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अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

टगालं, काठमाडौं । 
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 भ्रष्टाचार्को प्रकृततको आधार्मा ३ बर्ामा दायर् मदु्दाको तलुनात्मक अवस्था 

सम्पादकीय 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट 
भ्रष् टाचार् तनयन्रण र् सशुासन प्रवर्द्ानका तनतमत 
भए गरे्का काम, हातसल भएका उपलब्धी तथा 
आयोगका गततष्ट्रवतधसमेत समेटी ष्ट्रवगत १६ बर्ा 
देख्ख प्रकाख्शत हुुँदै आएको “अख्ततयार् बलेुष्ट्रटन” 
गत आ.व. 2076/77 देख्ख सूचनाको 
हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तगात स्वतः प्रकाशन 
हनुपुने ष्ट्रवपयवस्तसुमेत समेटी रैमातसक इ-
बलेुष्ट्रटनको रुपमा आयोगको ववेसाइट 

www.ciaa.gov.np माफा त साजानतनक भैर्हेको 
कुर्ा सहर्ा जानकार्ी गर्ाउुँदछौ  । यस 
बलेुष्ट्रटनमा २ वटा खण्ड र्हेका छन ् । पष्ट्रहलो 
खण्डमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसन्धान आयोगका 
कामकार्बाही र् हातसल भएका उपलब्धी सष्ट्रहतको 
प्रगतत ष्ट्रववर्ण प्रस्ततु गरर्एको छ भन े दोस्रो 
खण्डमा आयोगको सामान्य परर्चय एवं सूचनाको 
हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम आयोगले 
३/३ मष्ट्रहनामा स्वतः प्रकाशन गनुापने अन्य बाुँकी 
ष्ट्रवर्यहरु प्रस्ततु गरर्एको छ ।  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 
सावाजतनक पद धार्ण गरे्को व्यख्िले भ्रष्टाचार् 
गर्ी अख्ततयार् दरुुपयोग गरे्को सम्बन्धमा 
अनसुन्धान गर्ी अदालतमा मदु्दा दायर् समेत गने 
ख्जम्मेवार्ीका साथ नेपालको संष्ट्रवधानवमोख्जम 
स्थापना भएको महत्वपूणा संवैधातनक अङ्ग हो । 
र्ाष्ट्रिय ष्ट्रवकास र् सावाजतनक सेवामा जनताको 
सहज एवं सर्ल पहुुँच हनुे गर्ी भ्रष् टाचार् 
न्यूनीकर्ण गने लक्ष्यकासाथ आफ्नो संवैधातनक 
ख्जम्मेवार्ी तनभाउन ष्ट्रियाशील यस आयोगले गत 
आ.व. २०७६/७७ मा भ्रष्टाचार् सम्बन्धी ४४१ 

िमश... 

सदाचार् तनष्पक्षता तनतभाकता 

अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन 

 फागनु, २०७६  

 

(सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को कायाान्वयनको लातग प्रकाख्शत) 
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श्रीमान ्सख्चव 

सरेु्श अतधकार्ी 

 आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय आयिु 

डा. गणेशर्ाज जोशी 

 

माननीय आयिु 

डा. साष्ट्रवरी थापा गरुुङ 

 



सम्पादकीय 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट भ्रष् टाचार् तनयन्रण र् सशुासन प्रवर्द्ानका तनतमत भए 
गरे्का काम, हातसल भएका उपलब्धी तथा आयोगका गततष्ट्रवतधसमेत समेटी ष्ट्रवगत १६ बर्ा देख्ख 
प्रकाख्शत हुुँदै आएको “अख्ततयार् बलेुष्ट्रटन” गत आ.व. 2076/77 देख्ख सूचनाको हकसम्बन्धी 
ऐन, २०६४ अन्तगात स्वतः प्रकाशन हनुपुने ष्ट्रवपयवस्तसुमेत समेटी रैमातसक इ-बलेुष्ट्रटनको रुपमा 
आयोगको वेवसाइट www.ciaa.gov.np माफा त साजानतनक भैर्हेको कुर्ा सहर्ा जानकार्ी गर्ाउुँदछौ  
। यस बलेुष्ट्रटनमा २ वटा खण्ड र्हेका छन ्। पष्ट्रहलो खण्डमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसन्धान 
आयोगका कामकार्बाही र् हातसल भएका उपलब्धी सष्ट्रहतको प्रगतत ष्ट्रववर्ण प्रस्ततु गरर्एको छ 
भने दोस्रो खण्डमा आयोगको सामान्य परर्चय एवं सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम 
आयोगले ३/३ मष्ट्रहनामा स्वतः प्रकाशन गनुापने अन्य बाुँकी ष्ट्रवर्यहरु प्रस्ततु गरर्एको छ ।  

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, सावाजतनक पद धार्ण गरे्को व्यख्िले भ्रष्टाचार् गर्ी 
अख्ततयार् दरुुपयोग गरे्को सम्बन्धमा अनसुन्धान गर्ी अदालतमा मदु्दा दायर् समेत गने 
ख्जम्मेवार्ीका साथ नेपालको संष्ट्रवधानवमोख्जम स्थापना भएको महत्वपूणा संवैधातनक अङ्ग हो । 
र्ाष्ट्रिय ष्ट्रवकास र् सावाजतनक सेवामा जनताको सहज एवं सर्ल पहुुँच हनुे गर्ी भ्रष् टाचार् 
न्यूनीकर्ण गने लक्ष्यकासाथ आफ्नो संवैधातनक ख्जम्मेवार्ी तनभाउन ष्ट्रियाशील यस आयोगले गत 
आ.व. २०७६/७७ मा भ्रष्टाचार् सम्बन्धी ४४१ वटा मदु्दा सम्मातनत ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् 
गर्ी उि आतथाक वर्ालाई आयोगको ईततहासमा गौर्वपूणा र् ऐततहातसक वर्ाको रुपमा अंष्ट्रकत 
गर्ाएको छ  ।   

गत आ.व. को मध्यदेख्ख ष्ट्रवश्वभर् देखापरे्को कोतभड-19 को महामार्ी र् त्यससंग जधु्न नेपाल 
सर्कार्ले ष्ट्रव.स. २०७६ चैत ११ गतेबाट देशभर् बन्दाबन्दी (lockdown) को घोर्णा गरे्को 
सन्दभामा अपर्ाधको अनसुन्धान जस्तो बहतुनकायगत समन्वयमा सम्पन्न हनुपुने कायामा 
बन्दाबन्दीबाट आयोगको उि आ.व. को वाुँकी अवतधको कायाप्रगततमा प्रततकूल प्रभाव पनागयो 
। यद्यष्ट्रप आयोगले बन्दाबन्दीको बीचमा पतन नेपाल सर्कार्को आदेशको प्रततकूल नहनुे गर्ी 
सामाख्जक भौततक दूर्ी र्ातदै र् स्वास््य सम्बन्धी सबै सतका ता अपनाउदै उजरु्ी तलने एवं 
अनसुन्धान सम्बन्धी कामहरु गरर्नै र्ह्यो । आयोगले उि अवतधमा पतन भ्रष्टाचार् सम्बन्धी ९६ 
वटा मदु्दा दायर् गना सक्षम भएको तथयो । 



यस आयोगले गत आतथाक वर्ा २०७६/७७ मा परे्को कूल २५,१५२ वटा उजरु्ी मध्ये ६७.४ 
प्रततशत अथाात १६,९५२ वटा उजरु्ी फर्छ्यौट गरे्को छ । सम्मातनत ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् 
गरर्एका भ्रष्टाचार् सम्बन्धी ४४१ वटा मदु्दामा १,२१० जना आर्ोपीलाई प्रततवादी बनाई रू. २ 
अबा ५३ कर्ोड भन्दा बढीको तबगो मागदावी तलएको छ । यस आयोगबाट गत आ.व. मा 
जम्मा  १८१ वटा घसु/रर्सवत (sting) कार्बाही भएको र् यसबाट रू. ४ कर्ोड ३५ लाख 
८५ हजार् जफत हनुकुा साथै जम्मा २७७ जना कार्बहीमा परे्का छन ् । गत आ.व. मा 
सम्मातनत ष्ट्रवशेर् अदालतबाट १९७ वटा फैसला प्राप् त भएकोमा ८४.८ प्रततशत मदु्दामा सफलता 
प्राप् त भएको र् सम्मातनत सवोच्च अदालतबाट ३१ वटा फैसला प्राप् त भएकोमा १६.1 प्रततशत 
सफलता प्राप्त भएको छ भने गत आ.व. मा २० वटा मदु्दामा पनुर्ावेदन र् २ वटा मदु्दामा 
पनुर्ावलोकनका लातग तनवेदन दताा गर्ाएको छ ।    

यसै अवतधमा आयोगले अख्ततयार् दरुुपयोग र् भ्रष् टाचार् मातथको अनसुन्धानलाई फर्ाष्ट्रकलो 
बनाउने उदे्दश्यका साथ अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ (चौथो संशोधन) 
ष्ट्रवधेयक र् भ्रष् टाचार् तनवार्ण ऐन, २0५९ (पष्ट्रहलो संशोधन) ष्ट्रवधेयकको मस्यौदा गर्ी नेपाल 
सर्कार् समक्ष पठायो । यी दवैु ष्ट्रवधेयक हाल सम्मातनत संसदमा ष्ट्रवचार्ाधीन र्हेका छन ्। 
यसका साथै आयोगले उि आ.व. मा भ्रष्टाचार् तनयन्रणका लातग दण्डात्मक, तनर्ोधात्मक, 
प्रवर्द्ानात्मक तथा आयोगको संस्थागत सदुृढीकर्णका अन्य महत्वपूणा गततष्ट्रवतधहरु सम्पादन 
गरे्को छ । 

अन्त्यमा, अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले गदै आएका कायािमहरुमा प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गदै आउनहुनुे सबैप्रतत हार्दाक आभार् सष्ट्रहत धन्यवाद अपाण गदाछौ । 
आफ्नो नख्जक भएगरे्का भ्रष् टाचार्जन्य घटना वा आफूले थाहा पाएका भ्रष् टाचार् सम्बन्धी 
सूचनाहरु सदा झैं आफुलाई पायक पने आयोगका कायाालयहरुमा र्दन र् असल नागरर्कको 
कताब्य तनवााह गना सबैमा सष्ट्रवनय अनरु्ोध गदाछौ ।  



  

1 
 

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

खण्ड-१ 

 

अ. आ.व. २०७६/७७ मा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पार्दत कायाहरूको 
वाष्ट्रर्ाक एवं चौथो (वैशाख-असार्)  रैमातसक प्रगतत  

 

नेपालको संष्ट्रवधानले सावाजतनक पद धार्ण गरे्को व्यख्िले भ्रष्टाचार् गर्ी अख्ततयार्को दरुुपयोग 
गरे्को सम्बन्धमा अनसुन्धान, तहष्ट्रककात र् अतभयोजन गना अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको व्यवस्था गरे्को छ । वतामान संष्ट्रवधान र् प्रचतलत अन्य कानूनले परर्कल्पना र् 
तनदेशन गरे् बमोख्जम भ्रष्टाचार् तनयन्रण र् सशुासन प्रवर्द्ान गना आयोगले भ्रष्टाचार् सम्बन्धी उजरु्ी 
र् सूचना प्राप्त गने, अनसुन्धान गने र् अतभयोजन गने लगायत काया गदाछ । आयोगले आफ्नो 
काम नेपालको संष्ट्रवधान, अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन २०४८,  भ्रष्टाचार् तनवार्ण 
ऐन २०५९, अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमावली २०५९ लगायत अन्य प्रचतलत 
कानून, कायाष्ट्रवतध, तनदेख्शका र् आचार्संष्ट्रहतामा आधारर्त भएर् गदै आएको छ ।  

आयोगको संस्थागत र्णनीततक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तमतत २०७६ पसु १६ 
गतेबाट कायाान्वयनमा आएको र् यस योजनाले आयोगलाई प्राप्त संवैधातनक ख्जम्मेवार्ी पूर्ा गना 
दण्डात्मक, तनर्ोधात्मक, प्रवर्द्ानात्मक र् आयोगको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास जस्ता चार्वटा 
र्णनीततक स्तम्भ अख्ततयार् गरे्को छ । यस अनसुार् आयोगले सम्पादन गरे्का आ.व. 
२०७६/७७ को वाष्ट्रर्ाक एवं चौथो (वैशाख-असार्)  रैमातसक अवतधको काया प्रगतत यहाुँ प्रस्ततु 
गरर्एको छ । 

 

१. उजरु्ी र् फर्छ्यौंटको अवस्था  

यस आयोगमा आतथाक वर्ा २०७६/७७ मा भ्रष्टाचार् सम्बन्धी परे्क नयाुँ उजरु्ी १6,594 वटा 
र् गत आ.व. बाट ख्जम्मेवार्ी सर्ी आएका 8,558 वटा गर्ी जम्मा २५,१52 वटा उजरु्ी मध्ये 
उि आ.व. मा जम्मा १६,952 वटा उजरु्ी फर्छ्यौट भई उजरु्ीको अनपुातमा 67.4 प्रततशत 
प्रगतत हातसल भएको छ। जवष्ट्रक आ.व. २०७५/७६ मा यो प्रगतत ६४.७ प्रततशत मार  

तथयो । आयोगमा परे्का उजरु्ी मध्ये आयोगले गरे्को कार्वाहीबाट उि आ.व. मा १,१43 
वटा उजरु्ी ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धानमा गएको, 1,644 वटा उजरु्ी छानवीनका लातग मातहत 
कायाालयहरुमा पठाइएको, २,४४४ वटा उजरु्ी कार्वाहीका लातग सम्बख्न्धत कायाालयमा 
पठाइएको, १,५४८ वटा उजरु्ी सो संग सम्बख्न्धत अको उजरु्ीसंग गातभएको र् १०,१७३ वटा 
उजरु्ी तामेलीमा पठाइएको छ  भने जम्मा 8,200 वटा उजरु्ीहरु मार चाल ुआ.व. का लातग 
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ख्जम्मेवार्ी सर्ी आएका छन ्। यसै गर्ी गत आ.व. २०७६/७७ को चौथो रैमातसक अवतध 
(वैशाख-असार्)  मा नयाुँ उजरु्ी  ३,150 वटा परे्को र् उि अवतधमा 4,545 वटा उजरु्ी 
फर्छ्यौट भएका छन ्।   

