०.०० 

22611 अनगुमन, मूपयाकंन खचा ४,३००,०००.०० २२७,१०७.०० २२७,१०७.०० ४५६,७०१.०० ६८३,८०८.०० ०.०० ६८३,८०८.०० ३,६१६,१९२.०० 

22612 भ्रमण खचा २६,२२९,०००.०० ३,०३०,६७९.०० ३,०३०,६७९.०० १,७१६,९९७.२५ ४,७४७,६७६.२५ ०.०० ४,७४७,६७६.२५ २१,४८१,३२३.७५ 

22619 अन्य भ्रमण खचा ७,४००,०००.०० २,५३६,३२०.०० २,५३६,३२०.०० १,६२८,०००.०० ४,१६४,३२०.०० १,५००,०००.०० २,६६४,३२०.०० ३,२३५,६८०.०० 

22711 टवटवध खचा ३०,०३७,०००.०० ३,३३२,६४१.४० ३,३५७,३४३.४० २,११३,१३०.१६ ५,४७०,४७३.५६ १,०००,०००.०० ४,४७०,४७३.५६ २४,५६६,५२६.४४ 

27211 छात्रवखृ्त्त १,०००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० १,०००,०००.०० 

कुल जम्मा 
  

६६६,१५३,०००.०० १७४,७०७,२३४.८७ १७६,८४९,२१३.८७ ९८,७४६,६२६.११ २७५,५९५,८३९.९८ ४,८५०,०००.०० २७०,७४५,८३९.९८ ३९०,५५७,१६०.०२ 
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                                      अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

                                          कायाालय कोड नं.: २०६००३५०१ 

                                        खचाको फाटवारी 
                                          दोस्रो तै्रमार्सक अवर्धको  म. ले. प. फा. न. २१० 

                                    
   आर्थाक बषा:-    २०७९/८० 

      

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

   
खचा/टवत्तीय 

सङ्कते नं 

खचा/टवत्तीय सङ्कतेको 
नाम 

अख्न्तम बजेट 
दोस्रो तै्रमार्सक 

सम्मको र्नकासा 
गत तै्रमार्सक 

सम्मको खचा 
यस तै्रमार्सकको खचा 

यस तै्रमार्सक 

सम्मको खचा 
पशे्की 

पशे्की बाहेक खचा 
रकम 

बाुँकी बजेट 

३११२१ सवारी साधन 600000.00 ०.०० ०.०० ५९९,७००.०० ५९९,७००.०० ०.०० ५९९,७००.०० ३००.०० 

३११२२ मेख्शनरी तथा औजार ४९,५००,०००.०० ०.०० ७६८,०६१.०० १,१४८,१६४.७५ १,९१६,२२५.७५ ०.०० १,९१६,२२५.७५ ४७,५८३,७७४.२५ 

३११२३ फर्नाचर तथा टफक्चसा ५,०००,०००.०० ०.०० ०.०० १,५४८,३८२.५० १,५४८,३८२.५० ०.०० १,५४८,३८२.५० ३,४५१,६१७.५० 

३११६१ 

र्नर्मात भवनको 
संरचनात्मक सधुार 

खचा 
३,०००,०००.०० ०.०० ०.०० ९३,०००.०० ९३,०००.०० ०.०० ९३,०००.०० २,९०७,०००.०० 

कुल जम्मा ५८,१००,०००.०० ०.०० ७६८,०६१.०० ३,३८९,२४७.२५ ४,१५७,३०८.२५ ०.०० ४,१५७,३०८.२५ ५३,९४२,६९१.७५ 
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                                                       अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

                                                         कायाालय कोड नं.: २०६००३५०१ 

खचाको फाटवारी 
दोस्रो तै्रमार्सक अवर्धको म. ले. प. फा. न. २१० 

    आर्थाक बषा:-    २०७९/८० 

      बजेट उपशीषाक :   अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग[२०६००००१३] 

खचा/टवत्तीय 

सङ्कते नं 

खचा/टवत्तीय सङ्कतेको 
नाम 

अख्न्तम बजेट 

दोस्रो तै्रमार्सक 

सम्मको 
र्नकासा 

गत तै्रमार्सक 

सम्मको खचा 
यस तै्रमार्सकको 

खचा 
यस तै्रमार्सक 

सम्मको खचा 
पशे्की 

पशे्की बाहेक खचा 
रकम 

बाुँकी बजेट 

२१११२ 
पाररश्रर्मक 

पदार्धकारी 
४,८००,०००.०० ० १,८१३,६४४.०० ७३८,८९२.०० २,५५२,५३६.०० ० २,५५२,५३६.०० २,२४७,४६४.०० 

२११३२ महंगी भत्ता १००,०००.०० ० ४०,०००.०० २०,०००.०० ६०,०००.०० ० ६०,०००.०० ४०,०००.०० 

२११४२ 
पदार्धकारी अन्य 

सरु्बधा 
३००,०००.०० ० ३५,२००.०० १७,६००.०० ५२,८००.०० ० ५२,८००.०० २४७,२००.०० 

२११४९ पदार्धकारी अन्य भत्ता ४,०००,०००.०० ० ९९५,७९५.८१ ६७१,७२०.०० १,६६७,५१५.८१ ० १,६६७,५१५.८१ २,३३२,४८४.१९ 

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

कुल जम्मा १०,०००,०००.०० ० २,८८४,६३९.८१ १,४४८,२१२.०० ४,३३२,८५१.८१ ० ४,३३२,८५१.८१ ५,६६७,१४८.१९ 
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अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

अख्ततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग,टंगाल[२०६००३५०१] 

राजस्व सम्बन्धी तै्रमार्सक प्रर्तवेदन 

आ.व.२०७९/०८० दोश्रो तै्रमार्सक 

र्स.नं. राजस्व शीषाक अख्घपलो तै्रमार्सक यस तै्रमार्सकको जम्मा नगद दाख्खला हनु बाकंी भौचर 

१ १४२१२-सरकारी सम्पतीको टविीबाट प्राप्त रकम ५१००. १२९,२००.०० १३४,३००.००   

२ १४२१८-टवद्यतु सेवा शपुक १३,१८८.०० - १३,१८८.००   

३ १४२२१-न्याटयक दस्तूर १००. २० १२०.००   

४ १४२२९-अन्य प्रशासर्नक सेवा शपुक ११,०००.०० २६१,५५२ २७२,५५२.००   

५ १४३१२-प्रशासर्नक दण्ड,जररवाना र जफत १३,१५५,०००.०० २५०,०००.०० १३,४०४,०००.००   

६ १४५२९-अन्य राजस्व ० ० ०   

७ १५१११-बेरूज ु २०,०००.०० ०.०० २०,०००.००   

८ १५११२-र्नकासा टफताा ० ० ०   

९ ३२१२१-गत वषाको नगद मौज्दात ० ० ०   

जम्मा रकम १३,२०४,३८८.००  ६४०,७७२.०२ १३,८४५,१६०.०० 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 मौज्दात :  
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अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

धरौटी दोश्रो तै्रमार्सक अवर्धको टववरण 

आर्थिक बर्ि:-    २०७९/८० 

 

१ आम्दानी 
 यस तै्रमार्सकको शरुुको ३३,९५१,१४३.७५ 

 यो तै्रमार्सकमा प्राप्त ४७९३४१८।५८ 

 जम्मा ३८७४४५६२।३३ 

२ खचा  

 सदर स्याह  

 अन्य टफताा  

 टफताा २,५७६,९६४.६० 

 जम्मा २,५७६,९६४.६० 

३ शे्रस्ता अनसुार बाुँकी ३६१६७५९७।७३ 

 नगद ० 

 बैकमा ३६१६७५९७।७३ 

 जम्मा  

४ बैक अनसुार बाुँकी  

५ फरक रकम ०.०० 
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१३. तोटकए बमोख्जमको अन्य टववरण 

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

 आयोगको बख्त्तसौ वाटषाक प्रर्तवेदन, (आर्थाक वषा २०७८/७९) 

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

 स्माररका, २०७8 

 अख्ततयार इ-बलेुटटन (तै्रमार्सक) 

 भ्रष्टाचारसुँग सम्बख्न्धत महत्वपूणा नजीरहरुको सारसंक्षेप, २०७६ 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदार्धकारी एवं कमाचारीहरुको आचारसंटहता, २०७६ 

 भ्रष्टाचार र्नयन्त्रणका सम्बन्धमा भएका संबैधार्नक तथा काननुी ब्यवस्था,2078 

 नख्जर संग्रह (भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसरुमा आधाररत) , 2078 

१४. अख्घपलो आर्थाक वषामा सञ्चार्लत कायािमहरु 

 सामदुाटयक ख्शक्षा कायािम 

 अन्तटिा या कायािम 

 समन्वय बैठक 

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

 अनसुन्धानका लार्ग आधारभतू तार्लम 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, संगठन 
संरचना, आयोगका पदार्धकारीहरुको पररचय,  आयोग मातहतका कायाालयहरुको टववरण, ऐन कानून, 

प्रर्तवेदन, सूचना, प्रसे टवज्ञर्प्त तथा आयोगका टवर्भन्न प्रकाशनहरु सूचीकृत गररएको छ। यसका अलावा 
आयोगको वेवसाइटमा गएर अनलाइन माफा त उजरुी प्रटेषत गने व्यवस्थासमेत र्मलाइएको छ। 
आयोगको फेसबकु पेज www.facebook.com/NepalCIAA माफा त आयोगका प्रसेटवज्ञर्प्त 
सावाजर्नक गरी सूचना संप्रेषण गने व्यवस्था गररएको छ। 

 

http://www.facebook.com/NepalCIAA
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आयोगमा गुनासो/उजुरी गने माध्यमहरु 

हटलाइन नं.: १०७ (उजरुीको लागि)  

आयोिको वेबसाइट www.ciaa.gov.npमार्फ 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 प्राटवर्धक सहयोग र सम् ौतासम्वन्धी 
टववरण: 
नेपाल सरकारवाट टवर्नयोख्जत बाटषाक बजेट तथा कायािम अनसुार आयोग सञ्चालन हनुे गरेको छ। 
आयोगको आम्दानी, खचा तथा आर्थाक कारोवारसम्वन्धी अद्यावर्धक टववरण बदुाुँ नं. १२ मा प्रस्ततु 
गररएको छ। 

१७. आयोगले सञ्चालन गरेको कायािम र सो को प्रगर्त प्रर्तवेदन: 
आयोगले यस तै्रमार्सक अवर्धमा सम्पादन गरेका कायािम तथा प्रगर्त र्बबरण यसै बलेुटटनको 
सम्पाददत कायाहरुको खण्डको बदुा नं िमश : 2.1 देख्ख ७ सम्म प्रस्ततु गररएको छ। 

१८. सावाजर्नक र्नकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण 
गना तोटकएको समयावर्ध 

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

http://www.ciaa.gov.np/
mailto:ujuri@ciaa.gov.np
https://ciaa.gov.np/%E0%A5%AF%E0%A5%AE%E0%A5%AC%E0%A5%A9%E0%A5%A9%E0%A5%A9%E0%A5%A9%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%A7
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१९. आयोगमा परेका सूचना मागसम्वन्धी र्नवेदन र सो उपर सूचना ददएको टववरण: 
आयोगमा यस आर्थाक बषाको यस तै्रमार्सक अवर्धमा सूचना माग गरी ८७ वटा र्नवेदन परेको र 
उि र्नवेदन उपर कारबाही हुुँदा ७९ वटा र्नवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराइएको छ। उि 
र्नवेदनहरु मध्ये ७ वटा र्नवेदन ददने ब्यख्िहरु सूचनासंग सरोकार राख्न ेनदेख्खएकोले उि टवषयको 
सूचना उपलब्ध गराउन सटकएन। प्राप्त भएको १ वटा र्नवेदन मागसंग सम्बख्न्धत नभएकोले अन्य 
कायाालयमा लेखी पठाएको छ।  

 

२०. आयोगका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हनु ेभएको टववरण: 
आयोगका सूचनाहरु र्नयर्मत रुपमा आयोगकै वेबसाइटमा प्रकाशन हनुे गरेका छन।् घसु ररसवत र्लने 
ददने सम्वन्धी तथा आयोगका अन्य गर्तटवर्ध सख्म्मर्लत टवषय आयोगकै वेबसाईटमा प्रसे टवज्ञर्प्त माफा त 
प्रकाशन गने गररएको छ।  टवर्भन्न आमसञ्चार क्षेत्रहरुलाई सो वारेमा ईमेलबाट समेत अवगत गराउन े
गररएको छ। नेपाल टेर्लर्भजन माफा त “सशुासन सवाल” कायािम नेपाल टेर्लर्भजनबाट प्रत्येक 
मंगलवार साुँ  ७:२५ बजे प्रसारण हनुे गरेको  र सोको भोलीपपट टवहान पनु:प्रशारण  हुुँदै आएको 
छ। यस अर्तररि आयोगबाट सम्प्रषेण गना उपयिु हनु े सूचनाहरु टवर्भन्न सञ्चार माध्यमहरुमाफा त 
समाचार तथा लेख रचना वा समाचारको रुपमा प्रकाशन, प्रसारण हनुे गरेको छ।
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(सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को कायाान्वयको लार्ग प्रकाख्शत) 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट आर्थाक वषा २०७९/८० मा सम्पाददत कायाहरूको  