आयोगमा परे्को उजरु्ी संतया, सो उपर् आयोगले कार्वाही एवं फर्छ्यौट गर्ी फर्छ्यौट हनु वाुँकी 
उजरु्ीको रैमातसकगत ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः 
 

उजरु्ी फर्छ्यौट तथा वाुँकीको ष्ट्रववर्ण 

ष्ट्रववर्ण 

आ.ब. 
२०७६/७७ 

मा 
उजरु्ी संतया 

फर्छ्यौंट 

जम्मा 
फर्छ्यौंट 

फर्छ्यौंट 

हनु 

बाुँकी 

ष्ट्रवस्ततृ 

अनसुन्धान 

 

आयोग 

बाट 

तामेली 
(सझुाव सष्ट्रहत 

तामेली 
समेत) 

आयोगको 
कायाालयहरुमा 

प्रषे्ट्रर्त 

कार्वाहीको 
लातग अन्य 
कायाालयमा 

लेख्ख 

पठाएको 

अन्य 

उजरु्ीमा 
गातभएको 

 गत बर्ाको 
अ.ल्या. उजरु्ी  

८,५५८ ० ० ० ० ० ० ० 

प्रथम रैमातसकको  
प्रगतत 

५,६५३ २९३ २,४०२ ५०९ ९९५ ४८० ४६७९  

असोजमसान्त 
सम्मको जम्मा 

१४२११ २९३ २,४०२ ५०९ ९९५ ४८० ४६७९ ९५३२ 

दोस्रो रैमातसकको  
प्रगतत 

४२२३ ३५७ २१०७ ४०७ ६६३ ४२४ ३९५८  

पसुमसान्त 
सम्मको जम्मा 

१८४३४ ६५० ४५०९ ९१६ १६५८ ९०४ ८६३७ ९७९७ 

तेस्रो रैमातसकको 
प्रगतत 

३५६८ २९४ २४२३ ३९२ ३७१ २९० ३७७०  

चैत मसान्तसम्म 
को जम्मा 

२२००२ ९४४ ६९३२ १३०८ २०२९ ११९४ १२४०७ ९५९५ 

चौथो रैमातसकको 
प्रगतत 

3150 199 3241 336 415 354 4545  

असार् 
मसान्तसम्म 
(आ.व. २०७६/ 
७७) को जम्मा  

25152 1143 10173 1644 2444 1548 16952 8200 

कोतभड-१९ को ष्ट्रवश्वव्यापी महामार्ीको कार्णले नेपाल सर्कार्ले २०७६ साल चैर ११ गते 
देख्ख बन्दाबन्दी गरे्को र् त्यसपतछ पतन यसको नकर्ात्मक प्रभाव कायमै र्हेकोले गदाा गत 
आ.व. को पतछल्लो अवतधमा थप उपलब्धी हातसल हनुे सम्भावना हुुँदाहुुँदै पतन सष्ट्रकएन ।  
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आ.व. २०७६/७७ मा आयोगमा परे्का भ्रष्टाचार् सम्बन्धी उजरु्ी र् सोको फर्छ्यौटको अवस्था 
Pie Chart  मा यसप्रकार् देख्खन्छ ।  

4.50%

40.40%

6.50%
9.70%

6.10%

32.60%

ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धानमा गएको 

तामेली 

आयोगको कायालयमा प्रषे्ट्रर्त 

अन्य कायाालयमा लेख्ख पठाएको 

अन्य उजरु्ीमा गातभएको 

ख्जम्मेवार्ी सरे्को 

 

२. भ्रष्टाचार् तनयन्रणका सम्बन्धमा आयोगबाट भएको काया प्रगततः 
२.१ भ्रष्टाचार् तनयन्रण सम्बन्धी दण्डात्मक (Punitive function) कायाको प्रगतत ष्ट्रववर्णः- 

   क) मरु्द्ा दायर्ी 
 गत आ.व. २०७६/७७ मा यस आयोगले कूल ४४१ वटा भ्रष्टाचार् सम्बन्धी मदु्दा 
सम्मातनत ष्ट्रवशेर् आदालतमा दायर् गरे्को छ । आयोगको ३० बर्ाको ईततहासमा दायर् 
मदु्दाको यो संतया सबैभन्दा बढी हो । पतछल्ला २ बर्ाको मदु्दा संतयासंग तलुना गरर्हेदाा 
दायर् मदु्दाको यो संतया आ.व. २०७५/७६ को भन्दा २५.6% (९०) र् आ.व. 
२०७४/७५ को भन्दा 127.3% (247) ले बढी हो । आयोगले पतछल्लो तीन वर्ामा 
ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् गरे्को मदु्दाको तलुनात्मक मातसक ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् छ ।   
आयोगले ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् गरे्का मदु्दाहरुको ३ बर्ाको तलुनात्मक ष्ट्रववर्ण 

आ.व. मदु्दा दायर्ीको मातसक ष्ट्रववर्ण जम्मा 

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

२०७६/०७७ २९ 50 ४० २० ३८ ५४ 38 59 17 6 31 59 441 

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

२०७४/०७५ १५ १५ ९ १४ ११ १४ १० ९ ५ १९ ४२ ३० १९४ 

  

कोतभड-१९ को ष्ट्रवश्वव्यापी महामार्ीको कार्णले नेपाल सर्कार्ले गरे्को बन्दाबन्दी का कार्णले 
गदाा गत आ.व. को चैत, बैशाख र् जेठ मष्ट्रहनामा थप उपलब्धीको सम्भावना हुुँदाहुुँदै उपलब्धी 
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हातसल हनु सकेन । गत ३ बर्ाको मदु्दा दायर्ीको संतयालाई लाइन ग्राफ ख्चरमा यस अनसुार् 
प्रस्ततु गरर्एको छ । 

  
 

यसै गर्ी गत आ.व. २०७६/७७ को चौथो रैमातसक (बैशाख-असार्) अवतधमा 9६ वटा 
भ्रष्टाचार्का मदु्दा सम्मातनत ष्ट्रवशेर् आदालतमा दायर् भएका छन ्। ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान भई मदु्दा 
दायर् गने तनणाय भएका मध्ये भ्रष्टाचार्को प्रकृततको आधार्मा आ.व. २०७६/७७ र् 
२०७५/७६ को सम्मातनत ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् भएका मदु्दाको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः 

भ्रष्टाचार्को प्रकृततको आधार्मा दायर् मरु्द्ाको ष्ट्रववर्ण 

ि.स. मरु्द्ाको ष्ट्रकतसम मष्ट्रहना रैमातसक 
अवतधको 
जम्मा 

आ.व. 
२०७६/७७ 

आ.व. 
२०७५/७६ 

आ.व. 
२०७४/७५ बैशाख जेठ असार् 

1 घसु (रर्सवत) 2 9 18 29 205 147 97 
2 नक्कली शैख्क्षक 

प्रमाणपर 
2 9 11 22 85 88 64 

3 सावाजतनक 
सम्पख्तको हानी 

नोक्सानी 

0 2 9 11 75 39 13 

4 गैर्काननुी लाभ 
वा हानी 
परु् याएको 

0 3 9 12 36 33 8 

5 गैर्काननुी 
सम्पख्त आजान 

1 3 8 12 18 12 4 

6 र्ाजश्व ष्ट्रहनातमना 1 3 3 7 12 10 5 
7 ष्ट्रवष्ट्रवध 0 2 1 3 10 22 3 

जम्मा 6 31 59 96 441 351 194 
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सम्मातनत ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् मदु्दाको  भ्रष्टाचार्को प्रकृततको आधार्मा गत ३ वर्ाको अवस्था 
Multiple Bar Diagram मा यस प्रकार् देख्खन्छ ।  

 

 

गत आ.व. २०७६/७७ मा ष्ट्रवशेर् अदालतमा आर्ोप-पर दायर् गरर्एको 441 वटा 
मरु्द्ामा जम्मा 1210 जना आर्ोपीलाई प्रततवादी बनाई ष्ट्रवगो रू. 2,53,66,98,268/- 
को माग दावी तलइएको  छ ।  

 

आयोगबाट उि आ.व. मा ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् गरर्एका मदु्दामध्ये घसु/ रर्सवतका 
205 मदु्दामा 340 जना, गैर्कानूनी लाभ वा हानी परु् याएको 36 मदु्दामा 353 जना, 
सावाजतनक सम्पख्तको हानीनोक्सानी परु् याएको 75 मदु्दामा २५० जना, र्ाजश्व ष्ट्रहनातमना 
सम्बन्धी 12 मदु्दामा ८७ जना, नक्कली शैख्क्षक प्रमाणपर सम्बन्धी 85 मदु्दामा 86 जना, 
गैर्कानूनी सम्पख्त आजान सम्बन्धी १८ मदु्दामा 53 जना र् अन्य 10 मद्दामा ४१ 
जनालाई ष्ट्रवपक्षी बनाइएको छ । साथै प्रततवादीहरुको ष्ट्रववर्ण हेदाा अतधकृत कमाचार्ीहरु 
364 जना अथाात 30.1 प्रततशत, सहायक/सहयोगी कमाचार्ीहरु ४४१ जना अथाात 
36.5 प्रततशत र्हेको छ भने ष्ट्रवचौतलय/ मततयार्हरु ३३३ अथाात 27.5 प्रततशत र् 
र्ाजनीततक पदातधकार्ीहरु ७२ जना अथाात 5.9 प्रततशत र्हेको छ ।   

 

आयोगबाट उि आ.व. मा ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् गरर्एका ४४१ वटा मदु्दा मध्ये रू. १ 
कर्ोड भन्दा बढी र्कम ष्ट्रवगो माग दावी तलइएका मदु्दाको संतया २८ वटा छन ्। यसै 
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गर्ी गैर्कानूनी सम्पख्त आजान गरे्को सम्बन्धी दायर् भएका १८ वटा मदु्दामा जम्मा रू. 
1,09,61,94,000/- ष्ट्रवगो माग दावी तलइएको छ । दायर् भएका मदु्दाका 
प्रततवादीहरुको संतयात्मक ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः  

 

आर्ोपीहरु घसु/ 
रर्सवत 

नक्कली 
शैख्क्षक प्र.प. 

सा. सम्पख्त 
ष्ट्रहनातमना 

गैर्कानूनी 
लाभ हानी 

गैर्कानूनी 
सम्पख्त 

र्ाजश्व 
ष्ट्रहनातमना 

ष्ट्रवष्ट्रवध जम्मा 

मन्रीस्तर् - - - 3 - - - 3 

ष्ट्रवख्शष्ट शे्रणी 2 - 1 5 - 1 - 9 

सहसख्चव - 1 7 9 1 - - 18 

उपसख्चव 23 1 28 21 7 6 4 90 

अतधकृत 78 14 72 51 5 21 6 247 

सहायक/ सहयोगी 
कमाचार्ी 

156 67 86 71 5 46 10 441 

तनवााख्चत/ मनोतनत 16 3 15 30 - 1 4 69 

मततयार्/ 
ष्ट्रवचौतलया/ अन्य 

65 - 41 163 35 12 17 333 

जम्मा 340 86 250 353 53 87 41 1210 

  

मद्दाको प्रकृततको आधार्मा प्रततवादीहरुको ष्ट्रववर्णलाई Bar Diagram  हेदाा यस्तो देख्खदो र्हेछ । 
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गत आ.व. २०७६/७७ को चौथो रैमातसक अवतध (२०७७ वैशाख-असार्) मा ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् 
मदु्दाको ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् छः  

तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. 

१ अर्ाढ 
२५ 

७४९ 

०३/२९ 

उपसख्चव मन प्रसाद रे्ग्मी बाुँसगढी 
नगर्पातलका 

नगर्कायापातलकाको 
कायाालय, बर्दाया 

 

गैर्कानूनी सम्पख्त आजान 
गरे्को 

४,५४,३३,६९८ 

२ अर्ाढ 
३० 

७५० 

०३/२९ 

तत्कालीन ना.स.ु चन्र बहादरु् 
शे्रष्ठ 

मालपोत कायाालय 
चाबष्ट्रहल, काठमाडौं 

जग्गा तललामी सम्बन्धी 
ष्ट्रवर्यको जानकार्ी र्दन 
तनजसुँग घसु रर्सवत माग 

गरे्को 

१,५०० 

३ अर्ाढ 
३० 

७४८ 

०३/२९ 

प्रमखु मालपोत अतधकृत 
उपसख्चव गोष्ट्रवन्द प्रसाद 

अतधकार्ी, शाखा अतधकृत र्घवंुश 
कंडेल, ना.स.ु नवर्ाज ख्घतमरे्, 

गोपाल खड्का, उर्द्व प्रसाद 
सापकोटा, नार्ायण प्रसादपोखरे्ल 

र् खरर्दार् र्दपक खनाल 

भतूमसधुार् तथा 
मालपोत कायाालय 

तडल्लीबजार्, 

काठमाडौं 

जग्गाको ष्ट्रकताकाट गना आदेश 
गर्ाई र्दए बापत सेवाग्राहीसुँग 

घसु/रर्सवत माग 

८,५०,००० 

४ अर्ाढ 
३० 

७४६ 

०३/२९ 

नायव सबु्बा लक्ष्मण र्ायमाझी र् 
लेखापढी ब्यवसाय गने खेमर्ाज 

सापकोटा 

ख्जल्ला प्रशासन 
कायाालय, काठमाडौं 

काठमाडौंबाट धनकुटा जान े
प्रयोजनको लातग सवार्ी पास 
बनाई र्दन ेभतन घसु/रर्सवत 

माग 

३,००० 

५ अर्ाढ 
३० 

७४७ 

०३/२९ 

लेखा अतधकृत भपेुन्र कुमार् तसंह हरर्परु् 
नगर्पातलका, 

नगर्कायापातलकाको 
कायाालय, सलााही 

ष्ट्रवज्ञापन प्रकाशन बापतको 
भिुानी र्दने िममा 

सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत माग 

४,००० 

६ अर्ाढ 
३० 

७२६ 

०३/२२ 

तत्कालीनतनतमत कायाकार्ी 
अतधकृत र्ाजेन्र प्रसाद दाहाल, 

इख्न्जतनयर् सरु्दप चौधर्ी र्सव-
इख्न्जतनयर् र्ामकान्त चौधर्ी तथा 
प्रोप्राइटर् र्ाज कुमार् यादव, 

प्रोप्राइटर्नार्ायण प्रसाद यादव र् 
सञ्चालक श्यामकान्त चौधर्ी 

 

सप्तकोशी 
नगर्पातलका सप्तर्ी 

र्ोड तनमााणमा मापदण्ड ष्ट्रवपर्ीत 
गणुस्तर्हीन काम गर्ी नेपाल 
सर्कार्को र्कम हातननोक्सानी 

गरे्को 

१९,९६,६६० 

७ अर्ाढ 
३० 

७२७ 

०३/२२ 

प्रहर्ी नायब उपर्ीक्षक र्मेश 
बहादरु् तसंह 

नेपाल प्रहर्ी शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

 

- 

८ अर्ाढ 
३० 

७२५ 

०३/२२ 

सख्चव महुानन्द खनाल, सह-
लेखापल गोले अतल धतुनया, 

अध्यक्ष अख्जजरु्ाहमान मसुलमान 
तथा सख्चव पनुवासी कुमी 

ख्जल्ला कष्ट्रपलवस्त ु
साष्ट्रवक ततततखी 

गाउुँ ष्ट्रवकास सतमतत 

जमवुार् नदीमा पलु तनमााण 
गदाा दोहोर्ो भिुानी तलई 
नेपाल सर्कार्को र्कम 
हातननोक्सानी गरे्को 

 

३,९१,२२७।३७ 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1789
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1791
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1791
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1790
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1790
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1790
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1790
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1790
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1790
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1790
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1720
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1720
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1720
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1788
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1788
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1788
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1732
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1732
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1732
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1732
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1787
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1731
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1731
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1731
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1786
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1786
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1786
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1786
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1786
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1786
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1786
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1785
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1785
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1784
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1784
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1784
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1784
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. 

९ अर्ाढ 
२९ 

७४५ 

०३/२९ 

कायाालय सहयोगी पदमा कायार्त 
खेमर्ाज चौधर्ी 

घरे्ल ुतथा साना 
उद्योग कायाालय 
कलैया, बार्ा 

होटल संचालन गना संचालन 
अनमुततपर उपलब्ध गर्ाई र्दन े
भनी सेवाग्राहीसुँग घसु माग 

 

१०,००० 

१० अर्ाढ 
२९ 

७४४ 

०३/२९ 

प्र.तन. प्रकाशतसंह काकी र् Legal 

Advocacy Servic Center का 
अतधविा ष्ट्रहमालय तबिम तबष्ट 

ख्जल्ला प्रहर्ी 
कायाालय कैलाली 

सावाजतनक ष्ट्रहत ष्ट्रवपरर्तको र् 
जवजास्ती कर्णीको मदु्दामा 

सहजीकर्ण गरर्र्दने भनी घसु 
माग 

 

५०,००० 

११ अर्ाढ 
२९ 

७१० 

०३/१८ 

त. ख्शक्षक/प्रधानाध्यापक 
महानन्द कपाडी, सतमततका 

अध्यक्ष देवर्ाज कपाडी र् स्रोत 
व्यख्ि हरर्नाथ 

ख्जल्ला बैतडी, 
जसतलङ्ग प्राथतमक 

ष्ट्रवद्यालय 

तनलम्बन नगर्ी तबद्यालयबाट 
पाउने तलब भता सतुबधा प्रदान 

गर्ी भ्रष्टचार् गरे्को 

८१,९०० 

१२ अर्ाढ 
२९ 

७०९ 

०३/१८ 

त. ख्शक्षक/प्रधानाध्यापक र्तन 
तसंह भण्डार्ी र् सतमततका अध्यक्ष 

टेकतसंह भण्डार्ी 

ख्जल्ला बैतडी, 
बटैर्ाज प्राथतमक 

ष्ट्रवद्यालय 

तनलम्बन नगर्ी तबद्यालयबाट 
पाउने तलब भता सतुबधा प्रदान 

गर्ी भ्रष्टचार् गरे्को 

८३,१०० 

१३ अर्ाढ 
२८ 

७३३ 

०३/२५ 

त.प्रमखुमालपोत अतधकृत 
ष्ट्रटकार्ाम ज्ञवाली,भतूमसधुार् 

अतधकार्ी 
ईश्वर्प्रकाशकलवार्,अतधकृत 

मनोहर् प्रसाद पख्न्थ,नायब सबु्बा 
बरु्द्दसागर् ततवार्ी,र्मेशमानशे्रष्ठ, 

खरर्दार् नन्दलाल दास,बरु्द्दसागर् 
सवुदेी,नन्दलाल 

कुम्हालकोहार्,नेरबहादरु् 
चौधर्ी,अमतृकुमार् काम्म ु

मगर्,खगेन्र 
पर्ाजलुी,कम्प्यटुर्अपरे्टर् सवुास 
खड्का,गेर्मी गाउुँपातलका वडा 
नं.५ बस्न ेर्ष्ट्रवकुमार् खरी 

मालपोत कायाालय 
नवलपर्ासी 

नक्कली जग्गाधनी खडा गर्ी 
तबिी गरे्को 

५,०५,४२,००० 

१४ अर्ाढ 
२८ 

७२४ 

०३/२५ 

तनदेशक लक्ष्मण शे्रष्ठ,हरर् 
नार्ायण बेल्वासे,ना.स.ु हाल सेवा 
तनवतृ र्ाम बहादरु् थापा मगर् 

वाख्णज्य, आपूतता 
तथा उपभोिा 
संर्क्षण तबभाग 

सनुचाुँदीका गहना तथा 
सामानको यथाथा ष्ट्रववर्ण 
नर्ाखी ष्ट्रहनातमना गरे्को 

- 

१५ अर्ाढ 
२८ 

७३२ 

०३/२५ 

त.का.प्रमखुमालपोत अतधकृत 
रे्शम बहादरु् थापाके्षरी, ना.स.ु 
मोदनाथ पौडेल,खरर्दार्बर्रनाथ 
रे्ग्मी,बालकृष्ण अयााल,पतसाया 

बस्ने मततबलु हसन खाुँ 

मालपोत कायाालय 
कष्ट्रपलवस्त ु

सर्कार्ी बाटो कायम र्हेको 
जग्गा व्यख्िको नाममा 

बनाएको 

- 

१६ अर्ाढ 
२८ 

७०२ 

०३/१८ 

गा.ष्ट्रव.स. सख्चव अवकाश प्राप्त 
डम्बर् कु. गडतौला 

तेह्रथमु ख्जल्ला 
थोक्लङु गा.ष्ट्रव.स. 

सामाख्जक सरु्क्षा भताको र्कम 
व्यापक ष्ट्रहनातमना गरे्को 

१,१८,००० 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1780
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1780
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1749
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1749
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1749
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1779
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1779
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1779
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1735
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1735
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1735
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1735
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1778
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1778
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1778
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1778
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1777
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1777
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1777
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1776
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1775
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1775
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1775
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1774
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1774
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1774
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1774
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1774
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1773
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1773
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. 

१७ अर्ाढ 
२८ 

७१८ 

०३/२२ 

ख्शक्षक पषु्पा गरुुङ श्री जय नेपाल 
आधार्भतू 

ष्ट्रवद्यालय/प्रा.ष्ट्रव. 
धर्मपानी, तनहुुँ 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

१८ अर्ाढ 
२८ 

७०८ 

०३/१८ 

सतमततको अध्यक्ष सन्तप्रसाद 
कुमी 

श्री तसक्टहन 
मा.ष्ट्रव. रुपन्देही 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

१९ अर्ाढ 
२८ 

७१६ 

०३/२२ 

तत्कालीन सहायक वन अतधकृत 
ष्ट्रवन्देश्वर् प्रसाद पटेल 

ख्जल्ला वन 
कायाालय बार्ा 

बाुँसको ष्ट्रवरुवा खरर्दमा 
व्यापक अतनयतमतता गरे्को 

३,००,००० 

२० अर्ाढ 
२५ 

७२० 

०३/२२ 

तस.तड.ई. ख्जतेन्र र्ाज शाक्य र् 
तनजको श्रीमती तमतथला शाक्य 

सडक 
ष्ट्रवभागअन्तगात हाल 
मध्यपहाडी पख्िम 

(पषु्पलाल) 
लोकमागा सडक 
आयोजना तलु्सीपरु् 

दाङ्ग 

गैर्कानूनी सम्पख्त आजान 
गरे्को 

२,२५,०४,०१०।७८ 

२१ अर्ाढ 
२५ 

७०१ 

०३/१८ 

प्रहर्ी जवान प्रमे बहादरु् रै्काल नेपाल प्रहर्ी शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

२२ अर्ाढ 
२४ 

७१७ 

०३/२२ 

वडासदस्य र्ाम ष्ट्रवश्वास मखु्खया र् 
तनर्गनु पासवान (दसुाद) 

यमनुामाई 
गाउुँपातलका वडा 
नं. ३, र्ौतहट 

नागरर्कताको प्रमाण-परको 
प्रतततलष्ट्रप तसफारर्सको लातग 

घसु/रर्सवत माग 

१३,००० 

२३ अर्ाढ 
२४ 

७३१ 

०३/२३ 

प्रहर्ी तनर्ीक्षक र्ाम बालक र्ाय ईलाका प्रहर्ी 
कायाालय, तभमफेदी, 

मकवानपरु् 

तनमााण सामाग्री ढुवानी गना 
प्रयोग हनु ेसवार्ी साधन र्ोकी 

बार्म्बार् पैसा मागेको 

१२,००० 

२४ अर्ाढ 
२४ 

६९२ 

०३/१५ 

अतधकृत (छैठौं) ख्खर् बहादरु् 
शे्रष्ठ र् कन्काई नहर् जल 

उपभोिा संस्था झापाका सख्चव 
नेरपती पोखरे्ल 

कृष्ट्रर् ज्ञान केन्र, 

झापा 
अनदुान र्कम ष्ट्रहनातमना गरे्को ३,८४,६५९ 

२५ अर्ाढ 
२३ 

७१३ 

०३/२२ 

सहायकस्तर् चौथो लोक बहादरु् 
कामी 

पोखर्ा 
महानगर्पातलका 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

२६ अर्ाढ 
२३ 

७१४ 

०३/२२ 

सहायकस्तर् चौथो पदमा कायार्त 
र्ाम प्रसाद भट्टर्ाई 

पोखर्ा 
महानगर्पातलका, 

नगर्कायापातलकाको 
कायाालय, न्यूर्ोड 

कास्की 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

२७ अर्ाढ 
२३ 

७१५ 

०३/२२ 

सहायकस्तर् चौथो पदमा कायार्त 
यमनुा शे्रष्ठ 

पोखर्ा 
महानगर्पातलका, 

नगर्कायापातलकाको 
कायाालय, न्यूर्ोड 

कास्की 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1772
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1771
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1771
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1770
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1770
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1768
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1768
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1767
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1766
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1766
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1672
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1672
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1672
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1764
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1765
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1765
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1765
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1765
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1759
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1759
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1761
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1761
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1760
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1760


  

10 
 

तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. 

२८ अर्ाढ 
२३ 

७१२ 

०३/२२ 

नसा एड पष्ट्रवरा अतधकार्ी काख्न्त बाल 
अस्पताल 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

२९ अर्ाढ 
२३ 

७०० 

०३/१८ 

तस.तड.इ पूणा प्रसाद उपाध्याय र् 
तनजको श्रीमती दगुाा खनाल 

खानेपानी तथा ढल 
ब्यवस्थापन ष्ट्रवभाग 
अन्तगात के्षरीय 

आयोजना 
ब्यवस्थापन 

कायाालय, नेपालगंज 

गैर्कानूनी सम्पख्त आजान गर्ी 
हैतसयत भन्दा वढी अस्वाभाष्ट्रवक 
उच्चजीवन यापन गरर्र्हेको 

३,१०,२७,१५३ 

३० अर्ाढ 
२३ 

६९८ 

०३/१८ 

त.प्रा.ष्ट्रव. ख्शक्षक श्री महन्जी 
साह 

श्री र्ाष्ट्रिय प्राथतमक 
ष्ट्रवद्यालय, धमौर्ा, 

महोतर्ी 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

३१ अर्ाढ 
२२ 

६८५ 

०३/१५ 

इख्न्जतनयर् ख्शर्ोमणी ढकाल, र् 
अशोक र्ोकाय तथा अध्यक्ष मान 
बहादरु् शे्रष्ठ, सख्चव र्मेश मोिान 

र् कोर्ाध्यक्ष सान ुमैंया शे्रष्ठ 

कोन्ज्योसोम 
गाउुँपातलका, 
लतलतपरु् 

सर्कार्ी र्कम ष्ट्रहनातमना १५,५७,९८२।– 

३२ अर्ाढ 
२२ 

६९९ 

०३/१८ 

तत्कालीन सपुरर्टेन्डेन्ट 
इख्न्जतनयर् चन्र नार्ायण यादव 
र् तनजको श्रीमती र्ाधाकुमार्ी 

यादव 

भौततक पूवााधार् 
तथा यातायात 
मन्रालय 

अन्तगातको सडक 
ष्ट्रवभाग 

गैर्काननुी तरर्काले सम्पख्त 
आजान गरे्को 

१,८५,११,७२८।– 

३३ अर्ाढ 
२१ 

६९६ 

०३/१८ 

हेल्पर् नन्द प्रसाद फुुँ याल नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, हेटौडा 
ष्ट्रवतर्ण केन्र, 

हेटौडा 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

३४ अर्ाढ 
२१ 

६८७ 

०३/१५ 

त.प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत 
मनोज कुमार् र्जक,लेखापाल 
वैधनाथ झा,रे्ण ुयादव, ना.स.ु 
प्रमोद कुमार् वमाा,प्रोपाइटर् 
तगर्धार्ी कुमार् अग्रवाल,वडा 

अध्यक्षसनपु महतो 

र्ाजदेवी 
नगर्पातलका, 

नगर्कायापातलकाको 
कायाालय, र्ाजदेवी 

र्ौतहट 

कम मलु्य पने कम्बल 
तमलेमतोमा दर्रे्ट बढाई खरर्द 

गरे्को 

१,१५,८७२ 

३५ अर्ाढ 
२१ 

६८९ 

०३/१५ 

शाखा प्रबन्धक भपुर्ाज कोइर्ाला नेपाल बैंक 
तलतमटेड, 

तडल्लीबजार् शाखा 

तसस्टम ह्रयाक गने, बैंकमा 
जम्मा गनुापने व्याज आफ्नो 
तनजी खातामा जम्मा गने 
लगायतका कायाहरु गरे्को 

५४,८४,०४५।६० 

३६ अर्ाढ 
१९ 

६८८ 

०३/१५ 

इख्न्जतनयर् भर्तर्ाज आचाया सडक ष्ट्रवभाग 
अन्तगात गणुस्तर् 
अनसुन्धान तथा 
ष्ट्रवकास केन्र 

चाकुपाट लतलतपरु् 

गैर्काननुी तरर्काले सम्पख्त 
आजान गरे्को 

३,२१,६२,४८० 

३७ अर्ाढ 
१९ 

६९७ 

०३/१८ 

दोभार्केो रुपमा सूख्चकृत 
ष्ट्रवश्वनाथ कुमी (चौधर्ी) 

ख्जल्ला अदालत, 

कष्ट्रपलवस्त ु

ठगी मदु्दामा सहजीकर्ण 
गरर्र्दने घसु/रर्सवत माग 

२,००,००० 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1762
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1758
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1758
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1757
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1757
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1755
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1755
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1755
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1755
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1756
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1756
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1756
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1756
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1754
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1753
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1753
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1753
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1753
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1753
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1753
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1752
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1746
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1750
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1750
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1646
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1646
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. 