तै्रमार्सक टववरण (कार्ताक-पसु) 

१.उजरुी  र फर्छ्यौट  

यस आयोगमा आर्थाक वषा २०७९/८० को दोस्रो तै्रमार्सक (कार्ताक-पसु) अवर्धमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी २,२६५ वटा उजरुी 
परेका र अख्घपलो आ.व.बाट ख्जम्मेवारी सरर आएका ७,१६२ गरी जम्मा १५,१३७ उजरुी रहेका छन।्यस अवर्धमा 
२,११९ वटा उजरुी फर्छ्यौट भई ८,६८२ उजरुी फर्छ्यौट हनु बाुँकी रहेका छन।आयोगमा परेका उजरुी मध्ये आयोगले 
गरेको कारवाहीबाट यस तै्रमार्सक अवर्धमा २४३ वटा उजरुी टवस्ततृ अनसुन्धानमा गएको, 1,009 वटा उजरुी 
कारवाहीका लार्ग अन्य सम्बख्न्धत कायाालयमा पठाइएको, 495 वटा उजरुी सोसंग सम्बख्न्धत अन्य उजरुीमा गार्भएको र 
१,१८७ वटा उजरुी तामेलीमा पठाइएको छ।आयोगमा परेको उजरुी संतया, सो उपर आयोगले गरेको कारवाही एवं 
फर्छ्यौट हनु वाुँकी उजरुीको टववरण देहाय अनसुार रहेको छ :- 

१.१ आयोगमा रहेको कुल उजरुी, फर्छ्यौट तथा बाुँकी उजरुीहरुको टववरण 

टववरण उजरुी संतया 

फर्छ्यौंट 

जम्मा 
फर्छ्यौंट 

तै्रमार्सक 
अवर्धसम्म 
फर्छ्यौंट 
हनु बाुँकी 

टवस्ततृ 

अनसुन्धान 

आयोगबाट तामेली आवश्यक 
कारबाहीका 

लार्ग सम्बख्न्धत 
र्नकायमा लेखी 

पठाउन े

अन्य 
उजरुीमा 
गार्भएको तामेली 

स ुाव 
सटहत 
तामेली 

गत आ.व. को 
ख्जम्मेवारी सरेको 
उजरुी संतया 

7,162        

पटहलो तै्रमार्सकमा 
परेका उजरुी संतया  

5,710 201 1,040 36 1,654 590 4,336  

दोस्रो तै्रमार्सकमा 
परेका उजरुी संतया 

2,265 243 1,158 29 1,009 495 2,119  

हाल सम्मको जम्मा 
उजरुी संतया 

15,137 444 2,198 65 2,663 1,085 6,455 8,682 

 

१.२ कायाालयगत उजरुी र फर्छ्यौटको अवस्था 

आर्थाक वषा २०७९।0८० को दोस्रो तै्रमार्सक अवर्धसम्ममा टवर्भन्न माध्यमहरूबाट आयोगको केन्र तथा मातहत 
कायाालयहरूमा पना आएका तथा अख्घपलो आर्थाक वषाबाट ख्जम्मेवारी सरेका उजरुीहरू देहायको तार्लका तथा 
स्तम्भख्चत्रमा प्रस्ततु गररएको छ। सो अनसुार बढी उजरुीहरू 6,753 (55.58प्रर्तशत) आयोगको टंगालख्स्थत 
कायाालयमा रहेका छन।् मातहत कायाालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजरुीहरु आयोगको कायाालय, ईटहरीमा 1,537 
उजरुीहरु (37.80प्रर्तशत) रहेका छन।् सबैभन्दा कम उजरुीहरू आयोगको सम्पका  कायाालय, नेपालगञ्जमा 448 
उजरुीहरु (२५ प्रर्तशत) रहेका छन।् 
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कायाालय 

उजरुीको संतया 
कुल उजरुी 

संतया 

कुल फर्छ्यौट 
भएको उजरुी 

संतया 

फर्छ्यौट 

प्रर्तशत 

गत आ.व. को 
ख्जम्मेवारी सरेको 

उजरुी संतया 

चाल ुआ.व.को 
उजरुी संतया 

अ.द.ुअ.आ., टंगाल 2,791 3,962 6,753 3,753 55.58 

आयोगको कायाालय, इटहरी 944 593 1,537 581 37.80 

आयोगको कायाालय, बददाबास 915 542 1,457 487 33.42 

आयोगको कायाालय, हेटौंडा 468 582 1,050 305 29.05 

आयोगको कायाालय, पोखरा 412 428 840 273 32.50 

आयोगको कायाालय, बटुबल 196 450 646 264 40.87 

आयोगको कायाालय बटुबलको सम्पका  
कायाालय, नेपालगंज 

224 224 448 112 25.00 

आयोगको कायाालय, सखेुत 535 638 1,173 276 23.53 

आयोगको कायाालय, कञ् चनपरु 677 556 1,233 404 32.77 

जम्मा 7,162 7,975 15,137 6,455 42.64 
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कायाालयगत उजरुी र फर्छ्यौटको अवस्था स्तम्भख्चत्रमा 
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१.३ क्षते्रगत उजरुीको संतया 
उजरुीलाई क्षेत्रगत रुपमा हेदाा सबैभन्दा बढी उजरुी संघीय मार्मलामा (स्थानीय तहसमेत) ३४.५९%, र ख्शक्षा क्षेत्रको 

१४.१८% रहेका छन।् त्यस्तै, नक्कली शैख्क्षक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ६.९४%, भरू्मअन्तगात ६.६६%, गैरकानूनी सम्पख्त्त 

आजानतफा  ७.२३%, भौर्तक पूवााधार तथा यातायात अन्तगात ४.४५%, वन तथा वातावरणसम्बन्धी 4.0१%, ऊजाा, 
जलस्रोत तथा र्संचाई अन्तगात २.९६%, खानेपानी तथा शहरी टवकासको २.८९%, स्वास्थय तथा जनसंतया क्षेत्रको 

2.9९%, पयाटन, उद्योग तथा वाख्णज्यको 2.8०%, गहृ प्रशासनको 2.८५%, कृटष तथा पशपुन् क्षीको १.७६%, अथाको 

1.७८%, संचार तथा सूचना प्रटवर्धको 0.9७%  तथा अन्य क्षेत्रका 2.९४% उजरुीहरू रहेका छन।्उजरुीको क्षेत्रगत 
टववरण तथा फछयोटलाई र्नम्नानसुारको तार्लका तथा स्तम्भख्चत्रमा देखाइएको छ :- 
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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 
प्रर्तशत 

क्षते्रगत 
फछयौट 
प्रर्तशत 

1. संघीय मार्मला (स्थानीय 
तहसमेत)  

2,493 2,743 5,236 663 1,342 2,005 34.59 38.29 

2. ख्शक्षा (स्थानीय 
तहसमेत)  

८१३ १,३३४ 2,147 २१९ ७७१ 990 14.18 46.11 

3. भरू्म प्रशासन 555 453 1,008 171 219 390 6.66 38.69 

4. भौर्तक पूवााधार तथा 
यातायात 

३४० ३३४ 674 ९२ १७७ 269 4.45 39.91 

5. वन तथा वातावरण 277 330 607 95 152 247 4.01 40.69 

6. स्वास्थय तथा जनसंतया १६२ २९१ 453 ७१ १७३ 244 2.99 53.86 

7. ऊजाा, जलस्रोत तथा 
र्संचाइ 

२३३ २१५ 448 ८१ १११ 192 2.96 42.86 

8. खानेपानी तथा शहरी 
टवकास 

२६० १७७ 437 ५४ ७८ 132 2.89 30.21 

9. गहृ प्रशासन 59 372 431 34 332 366 2.85 84.92 

10. पयाटन, उद्योग तथा 
वाख्णज्य 

१७२ २५२ 424 ६२ १४९ 211 2.80 49.76 

11. अथा ९३ १७६ 269 ३५ १२६ 161 1.78 59.85 

12. कृटष तथा पशपुन् क्षी १५७ १०९ 266 ४३ ६३ 106 1.76 39.85 

13. संचार तथा सूचना 
प्रटवर्ध 

६७ ८० 147 २१ ५२ 73 0.97 49.66 

14. नक्कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र ९०२ १४८ 1,050 १३९ ५९ 198 6.94 18.86 

15. गैरकानूनी सम्पख्त्त 
आजान 

४६४ ६३१ 1,095 १८२ ३९५ 577 7.23 52.69 

16. अन्य क्षेत्र ११५ ३३० 445 ४१ २५३ 294 2.94 66.07 

जम्मा 7,162 7,975 15,137 2,003 4,452 6,455 100 42.64 
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क्षते्रगत आधारमा उजरुीको अवस्था स्तम्भख्चत्रमा 
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१.४ तीन तहका सरकारको प्रदेशगत उजरुीको अवस्था 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सरकारी तथा सावाजर्नक र्नकायहरूमा प्रदेशगत उजरुीको आधारमा 
टवश् लेषण गदाा प्रत्येक प्रदेशका स्थानीय तहमा बढी उजरुी परेको देख्खन्छ। त्यसपर्छ िमशः संघीय र प्रदेश 
सरकारका र्नकायहरूमा बढी उजरुी परेका छन।् समग्रमा सबैभन्दा बढी उजरुी स्थानीय सरकार र मातहतका 
र्नकाय टवरुद्ध परेका छन।् प्रदेशगत आधारमा हेदाा बढी उजरुी वाग्मती प्रदेशमा परेको देख्खन्छ।जसलाई 
र्नम्न तार्लकामा प्रस्ततु गररएको छ :- 

आर्थाक वषा २०७९/०८० को दोस्रो तै्रमार्सक अवर्धसम्ममा प्रदेशगत उजरुीको अवस्था 

ि.सं. प्रदेश संघ प्रदेश स्थानीय तह कुल जम्मा प्रर्तशत 

1 प्रदेश नं. १ 556 227 945 1,728 12.36 

2 मधेश प्रदेश 1,025 299 1,993 3,317 23.73 

3 बागमती प्रदेश 2,327 244 830 3,401 24.33 

4 गण्डकी प्रदेश 360 199 598 1,157 8.28 

5 लखु्म्बनी प्रदेश 476 224 885 1,585 11.34 

6 कणााली प्रदेश 221 293 817 1,331 9.52 

7 सदूुरपख्श् चम प्रदेश 223 415 822 1,460 10.44 

प्रदेशगत जम्मा 5,188 1,901 6,890 13,979 100 

प्रर्तशत 37.11 13.60 49.29 100  

अन्य(गैरकानूनी सम्पख्त्त, 

टवश् वटवद्यालय आदद) 
1,355   1,355  

कुल जम्मा 6,543 1,901 6,890 15,334  

 

प्रदेशगत उजरुीको  प्रवखृ्त्त 

प्रदेशगत उजरुीको प्रवरृ्त रेखाख्चत्रबाट :- 
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संघ प्रदेश स्थानीय तह 
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२ भ्रष्टाचार र्नयन्त्रणका सम्वन्धमा आयोगबाट भएको काया प्रगर्त 

२.१ भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण सम्बन्धी उपचारात्मक कायाको प्रगर्त टववरणः- 

क) दताा भएका आरोपपत्रहरुको संतया 
यस आर्थाक वषा २०७९/०८० को दोस्रो तै्रमार्सक अवर्धमा आयोगले कुल 33 वटा आरोपपत्रहरु टवशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यस तै्रमार्सकको कार्ताक मटहनामा ६, 
मंर्सर मटहनामा १३ र पसु मटहनामा 14 वटा आरोपपत्रहरु दायर भएका छन।् 

 यस तै्रमार्सक अवर्धमा दताा भएका आरोपपत्रहरुको टववरण :- 

र्स.नं. मदु्दाको टववरण  मदु्दा दताा संतया 

१ घसु/ररसवत  4 

२  ठु्ठा/ नक् कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र 2 

३ सावाजर्नक सम्पख्त्त हानी नोक्सानी 4 

४ ग्ररैकाननुी सम् पख्त्त आजान 3 

५ ग्ररैकाननुी लाभ हानी 16 

६ राजश् व चहुावट/टहनार्मना 2 

८ टवटवध 2 

जम्मा 33 

12%

6%

9%

12%
49%

6%
6% घुस  (ररसवत) 

 ुठा शैख्क्षक प्रमाण पत्र 

गरैकानूनी सम्पख्त्त आजान 

साव ाजर्नक सम्पख्त्तको हार्न नोक्सानी 

गरैकानूनी लाभ वा हार्न प ु याएको 

राजस्व चहुावट 

टवटवध 
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यस आर्थाक वषाको दोस्रो तै्रमार्सक अवर्धमा टवशेष अदालतमा दायर गररएका ३३ वटा आरोपपत्रमा 190 जना 
आरोपीलाई प्रर्तवादी बनाई टवगो  रु. ८४,१२,०९,८६६/३७ को माग दावी र्लइएको छ। मदु्दा दायर गररएका 
ब्यख्िहरुको पद/शे्रणी वा दजाा र्नम्नानसुार रहेको छ :- 

र्बशषे अदालतमा दायर गरेका मदु्दाहरुको र्बबरण 

ि.सं. पद/शे्रणी 

कारबाहीमा परेका व्यख्िको संतया 

जम्मा  कै 
प्रशासन 

प्राटवर्धक नपेाल 
प्रहरी 

ख्शक्षक 
ईख्न्ज. अन्य 

1 सहसख्चव,वा सो सरह २ ० ० ० ० २ 
 

२ उपसख्चव, सी.डी.ई वा सो सरह ४ १ २ ० ० ७ 
 

३ 

शाखा अर्धकृत, ईख्न्जर्नयर वा 
सो सरह 

२४ ९ ० ० २ ३५ 
 

४ लेखापाल ५ ० ० ० ० ५ 
 

५ 

ना.स,ु सब ई, क.अ. वा सो 
सरह 

११ १४ ४ १ १ ३१ 
 

६ खररदार, फोरमेन वा सो सरह ५ ० १ ० ० ६ 
 

7 जरु्नयर कमाचारी ० ० १ ० ० १  

8 कायाालय सहयोगी ० ० ० ० ० ० 
 

राष्ट्रसेवक कमाचारी जम्मा ५२ २४ ८ १ ३ ८८ 
 

9 र्नवााख्चत १०     १० 
 

१0 मनोर्नत पदार्धकारी ३९     ३९  

१1 लेखापढी व्यवसायी 0     0 
 

12 व्यबसायी 12     12 
 

१3 र्बचौर्लया 1     1  

14 अन्य 40     40 
 

अन्य व्यख्ि जम्मा 102     102  

कुल जम्मा 190   

जम्मा आरोपपत्र दायर संतया 33   
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दोस्रो तै्रमार्सक अवर्धमा दायर भएका आरोपपत्रको टवस्ततृ टववरण र्नम्नबमोख्जम उपलेख गररएको छ :- 

र्स.नं.  प्रर्तवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा र्नणाय नं. दताा र्मर्त टवगो 
१ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

गोपाल रसाईली अध्यक्ष महेन्रनगर नगर टवकास सर्मर्त,कञ्चनपरु। 
सरकारी सावाजर्नक 
सम्पख्त्तको गैरकानूनी रुपमा 
दताा भोग चलन गरेको 

३८२ ०७९.०७.०२ ८,५०,०००/- 

पपटु राना अध्यक्ष महेन्रनगर नगर टवकास सर्मर्त,कञ्चनपरु। ऐ ऐ ऐ ३७,९२,०००/- 

पषु्कल चौधरी अध्यक्ष महेन्रनगर नगर टवकास सर्मर्त,कञ्चनपरु। ऐ ऐ ऐ ३,७४,८८०/- 

चन्र प्रसाद चौधरी सदस्य सख्चव महेन्रनगर नगर टवकास सर्मर्त, कैलाली। ऐ ऐ ऐ ५१,४८७।5० 

पषु्पराज भट्ट ना.स.ु महेन्रनगर नगर टवकास सर्मर्त,कञ्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 63,22,000/- 

तलुादत्त जोशी अर्मन महेन्रनगर नगर टवकास सर्मर्त,कञ्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 46,42,000/- 

कृष्ण कुमार र्नरौला 
प्रमखु  मालपोत 
अर्धकृत 

मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ ८,५०,०००/- 

टवशन र्संह थापा मालपोत अर्धकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 46,81,75,350/- 

शंकर बहादरु टवष्ट मालपोत अर्धकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 16,80,000/- 

अशोक कुमार भण्डारी मालपोत अर्धकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 16,40,520/- 

दलख्जत भट्ट शाखा अर्धकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 21,11,000/- 

जय बहाद ुटवष्ट शाखा अर्धकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 14,32,436।75 

घनश्याम दत्त टवष्ट शाखा अर्धकृत मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 1,87,440/- 
गणेश बहादरु ऐर ना.स.ु मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 4,25,000/- 

नयन र्संह कुुँ वर ना.स.ु मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 10,50,000/- 

भीम र्संह रावल ना.स.ु मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 8,20,260/- 

नरेन्र बहादरु ऐर खररदार मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 4,25,000/- 

नमराज भट्ट खररदार मालपोत कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 2130876।5 

मोहन चन्द ठकुरी नापी अर्धकृत नापी कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 8,50,000/- 
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र्स.नं.  प्रर्तवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा र्नणाय नं. दताा र्मर्त टवगो 
  

  

  

  

  

  

  

  

पषु्पराज जोशी नापी अर्धकृत नापी कायाालय कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 16,92,000/- 

मदन दमाई   र्भमदत्त न.पा. वडा नं. ४ कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 37,46,880/- 

र्ललावती धामी   महेन्र न.पा. वडा नं. १८, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 8,50,000/- 

जय बहादरु कामी   र्भमदत्त न.पा. वडा नं. ४, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 8,50,000/- 

महेश टवष्ट   बेलडाडी न.पा. वडा नं. १, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 8,50,000/- 

नवराज ऐर   शकु्लाफाुँट न.पा. वडा नं. १, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 8,50,000/- 

जानकी चन्द   र्भमदत्त न.पा. वडा नं. १८, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 8,50,000/- 

महेश प्रशाद दाहाल   परुवास न.पा. वडा नं. ८, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 8,50,000/- 

बेलदेुवी कामी   महेन्र न.पा. वडा नं. ४, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 8,50,000/- 

अर्नता गपु्ता   र्भमदत्त न.पा. वडा नं. ४ कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 
 

फुन्नी कपाडी   र्भमदत्त न.पा. वडा नं. १५, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 
 

जानकी कुमारी हमाल   बेदकोट न.पा. वडा नं. ९, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 
 

पदमा देवी ओ ा   र्भमदत्त न.पा. वडा नं. ४, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 
 

मान बहादरु थापा   बेदकोट न.पा. वडा नं. ३, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 
 

गमुा देवी पन्त   र्भमदत्त न.पा. वडा नं. १८ कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 
 

लक्ष्मी देवी बडवुाल   बेदकोट न.पा. वडा नं. १०, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 
 

र्गता देवी र्संह   र्भमदत्त न.पा. वडा नं. ६, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 
 

लक्ष्मी टवष्ट   बेदकोट न.पा. वडा नं. ७, कन्चनपरु। ऐ ऐ ऐ 
 

२ नारायण प्रसाद पौडेल सञ् चालक 
धौलार्गरी टहमाल पोर्लक्लीर्नक, 

बसनु्धरा,काठमाण्डौ। 

गलत प्रर्तवेदन ददई भ्रष्टाचार 
गरेको । 

३९२ 079.07.17 
 

३ 

  

ख्शवराज उपाध्याय 
र्न.कायाकारी 
अर्धकृत 

समुाा गाउुँकायापार्लकाको कायाालय, ब ाङ। गैरकानूनी सम्पत्त आजान ४२४ 079.07.22 1,10,67,738।17 

जयादेवी उपाध्याय   जयपथृवी पा. वडा नं. ४, ब ाङ। ऐ ऐ ऐ 
 

४ टहरा केवट (रावल) अध्यक्ष ओसर्तया गा.पा.-६ रुपन्देही। सावाजर्नक सम्पख्त्तको हानी 384 079.07.24 20,75,000/- 
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र्स.नं.  प्रर्तवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा र्नणाय नं. दताा र्मर्त टवगो 
  

  

  

  

  

  

नोक्सानी 

राज ुनेपाल 
प्रशासकीय 
अर्धकृत 

ओसर्तया गा.पा.रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 20,75,000/- 

रटवलाल पाण्डे लेखापाल ओसर्तया गा.पा. रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 20,75,000/- 

सवुोधराज भट्टराई कृटष शाखा  प्रमखु ओसर्तया गा.पा.-३ रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 20,75,000/- 

उमेश केवट अध्यक्ष 
व्यवसायीक माछा ब्नक सञ् चालक सर्मर्त 
ओमसर्तया गा.टव.स.-६ रुपन्देही। 

ऐ ऐ ऐ 20,75,000/- 

नरेन्र प्रसाद चौधरी सख्चव 
व्यवसायीक माछा ब्नक सञ् चालक सर्मर्त 
ओमसर्तया गा.टव.स.-६ रुपन्देही। 

ऐ ऐ ऐ 20,75,000/- 

दगुाावती केवट सदस्य सख्चव 
व्यवसायीक माछा ब्नक सञ् चालक सर्मर्त 
ओमसर्तया गा.टव.स.-६ रुपन्देही। 

ऐ ऐ ऐ 20,75,000/- 

५ कमलेश र्ड.सी. सहायक र्डन मध्य मख्श् चममाञ्चल टव.टव. सखेुत। परीक्षाको पररणाम फेरबदल  383 079.07.28 
 

  डा.टवनय कुमार दास सह-प्राध्यापक  मध्य मख्श् चममाञ्चल टव.टव. सखेुत। ऐ ऐ ऐ 
 

६ होमनाथ खर्तवडा कायाालय सहयोगी मालपोत कायाालय, डपलीबजार, काठमाण्डौ। घसु/ररसवत 435 079.07.24 2,66,000/- 

७ 

  

  

  

  

  

होमेन्र गरुमैता 
वाली संरक्षक 
अर्धकृत 

ख्जपला कृटष टवकास ब. बारा। सरकारी रकम टहनार्मना 479 079.08.06 6,25,552।09 

अवधेष नन्दन वमाा लेखा अर्धकृत ख्जपला कृटष टवकास ब. बारा। ऐ ऐ ऐ 6,25,552।09 

राम दयाल ठाकुर 
मरु्महार 

योजना अर्धकृत ख्जपला कृटष टवकास ब. बारा। ऐ ऐ ऐ 6,25,552।09 

सरेुन्र कुमार र्संह सदस्य  
कृटष उपज बजार सेड र्न.उ.स. टपपरपानी, 
बारा। 

ऐ ऐ ऐ 6,25,552।09 

प्रमोद प्रसाद यादव सदस्य  
कृटष उपज बजार सेड र्न.उ.स. टपपरपानी, 
बारा। 

ऐ ऐ ऐ 6,25,552।09 

टवनय कुमार र्संह सदस्य  
कृटष उपज बजार सेड र्न.उ.स. टपपरपानी, 
बारा। 

ऐ ऐ ऐ 6,25,552।09 
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र्स.नं.  प्रर्तवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा र्नणाय नं. दताा र्मर्त टवगो 

८ 

  

  

  

  

  

  

  

परशरुाम अर्धकारी उप-सख्चव मालपोत कायाालय. र्डख्पलबजार, काठमाण्डौ। 
नेपाल सरकारको नाममा 
कायम भएको बाटो। 

436 079.08.06 21,30,381।4० 

र्सताराम पोखरेल मालपोत अर्धकृत मालपोत का. र्डख्पलबजार, काठमाण्डौ। ऐ ऐ ऐ 21,30,381।4 

तारा प्रसाद जोशी ना.स.ु मालपोत कायाालय. र्डख्पलबजार, काठमाण्डौ। ऐ ऐ ऐ 21,30,381।4 

प्रसाराम भषुाल ना.स.ु मालपोत कायाालय. र्डख्पलबजार, काठमाण्डौ। ऐ ऐ ऐ 21,30,381।4 

भिरत्न तलुाधर   का.म.न.पा. वडा नं. १०, काठमाडौं। ऐ ऐ ऐ 21,30,381।4 

शशी तलुाधर   का.म.न.पा. वडा नं. ११ काठमाडौं। ऐ ऐ ऐ 10,65,190।7 

रान ुतलुाधर   का.म.न.पा. वडा नं. १२, काठमाडौं। ऐ ऐ ऐ 
 

ददव्य तलुाधर   का.म.न.पा. वडा नं. १३, काठमाडौं। ऐ ऐ ऐ 
 

९ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

माधव टविम ख्ज.सी.. 
सदस्य 

(प्रधानध्यापक) 
र्त्रभवुन जन मा टव. सपयान। 

टवद्यालय भवन र्नमााणमा 
लगत 

452 2079.08.07 87,03,312।78 

ई. तफुान ख्ज जङ्ग 
के.सी. 