३८ अर्ाढ 
१६ 

६८० 

०३/१५ 

डोर् बहादरु् काकी सनुवल 
नगर्पातलका वडा 
नं. ६ नवलपर्ासी 

बस्न े

प्रततकूल वकपर गरे्को ६५,००० 

३९ अर्ाढ 
१६ 

६८२ 

०३/१५ 

कमल बहादरु् शाही कोहलपरु् 
नगर्पातलका वडा 
नं. २ बाुँके बस्न े

प्रततकूल वकपर गरे्को ४,००,०००।- 

४० अर्ाढ 
१६ 

६८३ 

०३/१५ 

प्रहर्ी सहायक तनर्ीक्षक तसतार्ाम 
ख्घतमरे्  

ख्जल्ला प्रहर्ी 
कायाालय, उदयपरु् 
दर्बन्दी भई मोर्ङ 
ख्जल्ला तस.आर्.भी. 

कटहर्ी 

होटल व्यवसाय संचालनमा 
सहख्जकर्ण गर्ी र्दने 

प्रयोजनका लातग घसु/रर्सवत 
माग 

४,०००।- 

४१ अर्ाढ 
१६ 

६८१ 

०३/१५ 

सहायक वन अतधकृतद्वय जीवन 
कुमार् यादव र् बीरे्न्र प्रसाद 

साह 

तडतभजन वन 
कायाालय, ताप्लेजङु 

संकतलत सेतक ख्चनी जातको 
जतडबटुी नेपालगञ्जसम्म लैजान 
छोडपूजी बनाउन ेप्रयोजनको 
लातग घसु/रर्सवत माग 

२,००,०००।- 

४२ अर्ाढ 
१६ 

६७४ 

०३/११ 

तस.तड.ई. र्ाज कुमार् शाक्य खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन तबभाग 

पानीपोखर्ी 
काठमाडौं 

गैर्कानूनी सम्पख्त आजान 
गरे्को 

१०,७७,५०,४५३।- 

४३ अर्ाढ 
१६ 

६७६ 

०३/११ 

फोर्मेनबाट अवकाश प्राप्त टहल 
बहादरु् काकी 

नेपाल तबद्यतु 
प्रातधकर्ण 

गैर्कानूनी सम्पख्त आजान 
गरे्को 

१,०९,८७,६५८।- 

४४ अर्ाढ 
१५ 

६७३ 

०३/११ 

तत्कालीन लेखापाल यगुल 
ष्ट्रकशोर् ठाकुर् 

मालपोत कायाालय 
तसमर्ा, बार्ा 

गैर्कानूनी सम्पख्त आजान 
गरे्को 

३,०४,९४,३०८।- 

४५ अर्ाढ 
१४ 

६७० 

०३/११ 

वडा सख्चव ख्शवनार्ायण गपु्ता 
बतनया,तबिीकताा रुपेन्र 

यादव,खरर्दकतााहरु सागर् थापा 
र् र्ाम के्षरी 

ख्जल्ला रुपन्देही, 
तसद्वाथानगर् 

नगर्पातलका वडा 
नं. ६ 

बाटोसुँग जोतडएको जग्गामा 
बाटो नभएको भनी गलत 

तसफारर्स गरे्को 

- 

४६ अर्ाढ 
१४ 

६६८ 

०३/११ 

कम्प्यटुर् अपरे्टर् सूया अतधकार्ी 
र् लेखापढी व्यवसायी 
कान्छोनार्ायण शे्रष्ठ 

मालपोत कायाालय 
धार्दङ 

सेवाग्राहीको जग्गा तछटो छरर्तो 
तलखत पास गरर्र्दएवापत 

घसु/रर्सवत माग 

५,०००।- 

४७ अर्ाढ 
१४ 

६७२ 

०३/११ 

ना.स.ु डोर् प्रसाद पन्थी र् 
सेवाग्राही लेखापर्ीक्षक र्ाम चन्र 

शे्रष्ठ 

कम्पनी र्ख्जष्टार्को 
कायाालय तरपरेु्श्वर् 

काठमाडौं 

अतभलेख अध्यावतधक गने 
प्रयोजनका लातग आउन े

अख्ततयार्वाला व्यख्िहरुबाट 
काम सहज गरर्र्दए बापत 

घसु/रर्सवत माग 

५,०००।- 

४८ अर्ाढ 
१२ 

६६९ 

०३/११ 

कोर्ाध्यक्ष मीन बहादरु् घोले र् 
कोर्ाध्यक्षतीथा बहादरु् र्ाना 

जनकल्याण 
सामदुाष्ट्रयक वन 
उपभोिा सतमतत, 

तीनपाटन 
गाउुँपातलका, 
तसन्धलुी 

प्रयोग गरे्का परु्ाना 
काठपातहरु ओसार् पोसार्मा 
उि काठ र्ोकी घसु/रर्सवत 

माग 

३,३०,५००।- 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1746
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1747
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1744
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1744
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1718
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1718
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1718
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1718
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1745
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1745
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1745
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1707
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1707
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1707
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1707
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1743
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1742
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1742
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1741
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1741
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1739
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1739
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1739
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1739
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1737
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1737
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1737
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1649
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1649
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1649
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1738
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1738
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1738
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1642
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1642
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1642
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1642
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1642
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1736
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1736
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1709
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1709
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1709
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1709


  

12 
 

तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. 

४९ अर्ाढ 
११ 

६६६ 

०३/०७ 

प्रहर्ी सहायक तनर्ीक्षक पूणा 
बहादरु् तामाङ, प्रहर्ी हवल्दार् 
तबष्ण ुदयाल चौधर्ी,प्रहर्ी जवान 
अवधेश र्ाय,र्ाज कुमार् गरुुङ र् 

सोनाम तामाङ 

अस्थायी प्रहर्ी पोष्ट, 

इनवाागाउुँ, वीर्गञ्ज, 

पसाा 

घसु/रर्सवत तलएको सम्बन्धमा ७,००,००० 

५० अर्ाढ 
१० 

६६७ 

०३/०९ 

वडाध्यक्ष देवने्र पनु ख्जल्ला पाल्पा, 
रै्नादेवी छहर्ा 

गाुँउपातलका वडा 
नं. ७ 

सामदुाष्ट्रयक वनहरुबाट काठ 
तललामी तथा तनकासी गने 

कायामा सहजीकर्णगरर्र्दने भनी 
घसु तलएको 

३,००,०००।- 

५१ अर्ाढ 
०९ 

६६५ 

०३/०५ 

त.इन्चाजासंजीव शमाा,ज्यालादार्ी 
कमाचार्ी अर्ष्ट्रवन्द प्रसाद 

जयसवाल,बागेश्वर्ी 
कुमार्ीकणा,चन्रभरु्ण 
महतो,धमेन्र कुमार् 
महतो,अख्जतमान 

तसंह,ख्स्मताकटे्टल,अन्ज ुकुमार्ी 
बस्नेत 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण जनकपरु् 
अन्तगात बर्दावास 

तनयमष्ट्रवपर्ीत तबिी संशोधन र् 
िेतडट तबल दोहोर्ो पोष्ट्रष्टङ्ग गर्ी 

र्ाजस्व अपचलन गरे्को 

- 

५२ अर्ाढ 
०७ 

६४५ 

०२/२९ 

त.का.प्रमखुअमर् बहादरु् 
मल्ल,अतधकृत श्याम कुमार् 
तसंह,ना.स.ु सन्तोर् गौतम,र्ण 
बहादरु्बोहर्ा,कम्प्यटुर् अपरे्टर् 
गणेश बहादरु् के.सी.,लेखापाल 
शालीग्राम पौडेल,कोर्तथा लेखा 

तनयन्रक शभुाखर् 
न्यौपाने,लेखापाल दीप बहादरु् 

थापा 

इलाका प्रहर्ी 
कायाालय, ष्ट्रवपीनगर्, 

डोटी 

बढी दर्वन्दी थप गरे्को गलत 
दर्वन्दी चाटाको तलखत बनाई 

भ्रष्टाचार् गरे्को 

- 

५३ अर्ाढ 
०७ 

६५३ 

०२/२९ 

प्रहर्ी तनर्ीक्षक नपृबहादरु् 
बोहर्ा,वन उपभोिा सतमततको 
अध्यक्ष चि बहादरु् साउद 

इलाका प्रहर्ी 
कायाालय, ष्ट्रवपीनगर्, 

डोटी 

अवैध काठ तस्कर्ी गरे्को ६१,०२० 

५४ अर्ाढ 
०७ 

६५६ 

०३/०४ 

त.प्रधानाध्यापक सन्तोर् प्रसाद 
गपु्ता 

श्री नेपाल र्ाष्ट्रिय 
आधार्भतू ष्ट्रवद्यालय 

पसाा 

ष्ट्रवद्यालयमा तनमााणको कुनै 
काम नगर्ी र्कम ष्ट्रहनातमना 

गर्ी फर्ार् र्हेको 

६,००,००० 

५५ अर्ाढ 
०५ 

६३९ 

०२/२९ 

वडाअध्यक्ष र्ामकुमार् 
यादव,जग्गा खरर्दकताा सरेु्श 
कुमार् महतो,जग्गाष्ट्रविीकताा 

र्ामेश्वर् साह, र्दप नार्ायण साह 
र् सत्य नार्ायण प्रसाद साह 

तमचौया 
नगर्पातलका वडा 

नं. ७ 

जग्गा तबिी गदाा गलत 
तसफारर्स गरे्को 

४०,७७७ 

५६ अर्ाढ 
०५ 

६५५ 

०३/०३ 

प्रहर्ी तनर्ीक्षक खेम प्रसाद 
नेपाल,प्रहर्ी हवल्दार् र्ामशर्ण 
रर्माल,र्ामकाजी लामा,परुुर्ोतम 

खरी 

सीमा प्रहर्ी चौकी 
ष्ट्रटमरेु् 

अवैधरुपमा चीनबाट नेपालतफा  
ल्याएको सनु बर्ामद गर्ी 
कसरु्दार् सष्ट्रहत सम्बख्न्धत 
तनकायमा बझुाउन ुपनेमा 

आपसमा बाुँडफाुँड गर्ी तलएको 

६,७७,५९९ 
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http://ciaa.gov.np/pressrelease/1726
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. 

५७ अर्ाढ 
०५ 

६५४ 

०३/०३ 

प्रहर्ी तनर्ीक्षक खेम प्रसाद 
नेपाल,प्रहर्ी हवल्दार् र्ामशर्ण 
रर्माल,र्ामकाजी लामा,परुुर्ोतम 

खरी 

सीमा प्रहर्ी चौकी 
ष्ट्रटमरेु् 

अवैधरुपमा चीनबाट नेपालतफा  
ल्याएको सनु बर्ामद गर्ी 
कसरु्दार् सष्ट्रहत सम्बख्न्धत 
तनकायमा बझुाउन ुपनेमा 

आपसमा बाुँडफाुँड गर्ी तलएको 

२६,५२०५९ 

५८ अर्ाढ 
०३ 

६५२ 

०२/२९ 

प्राष्ट्रवतधक सहायक (ना.स.ु) भवुन 
तगर्ी 

श्री नागाजुान 
नगर्पातलका 

कायाालय, काठमाडौं 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

५९ अर्ाढ 
०३ 

६४९ 

०२/२९ 

ख्शक्षक तबस्ना कुमार्ी साउद श्री र्ाष्ट्रिय मा.ष्ट्रव. 
पहरर्या कृष्णपरु् 

कञ्चनपरु् 

अकााको नाउुँमा ख्शक्षक तनयखु्ि 
तलएको 

- 

६० जेठ 
३२ 

६४२ 

०२/२२ 

नायब सबु्बा र्दपक सवुदेी मालपोत कायाालय, 

लेखनाथ कास्की 
सेवाग्राहीसुँग बैंकबाट कजाा 

तनकाल्न ेप्रयोजनाथा जग्गा र्ोक्का 
गने काया सहजीकर्ण गरर्र्दन े

भनी घसु तलएको 

३,०००।- 

६१ जेठ 
२८ 

६४१ 

०२/२७ 

प्रहर्ी नायब तनर्ीक्षक र्दल 
बहादरु् महर्ा,बृख बहादरु् धामी 

ईलाका प्रहर्ी 
कायाालय मसरु्ीया, 

कैलाली 

ईलाका प्रहर्ी कायाालयमा दताा 
भएको झगडा मदु्दा तमलाई र्दन े

भनी 

५०,०००।- 

६२ जेठ 
२७ 

६३६ 

०२/२२ 

जतुनयर् हेल्पर् काख्न्छमाया तथङ्ग नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण तडजेल 
केन्र, चौकीटोल 

हेटौडा 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

६३ जेठ 
२७ 

६३५ 

०२/२२ 

सभेक्षक र्ाजेन्र काफ्ले नापी कायाालय 
भिपरु् 

गैर्कानूनी सम्पख्त आजान 
गरे्को 

५,४३,२७,०९९।९९ 

६४ जेठ 
२७ 

६३४ 

०२/२२ 

गा.ष्ट्रव.स.सख्चव र्ामप्रसाद 
न्यौपाने,वडासख्चव मोहनप्रसाद 

ओली,कायाालय सहयोगी 
दलबहादरु् खरी, अन्य रे्नकुा 
चम्लागाई,महानन्द सापकोटा, 

तगर्ीर्ाजशे्रष्ठ, ख्चन्तामणी 
बढुाथोकी, र्ोमनाथ दाहाल, लक्ष्मी 

प्रसाद वस्ताकोटी, टंक 
प्रसादबजगाई, बालकृष्ण न्यौपाने 

कोहबर्ा गा.ष्ट्रव.स. 
झापा 

नक्कली मतृ्य ुदताा र् बसाईसर्ाई 
बनाएको 

- 

६५ जेठ 
२६ 

६१५ 

०२/०८ 

हेल्पर् (म्यादी) अरुण कुमार् 
गरुुङ 

नेपाल तबद्यतु 
प्रातधकर्ण, र्ङ्गेली 

तबतर्ण केन्र, मोर्ङ्ग 

तबद्यतु महसलु ष्ट्रहनातमना गरे्को ८,७३,५४२।१४ 

६६ जेठ 
२५ 

६२५ 

०२/१५ 

त.कायाालय प्रमखु नयर्ाज नेपाल, 

ततथार्ाज लम्साल,गोपाल 
थपतलया,भपेुन्रर्ाई, लेखा अतधकृत 
टीकार्ाम अतधकार्ी,लेखापाल 

सरेु्श अतधकार्ी,रुर 

यातायात व्यवस्था 
कायाालय (सवार्ी) 

कोशी 

र्ाजस्व ष्ट्रहनातमना गरे्को - 
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. 