ईख्न्जर्नयर शारदा न.पा.-४ सपयान। इख्स्टमेट टवपररत गैर कानूनी ऐ ऐ 87,03,312।78 

सरस्वती थापा सव-ईख्न्जर्नयर शारदा न.पा. सपयान। 
लाभ वा हानी प ु याउने 
वदर्नयतले काया 

ऐ ऐ 87,03,312।78 

केशव र्संह शे्रष्ठ वडाध्यक्ष शारदा न.पा. वडा नं. २ सपयान। गरी भ्रष्टाचार गरेको। ऐ ऐ 87,03,312।78 

नवराज शमाा अध्यक्ष 
टवद्यालय व्य. सर्मर्त (र्त्रभवुन जन.मा.टव.) 
सपयान। 

ऐ ऐ ऐ 87,03,312।78 

ररमलाल भण्डारी सदस्य 
टवद्यालय व्य. सर्मर्त (र्त्रभवुन जन.मा.टव.) 
सपयान। 

ऐ ऐ ऐ 87,03,312।78 

१० 

डा. तपेन्र बहादरु शाह प्रमखु कृटष ज्ञान केन्र जमु्ला। 
गैर कानूनी लाभ तथा 
हानीप ु याई भ्रष्टाचार गरेको। 

425 2079.08.08 2,11,316।26 

महेश बढुाथापा सब-इख्न्जर्नयर कृटष ज्ञान केन्र, जमु्ला। ऐ ऐ ऐ 2,11,316।26 

बाुँच बहादरु सेजवुाल अध्यक्ष 
गैराडयलुा कृटष र्सचाई र्नमााण उपभोिा 
सर्मर्त,मगु।ु 

ऐ ऐ ऐ 2,11,316।26 
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माया के.सी. भाम सख्चव 
गैराडयलुा कृटष र्सचाई र्नमााण उपभोिा 
सर्मर्त,मगु।ु 

ऐ ऐ ऐ 2,11,316।26 

र्बजकन्या भाम कोषाध्यक्ष 
गैराडयलुा कृटष र्सचाई र्नमााण उपभोिा 
सर्मर्त,मगु।ु 

ऐ ऐ ऐ 2,11,316।26 

११ 

  

  

  

मदन मोहन  ा र्स.र्ड.ई. 
नारायणी र्संचाई व्यवस्थापन र्डर्भजन नं. ५ 

वीरगंज, पसाा। 

नहर ममातमा  ठु्ठा टवल पेश 
गरी भिुानी र्लई ददई 
भ्रष्टाचार गरेको। 

484 2079.08.12 5,61,950/- 

मरुारी प्रसाद आचाया लेखा अर्धकृत 
नारायणी र्संचाई व्यवस्थापन र्डर्भजन नं. ५ 

वीरगंज, पसाा। 
ऐ ऐ ऐ 5,61,950/- 

कुसमु देवी कलवार अध्यक्ष 
नारायणी र्संचाई जल उपभोिा संस्था ब्लक नं. 
२, पसाा। 

ऐ ऐ ऐ 5,61,950/- 

राज टकशोर प्रसाद कोषाध्यक्ष 
नारायणी र्संचाई जल उपभोिा संस्था ब्लक नं. 
२, पसाा। 

ऐ ऐ ऐ 5,61,950/- 

१२ 

  

  

  

  

  

पंचलाल बढुा 
र्न. कायाालय 
प्रमखु 

कृटष टवकास कायाालय. मगु।ु 

 ठु्ठा नापजाुँच प्रर्तवेदनका 
आधारमा बढी भिुानी ददई 
भ्रष्टाचार गरेको। 

482 079.08.12 8,09,359।2 

राजेन्र शाही सब-इख्न्जर्नयर कृटष टवकास कायाालय. मगु।ु ऐ ऐ ऐ 8,09,359।2 

जय बहादरु मपल अध्यक्ष 
परेय र्सचाई कुलो र्नमााण उपभोिा सर्मर्त, 

मगु।ु 
ऐ ऐ ऐ 8,09,359।2 

चेतना शाही कोषाध्यक्ष 
परेय र्सचाई कुलो र्नमााण उपभोिा सर्मर्त, 

मगु।ु 
ऐ ऐ ऐ 8,09,359।2 

शान्ती शाही (मपल) सख्चव 
परेय र्सचाई कुलो र्नमााण उपभोिा सर्मर्त, 

मगु।ु 
ऐ ऐ ऐ 8,09,359।2 

तप बहादरु मपल सदस्य 
परेय र्सचाई कुलो र्नमााण उपभोिा सर्मर्त, 

मगु।ु 
ऐ ऐ ऐ 8,09,359।2 
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१३ 

  

  

  

  

  

टवनोद पनु इख्न्जर्नयर पवुााधार टवकास कायाालय. सपयान। 

सडक र्नमााण कायामा गलत 
प्रर्तवेदन दायर गरी गैर 
कानूनी लाभ हानी गरेको 
भने्न समेत। 

485 079.08.13 7,14,041।09 

कुमार बोहरा सब-इख्न्जर्नयर पवुााधार टवकास कायाालय. सपयान। ऐ ऐ ऐ 7,14,041।09 

प्रकाश शाही सब-इख्न्जर्नयर पवुााधार टवकास कायाालय. सपयान। ऐ ऐ ऐ 7,14,041।09 

कुल बहादरु बढुा सख्चव 
सनु्दरडाुँडाुँ थाङ्ठोखोला र्नमााण उपभोिा 
सर्मर्त,सपयान। 

ऐ ऐ ऐ 7,14,041।09 

मानदेव कुवर सख्चव 
सनु्दरडाुँडाुँ थाङ्ठोखोला र्नमााण उपभोिा 
सर्मर्त,सपयान। 

ऐ ऐ ऐ 7,14,041।09 

नन्द कुमारी कुवर कोषाध्यक्ष 
सनु्दरडाुँडाुँ थाङ्ठोखोला र्नमााण उपभोिा 
सर्मर्त,सपयान। 

ऐ ऐ ऐ 7,14,041।09 

१४ 

  

  

  

  

राजेन्र प्रसाद पाण्डेय ख्जपला आयिु  
काठमाण्डौ उपत्यका टवकास प्रार्धकरण ख्जपला 
आयिु कायाालय. भिपरु। 

सम् ौताको स्वीकृत लागत 
अनमुान तथा शता टवपरीत 
बाटो र्नमााण। 

473 079.08.14 43,22,155।66 

सन्तोष कुमार यादव इख्न्जर्नयर 
शहरी र्नमााण तथा भवन र्नमााण टवभाग, 

र्सहदरबार,काठमाण्डौ। 
ऐ ऐ ऐ 43,22,155।66 

नारायण ओली इख्न्जर्नयर शहरी र्नमााण तथा भवन कायाालय, दाङ। ऐ ऐ ऐ 43,22,155।66 

मन बहादरु खत्री अध्यक्ष 
ररखेवगर गैरीकोरी बाघमारे मोटरबाटो र्नमााण 
उपभोिा सर्मर्त,सपयान। 

ऐ ऐ ऐ 43,22,155।66 

लाल ब. के.सी. सख्चव 
ररखेवगर गैरीकोरी बाघमारे मोटरबाटो र्नमााण 
उपभोिा सर्मर्त,सपयान। 

ऐ ऐ ऐ 43,22,155।66 

शोभा कुमारी खत्री कोषाध्यक्ष 
ररखेवगर गैरीकोरी बाघमारे मोटरबाटो र्नमााण 
उपभोिा सर्मर्त,सपयान। 

ऐ ऐ ऐ 43,22,155।66 

१५ टपताम्बर सारु र्न. प्रशासकीय छायाुँनाथ रारा न.पा. मगु।ु गैर कानूनी हानी प ु याउने 408 079.08.12 1,61,000/- 
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अर्धकृत बदर्नयतले कृटषजन्य 

खररदमा भ्रष्टाचार गरेको। 

लोकेन्र रावत लेखा अर्धकृत छायाुँनाथ रारा न.पा.मगु।ु ऐ ऐ ऐ 1,61,000/- 
उमाकान्त भण्डारी प्रटवर्धक सहायक छायाुँनाथ रारा न.पा. मगु।ु ऐ ऐ ऐ 2,23,100/- 

१६ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

टविम यादव अध्यक्ष चिघहा गा.पा.-२,सलााही। 
गैर कानूनी लाभ हानी र्लने 
ददने गरी भ्रष्टाचार गरेको। 

497 079.08.16 3,41,544।13 

मकेुश कुमार पाठक 

र्न.प्रमखु 
प्रशासकीय 
अर्धकृत 

चिघहा गा.पा.को कायाालय.सलााही। ऐ ऐ ऐ 3,41,544।13 

अजय यादव ईख्जर्नयर चिघहा गा.पा.को कायाालय.सलााही। ऐ ऐ ऐ 3,41,544।13 

ख्जतेन्र यादव सब-इख्न्जर्नयर चिघहा गा.पा.को कायाालय.सलााही। ऐ ऐ ऐ 3,41,544।13 

ख्शव शंकर प्रसाद 
कुसवाह 

लेखापाल चिघहा गा.पा.को कायाालय.सलााही। ऐ ऐ ऐ 3,41,544।13 

अब्दलु अहद कवारी वडा अध्यक्ष चिघहा गा.पा.को वडा नं. ४.सलााही। ऐ ऐ ऐ 3,41,544।13 

शेख मो. ईरफान अर्ल अध्यक्ष पदक्क नाला र्नमााण उपभोिा सर्मर्त.सलााही। ऐ ऐ ऐ 3,41,544।13 

हजरा खातनु कोषाध्यक्ष पदक्क नाला र्नमााण उपभोिा सर्मर्त.सलााही। ऐ ऐ ऐ 3,41,544।13 

मो. इरफान सख्चव पदक्क नाला र्नमााण उपभोिा सर्मर्त.सलााही। ऐ ऐ ऐ 341544।13 

टवजय कुमार चौधरी 
कायापार्लका 
सदस्य 

चिघहा गा.पा. सलााही। ऐ ऐ ऐ 3,41,544।13 

टवनोद साह 
कायापार्लका 
सदस्य 

चिघहा गा.पा. सलााही। ऐ ऐ ऐ 3,41,544।13 

१७ राम यकवाल यादव   रुपनी गा.पा. वडा नं.-१, सप्तरी।  ठुा एवम नक्कली प्रमाणपत्र  523 079.08.17 
 

१८ मधरुा चौधरी ख्शक्षक खत्याडी मा.टव., डोटी।  ठुा एवम नक्कली प्रमाणपत्र  483 2079.08.18 
 

१९ 

  
नवराज सत्याल इख्न्जर्नयर 

खानेपानी तथा सरसफाई र्डर्भजन नं.-४, 

मन्थली, रामेछाप। 
घसु/ररसवत 552 2079.08.26 28,00,000/- 
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बखत बहादरु थापा लम्बर 
खानेपानी तथा सरसफाई र्डर्भजन नं.-४, 

मन्थली, रामेछाप। 
ऐ ऐ ऐ 28,00,000/- 

२० 

  

  

  

  

  

  

सलाम र्सं तामाङ अध्यक्ष तेमाल गा.पा. काभ्रपेलाञ्चोक। 

नदीजन्य पदाथा उत्खनन ्
तथा संकलन कायामा राजस्व 
चहुावट गरी भ्रष्टचार गरेको 
। 

556 2079.09.03 1,54,04,397।08 

शर्माला लार्मछान े शाखा अर्धकृत 
राटष्ट्रय प्राकृर्तक स्रोत तथा टवत्त 
आयोग,र्सहदरवार, काठमाण्डौ। 

ऐ ऐ ऐ 1,54,04,397।08 

रामचन्र प्रसाद प्रधानाङ्ग सञ् चालक दवुाकोट कन्स्रक् सन प्रा.र्ल.भिपरु। ऐ ऐ ऐ 2,58,90,503।66 

बेद नारायण दंगाल सञ् चालक 
सार्लनदी कन्स्रक् सन एण्ड सलायसा 
प्रा.र्ल.काठमाण्डौ। 

ऐ ऐ ऐ 1,50,66,666।66 

अर्नस बल सञ् चालक 
ए.एण्ड र्ड.टव. कन्स्रक् सन प्रा.र्ल. 
काभ्रपेलाञ्चोक। 

ऐ ऐ ऐ 1,04,47,226।66 

र्बज कुमार दोङ्ग 
आर्धकारीक 
प्रर्तर्नर्ध 

ए.एण्ड र्ड.टव. कन्स्रक् सन प्रा.र्ल. 
काभ्रपेलाञ्चोक। 

ऐ ऐ ऐ 1,04,47,226।66 

सत्यमान लामा 
आर्धकारीक 
प्रर्तर्नर्ध 

सार्लनदी कन्स्रक् सन एण्ड सलायसा 
प्रा.र्ल.काठमाण्डौ। 

ऐ ऐ ऐ 4,09,57,170।42 

२१ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ठाकुर प्रसाद गरुाा सवेक्षक नापी कायाालय, भैरहवा रुपन्देही। 

सरकारी सावाजर्नक कुलोको 
जग्गा घसुाई सावाजर्नक 
सम्पख्त्तको हानी नोक्सानी 
गरेको । 

577 2079.09.05 1,06,52,055/- 

टवन्देश् वर यादव नापी अर्धकृत नापी कायाालय,धनषुा। ऐ ऐ ऐ 1,06,52,055/- 

ध्रवुराज मरार्सनी नापी अर्धकृत नापी कायाालय, भैरहवा,रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 1,06,52,055/- 

कृष्ण प्रसाद पोखरेल   सैनामैना न.पा. वडा नं. ६ रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 1,06,52,055/- 
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दयार्नधी न्यौपान े   सैनामैना न.पा. वडा नं. ५ रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 
 

कमल पन्थी   सैनामैना न.पा. वडा नं. ९ रुपन्देही ऐ ऐ ऐ 
 

पावाता अर्धकारी पौडेल   सैनामैना न.पा. वडा नं. ८ रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 
 

ख्खमा खनाल   सैनामैना न.पा. वडा नं. ९ रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 
 

ऋटषराम टवश् वकमाा   सैनामैना न.पा. वडा नं. ९ रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 
 

र्सता ख्घर्मरे   तम्घास रेसङु्गा न.पा. वडा नं. ११ गपुमी। ऐ ऐ ऐ 
 

सार्बत्री देवी पोखरेल   सैनामैना न.पा. वडा नं. ६ रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 
 

पावाती ख्घर्मरे   सैनामैना न.पा. वडा नं. ६ रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 
 

र्तला देवी पौडेल   सैनामैना न.पा. वडा नं. ७ रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 
 

र्डल माया पनु   गलकोट न.पा. वडा नं. १ वाग्लङु्ग। ऐ ऐ ऐ 
 

२२ देवकी लाल चौधरी प्र.ना.नी. सीमा प्रहरी चौकी लग्मा जटही, धनषुा। घसु/ररसवत 557 2079.09.03 9,000/- 

२३ 

  

  

मोहन प्रसाद आचाया वडा सख्चव 
ददिेल रुपाकोट म वुागढी न.पा. वडा नं. 
४,खोटाङ्ग। 

सावाजर्नक सम्पख्त्त हानी 
नोक्सानी 

580 2079.09.11 55,200/- 

२४ ददपक राज देवकोटा ना.स.ु लख्म्कचहुान न.पा. कैलाली। 

घसु/ररसवत र्लई नक्कली 
टवल भपााइ बनाई भ्रष्टाचार 
गरेको । 

593 2079.09.12 1,७7,६००/- 

२५ 

  

  

  

  

  

  

नेत्र प्रसाद ख्घर्मरे 
प्रमखु प्रशासकीय 
अर्धकृत 

तारकेश् वर न.पा. काठमाडौं। 
राजस्व चहुावट गरी भ्रष्टाचार 
गरेको।  

590 2079.09.13 ३५,२००/- 

मोहम्मद नरुुल हसेुन खाुँ इख्न्जर्नयर सडक पवुााधार कायाालय, कटपलवस्त।ु ऐ ऐ ऐ 43,70,000/- 

कमलेस प्रसाद वमाा 
(कोहार) 

प्रोपाइटर ए.आर.के. र्नमााण सेवा,रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 43,70,000/- 

अशोक कुमार दवेु प्रोपाइटर दवेु ख्ज.र्नमााण सेवा,रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 43,70,000/- 

जय प्रकाश लाल  
श्रीवास्तव 

प्रोपाइटर नटवन नमााण सेवा,रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 43,70,000/- 
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र्स.नं.  प्रर्तवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा र्नणाय नं. दताा र्मर्त टवगो 
र्नरज ख्श्रवास्तव   लखु्म्वनी साुँस्कृर्तक न.पा. वडा नं. ४,रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 43,70,000/- 

संददप र्तवारी भन् न ेसंददप 
कुमार र्त्रपाठी 

  कोटहीमाई गा.पा. वडा नं. १,रुपन्देही। ऐ ऐ ऐ 43,70,000/- 

२६ 

  

  

  

  

  

श्याम टकशोर राय 
वररष्ठ कटवराज 
र्नररक्षक 

कटवलासी न.पा.सलााही। गैरकानूनी लाभ वा हानी 579 2079.09.14 97,840।40 

राम टवनय प्रसाद यादव इख्न्जर्नयर कटवलासी न.पा. सलााही। ऐ ऐ ऐ 97,840।40 

उमेश कुमार दास सव-ईख्न्जर्नयर कटवलासी न.पा. सलााही। ऐ ऐ ऐ 97,840।40 

राम भरोसी मण्डल 
धानकु 

अध्यक्ष 
राम मख्न्दर र्नमााण काया उपभोिा सर्मर्त 
सलााही। 

ऐ ऐ ऐ 97,840।40 

रीना कुमारी कोषाध्यक्ष 
राम मख्न्दर र्नमााण काया उपभोिा सर्मर्त 
सलााही। 

ऐ ऐ ऐ 97,840।40 

बालमेश् वर साह कलवार सख्चव 
राम मख्न्दर र्नमााण काया उपभोिा सर्मर्त 
सलााही। 

ऐ ऐ ऐ 97,840।40 

२७ 

  

  

  

ज्ञानेन्र चौधरी वातावरण अर्धकृत दमक न.पा.,  ापा। 

सावाजर्नक सम्पख्त्तको 
टहनार्मना गरी भ्रष्टाचार 
गरेको ।  

585 2079.09.14 3,44,11,288।25 

र्बबेक काकी अ.सव-इख्न्जर्नयर र्मक्लाजङु्ग गा.पा. मोरङ। ऐ ऐ ऐ 3,44,11,288।25 

र्नशमा काकी ठेकेदार प्रर्तर्नर्ध मावा खोला योजना,मोरङ। ऐ ऐ ऐ 3,44,11,288।25 

पशपुती उप्रतेी   तारकेश् वर न.पा. वडा नं. ६ काठमाडौं। ऐ ऐ ऐ 3,44,11,288।25 

28 
 

 

 

हरर बहादरु खत्री प्रमखु प्र.अ. 
कार्लमाटी गाुँउ कायापार्लकाको कायाालय, 
सपयान। 

गैर कानूनी लाध हानी 
र्लनदुदन ुगरी भ्रष्टाचार 
गरेको।  

६२२ २०७९/०९/१४ 5६,५३९/८५ 

सार्सलता र्ड.सी. उपाध्यक्ष 
कार्लमाटी गाुँउ कायापार्लकाको कायाालय, 
सपयान। 

ऐ ऐ ऐ  

टेक ब. के.सी. इख्न्जर्नयर कार्लमाटी गाुँउ कायापार्लकाको कायाालय, ऐ ऐ ऐ  
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र्स.नं.  प्रर्तवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा र्नणाय नं. दताा र्मर्त टवगो 
सपयान। 

जयराम घर्ता योजना शाखा प्रमखु 
कार्लमाटी गाुँउ कायापार्लकाको कायाालय, 
सपयान। 

ऐ ऐ ऐ  

सवुाश बढुाथोकी रोजगार संयोजक 
कार्लमाटी गाुँउ कायापार्लकाको कायाालय, 
सपयान। 

ऐ ऐ ऐ  

ददपेन्र बहादरु शाही सब-इख्न्जर्नयर 
कार्लमाटी गाुँउ कायापार्लकाको कायाालय, 
सपयान। 

ऐ ऐ ऐ  

नैन र्संह राना वडा अध्यक्ष वडा नं.-7 कार्लमाटी गा.पा., सपयान। ऐ ऐ ऐ  

गणेश बढुा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रोजगार उपभोिा सर्मर्त, सपयान। ऐ ऐ ऐ  

कृष्ण साटका  सख्चव प्रधानमन्त्री रोजगार उपभोिा सर्मर्त,सपयान। ऐ ऐ ऐ  

र्गता कुमारी बोहरा कोषाध्याक्ष प्रधानमन्त्री रोजगार उपभोिा सर्मर्त, सपयान। ऐ ऐ ऐ  

29 

बालटवर ठाकुर प्रमखु प्र.अ. सबैला नगर कायापार्लकाको कायाालय, धनषुा। 

सडक र्नमााण  ठु्ठा टवल 
भरपाई बनाई भिुानी समेत 
ददई र्लई भ्रष्टाचार गरेको ।  

 

६१९ २०७९/०९/२६ १,०३,१९०/२ 

रख्न्जत कुमार यादव इख्न्जर्नयर सबैला नगर कायापार्लकाको कायाालय, धनषुा। ऐ ऐ ऐ १,०३,१९०/२ 
रख्न्जत कुमार यादव सव-इख्न्जर्नयर सबैला नगर कायापार्लकाको कायाालय, धनषुा। ऐ ऐ ऐ  

देवेन्र प्रसाद यादव वडा ध्याक्ष सबैला न.पा.-5, धनषुा। ऐ ऐ ऐ  

परुुषोतम दास यादव प्रोपाइटर राहलु र्नमााण सेवा, जनकपरु। ऐ ऐ ऐ १,०३,१९०/२ 
पलवी ठाकुर   जलेश् वर-10, महोतरी। ऐ ऐ ऐ १,०३,१९०/२ 
रौर्नत कुमार   जलेश् वर-10, महोतरी। ऐ ऐ ऐ  

30 
बालटवर ठाकुर 

प्रमखु प्रशासटकय 
अर्धकृत 

बलवा नगर कायापार्लकाको कायाालय, 
महोतरी। 

भवन, र्नमााण  ठु्ठा वील 
भरपाई बनाई भिुनी समेत 
र्लए ददएको । 

६१८ २०७९/०९/२६ 
 

१,०८,९५३/२२ 

टहरालाल कुमार मण्डल सब-इख्न्जर्नयर बलवा नगर कायापार्लकाको कायाालय, ऐ ऐ ऐ १,०८,९५३/२२ 
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र्स.नं.  प्रर्तवादीको नाम थर पद कायाालय मदु्दा र्नणाय नं. दताा र्मर्त टवगो 
महोतरी। 

ख्जत कुमार यादव सब-इख्न्जर्नयर 
बलवा नगर कायापार्लकाको कायाालय, 
महोतरी। 

ऐ ऐ ऐ  

राम सागर कपडी सडुी अध्यक्ष 
टप.र्स.र्स. र मसुर्लम सामदुायीक भवन र्नमााण 
अनगुमन सर्मर्त, मटहत्तरी। 

ऐ ऐ ऐ १,०८,९५३/२२ 

रामजी साह ुसडुी अध्यक्ष 
टप.र्स.र्स. र मसुर्लम सामदुायीक भवन र्नमााण 
अनगुमन सर्मर्त, मटहत्तरी। 

ऐ ऐ ऐ १,०८,९५३/२२ 

अशोक कुमार पंख्जयार कोषाध्यक्ष 
टप.र्स.र्स. र मसुर्लम सामदुायीक भवन र्नमााण 
अनगुमन सर्मर्त, मटहत्तरी। 

ऐ ऐ ऐ  

नजबलु खातनु सख्चव 
टप.र्स.र्स. र मसुर्लम सामदुायीक भवन र्नमााण 
अनगुमन सर्मर्त, मटहत्तरी। 

ऐ ऐ ऐ  

पलबी ठाकुर   जलेश् वर-10, महोतरी। ऐ ऐ ऐ  

रौर्नत ठाकुर   जलेश् वर-10,महोतरी। ऐ ऐ ऐ  

31 गणेश प्रसाद पोखरेल शाखा अर्धकृत राटष्ट्रय भमुी आयोग, ताहाचल, काठमाण्डौ। गैरकानूनी सम्पख्त्त आजान ६६० २०७९/०९/२६ १,०६,३३,३३९/९२ 
32 संजय प्रसाद यादव   कार्लकामाई गा.पा. वडा नं.-4, पसाा। घसु/ररसवत ४९८ २०७९/०९/२९ ११,०००/०० 