प्रसाददाहाल,अजुान भट्टर्ाई,कृष्ण 
प्रसाद कटे्टल,कम्प्यटुर् अपरे्टर् 
(कर्ार्) सजुनर्ाई, फोकस वान 
नेपाल प्रा.तल.का कम्प्यटुर् 
अपरे्टर् र्ाकेश र्ोशन 

मस्राङ्गीमगर्,र्मेश पौडेल,भतूमर्ाज 
अतधकार्ी,हरर्मदन ढुङ्गेल,र्दपेन्र 

कुमार् मण्डल,मैयाकुमार्ी 
चापागाई र् र्ष्ट्रवन कुमार् ष्ट्रवश्वास 

६७ जेठ 
२३ 

६२६ 

०२/१५ 

त.महाप्रबन्धक सशुील कोइर्ाला, 
बसन्त प्रकाश उपाध्याय,अथा 
तनदेशक र्ामसनु्दर् चौधर्ी र् 
ष्ट्रप्रन्टसेल इमेख्जङप्रा.तल.का 

संचालक र्दपक कुमार् भंसाली 

गोर्खापर संस्थान ष्ट्रप्रन्ट कागज खरर्द गदाा 
भन्सार् छुटको लातग तसफारर्स 
गर्ी र्कम ष्ट्रहनातमना गरे्को 

२६,१६,०१० 

६८ जेठ 
२३ 

६३३ 

०२/२२ 

तडतभजन प्रमखु तस.तड.ई. आनन्द 
कुमार् झा 

जलस्रोत तथा 
तसंचाई तडतभजन 
कायाालय मोर्ङ 

नदीतटबन्धन तनयन्रण 
सम्बन्धी कायाको लातग थप 

बजेट तनकासा गरर्र्दनेप्रयोजनाथा 
कमाचार्ीलाई रु. १०,०००।- 
(दस हजार्) घसु/रर्सवत र्दन 

खोजेको 

१०,०००।- 

६९ जेठ 
२० 

६२४ 

०२/१५ 

शाखा अतधकृत बरीर्ाज ढकाल, 

तनजको श्रीमती तसजाना अयााल र् 
जेठान नवर्ाज अयााल 

मालपोत कायाालय 
लतलतपरु् 

गैर्कानूनी रुपमा अकूत सम्पख्त 
आजान गर्ी अस्वभाष्ट्रवक रुपमा 

उच्च जीवनयापन गरे्को 

१०,२७,५८,४६१ 

७० जेठ 
१९ 

६२३ 

०२/१५ 

अतधकृत सर्ोज शे्रष्ठ, सभेक्षक 
ततथार्ाज भण्डार्ी, थानेश्वर् चौधर्ी, 
ना.स.ु धमार्ाज पन्थी र्लेखापढी 

व्यवसायी जीवन शमाा 

नापी कायााल 
रुपन्देही 

जग्गाको ष्ट्रकताकाट र् नामसार्ी 
गने काममा सहजीकर्ण 
गरर्र्दने प्रयोजनका लातग 

घसु/रर्सवत माग 

१७,००,०००।- 

७१ जेठ 
१८ 

६१९ 

०२/०८ 

प्रमखुमालपोत अतधकृत 
सूयाबहादरु् थापा,अतधकृत मातरका 

दंगाल,ना.स.ुगोष्ट्रवन्दकुमार् 
पौडेल,वडाध्यक्ष तारर्कचन्र 
सर्दार्,खरर्द तथा ष्ट्रविीकताा 
गोष्ट्रवन्दकुमार् वजगाई र् 

सतमततका उपाध्यक्ष उज्याला 
मानन्धर् 

मालपोत कायाालय 
सनुसर्ी ईनरुवा 

जग्गा र्ख्जिेशन पास गदाा 
प्रततकठ्ठा कम दर्ले पास गर्ी 
र्ख्जिेशन दस्तरु् र् पुुँजीगत 

लाभकर् छली गरे्को 

- 

७२ जेठ 
१८ 

६२२ 

०२/१५ 

प्रमखु जय मंगल प्रसाद तडतभजन वन 
कायाालय, नवुाकोट 

खानीसम्बख्न्ध कामको लागी 
ष्ट्रवतभन्न बर्बहाना गर्ी काममा 

अवर्ोध सजृना गदै 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत माग 

गरे्को 

६,००,०००।- 

७३ जेठ ६१६ अध्यक्ष कणा बहादरु् ष्ट्रवष्ट, नवर्ाज 
जोशी 

शहीद स्मतृत 
सामदुाष्ट्रयक वन 

ट्रयाक्टर् र् ट्रली घर्ायसी 
प्रयोजनमा लगाइएको र् हाल 

१२,९०,००० 
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http://ciaa.gov.np/pressrelease/1705
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1705
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1650
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1650
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1650
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1650
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1704
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1704
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1704
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1704
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1704
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1704
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1704
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1704
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1703
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1680
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1680
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1680
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1680
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1680
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1702
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1702


  

15 
 

तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. 

१८ ०२/०८ उपभोिा समूह 
तभमदत 

नगर्पातलका-३ 

 

उि ट्रयाक्टर् र् ट्रली तबिी 
गरे्को 

७४ जेठ 
१३ 

६०९ 

०२/०२ 

तत्कालीन मालपोत प्रमखु 
यदनुाथ दाहालसमेत ९ जना 

मालपोत कायाालय 
खोटाङ 

सर्कार्ी जग्गा व्यख्ि ष्ट्रवशेर्को 
नाममा दताा 

४,८९,२०१/११ 

७५ जेठ 
११ 

६२१ 

०२/०८ 

बन अतधकृत सन्तमाया शे्रष्ठ तडतभजन बन 
कायाालय, दोलखा 

काठ व्यवसायीसुँग घसु/रर्सवत 
तलएको 

२,०३,५०० 

७६ जेठ 
०९ 

६०८ 

०२/०२ 

त.ष्ट्रवद्यालय तनर्ीक्षक पदमा 
कायार्त चि बहादरु् कुुँ वर् 

ख्जल्ला ख्शक्षा 
कायाालय, कैलाली 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

७७ जेठ 
०९ 

५९७ 

०१/२४ 

सव-इख्न्जतनयर् नवलेस कुमार् 
र्ौतनयार् 

ख्जल्ला आयोजना 
कायाान्वयन इकाई 
(भवन) कास्की 

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

ष्ट्रवर्यमा  

४०,५००।- 

७८ जेठ 
०९ 

५९६ 

०१/२४ 

वडाअध्यक्ष श्याम बाब ुप्रसाद 
चौर्तसया,जग्गा तबिीकताा 

जहर्ाती तमया धतुनया र् जग्गा 
खरर्दकताा ग्यान्ती देवी 

बीर्गञ्ज 
महानगर्पातलका, 

पसाा 

गलत घर्बाटो तसफारर्स गरे्को - 

७९ जेठ 
०८ 

५९४ 

०१/२४ 

त. कायाालय प्रमखु र्मेश शमाा 
भसुाल,तडतभजन प्रमखु तेजेन्र 
शमाापौडेल,इख्न्जतनयर् सरु्दप 

खड्का,प्रोपाईटर् सरर्ता सवुदेीर् 
तनमााण कायामासंलग्न र्घनुाथ 

शमाा 

ख्जल्ला आयवेुद 
स्वास््य केन्र 

म्याग्दी 

कम्पाउण्डवाल तनमााणमा 
अतनयतमतता 

१,४५,९२८/६५ 

८० जेठ 
०८ 

५७६ 

०१/१५ 

ख्शक्षक चन्रष्ट्रवन तसंह श्री आदशा 
माध्यतमक ष्ट्रवद्यालय 

मझकोट-२, 

जाजर्कोट 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

८१ जेठ 
०८ 

५९१ 

०१/२४ 

प्रहर्ी सहायक तनर्ीक्षक ध्रवु 
बहादरु् के.सी. 

नेपाल प्रहर्ी शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

८२ जेठ 
०७ 

५९९ 

०२/०२ 

अतधकृत ऋष्ट्रर्र्ाम अयााल टोखा नगर्पातलका ष्ट्रवतभन्न तवर्ले अकुत सम्पख्त 
कमाएको 

१७,८३,४१,५७९ 

८३ जेठ 
०७ 

५८९ 

०१/२४ 

इलेख्क्ट्रतसयन र्त्न बहादरु् तथङ्ग नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, 

कुलेखानी दोस्रो 
(तनबवुाटार्) हेटौडा 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1701
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1701
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1700
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1644
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1644
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1698
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1698
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1699
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1699
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1597
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1597
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1597
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1697
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1697
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1697
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1697
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1694
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1694
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1694
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1694
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1694
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1694
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1695
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1696
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1696
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1692
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1691


  

16 
 

तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. 

८४ जेठ 
०५ 

५८१ 

०१/१५ 

प्रधानाध्यापक र्दव्यमणी ज्ञवाली श्री शाख्न्त ष्ट्रवद्याश्रम 
उ.मा.ष्ट्रव., लतलतपरु् 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

८५ जेठ 
०५ 

५७२ 

०१/०८ 

हेल्पर् धन बहादरु् रूम्बा नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, ष्ट्रवतर्ण 

केन्र, हेटौंडा 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

८६ जेठ 
०५ 

५७१ 

०१/०८ 

इलेख्क्ट्रतसयन पदमा कायार्त 
शंकर् थापा मगर् 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, ष्ट्रवतर्ण 

केन्र, हेटौंडा 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

८७ जेठ 
०५ 

५६२ 

१२/१० 

तत्कालीन प्र.ना.तन.र्ाजन तसंह 
भण्डार्ी 

नेपाल प्रहर्ी शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

८८ जेठ 
०१ 

५७४ 

०१/०८ 

सपुर्भाइजर् कैलास प्रसाद दाहाल नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण र्त्नपाका  
ष्ट्रवतर्ण केन्रका 
इलेख्क्ट्रकल 

काममा आलटाल गर्ी 
सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत माग 

गरर्र्हेको 

२०,००० 

८९ जेठ 
०१ 

५८३ 

०१/१५ 

डा. बलर्ाम थापा, मनुाल 
बायोभेट फमााका प्रोप्राइटर् 

रे्वतीर्मण तनर्ौला 

पश ुष्ट्रवभाग 
अन्तगात पश ु
स्वास््य 

ख्चष्ट्रकत्सालय, 

तरपरेु्श्वर् 

कम्पनीसुँग तमलेमतो गर्ी 
नेपालमा दताा नै नभएको 
इख्न्डयनइम्यनुोलोख्जकल 
तलतमटेड नामक भार्तीय 

कम्पनीबाट उत्पार्दत और्धी र् 
और्धीजन्यपदाथा आयातको 

लातग तसफारर्स गर्ी 
आयातसमेत गर्ाई भ्रष्टाचार् 

गरे्को 

- 

९० जेठ 
०१ 

५८० 

०१/१५ 

चेतनाथ भार्ती तत्कालीन 
अवस्थाको बल्थली 
खानेपानी उपभोिा 

सतमतत काभ्र े

भ्रष्टाचार् मदु्दामा वकपर गदाा 
मौकाको कागज तथा 

अनसुन्धानको िममा गरे्को 
वयान कागजको अन्यथा हनु े
गर्ी प्रततकुल वकपर गरे्को 

- 

९१ बैशाख 
३१ 

५८४ 

०१/१५ 

कायाालय सहयोगी (कर्ार्) ध्रवु 
महतो नतुनया 

पचर्ौता 
नगर्पातलका, बार्ा 

भ्रष्टाचार् मदु्दामा वकपर गदाा 
मौकाको कागज तथा 

अनसुन्धानको िममा गरे्को 
वयान कागजको अन्यथा हनु े
गर्ी प्रततकुल वकपर गरे्को 

१५,००० 

९२ बैशाख 
३१ 

५७० 

०१/०८ 

इलेख्क्ट्रतसयन ष्ट्रवश्वनाथ पडुासैनी नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण, प्रशार्ण 
तग्रड महाशाखा, 

हेटौडा 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

९३ बैशाख 
२८ 

५९८ 

०१/२६ 

शे्रष्तेदार् लोकनाथ पर्ाजलुी ख्जल्ला अदालत, 

कास्की 
अदालतमा ष्ट्रवचार्ातधन मदु्दामा 
तनयन्रणमा तलएको गाडी 
छुटाईर्दन ेप्रयोजनकालातग 

ष्ट्रवतभन्न बहानामा घसु/रर्सवत 
माग 

३०,००० 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1690
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1689
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1688
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1688
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1687
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1687
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1685
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1654
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1654
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1654
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1682
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1682
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1682
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1686
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1684
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1684
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1683
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1681
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1661
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1661
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1661
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1661
http://www.ciaa.gov.np/pressrelease/1661
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तस.नं. तमतत तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि कायाालय आर्ोप तबगो रु. 

९४ बैशाख 
०३ 

५५४ 

१२/१० 

एक्सरे् टेख्क्नतसयन र्ाज कुमार् 
ढकाल 

तरभवुन ष्ट्रवमानस्थल 
भन्सार् कायाालय 

काठमाण्डौ 

स्रोत नखलेुको सम्पख्त आजान 
गरे्को 

२,००,०२८८६।६५ 

९५ बैशाख 
०३ 

५५२ 

१२/१० 

त.भन्सार्अतधकृत मनोज कुमार् 
ष्ट्रव.क. र् ना.स.ु सनद 

खततवडा,संचालकहरु गंगा 
बहादरु्ख्घतमरे् र् तलला बहादरु् 
ख्घतमरे् तथा भन्सार् एजेन्ट 

र्दपेन्रर्ाज पाण्डे 

मेची भन्सार् 
कायाालय, झापा 

मालवस्त ुआयात गदाा एउटा 
सामानलाई अकै सामान भनी 
गलत मलु्याङ्कन तथा जाुँचपास 

गरे्को 

५५,१०,५९६ 

९६ बैशाख ०२ ५५३ 

१२/१० 

त. कम्प्यटुर् अतधकृत प्रभात 
ज्ञवाली 

तसर्द्ाथानगर् 
नगर्पातलका 

भैर्हवा 

शैख्क्षक योग्यताको प्रमाणपर 
नक्क्ली र्हेको 

- 

 

ख) घसु/रर्सवत (Sting) कार्बाही  
यस आयोगबाट गत आ.ब. २०७६/७७ मा भएको कूल १८१ वटा घसु/रर्सवत (Sting) 
कार्बाही भएको र् यसबाट रू. 4,35,85,026/- जफत हनुकुा साथै जम्मा २७७ जना 
कार्बाहीमा परे्का तथए । जवष्ट्रक आ.व. २०७५/७६ मा भएका 147 घसु/रर्सवत 
(Sting) कार्बाहीबाट 210 जना तनयन्रणमा परे्का तथए । आ.व. २०७६/७७ मा 
कार्बाहीमा परे्का २७७ मध्ये २ जना ष्ट्रवख्शष्ट शे्रणीका सष्ट्रहत २०८ जना र्ािसेवक 
कमाचार्ी, ५५ जना तबचौतलया/ मततयार् र् १४ जना तनवााख्चत/ मनोतनत पदातधकार्ीहरु 
तथए ।  यसै गर्ी गत आ.व. २०७६/७७ को चौथो रैमातसक अवतध (२०७७ बैशाख-
असार्) मा भएको जम्मा 22 वटा घसु/रर्सवत (Sting) कार्बाहीबाट  35 जनालाई 
तनयन्रणमा तलई जम्मा रू. ३८,९७,८१६/- जफत भएको छ । 

  

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1676
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1676
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1676
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1676
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1676
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1676
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1676
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1676
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1675
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1675
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गत आ.ब. २०७६/७७ मा घसु/रर्सवत (Sting) कार्बाहीबाट तनयन्रणमा तलइएका 277 
जना व्यख्िहरुको दजाागत एवं पेशागत ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः 
ि.स. पद/शे्रणी जम्मा अप्राष्ट्रवतधक प्राष्ट्रवतधक प्रहर्ी ख्शक्षक अदालत कैष्ट्रफयत 

१ तबख्शष्ट शे्रणी वा सर्ह 2 1 1 - - - 
 

२ र्ाप प्रथम शे्रणी सर्ह - - - - - - 
 

३ र्ाप र्द्वतीय शे्रणी सर्ह 13 9 1 - 3 - 
 

४ र्ाप ततृतय शे्रणी सर्ह 53 26 20 6 1 - 
 

५ नायब सबु्बा वा सो 
सर्ह 

69 41 18 8 1 1 
 

 खरर्दार् वा सो सर्ह 27 16 2 9 - -  

 जतुनयर् कमाचार्ी 28 1 2 25 - -  

 सवार्ी चालक 5 - 5 - - -  

६ अन्य शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन  11 10 - - 1 - 
 

र्ाष् ट्रसेवक कमाचार्ी जम्मा 208 104 49 48 6 1  
र्ािसेवक कमाचार्ी वाहेक अन्य  

७ तनवााख्चत/मनोतनत 
पदातधकार्ी 

14       

८ ष्ट्रवचौतलया/मततयार् 
लगायत अन्य ब्यख्ि 

55       

जम्मा 277       
 

घसु/रर्सवत (Sting) कार्बाहीबाट तनयन्रणमा तलइएका व्यख्िहरुको दजाागत एवं पेशागत 
आधार्मा तलुनात्मक अवस्था तनम्न बार्ख्चरमा प्रस्ततु गना सष्ट्रकन्छ ।  
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 यस अवतधमा आयोगद्वार्ा गरर्एको घसु/रर्सवत (Sting) कार्बाहीको िममा तनयन्रणमा 
तलइएका व्यख्िहरुको ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् छ । 

ि.स. तमतत ष्ट्रवपक्षी पिाउ 
संतया 

आर्ोपी ब्यख्िको कायाालय आर्ोप जफत र्कम 
रू. 

१ बैशाख 

१९ 

अध्यक्ष तबखा धामी १ ख्जल्ला कैलाली, सामदुाष्ट्रयक 
वन उपभोिा सतमतत 
उदातसपरु् 

घर्ायसी झगडासम्वन्धी ईलाका 
प्रहर्ी कायाालय मसरु्ीया कैलालीमा 
दताा भएको मदु्दामा प्रहर्ी 
कमाचार्ीको तमलेमतोमा द:ुख 
हैर्ानी र्दइ सेवाग्राहीसुँग 
घसु/रर्सवत माग 

५०,००० 

२ बैशाख 
२८ 

प्रमखु तडतभजन वन 
अतधकृत तह जय मंगल 
प्रसाद 

१ ख्जल्ला नवुाकोट, तडतभजन 
वन कायाालय 

खानीसम्बख्न्ध कामको लागी 
तबतभन्न बर् बहाना गर्ी काममा 
अवर्ोध सजृना गदै सेवाग्राहीसुँग 
घसु/रर्सवत माग 

१,००,००० 

३ जेठ ०७ तस.तड.ई. आनन्द कुमार् 
झा 

१ जलस्रोत तथा तसंचाई 
तडतभजन कायाालय मोर्ङ 

नदी तटबन्धन तनयन्रण सम्बन्धी 
कायाको लातग थप बजेट तनकासा 
गरर्र्दने प्रयोजनाथा घसु मागेको 
सम्बन्धमा 

१०,००० 

४ जेठ २१ सहायक वन अतधकृत 
जीवन कुमार् यादव,वीरे्न्र 
प्रसाद साह 

२ ख्जल्ला ताप्लेजङु, तडतभजन 
वन कायाालय 

जतडबटुी तनकासी छुटपूजी र्दए 
बापत सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 
माग 

२,००,००० 

५ जेठ २३ कोर्ाध्यक्ष तमन बहादरु् 
घोले, ततथा बहादरु् र्ाना 

२ श्री जनकल्याण वैज्ञातनक 
वन व्यवस्थापन 
सा.व.उ.स., ततनपाटन 

गाउुँपातलका, वडा नं. १० 

कुखरु्ा फमाको परु्ानो काठ सोही 
गाउुँपातलकाको वडा नं. ९ मा 
लैजान र्दने भनी घसु/रर्सवत र्कम 
माग 

३,३०,५०० 

६ जेठ २४ वडा अध्यक्ष देबेन्र पनु १ ख्जल्ला पाल्पा, रै्नादेवी 
गाउुँपातलका वडा नं. ७ 

काठ तललाम तथा तनकासी गने 
कायामा सहजीकर्ण गरर्र्दन े
प्रयोजन वापत सेवाग्राहीसुँग र्कम 
माग 

३,००,००० 

७ जेठ २९ प्रहर्ी सहायक तनर्ीक्षक 
तसतार्ाम ख्घतमरे् 

१ मोर्ङ ख्जल्ला तस.आर्.भी. 
कटहर्ी 

होटल व्यवसाय संचालनमा 
सहख्जकर्ण गर्ी र्दने प्रयोजनका 
लातग सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 
माग 

४,००० 

८ अर्ाढ 
०३ 

अतधकृत र्घवंुश कंडेल, 

ना.स.ु िमश: उद्वव 
सापकोटा, नार्ायण प्रसाद 
पोखरे्ल, नवर्ाज ख्घतमरे्, 

गोपाल खड्का र् खरर्दार् 
र्दपक खनाल 

६ भतूमसधुार् तथा मालपोल 
कायाालय तडल्लीबजार्, 

काठमाडौं 

जग्गाको ष्ट्रकताकाट गना आदेश 
गर्ाई र्दए बापत सेवाग्राहीसुँग 

घसु/रर्सवत माग 

८,५०,००० 

९ अर्ाढ 
०९ 

लेखा अतधकृत भपेुन्र 
कुमार् तसंह र् लेखापाल 
रं्ख्जत कुमार् र्ाय यादव 

२ हरर्परु् नगर्पातलका, 
नगर्कायापातलकाको 
कायाालय, सलााही 

ष्ट्रवज्ञापन प्रकाशन बापतको भिुानी 
र्दने िममा सेवाग्राहीसुँग 

घसु/रर्सवत माग 

४,००० 

१० अर्ाढ 
०९ 

लेखापढी व्यावसायी 
खेमर्ाज सापकोटा 

१ ख्जल्ला प्रशासन कायाालय 
काठमाडौंमा लेखापढी 
ब्यवसाय गने 

काठमाण्डौबाट धनकुटा जाने 
प्रयोजनको लातग सवार्ी पास बनाई 
र्दने भतन घसु/रर्सवत माग 

३,००० 
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ि.स. तमतत ष्ट्रवपक्षी पिाउ 
संतया 

आर्ोपी ब्यख्िको कायाालय आर्ोप जफत र्कम 
रू. 

११ अर्ाढ 
११ 

प्रहर्ी तनर्ीक्षक प्रकाशतसंह 
काकी र् काननु व्यवसायी 
ष्ट्रहमालय तबिम तबष्ट 

२ ख्जल्ला प्रहर्ी कायाालय, 

कैलाली 
कायाालयमा परे्को मदु्दामा 
सहजीकर्ण गरर्र्दने भन्दै काननु 
व्यवसायी ष्ट्रहमालय तबिम तबष्ट 
माफा त सेवाग्राहीसुँग घसु/रर्सवत 
माग 

५०,००० 

१२ अर्ाढ 
१४ 

प्रतन र्ामबालक र्ाय १ ईप्रका तभमफेदी 
मकवानपरु् 

व्यवसाय सहजीकर्ण गरर्र्दने भनी १२,००० 

१३ अर्ाढ 
१७ 

तनतमत कायाालय 
प्रमखु(इख्न्जतनयर्) टोपेन्र 
सनु्दर् मल्ल र् सव-
इख्न्जतनयर् ष्ट्रवरे्न्र चन्द, 

र्ख्न्जत शे्रष्ठ र् सरु्पभाइजर् 
लक्ष्मी पाण्डे 

३ खानेपानी, तसंचाई तथा उजाा 
ष्ट्रवकास कायाालय दैलेख 

खोला तटवन्धन तनमााण काया 
सम्पन्न भए पिात भिुानीमा 
सहख्जकर्ण गरर्र्दने भनी 

२,४१,०१६ 

१४ अर्ाढ 
१७ 

का.स. खेमर्ाज चौधर्ी १ घरे्ल ुतथा साना उद्योग 
कायाालय, कलैया, बार्ा 

होटेल संचालन लातग अनमुतत पर 
बनाई र्दनका लातग सहजीकर्ण 
गरर्र्दने भनी घसु माग 

१०,००० 

१५ अर्ाढ 
२३ 

प्रसतन र्ामष्ट्रवश्वास र्ाय १ प्र.चौ. गौर्ीशंकर् सलााही भार्तीय मोटर्साइकल छुटाई र्दने 
प्रयोजनका लातग 

५,००० 

१६ अर्ाढ 
२८ 

तबचौतलया सतमर् भण्डार्ी, 
गोष्ट्रवन्द शाह 

२ दाङ घोर्ाही उप 
महानगर्पातलका बडा नं. 
१८ 

लागू और्ध मदु्दाका प्रततवादीहरु 
छुटाइर्दन ेभनी 

 - 

१७ अर्ाढ 
३० 

नास ुतसर्द्र्ाज जोशी १ जोशीपरु् गा.पा. कैलाली भिुानी र्दने िममा ८५,००० 

१८ अर्ाढ 
३० 

ना.स.ु कृष्ण बल्लभ ठाकुर् १ भतूमसधुार् तथा मालपोत 
कायाालय सप्तर्ी 

जग्गाको शे्रष्ता कायम गने भनी १३,००० 

१९ अर्ाढ 
३० 

अतधकृत हकुुम बहादरु् 
ओली 

१ घरे्ल ुतथा साना उद्योग 
नेपालगञ्ज बाुँके 

अनमुततपर बनाई र्दन ेभनी ९६,३०० 

२० अर्ाढ 
३० 

तडतभजन प्रमखु नार्ायण 
काजी शे्रष्ठ 

१ जलस्रोत तथा तसंचाई 
ष्ट्रवकास तडतभजन कायाालय 
र्दिेल, खोटाङ 

तबल भिुानी र्दन ेिममा ९,३४,००० 

२१ अर्ाढ 
३१ 

ईख्न्जतनयर् तमलन अतधकार्ी १ बाग्लङु ढोर्पाटन 
नगर्पातलका  

भतुानी र्दन ेिममा  १,००,००० 

२२ अर्ाढ 
३१ 

सन्त कुमार् मण्डल र् 
ख्जतेन्र महतो 

२ कल्यापरु् न.पा. तसर्हा तबल भिुानी र्दन ेिममा ५,००,००० 

   ३५ 
जना 

 जम्मा जफत र्कम रू. ३८,९७,८१६ 

 

ग. दायर् मदु्दाको फैसला र् आयोगबाट पनुर्ावेदन: 

गत आ.व. २०७६/७७ मा सम्मातनत ष्ट्रवशेर् अदालतबाट जम्मा 197 वटा र् सम्मातनत 
सवोच्च अदालतबाट ३१ वटा मदु्दाको फैसला तनम्नानसुार् प्राप्त भएको छ । उि फैसलाको 
परर्णाम हेदाा आयोगबाट दायर् भएका मदु्दाको सफलता दर् ८४.८ प्रततशत देख्खन्छ । 
जवष्ट्रक आ.व. २०७५/७६ मा यो सफलता दर् ८८.२४ प्रततशत र्हेको तथयो । यसै गर्ी 

http://ciaa.gov.np/pressrelease/1781
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1781
http://ciaa.gov.np/pressrelease/1781
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सम्मातनत सवोच्च अदालतमा गरर्एको पनुर्ावेदन एवं पनुर्ावलोकनबाट गत आ.व. 
२०७६/७७ मा १६.१ प्रततशत सफलता प्राप्त भएको छ ।   