33 

रमेश बहादरु दाहाल कायाालय प्रमखु ख्शक्षा टवकास तथा समन्वय इकाई, सनुसरी। 
गैरकानूनी लाभ वा हानी 
प ु याउने वदर्नयतले काम 
गरी भ्रष्टाचार गरेको 

५९१ २०७९/०९/२२ १,८६,७६५/९६ 

र्नरज कुमार  ा सव-इख्न्जर्नयर ख्शक्षा टवकास तथा समन्वय इकाई, सनुसरी। ऐ ऐ ऐ  

राम टवलास यादव पूवा प्रधानध्यापक श्री माध्यार्मक टव. वजुा-6, ख्चमडी, सप्तरी। ऐ ऐ ऐ  

    जम्मा 
 

  ८४,१२,०९,८६६/३७ 
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ख)घसु/ररसवत कारबाही 
आयोगबाट  आर्थाक बषा २०७९।०८० को दोस्रो तै्रमार्सक अवर्ध (कार्ताक-पसु) मा कुल ५ वटा 
घसु/ररसवत सम्बन्धी कारबाही भएको र उि घसु/ररसवतको रकम रू. ४८,७६,६५५।-रहेको छ। 
घसु/ररसवत कारबाहीबाट र्नयन्त्रणमा र्लइएका व्यख्िहरुको टववरण देहाय अनसुार छः- 

ि.स. पद/शे्रणी जम्मा संतया अप्राटवर्धक प्राटवर्धक प्रहरी सशस्त्र प्रहरी 

१ 
रा. प. ततृीय शे्रणी वा सो 
सरह 

1  1   

२ सहायक कमाचारी ४ 1 1 1 1 

३ कायाालय सहयोगी 1 1    

 

कुल जम्मा ६ 2 2 1 1 

रंगेहात कारबाही संतया ५ 
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दोस्रो तै्रमार्सक अवर्धमा आयोगिारा गररएको घसु/ररसवत कारवाहीको िममा र्नयन्त्रणमा र्लइएका व्यख्िहरुको टववरण र्नम्नानसुार रहेको छ:- 

र्स.
न. 

र्मर्त 

पिाउ 

गने 
कायाालय 

कायारत 

कायाालय 
पद 

पिाउ परेको 
व्यख्िको 

नाम,थर, वतन 

र्लङ्ग प्रयोजन घटनाको संख्क्षप्त टववरण रकम 

१ २०७९।०७।०२ टंगाल 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 
र्डर्भजन नं. 
४, वागमती 
प्रदेश, रामेछाप 

ईख्न्जर्नयर 
(आठौतह) 
ज्यालादारी 

नवराज सत्याल 
र बखत बहादरु 
थापा 

परुुष 

गरेको 
कामको 
र्बल 
भिुार्न 
गनाका 
लार्ग। 

खानेपानी तथा सरसफाई र्डर्भजन नं. ४, वागमती प्रदेश, रामेछापका 
इख्न्जर्नयर (आठौं तह) नवराज सत्याल र करारमा कायारत पलम्बर 
बखत बहादरु थापाले खानेपानी सम्बन्धी कामको टवल भिुानी 
वापत सेवाग्राहीसुँग घसु/ररसवत माग गरी रहेको भने्न सूचना एवं 
उजरुी र्नवेदनको आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 

टंगालबाट खटटई गएको टोलीले र्नज इख्न्जर्नयर नवराज सत्याल र 
ज्यालादारी पलम्बर बखत बहादरु थापालाई सेवाग्राहीबाट 
रु.१६,००,०००।–(सोह्र लाख रुपैयाुँ) नगद,  १२,००,०००।– को 
चेक (बाह्र लाख) र श्रोत नखलेुको रु.९,३०,०००।-  गरी जम्मा 
३७,३०,०००। (सैर्तस लाख र्तस हजार) सटहत उि 
कायाालयका ईख्न्जर्नयरको र्नवासबाट र्मर्त २०७९।०७।०२ गते 
र्नयन्त्रणमा र्लएको। 

37,30,000/- 
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र्स.
न. 

र्मर्त 

पिाउ 

गने 
कायाालय 

कायारत 

कायाालय 
पद 

पिाउ परेको 
व्यख्िको 

नाम,थर, वतन 

र्लङ्ग प्रयोजन घटनाको संख्क्षप्त टववरण रकम 

२ २०७९।०७।०४ टंगाल 

मालपोत 
कायाालय, 

र्डपलीबजार, 

काठमाडौं 

कायाालय 
सहयोगी 

होमनाथ 
खर्तवडा 

परुुष 
मोही लगत 
कट्टा गना। 

मालपोत कायाालय, र्डपलीबजार, काठमाडौंमा कायारत कायाालय 
सहयोगी (पाुँचौ तह) होमनाथ खर्तवडाले मोही लगत कट्टा गनाका 
लार्ग सेवाग्राहीसुँग रु.५,०००।–ददनपुछा भनी घसु/ररसवत माग 
गरररहेको भने्न सूचना एवं उजरुी र्नवेदनका आधारमा अख्ततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगालबाट खटटई गएको टोलीले र्नज 
कायाालय सहयोगी होमनाथ खर्तवडालाई सेवाग्राहीबाट 
रु.५,०००।- (पाुँच हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत वापतको रकम 
र्लइसकेको अवस्थामा र्नजलाई खानतलासी गदाा स्रोत नखलेुको 
रु.३,१८,६००।– (तीन लाख अठार हजार छ सय रुपैयाुँ) र 
रु.७,५०,०००।–(सात लाख पचास हजार रुपैया) को चेकसटहत 
कायाालय पररसरबाट र्मर्त २०७९।०७।०४ गते र्नयन्त्रणमा। 

10,73,600/- 

३ २०७९।०७।१७ बददावास 

र्समा प्रहरी 
चौकी, लग्मा, 
जटही, धनषुा 

प्र.ना.र्न. 
देवकी लाल 
चौधरी 

परुुष 

ब्यापारमा 
सहजीकरण 
गना 

ख्जपला धनषुा, नगराइन नगरपार्लका-२, जटही ख्स्थत पसलका 
संचालकसुँग पसल संचालन गना मटहनावारी रुपमा रकम ददनपुने 
अन्यथा पसल संचालन गना नददन े भनी र्समा प्रहरी चौकी, लग्मा, 
जटही, धनषुामा कायारत प्रहरी नायव र्नरीक्षक देवकी लाल चौधरीले 
घसु/ररसवत माग गरररहेको भने्न सूचना एवं उजरुी र्नवेदनको 
आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

बददावासबाट खटटई गएको टोलीले र्नज प्रहरी नायव र्नरीक्षक 
देवकी लाल चौधरीलाई सेवाग्राहीसुँग रु.४,०००/- (चार हजार 
रुपैयाुँ) घसु/ररसवत र्लइसकेको अवस्थामा उि रकमसटहत 
पसलबाट र्मर्त  २०७९।०७।१७ गते र्नयन्त्रणमा। 

4,000/- 
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र्स.
न. 

र्मर्त 

पिाउ 

गने 
कायाालय 

कायारत 

कायाालय 
पद 

पिाउ परेको 
व्यख्िको 

नाम,थर, वतन 

र्लङ्ग प्रयोजन घटनाको संख्क्षप्त टववरण रकम 

४ २०७९।०७।२९ टंगाल 

बैदेख्शक 
रोजगार 
टवभाग, 

बदु्धनगर, 

काठमाडौं 

ना.स.ु प्रमोद पाण्डे परुुष 

बैंक रोक्का 
फुकुवा 
गना 

बैदेख्शक रोजगार टवभाग, बदु्धनगर, काठमाडौंमा कायारत नायब सबु्बा 
प्रमोद पाण्डेले बैदेख्शक रोजगार कसरुमा र्मलापत्र पश्चात रोक्का 
भएको बैंक खाता सचुारु गनाका लार्ग सेवाग्राहीसुँग 
रु.३०,०००।– घसु/ररसवत माग गरररहेको भने्न सूचना एवं उजरुी 
र्नवेदनको आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 

टंगालबाट खटटई गएको टोलीले र्नज नायब सबु्बा प्रमोद पाण्डेलाई 
सेवाग्राहीबाटरु. ३०,०००।– (तीस हजार रुपैयाुँ) र्लइसकेको 
अवस्थामा खानतलासी गदाा स्रोत नखलेुको रु. ३२,०५५।- सटहत 
र्नजकै कायाकक्षबाट र्मर्त २०७९।०७।२९ गते र्नयन्त्रणमा 
र्लएको । 

62,055/- 

५ २०७९।०८।०९ बटुवल 

सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपाल 
सरुक्षा 
वेसक्याम्प 
सेमरी 
नवलपरासी 

प्र.ज. मतुतार देवान परुुष 

र्समापार 
ब्यापरमा 
सहजीकरण 
गनाका 
लार्ग 

ख्जपला नवलपरासी, (बदाघाट ससु्ता पख्श्चम) सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 
सरुक्षा बेसक्याम्प, सेमरीमा कायारत सशस्त्र प्रहरी जवान मतुतार 
देवानले महेशपरु सीमा नाकाबाट सामानहरु खररद गरी पयाउन 
सहजीकरण गररददन ेभनी सेवाग्राहीसुँग घसु/ररसवत माग गरररहेको 
भन् ने सूचना एवं उजरुी र्नवेदनका आधारमा अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको कायाालय, बटुवलबाट खटटई गएको टोलीले 
र्नज सशस्त्र प्रहरी जवान मतुतार देवानलाई सेवाग्राहीबाट रु. 
७,०००।– (सात हजार रुपैयाुँ) घसु/ररसवत र्लइसकेको अवस्थामा 
उि रकमसटहत ख्जपला नवलपरासी (बदाघाट ससु्ता पख्श्चम) 
प्रतापपरु गाउुँपार्लका वडा नं. १ र्ससहर्नयाबाट र्मर्त 
२०७९।०८।०९ गते र्नयन्त्रणमा र्लएको 

7,000/- 

            
  

जम्मा ४८,७६,६५५।- 
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ग. मदु्दा दायरी, दायर मदु्दाको फैसला र आयोगबाट पनुरावेदन: 

यस तै्रमार्सक अवर्धमा टवशेष अदालतमा ३३ वटा मदु्दा दायर भएको छ।फैसलाहरुको टवस्ततृ टववरण देहाय वमोख्जम 
रहेको छ :- 

क.मदु्दा शाखा (महाशाखा नं. ८) 

आ.व. २०७९/८० को दोस्रो तै्रमार्सकसम्मको दताा भएको मदु्धाहरुको टववरण 

टववरण 
चाल ु आ.व. २०७९/०८० मा दताा भएको मदु्धाहरु 

श्रावण भार अशोज कार्ताक मंर्सर पषु जम्मा 

टवशषे अदालत मदु्दा दायर १६ ७ १६ ६ १३ १४ ७२ 

र्लख्खत जवाफ दताा २ ५ २ २ ३ ३ १७ 

पनुरावेदन दताा १८ ६६ ३७ ११ १८ २९ १७९ 

पनुरावलोकन दताा 0 0 0 0 0 0 0 

प्रर्तउत्तर पत्र दताा १ 0 0 १ 0 0 २ 

टवशषे अदालतबाट फैसला 
प्राप्त 

८२ ५६ १ ४३ ३८ २२ २४२ 

सवोच्च अदालतबाट 
फैसला प्राप्त 

२ ३ 0 0 0 २२ २७ 

 

२.२ भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएका र्नरोधात्मक कायाको टववरण: 
भ्रष्टाचारजन्य कायाको र्नयन्त्रणको लार्ग आयोगद्धारा उजरुी उपर गररने अनसुन्धान र अर्भयोजनको दण्डात्मक कायाले 
मात्र अपेख्क्षत पररणाम प्राप्त हनु नसक्ने ठानी भ्रष्टाचार हनैु नददने वा त्यसलाई रोक्ने र्नरोधात्मक कायाहरूलाई र्नरन्तर 
रुपमा अगार्ड बढाइएको छ। स्थानीयस्तरमा हनुे भ्रष् टाचार न्यूनीकरण र र्नरोधका लार्ग ३३ वटा ख्जपला (तालेजङु्ग, 
पाचुँथर, संखवुासभा, भोजपरु, सोलखुमु्व,ु ओखलढंुगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसवुा, गोरखा, लमजङु्ग, मसु्ताङ, मनाङ, गपुमी, 
अघााखाची, यठुान, रूकुमपूवा, रोपपा, सपयान, जाजरकोट, कार्लकोट, हमु्ला, जमु्ला, डोपपा, मगु,ु रुकुम(पख्श्चम), वाजरुा, 
दाच ुाला, वैतडी, डोटी, व ाङ  र अछाम)  का सम्बख्न्धत ख्जपलाका प्रमखु ख्जपला अर्धकारीहरुलाई नेपालको संटवधान धारा 
२३९ को उपधारा ५ बमोख्जम र र्मर्त २०७५/०८/२४ को राजपत्रमा प्रकाख्शत सूचना अनसुार अर्धकार प्रत्यायोजन 
गररएको छ। र्नजहरुले  अर्नयर्मतता 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 अर्भवटृद्ध गने उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका टवर्भन्न 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 र्नगरानी संस्था (Citizen Jury) गठन गरी भ्रष् टाचार टवरुद्धको अर्भयानमा नागररक समाजको 
सहभार्गता बढाउने काया गदै आएको छ। 