  

ि.स. अदालत प्राप्त फैसला 
संतया 

पूणा सफलता आखं्शक 
सफलता 

असफल सफलता 
प्रततशत 

1 ष्ट्रवशेर् अदालत 197 140 27 30 84.8 

2 सवोच्च अदालत 31 2 3 26 16.1 

 

यसैगर्ी आयोगले गत आ.व. २०७६/७७ मा सम्मातनत सवोच्च अदालतमा २० वटा 
मदु्दामा पनुर्ावेदन र् २ वटा मदु्दामा पनुर्ावलोकनका लातग तनवेदन दताा गर्ाएको छ । 

 

२.२ भ्रष्टाचार् तनयन्रणमा आयोगबाट भएको तनर्ोधात्मक कायाको ष्ट्रववर्णः 
भ्रष्टाचार्जन्य कायाको उजरु्ीउपर् गरर्ने अनसुन्धान र् अतभयोजनको दण्डात्मक कायाले मार 
अपेख्क्षत रूपमा भ्रष्टाचार् तनयन्रण हनु नसक्न े हुुँदा भ्रष्टाचार् हनैु नर्दने तनर्ोधात्मक 
कायाहरू र् भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द् सचेतना फैलाउने प्रवर्द्ानात्मक कायाहरूलाई आयोगले तनर्न्तर्ता 
र्दएको छ । 

भ्रष् टाचार् तनयन्रणको तनर्ोधात्मक र्णनीतत अन्तगात आयोगले भ्रष्टाचार्को जोख्खमपूणा क्षेर 
तथा ष्ट्रवद्यमान पर्द्ततका कमजोर्ी र् भ्रष्टाचार्का प्रमखु कार्णहरुको पष्ट्रहचानमा जोड र्दएको 
छ । 

स्थानीयस्तर्मा हनुे भ्रष् टाचार् न्यूनीकर्ण र् तनर्ोधका लातग सम्बख्न्धत प्रमखु ख्जल्ला 
अतधकार्ीहरुलाई अतधकार् प्रत्यायोजन गरर्एको छ । तनजहरुले  अतनयतमतता र् 
भ्रष् टाचार्का ष्ट्रवर्यमा परे्का उजरु्ीहरुका सम्बन्धमा प्रार्ख्म्भक छानवीन गर्ी तामेलीमा 
र्ात न वा ष्ट्रवस्ततृ अनसुन्धान गना सम्बख्न्धत कागजात सष्ट्रहत आधार् र् कार्णसमेत खलुाई 
आयोगको सम्बख्न्धत कायाालय माफा त आयोग समक्ष पठाउन ुपने गर्ी व्यवस्था गरर्एको  
छ । 

स्थानीय तहका उजरु्ीहरू एकमषु्ठरुपमा स्थानीय तहमैं गएर् हेनाका लातग ष्ट्रवशेर् टोली 
परर्चालन गरर्एको छ । यसबाट भ्रष्टाचार् ष्ट्रवरुर्द्को छानष्ट्रवन, अनसुन्धान तथा 
तहष्ट्रककातलाई परर्णाममखुी बनाउन सहज भएको छ । 

सावाजतनक तनकायहरुमा काया संचालन कायाष्ट्रवतध (Standard Operational Procedures) तयार् गना 
लगाउने र् कायासम्पादन र्दग्दशान, कायाष्ट्रवतध वा ष्ट्रवतनयम बनाई कायासम्पादनलाई 
सर्लीकर्ण गना लगाउने ष्ट्रवर्यमा पतन आयोगले सझुावहरु र्दंदै आएको  छ । 
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आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द् नागरर्क समाजसुँग सहकाया अतभवषृ्ट्रर्द् गने उदे्दश्यले प्रत्येक 
प्रदेशका २/२ वटा गर्ी १४ ख्जल्लामा भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द्को नागरर्क तनगर्ानी संस्था (Citizen 

Jury) गठन गर्ी भ्रष् टाचार् ष्ट्रवरुर्द्को अतभयानमा नागरर्क समाजको सहभातगता बढाउन शरुु 
गरे्को छ । भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द् अन्तर्तनकाय  समन्वय वषृ्ट्रर्द् गने उदे्दश्यले आयोग र् सम्पख्त 
शरु्द्ीकर्ण अनसुन्धान ष्ट्रवभागबीच भएको समझदार्ी अनसुार्का कायाहरु शरुु भएका छन ्। 

 

यस अवतधमा नेपाल सर्कार्का ष्ट्रवतभन्न तनकयहरुलाई आयोगले प्रषे्ट्रर्त गरे्का सझुावहरु 
तनम्नानसुार् छः 

 

क. कृष्ट्रर् योग्य जग्गाको खण्डीकर्ण तनयन्रण सम्बन्धी  सझुावहरु 

भतूम व्यवस्था, सहकार्ी तथा गरर्बी तनवार्ण मन्रालयबाट कृष्ट्रर्योग्य जग्गाको खण्डीकर्ण 
तनयन्रण गने सम्बन्धमा पटक-पटक तनणाय भई मातहतका कायाालयहरूमा तनदेशन जार्ी 
गरर्एको देख्खएकोमा आयोगले हाल जग्गा ष्ट्रकताकाटको सम्बन्धमा देहाय बमोख्जमका 
समस्या/जष्ट्रटलताहरू महशसु गयो ।  

 १. कृष्ट्रर् क्षेरको वगीकर्ण गनाका लातग हाल अख्स्तत्वमा र्हेको प्राष्ट्रवतधक सतमततको 
काम कार्बाही र् भतूमकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजूर्ी एवम ्गनुासो 
पने गरे्को, 
२. मन्रालयको तनणायमा कृष्ट्रर्योग्य जग्गाको मार खण्डीकर्ण तनयन्रण गने भतनए तापतन 

जनमानसमा भने सबै प्रकार्का जग्गाको ष्ट्रकताकाट र्ोक्का गरर्एको हो भने्न भ्रम अद्याष्ट्रप 
कायम र्हेको देख्खएको, 

३. मन्रालयको तनणायमा एक आतथाक बर्ामा एउटा ष्ट्रकता एकपटक मार ष्ट्रकताकाट गना 
पाउने व्यवस्था र्हे तापतन सो बारे्मा सवासाधार्णलाई सम्बख्न्धत तनकायबाट सही 
सूचना र्दने तथा स-ुसूख्चत गर्ाउने काया भए-गरे्को नदेख्खएको, 

४. सवासाधार्णको पतुयौली घर्जग्गा ष्ट्रविी ष्ट्रवतर्ण गनाका लातग समेत ष्ट्रकताकाट र्ोक्का 
र्हेको बहाना बनाएर् हैर्ानी र्दने तथा तनयमानसुार् ष्ट्रकताकाट गना तमल्न ेजग्गाको 
सम्बन्धमा समेत आतथाक अतनयतमतता हनुे गरे्को देख्खएको, 

५. कृष्ट्रर्योग्य जग्गाको खण्डीकर्ण तनयन्रण गने मन्रालयको प्रमखु उर्द्ेश्य भए तापतन 
उर्द्ेश्य अनरुुप जग्गाको खण्डीकर्ण र्ोष्ट्रकएको नदेख्खएको, 

६. जग्गा खण्डीकर्ण गने प्रयोजनकै लातग उही अंख्शयार्हरूको पटक पटक अंशवण्डा 
गने गरे्को उजूर्ी तथा गनुासोहरू समेत आयोगसमक्ष आउने गरे्को तथा एउटै 
परर्वार्का सदस्यहरुबीचमा जग्गा ष्ट्रकताकाट गनाकै लातग समेत नक्कली 
अंशवण्डा/भपााई गने गरे्को देख्खुँदा पारर्वारर्क ष्ट्रवखण्डन, कलह आई सामाख्जक 
ष्ट्रवकृतत पैदा हनुसक्ने देख्खएको, 
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७. अड्डा अदालतमा नक्कली/बनावटी मदु्दा मातमला खडा गर्ी तमलापरको नाममा समेत 
ष्ट्रकताकाट गने प्रवखृ्त मौलाई अदालतमा अनावश्यक मदु्दा मातमलाको अत्यतधक चाप 
पने गरे्को देख्खएको, 

८. वास्तष्ट्रवक रुपमा नै जग्गा ष्ट्रवकास गनाको लातग स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गर्ी 
तोष्ट्रकएको मापदण्ड पूर्ा गरे्का व्यख्ि, संस्था वा कम्पनीको कर्ोडौँको लगानी 
तनष्िीय (Idle) र्ही ष्ट्रवतीय तर्लतामा समेत नकार्ात्मक प्रभाव पारे्को देख्खएको, 

९. एकातफा  उदे्दश्य अनरुुप कृष्ट्रर्योग्य जग्गाको खण्डीकर्ण नर्ोष्ट्रकएको, अकोतफा  
अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको ष्ट्रकताकाट गनाको लातग सवासाधार्णले लाखौँ 
र्कम कमाचार्ीहरु समेतलाई गैर्काननुी कतमसनको रुपमा बझुाउन ु परे्कोले नापी 
तथा मालपोत कायाालयहरुमा झनै भ्रिाचार् मौलाएको भने्न समेतका उजूर्ीहरु 
आयोगमा पटक पटक पने गरे्को, 

१०. मन्रालय मातहतका कायाालयहरु बीचमा मन्रालयको तनदेशन अनरुुप खण्डीकर्ण 
तनयन्रण गने तनणायको कायाान्वयनमा कायाष्ट्रवतधगत एकरुपता आएको समेत 
नदेख्खएको। 

मलुकुको वैज्ञातनक भतूम व्यवस्थापन गनाका लातग जतमनको वस्तगुत वगीकर्ण, जग्गा 
प्रशासनमा सशुासन कायम गना र् जग्गाको समखु्चत तथा महतम उपयोगद्वार्ा भतूमको 
उत्पादन र् उत्पादकत्व बढाउनको लातग भतूम व्यवस्थापनको सन्दभामा समसामष्ट्रयक, 

वस्ततुनष्ठ, स्पष्ट र् कायाान्वयनयोग्य  काननुी संर्चना नर्हेको, मन्रालयको कृष्ट्रर्योग्य 
जतमनको खण्डीकर्ण तनयन्रण गने सम्बन्धको यसअख्घको मन्रालयको तनणायको 
उर्द्ेश्य अनरुुपको प्रभावकारर्ता नदेख्खई झनै जष्ट्रटलता र् अतनयतमतताहरुले प्रश्रय 
पाएको, सवासाधार्णले हैर्ानी पाउने गरे्को तथा सम्मातनत सवोच्च अदालतको तमतत 
२०७४।११।०२ को आदेश पूणारुपमा कायाान्वयन भएको नदेख्खएको अवस्थामा 
वैज्ञातनक भतूम व्यवस्थापन तथा जग्गा प्रशासनका क्षेरमा सशुासन कायम गर्ी 
त्यसबाट मलुकुले महतम लाभ प्राप्त गनाका लातग समेत भतूम व्यवस्था, सहकार्ी तथा 
गरर्बी तनवार्ण मन्रालय समेतलाई अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 

२०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ख) बमोख्जम देहायका 
सझुाव लेखी पठाउने भनी आयोगबाट तमतत २०७७।०३।०५ मा तनणाय भएको छ। 

सझुाव 

भतूमको वगीकर्ण, समखु्चत उपयोग र् प्रभावकार्ी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अतधकतम र् 
र्दगो लाभ हातसल गने उर्द्ेश्यका साथ भ-ूउपयोग ऐन, 2076 समेत जार्ी भइसकेको, भतूम 
सम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन भइसकेको तथा भतूमको वैज्ञातनक वगीकर्णको लातग 
आवश्यक पने भ-ूउपयोग वगीकर्ण नक्सा/डाटा (Parcel Based Land Use Zoning) समेत 
अतधकांश स्थानीय तहको लातग तयार् भइसकेको परर्प्रके्ष्यमा अझै पतन दशकौंअख्घ 
गरर्एको साष्ट्रवक नापी र् पनु: नापी वमोख्जम तयार् गरर्एका क्षेरीय ष्ट्रकताबमा उल्लेख्खत 
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जग्गाको ष्ट्रकतसम र् वगाका आधार्मा नै जग्गाको वगीकर्ण गर्ी ष्ट्रकताकाट र्ोक्न े
वा खोल्ने सम्बन्धमा तनणाय हनु ुऔख्चत्यपूणा र् वैज्ञातनक समेत नहनु ेहुुँदा भतूमको वैज्ञातनक 
व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जार्ी भएका प्रचतलत कानूनहरू समेतलाई मध्यनजर् गर्ी 
हालसम्म तयार् भएका भ-ूउपयोग वगीकर्ण नक्सा डाटा समेतको आधार्मा जग्गाको 
खण्डीकर्ण तनयन्रणका सम्बन्धमा यसअख्घ जग्गाको खण्डीकर्ण तनयन्रण गनाको लातग 
ष्ट्रकताकाट र्ोक्का गने गर्ी मन्रालयबाट भएको तनणायबाट मातथ प्रकर्ण प्रकर्णमा ष्ट्रववेचना 
गरे्वमोख्जमका समस्याहरू तसजाना भएकोले सोको तनर्ाकर्णका लातग मन्रालयबाट 
जग्गाको ष्ट्रकताकाट र्ोक्का गर्ी खण्डीकर्ण तनयन्रण गने सम्बन्धमा भए-गरे्का 
तनणायहरूमा आवश्यक पनुर्ावलोकन गर्ी ष्ट्रकताकाट खलु्ला गनेतफा  आवश्यक व्यवस्था 
तमलाउने। 

  

२.३  भ्रष्टाचार् तनयन्रणमा आयोगबाट भएको प्रवर्द्ानात्मक कायाको ष्ट्रववर्णः 
आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द् सचेतना फैलाउने प्रवर्द्ानात्मक कायाहरू अन्तगात भ्रष्टाचार् 
तनयन्रणसम्बन्धी अन्तर्ष्ट्रिया, छलफल र् गोष्ठी तथा ष्ट्रवद्यालय अनखु्शक्षण लगायतका 
कायािमहरु संचालन गरर्र्हेको छ ।  

 