2.3 भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएका संस्थागत क्षमता टवकास सम्बन्धी कायाको टववरण देहायबमोख्जम रहेको 
छ:- 
 क) अर्भमखुीकरण तार्लम:- 
आयोगका सबै अनसुन्धान अर्धकृतहरुलाई सूचना प्रटवर्धको प्रयोग माफा त १ ददने अर्भमखुीकरण कायािम र्मर्त 
२०७९/०८/२९ गते सम्पन्न भयो। साथै, आयोग मातहतका सबै अनसुन्धान अर्धकृतहरुलाई अनलाइन माफा त 
अनसुन्धान सम्बन्धी अर्भमखुीकरण कायािम र्मर्त २०७९/०९/२९ गते आयोगको सभाहलमा सम्पन्न भएको र्थयो।  

३.१.१ सामदुाटयक ख्शक्षा कायािम 
 

तार्लका ३.१ 
आर्थाक वषा ०७९।८० को दोस्रो तै्रमार्सकमा सञ्चार्लत सामदुाटयक ख्शक्षा कायािमसम्बन्धी टववरण 

ि.सं. कायाालय सञ्चालन स्थान 
कायािम 
संतया 

सहभागी 
संतया 

१ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय,इटहरी। 

र्छन्ताङ मा.टव, धनकुटा। १ ११५ 

२. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय,वददावास। 

जनता मा. टव. वददाबास, मन्थली मा. टव. रामेछाप र 
गौशाला न.पा. महोत्तरी। 

३ ३४५ 

३ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, हेटौडा। 

वागमती टवद्यालय गोपाल कुटी, चन्रपरु, रौतहट। १ १०० 

४ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, पोखरा। 

टवरेठाुँटी मा.टव,अन्नपूणा गाुँउपार्लका-५,कास्की। १ १२० 

५ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, बटुवल। 

अमर मा.टव. स्वगाद्धारी, यठुान, राम मा.टव. 
बगनासकाली-४, पापपा, पूणाकेशर मा.टव. शदु्धोधन 
गा.पा-१, कटपलवस्त,ु प्रगर्त मा.टव. कञ्चन-१, 
रुपन्देही, जनजागरृ्त मा.टव. प्रतापपरु-६, नवलपरासी 
(ब.स.ुप.), जनता मा.टव. हुसेकोट-१ नवलपरासी 
(ब.स.ुपवुा) र र्सद्ध मा.टव. पाख्णनी-२, अघााखाुँची। 

७ ६८९ 

६. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, 

- - - 
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ि.सं. कायाालय सञ्चालन स्थान 
कायािम 
संतया 

सहभागी 
संतया 

नेपालगञ्ज। 

७. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, सखेुत। 

र्त्रभवुन जनता मा.टव. मरु्सकोट-१, जन कपयाण 
मा.टव.बाुँटफकोट गा.पा.-२,रुकुम पख्श्चम, देउराली 
मा.टव. पथुा उत्तरगंगा गा.पा-५, नेपाल राटष्ट्रय मा.टव. 
भमेु गा.पा.-९,जनता मा.टव. र्सस्ने गा.पा.-३,रुकुम 
पूवा। 

५ ३७३ 

८. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, 
कञ्चनपरु। 

पाटन नगरपार्लका, बैतडी, मंगलसेन नगरपार्लका, 
अछाम, बर्डकेदार, गाउुँपार्लका,डोटी, गोदावरी 
नगरपार्लका, कैलाली र बङु्गल नगरपार्लका,ब ाङ्ग। 

५ ४०७ 

जम्मा : २० ख्जपला २३ २,१४९ 

 
 

३.१.२ अन्तरटिया कायािम  
भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण 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 
र्नवााख्चत पदार्धकारीहरू, ख्जपलास्तरका सरकारी कायाालय तथा संस्थानका कमाचारी, गैरसरकारी संस्थाका प्रर्तर्नर्ध, 
र्नजी क्षेत्र, नागररक समाज, उपभोिा सर्मर्तका पदार्धकारी, पत्रकार लगायतको सहभार्गता हनुे गरेको 
छ।अन्तरटिया कायािमको उद्देश्य स्थानीय तहबाट प्रवाह हनुे सेवासटुवधाहरू गणुस्तरीय र सलुभ तवरमा जनताले 
पाउनपुने, टवकास र्नमााणका काम स्थानीय जनताको मागअनसुार उनीहरुकै सहभार्गतामा हनुपुने भन्ने हो।साथै, 
स्थानीय तहमा रहेको भ्रष्टाचार र अर्नयर्मतताको अवस्था बझु्ने, भ्रष्टाचारटवरुद्ध जनचेतना अर्भवटृद्ध गदै स्थानीय 
सशुासन प्रवद्धान गने र जनतालाई भ्रष्टाचारटवरुद्ध आफैं  सटिय भएर आयोगको कामकारबाहीमा सहयोग गना अटपल 
गने समेत रहेको छ। 
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तार्लका ३.२ 
आर्थाक वषा २०७९।८० को दोस्रो तै्रमार्सकमा सञ्चार्लत अन्तटिा या कायािमको टववरण 

ि.सं. कायाालय सञ्चालन भएका ख्जपला 
कायािम 
संतया 

सहभागी 
संतया 

१. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, इटहरी। 

इनरुवा नगरपार्लका, सनुसरी, रंङगेली नगरपार्लका, र्मक्लाजङु 
गाुँउपार्लका, मोरङ, धनकुटा नगरपार्लका, धनकुटा, सन्दकपरु 
गाुँउपार्लका, इलाम र रुपनी गाुँउपार्लका, सप्तरी।  

६ ५२८ 

२. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, बददाबास। 

- - - 

३. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, हेटौडा। 

भ्रष्टाचार टवरुद्धको अन्तरााटष्ट्रय ददवसको अवसरमा अन्तरटिया 
कायािम सम्पन्न, ख्चतवन, रौतहट र मकवानपरु।  

३ २२९ 

4. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, पोखरा। 

आचरण मनोवल अर्भवटृद्ध तथा तनाव व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार 
टवरुद्धको अन्तरटियात्मक कायािम, नागररक र्नगरानी संस्थासंग 
छलफल कायािम र आयोगका कामाचारीहरुलाई Motivational Retreat 

कायािमहरु भ्रष्टाशचार टवरुद्धको अन्तरााटष्ट्रय ददवसको अवसरमा 
अन्तरटिया कायािम सम्पन्न, कास्की। 

४ २९३ 

5. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग, 
बटुवल। 

माथगढी गा.पा.-१, बगनासकाली गा.पा-१, र्तनाउ गा.पा-१, 
ररख्ब्दकोट गा.पा.-१, रम्भा गा.पा-१, र रामपरु गा.पा-१, पापपा, 
लखु्म्बनी साुँस्कृर्तक न.पा-१ र कोटहीमाई गा.पा-१ रुपन्देही, 
महाराजगञ्ज न.पा-१ र मायादेवी गा.पा-१, कटपलवस्त ु र प्रतापपरु 
गा.पा-१ र ससु्ता गा.पा-१ नवलपरासी (ब.स.ुपख्श्चम)। 

१३ १,०९४ 

6. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
सम्पका  कायाालय, 
नेपालगञ्ज। 

बढैयाताल गाुँउपार्लका, मैनापोखर, बददाया, राप्तीसोनार गाउुँपार्लका, 
बाुँके र भ्रष्ट्राचार टवरुद्धको अन्तरााटष्ट्रय ददवसको अवसरमा 
अन्तरटिया कायािम, कायाालको सभाहल, बाुँके। 

1 78 

7. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, सखेुत। 

भ्रष्ट्राचार टवरुद्धको अन्तरााटष्ट्रय ददवसको अवसरमा अन्तरटिया 
कायािम, ख्जपला समन्वयको सभाहल, सखेुत। 

१ १४९ 

8. अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, कञ्चनपरु। 

कमलबजान र पञ्चदेवल टवनायक नगरपार्लका,चौरपाटी 
गाउुँपार्लका,अछाम, गन्यापधरुा गाउुँपार्लका, डडेलधरुा, केदारस्य ु
गाउुँपार्लका,ब ाङ्ग, लम्कीचहुा नगरपार्लका, कैलाली, जानकी, 
वदागोररया गाउुँपार्लका, कैलाली, वेलौरी र टटकापरु नगरपार्लका, 
कञ्चनपरु।   

११ १,०६६ 

जम्मा २० ख्जपला ३९ ३,४३७ 
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तार्लका ३.३ 

आर्थाक वषा ०७९।८० को दोस्रो तै्रमार्सकमा आयोगका पदार्धकारी सहभागी अन्तटिा या कायािम सम्बन्धी  टववरण 
 

ि.सं. कायाालय सञ्चालन स्थान कायािम र्मर्त 

१ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, इटहरी। 

भोजपरु नगरपार्लका, भोजपरु, माननीय आयिु जय 
बहादरु चन्द।  

२०७९/०९/१४ 

२. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, वर्दिवास। 

होटल कुसमु यालेस मलंगवा, सलााही र मन्थली 
न.पा. रामेछाप, डा. सरु्मत्रा शे्रष्ठ अमात्य। 

२०७९/०९/१३ र 

२०७९/०९/१२ 

३ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, हेटौडा। 

- - 

४ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 

 आयोगको कायाालय, पोखरा। 

- - 

५ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, बटुवल। 

- - 

६. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, नेपालगञ्ज। 

- - 

७. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, सखेुत। 

- - 

८. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, कञ्चनपरु। 

महाकाली नगरपार्लका, दाच ुाला र दशरथचन्द 
नगरपार्लकामा, बैतडी, माननीय आयिु टकशोर 
कुमार र्सलवाल। 

२०७९/०९/१६ र 
२०७९/०९/१७ 

जम्मा ५ ख्जपला  
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तार्लका ३.४ 

आर्थाक वषा ०७९।८० को दोस्रो तै्रमार्सकमा आयोगबाट भएका अनगुमन कायािमको टववरण 
 

ि.सं. कायाालय आयोगका पदार्धकारी र्मर्त कै. 

१ 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, इटहरी। 

माननीय आयिु जय बहादरु चन्द 
 

2079-09-1५ 
 

२ 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय,वददावास। - -  

३ 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, हेटौडा। 

- -  

४ 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, पोखरा। 

- -  

५ 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, बटुवल। 

सगिव डा. राम प्रसाद गिगमरे २०७९/०७/२१ र २२  

६. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, 
नेपालगञ्ज। 

माननीय टकशोर कुमार र्सलवाल २०७९/०९/१८  

७. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, सखेुत। - -  

८. 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायाालय, 
कञ्चनपरु। 

माननीय आयिु जय बहादरु चन्द, 
माननीय आयिु टकशोर कुमार 

र्सलवाल र सहन्यायार्धविा पनु्य 
प्रसाद पाठक र कोशहरर र्नरौला। 

२०७९/०७/०४, 
२०७९।०९।१२ देख्ख 
२०७९/०९/१५सम्म र 

२०७९/०७/०४ 

 

 
३.१.३ संचार माध्यममाफा त प्रवद्धानात्मक काया 
भ्रष्टाचारटवरुद्ध जनचेतना बढाउन आयोगले सूचना प्रटवर्ध तथा सामाख्जक सञ्जालको प्रयोग गनुाका साथै टवटवध सूचना 
तथा जानकारीमूलक सामग्रीहरूको प्रकाशन/प्रसारणसमेत गदै आएको छ। आयोगको वेबपेज, इमेल, फेसबकु, 
टोलिी टेर्लफोन, हट लाइन नं. 107 माफा त आयोगमा उजरुी ददन र आयोगका गर्तटवर्धहरूको जानकारी सख्जलै 
प्राप्त गना सटकन े व्यवस्था गररएको छ।र्नयर्मत रूपमा भ्रष्टाचारटवरुद्धका जानकारी एवं सूचनामूलक सामग्रीहरू 
बलेुटटन, ब्रोर्सयर, स्माररका, वाटषाक प्रर्तवेदन, प्रसे टवज्ञर्प्तहरू माफा त सरोकारवालाहरूलाई सम्प्रषेण गररएको छ। 
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क. आयोगको अनसुन्धान तथा अर्भयोजन कायामा  टवज्ञान प्रटवर्धको उपयोग 

 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आफ्नो अनसुन्धान तथा अर्भयोजनको कायालाई वस्तपुरक तथा वैज्ञार्नक 
बनाउने हेतलेु सूचना प्रटवर्धहरुको प्रयोग गदै आइरहेको छ।यसै सन्रभामा आयोगमा पोर्लग्राफ परीक्षण 
प्रयोगशाला, इख्ञ्जर्नयररङ्ग प्रयोगशालाका साथै फरेख्न्सक पयाब पर्न सञ्चालनमा रहेको छ। 

 आयोगमा अनसुन्धानको ख्शलख्शलामा  ठुा बोले नबोलेको पत्ता लगाउनको लार्ग गररने पोर्लग्राफ परीक्षणको 
परीक्षण संतया १ रहेको छ। त्यस्तै  र्डख्जटल फरेख्न्सक तफा  मोवाईल थान १२, र्समकाडा थान ८, मेमोरीकाडा 
थान २, USB DRIVE थान १, गरी जम्मा २३ वटा टवर्भन्न टवधामा पोर्लग्राफ, फरेख्न्सक परीक्षण भएको छ। 

 आयोगको कामकारवाहीलाई तथयमा आधाररत र यथाथापरक बनाउन तथा आयोजनाहरुको गणुस्तर मापनको लार्ग 
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 र्नकायमा Sampling गरी परीक्षणको लार्ग 
पठाउने गररएको छ। यस तै्रमार्सक अवर्धमा आयोजनाहरूमा स्थलगत अनगुमन/अध्ययन माफा त संकलन गरी 
पयाईएका टवर्भन्न र्नमााण सामाग्रीहरू सटहत टवर्भन्न ३ वटा आयोजनाहरुबाट संकर्लत नमूनाको परीक्षण गररएको 
छ। 

४. "सशुासन सवाल" टेर्लर्भजन कायािम: 
आयोग र नेपाल टेर्लर्भजनको सहकायामा  टेर्लर्भजन 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 टेर्लर्भजनको र्बचमा सहकाया यस आ.व. मा ५२ भाग सशुासन सवाल शीषाकको टेर्लर्भजन कायािम 
प्रशारण गने सम् ौत भए बमोख्जम चाल ुआ. व. को दोस्रो तै्रमार्सक अवर्धमा १३ वटा कायािमहरु प्रशारण भईसकेका 
छन। 

५. भ्रष् टाचार टवरुद्धको अन्तरााख्ष् रय ददवस कायािम:- 
 ‘UNCAC at 20: Uniting the World Against Corruption’ भन्ने आदशा पदावलीका साथ भ्रष्टाचार र्बरुद्धको २० औ ं
अन्तरााटष्ट्रय ददवस -र्डसेम्बर ९, अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय प्रमखु आयिु प्रमे कुमार राईको 
अध्यक्षतामा आज र्मर्त २०७९/०८/२३ गते आयोगको सभाहलमा सम्पन्न भयो। 

कायािमका प्रमखु अर्तर्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादरु देउवाले आजको ददन भ्रष्टाचार टवरुद्धको अन्तरााटष्ट्रय 
प्रर्तबद्धताप्रर्त ऐक्यबद्धता जाहेर गने ददन भएकोले भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ र्नयन्त्रण र र्नमूाल गरी स्वच्छ, स्वस्थ, 
नैर्तक र टवकर्सत समाजको र्नमााण गना हामी सबै प्रर्तबद्ध हनु आवश्यक रहेको बताउन ुभयो।  

उहाुँले समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको भ्रष् टाचारलाई र्नयन्त्रण गना, त्यस्ता गर्तटवर्धबाट टाढै रहन र भ्रष् टाचारजन्य 
कायाका टवरुद्ध आवाज मखुररत गरी सदाचार कायम गना आजको ददनले हामी सबैमा प्ररेणा प्रदान गने अपेक्षा र्लएको 
बताउदै भ्रष्टाचार टवरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीर्तलाई राज्यका सबै संयन्त्र र तहमा कडाइका साथ कायाानव्यन गना 
सम्बख्न्धत सबैलाई आग्रह गनुाभयो।भ्रष् टाचार र्नयन्त्रणको अन्तरााख्ष् रय दाटयत्वप्रर्त नेपाल सरकार पूणा प्रर्तवद्ध रहेको 
उपलेख गदै भ्रष् टाचार टवरुद्धको संयिु राष् रसंघीय महासख्न्धको कायाान्वयनका लार्ग राटष्ट्रय कायायोजना तजुामा भई संघ, 
प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कायाान्वयन भईरहेको बताउनभुयो। साथै भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा 
समसामटयक सधुार गदै अख्घ बढ्न सरकार प्रर्तवद्ध रहेको उपलेख गनुाभयो। 
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कायािममा नेपाल सरकारका मतुय सख्चव श्री शंकरदास वैरागीले नेपाल लगायत टवश् वका धेरै देशमा भ्रष्टाचार एउटा ठूलो 
सामाख्जक रोगको रूपमा रहेको सन्दभामा यो ददवसले भ्रष् टाचार र्नवारणको अर्भयानमा सम्बख्न्धत सरोकारवालाहरुको 
तफा बाट सामूटहक प्रर्तबद्धता र सटियताको खाुँचो औपयाउन ु भयो।मतुय सख्चवले भ्रष्टाचार सावाजर्नक र्नकायमा मात्र 
सीर्मत नरहेको र गैरसरकारी तथा र्नजी क्षेत्र समेत भ्रष्टाचारजन्य गर्तटवर्धबाट अछुतो नरहेको औपयाउदै भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण 
राज्यको कुनै एउटा अङ्ग वा र्नकायको मात्र ख्जम्मेवारीको टवषय नभएकोले सम्बख्न्धत सबै र्नकायको सामटुहक तत्परता, 
समन्वय र सहकाया भएमा मात्र यसलाई परास्त गना सटकने भएकोले भ्रष्टाचार र्नयन्त्रणको सन्दभामा हामी सबैले Whole of 

the Government को  दृटष्टकोण र्लई काम गना जरुरी भएको बताउनभुयो ।  

कायािममा रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष पर्िनी प्रधानाङ्गले टवर्धको शासन र मानव अर्धकार प्रबद्धानका 
लार्ग भ्रष्टाचार टवरुद्धको संयिु राष्ट्रसंघीय महासख्न्ध 2003 को प्रावधान अनसुारका बाुँकी कानून र संरचना र्नमााण गने 
काया तत्काल अख्घ बढाउनपुने धारणा राख्न ुभयो । साथै, शासकीय पद्धर्तमा सदाचार कायम नगरी भ्रष्टाचार न्यरु्नकरण हनु 
नसक्ने भएकोले यसका लार्ग शासकीय संयन्त्रलाई सशुासनमैत्री बनाउनपुने तथा सावाजर्नक खररद व्यवस्थापनमा थप सधुार 
गनुापने आवश्यकता औपयाउन ुभयो ।  

 

कायािमका अध्यक्ष तथा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय प्रमखु आयिु प्रमे कुमार राईले भ्रष्टाचार 
टवरुद्धको संयिु राष्ट्रसंघीय महासख्न्धको नेपाल पक्ष राष्ट्र बर्नसकेको सन्दभामा यसबाट र्सख्जात दाटयत्व, चनुौती र ख्जम्मेवारी 
र्नवााह गना टवद्यमान कानून, नीर्त र संरचनामा समयानकुुल सधुार र पररमाजान गनुापने आवश्यकता औपयाउन ुहदैु भ्रष्टाचार 
टवरुद्धका राटष्ट्रय कानून, नीर्त र रणनीर्तको तजुामा र प्रभावकारी कायाान्वयनका लार्ग भ्रष्टाचार टवरुद्ध कायारत टवर्भन्न 
सरकारी तथा गैरसरकारी र्नकायहरुको समन्वयात्मक प्रयत्न हनु जरुरी रहेको तफा  जोड ददनभुयो।भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण तथा 
सदाचार प्रवद्धान गरी सशुासन कायम गने राज्यको नीर्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गना र तीनै तहका सरकार, र्नजी क्षेत्र, 
नागररक समाज, संचार जगत ्एवम ्आम नागररक समदुाय सबैसुँग समन्वय र सहकाया गदै अख्घ बढ्ने टवश्वास र दृढताका 
साथ सम्पूणा सरोकारवालाबाट र्नरन्तर सहयोग र सहकायाका लार्ग आव्हान गनुाभयो ।  

सो अवसरमा आयोगका सख्चव डा. राम प्रसाद ख्घर्मरेले स्वागत मन्तव्य राख्नहुदैु आजको यस पावन ददनमा  संबैधार्नक एवं 
कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही राटष्ट्रय प्रर्तवद्धता, नीर्त, रणनीर्त र कायायोजना कायाान्वयनका लार्ग आयोग र अन्तगातका 
सम्पूणा राष्ट्रसेवकको तफा बाट अनशुार्सत, मयााददत र सच्चा प्रर्तवद्धताका साथ मन, वचन र कमाले र्नरन्तर लार्ग पने प्रण 
गनुा भयो ।  

उि कायािममा सम्बैधार्नक र्नकायका प्रमखुहरु, आयोगका आयिुहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभानर, नेपाल सरकारका 
टवख्शष्ट शे्रणीका पदार्धकारीहरु, सरुक्षा र्नकायका प्रमखुहरु, संघसुँस्थाका प्रर्तर्नर्धहरु र  सञ्चारकमीहरु लगायतको 
उपख्स्थती रहेको र्थयो । 

 

६. पत्रकार भेटघाट कायािम:- 

टवशेष अदालतबाट फैसला भएका मदु्धहरुमा आयोगको ख्चत्त नबखु्  सवोच्च अदालतमा पनुरावेदन गररएका मदु्धाहरुको 
टवषयमा र्मर्त २०७९/०७/२२ गते टवर्भन्न र्मर्डयाका ५३ जना पत्रकारहरुवीच प्रविा – पत्रकार भेटघाट तथा 
छलफल कायािम आयोगको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ। 

 

७.आयोग मातहतका कायाालयहरुवीच हनु ेअन्तर कायाालय अवलोकन भ्रमण कायािम :- 
आयोग मातहतका कायाालयहरुवीच हनुे अन्तर कायाालय अवलोकन भ्रमण कायािम आयोगको कायाालय कञ्चनपरुको 
आयोजकत्वमा र्मर्त २०७८/०९/२० र २१ गते आयोगको कायाालय कञ्चनपरुमा सम्पन्न भयो। आयोग मातहतका 8 
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वटा कायाालयहरुबाट सम्पादन हनुे प्रशासर्नक तथा अनसुन्धानात्मक कायामा एकरुपता कायम गरी अनसुन्धान प्रकृयालाई 
बस्तपुरक र टवश्वसनीय बनाउने, कायाालय-कायाालयबीचको प्रशासर्नक काम कारबाही  र तौरतररकाका बारेमा जानकारी 
आदान-प्रदान गने, उजरुीको छानटवन र अनसुन्धान प्रटियामा लाग्ने गरेको समयका सम्बन्धमा अनभुव आदान-प्रदान गने, 
कमाचारी व्यवस्थापन, तथयांक व्यवस्थापन, ख्जन्सी व्यवस्थापन, पयाव व्यवस्थापन, बाटषाक कायािम कायाान्वयन लगायत 
समग्र कायाालय व्यवस्थापनको टवषयमा के कसरी काम भइरहेको छ सो सम्बन्धी अनभुव आदानप्रदान गने,  अन्तर-
कायाालय कायागत सम्बन्ध र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, कायाालयमा पने उजरुीको प्रकृर्त र प्रवखृ्त्त बारे टवश्लषेण गने, 
कायाालयले अवलम्बन गरेका असल अभ्यासका बारे जानकारी आदान-प्रदान गने सम्बन्धमा छलफल भएको र्थयो। उि 
कायािमको अपेख्क्षत उपलख्ब्धहरुमा कायागत एकरुपता कायम हनुे, टवज्ञता र अनभुव आदानप्रदान हनुे, असल अभ्यासको 
अनसुरण भएको हनुे र अनसुन्धान तथा अर्भयोजनसम्वन्धी ज्ञान, सीप र क्षमतामा अर्भबटृद्ध हनुे प्रमखु रुपमा रहेका र्थए। 
आयोग मातहत सबै कायाालयका कायाालय प्रमखु नेततृ्वमा प्रत्येक कायाालयबाट ५/५ जनाको टोलीको सहभार्गतामा रहेको 
र्थयो। । 