क. "सशुासन सवाल" टेतलतभजन कायािम  

आयोग र् नेपाल टेतलतभजनसंगको सहकायामा यस आ. व. को श्रावण मष्ट्रहना देख्खनै 
तनर्न्तर् रुपमा सशुासन सवाल नामको साप् ताष्ट्रहक टेतलतभजन कायािम हरे्क मंगलवार् 
साुँझ ७:२५ मा प्रशार्ण भैर्हेको छ । गत आ.व. २०७६/७७ मा नेपाल 
टेतलतभजनबाट 52 वटा टेतलतभजन शंृ्रखला प्रशार्ण भैसकेको र् उि शंृ्रखलाहरु 
आयोगको फेसबकु NepalCIAA, टुइटर् @ciaa_nepal र् यटूु्यव च्यानलबाट समेत यथासमयमा 
प्रत्यक्ष प्रशार्ण हुुँदै आएको छ । 

भ्रष्टाचार् तनयन्रणमा आयोगको भतूमका समेष्ट्रटएको डकुमेन्ट्री तयार् गने, परपतरका तथा 
एफ.एम. रे्तडयो समेतबाट सन्देशमूलक सूचनाहरु प्रकाशन र् प्रसार्ण गने, ब्रोसर् एवम ्
पोष्टर् र् पम्प्लेट जस्ता सामाग्रीको छपाइ तथा ष्ट्रवतर्ण गने र् तनयतमत रुपमा 
भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुर्द्का महत्वपूणा लेख र्चनाहरु समावेश भएका पखु्स्तकाहरु प्रकाशन गने काया 
हुुँदै आएका छन ्।  

आयोगले भ्रष्टाचार् ष्ट्रवरुर्द्का र्ाष्ट्रिय र् अन्तर्ााष्ट्रिय र्दवसहरुलाई उल्लास र् ष्ट्रवशेर् 
भव्यताका साथ सम्पन्न गने अ्यासलाई तनर्न्तर्ता र्ददै आएको छ ।यस अवसर्मा 
आयोगले आ.व. २०७६/७७ मा ष्ट्रवद्याथीहरुवीच देश व्यापी कष्ट्रवता तथा विृत्वकला 
प्रततयोतगता आयोजना गर्ी दवैु स्पधाामा प्रमथ हनुेलाई २५/२५ हजार् रूपैयाुँ सष्ट्रहत 
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५/५ जनालाई परु्स्कृत गरर्यो । यसै गर्ी आयोगमा कमाचार्ीहरुमध्येबाट २ जनालाई 
ताम्रपरसष्ट्रहत जनही नगद रू. २५ हजार् र्ाशीको उत्कृष्ट अनसुन्धानकताा परु्स्कार्, १३ 
जनालाई ताम्रपरसष्ट्रहत जनही नगद रू. २० हजार् र्ाशीको उत्कृष्ट अख्ततयार् सेवा 
परु्स्कार्, २० जनालाई प्रमाणपरसष्ट्रहत जनही नगद रू. २० हजार् र्ाशीको अख्ततयार् 
सेवा परु्स्कार् र् ३१ जनालाई प्रशंसापरसष्ट्रहत जनही नगद रू. ५ हजार् र्ाशीको 
परु्स्कार् प्रदान गरर्एको तथयो । 
आयोगका माननीय प्रमखु आयूि एवं आयिुहरु तबतभन्न ख्जल्लाहरुमा हनुे भ्रष् टाचार् 
तनयन्रण एवं सशुासन प्रवर्द्ान सम्बन्धी छलफल अन्तष्ट्रिा या कायािमहरुमा सहभागी हदैु 
आउन ु भएकोमा कोतभड-१९ को ष्ट्रवश्वव्यापी महामार्ीको कार्णले नेपाल सर्कार्ले 
२०७६ साल चैर ११ गते देख्ख बन्दाबन्दी गरे्को र् त्यसपतछ पतन यसको नकर्ात्मक 
प्रभाव कायमै र्हेकोले गदाा गत आ.व. को उि चौथो रैमातसक अवतधमा यस सम्बन्धी 
कुनैपतन कायािमहरु सञ्चालन हनु सकेनन ्। 

 

२.४ आयोगबाट भएको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायाको ष्ट्रववर्णः 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आफ्नो चाल ु संस्थागत र्णनीततक योजनामा 
दण्डात्मक, तनर्ोधात्मक, प्रवर्द्ानात्मक र्णनीततक स्तम्भका अततरर्ि नयाुँ र्णनीततक 
स्तम्भको रुपमा आयोगको संस्थागत सशुासनको सदुृढीकर्ण र् क्षमता अतभवषृ्ट्रर्द्लाई 
अष्ट्रङ्गकार् गरर्एको छ । यस अन्तगात आयोगको संगठनात्मक संर्चना, ष्ट्रवतध, पद्दतत, 
स्रोतसाधन सष्ट्रहत संस्थागत क्षमता सदुृढ गने र् भ्रष् टाचार् ष्ट्रवरुर्द्को कानूनी र् संस्थागत 
दायर्ा फर्ाष्ट्रकलो बनाउने नीतत आयोगले अवलम्वन गरे्को छ । यस अनसुार् आयोगको 
भौततक पूवााधार्देख्ख संस्थागत सधुार् र् जनशख्िको क्षमता ष्ट्रवकासका कायालाई आयोगले 
जोड र्दएको छ। भ्रष्टाचार् तनयन्रण कायामा ष्ट्रवद्यमान र्हेका चनुौतीहरूको सामना गना 
आयोगले आफ्नो कायासम्पादन थप व्यावसाष्ट्रयक बनाउुँदै लगेको छ । आयोगको 
अनसुन्धान र् अतभयोजनलाई थप बस्तपुर्क र् प्रभावकार्ी बनाउनका लातग मदु्दा 
महाशाखा प्रमखुको नेततृ्वमा अनसुन्धान पूणाता सतमतत र् अकाा एक जना सह-
महान्यायाधीविाको नेततृ्वमा आर्ोप-पर सधुार् सतमततहरु गठन गर्ी सष्ट्रिय बनाइएको 
छ । बढ्दो उजरु्ीको संतया र् नयाुँ शैलीमा हनुे भ्रष्टाचार्को अनसुन्धान गना तडख्जटल 
फरे्ख्न्सक ल्याब, इख्ञ्जतनयरर्ङ ल्याब र् अष्ट्रफस अटोमेसनजस्ता प्रष्ट्रवतध प्रयोगमा ल्याइएको 
छ । यसका साथै आयोगले ष्ट्रवशेर् तनगर्ानी तथा रतु कार्वाही (Rapid Action Taskforce)  
टोली परर्चालन गदै आएको छ । उजरु्ी गनामा सहजताका लातग आयोगको हटलाइन 
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१०७, इमेल ujuri@ciaa.gov.mp का अततरर्ि मोबाइल एप तनमााण गरे्को तथा फेसबकु, 
टुइटर् लगायत सामाख्जक सञ्जालबाट समेत उजरु्ी प्राप्तगर्ी ग्रहण गने गरर्एको छ । 
आयोगले गरे्का संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकाससंग सम्बख्न्धत उल्लेखनीय कायाहरु तनम्नानसुार् 
प्रस्ततु गरर्एको छ । 
 

क. आयोगको उच्च कायासम्पादन लातग प्रमखु आयिुज्यूबाट कमाचार्ीहरुलाई धन्यवाद 
सष्ट्रहतको तनदेशन   
आ.व. २०७६/७७ अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको ३० वरे् इततहासमा नै सबैभन्दा 
बष्ट्रढ भदु्दा दायर् भएको वर्ाको रुपमा र्ह्यो। यस आ.व. आयोगले ४४१ वटा मदु्दाहरु ष्ट्रवर्ेश 
अदालत समक्ष दायर् गयो ।यस अवसर्मा आयोगको प्राङ्गणमा आयोगका माननीय प्रमखु 
आयिुज्यू, माननीय आयिुज्यूहरु तथा श्रीमान ् सख्चवज्यूको उपख्स्थततमा  कोतभड-१९ का 
कार्ण नेपाल सर्कार्ले जार्ी गरे्को स्वास््य सम्बन्धी मापदण्डलाई समेत ध्यानमा र्ाखी 
धन्यवाद तथा तनदेशन कायािम सम्पन्न भयो ।  

उि अवसर्मा आयोगका माननीय प्रमखु आयिु नवीन कुमार् ख्घतमरे्ज्यूले कोतभड १९ को 
प्रकोपका वावजदु आयोगले आ.व. २०७६/७७ मा इततहासमा नै सबैभन्दा धेरै् मदु्दा दायर् गर्ी 
अख्घल्लो वर्ाको त्याङ्कलाई समेत उतछन्न सफल भएकोमा माननीय आयिुज्यूहरु, श्रीमान ्
सख्चवज्यू लगायत सम्पूणा कमाचार्ीहरुलाई धन्यवाद र्दुँदै आगामी र्दनमा पतन भ्रष्टाचार् 
तनयन्रणमा उच्च मनोबलका साथ काया गना तनदेशन र्दनभुयो ।  

सोही अवसर्मा बोल्दै आयोगका माननीय आयिु डा. गणेशर्ाज जोशीज्यूले भ्रष्टाचार् तनयन्रणमा 
पदातधकार्ी र् कमाचार्ीहरुको समूष्ट्रहक प्रायसबाट मार यो ष्ट्रकतसमको सफलता हातसल गना 
सष्ट्रकएको बताउन ुहुुँदै यसका लातग आयोगमा कायार्त सबै शे्रणी र् पदका कमाचार्ीहरु सबैको 
सष्ट्रिय भतूमका र्हेको स्मर्ण गर्ाउनभुयो । सोही कायािममा आयोगका माननीय आयिु डा. 
साष्ट्रवरी थापा गरुुङज्यूले कोतभड-१९ को जोख्खमका बीचपतन कमाचार्ीहरु आयोगमा उपख्स्थत 
भई उच्च मनोबलका साथ यो ष्ट्रकसतमको कायासम्पादन गनुा प्रशंसा योग्ग र्हेको बताउुँदै आगामी 
र्दनमा पतन भ्रष्टाचार् तनयन्रणमा यसैगर्ी सष्ट्रियताका साथ काममा खष्ट्रटनहुनुे ष्ट्रवश् वास व्यि 
गनुाभयो । सोही कायािममा बोल्दै आयोगका सख्चव श्रीमान ्सरेु्श अतधकार्ीज्यूले कमाचार्ीहरुले 
उच्च मनोबलका साथ आयोगको काममा लाग्न तनदाशन र्दुँदै कमाचार्ीहरुलाई प्रोत्साष्ट्रहत गना र् 
अनसुन्धान कायामा स्रोत र् साधनको उपलब्ध गर्ाउन आयोगले प्रथातमकता र्दने बताउन ुभएको 
तथयो । 

ख.  आयोगको अनसुन्धान तथा अतभयोजनको काममा ष्ट्रवज्ञान प्रष्ट्रवतधको उपयोग   

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले कायाालयको काम चसु्त बनाउनका लातग स्वचातलत 
कायाालय संचालन प्रणाली (Office automation) शरुु गरे्को छ भने  भ्रष्टाचार् सम्बन्धी अपर्ाधमा 

mailto:ujuri@ciaa.gov.mp


  

27 
 

अनसुन्धान तथा अतभयोजनको काया वस्तपुर्क तथा वैज्ञातनक बनाउनको लातग ष्ट्रवज्ञान तथा 
प्रष्ट्रवतधको प्रयोगलाई थप सदुृढ बनाउदै आइर्हेको छ । यसका लातग आयोगमा स्थापना भएको 
पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशालाले सेवा आर्म्भ गरर्सकेको छ । तडख्जटल फोरे्ख्न्सक ल्याब 
आयोगको केन्रीय कायाालय टङ्गालमा तथा इख्ञ्जतनयरर्ङ्ग प्रयोगशाला आयोगको केन्रीय कायाालय 
टङ्गालका साथै आयोगको कायाालयहरु नेपालगञ्ज र् बर्दावासमा स्थापना गरर्एको छ । गत आ.व. 
२०७६/७७ को चौथो रैमातसक अवतधमा ५९ वटा पोतलग्राफ पर्ीक्षण भएको छ भने आ.व. 
२०७६/७७ मा जम्मा ३९१ वटा पर्ीक्षण भएका छन ् । यसैगर्ी आवश्यता र् औख्चत्यको 
आधार्मा इख्ञ्जतनयरर्ङ्ग प्रयोगशाला र् फोरे्ख्न्सक ल्याबको पतन प्रयोग शरुु भैसकेको छ ।  

३. आयोगमा र्हन ेकमाचार्ी संतया र् काया ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सख्चवमा नेपाल सर्कार्का र्ाजपरांष्ट्रकत ष्ट्रवख्शष्ट 
शे्रणीको सख्चव र्हने व्यवस्था छ । नेपाल सर्कार्, मख्न्रपरर्र्द् को तमतत २०७७।०१।०८ 
को तनणायबाट स्वीकृत भई कायम भएको  दर्बन्दी  तेरर्ज वमोख्जम आयोगको केन्र टंगालमा 
बाह्रवटा महाशाखाहरु सष्ट्रहत 512 जनाको दर्बन्दी कायम भएको छ । त्यसैगर्ी मातहत 
आयोगको कायाालय ७ वटा र् १ सम्पका  कायाालय (बटुवलको सम्पका  कायाालय, नेपालगन्ज) 
मा जम्मा ४78 जनाको दर्बन्दी गर्ी आयोग अन्तगात देहायअनसुार् कुल ९90 जना 
कमाचार्ी दर्वन्दी र्हेको छ । 

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

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

र्ा.प.प्रथम 13 1 1 1 1 1 0 1 1 20 

र्ा.प.र्द्वतीय 64 4 4 4 4 4 1 4 4 93 

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

अतधकृतस्तर् 185 22 23 22 20 20 9 22 20 343 

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

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

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

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

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

सहायकस्तर् 327 43 43 43 43 35 31 39 43 647 

जम्मा 512 65 66 65 63 55 40 61 63 990 
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आयोगको कायाालय टंगाल र् अन्तगात कायाालयमा साष्ट्रवकमा ९२७ स्वीकृत दर्बन्दी र्हेकोमा 
नेपाल सर्कार्, मख्न्रपरर्र्द् को तमतत २०७७।०१।०८ को तनणायबाट अत्यावश्क ६८ पद थप 
तसजाना र् अनावश्यक ५ पद खारे्ज भई हाल उि ९९० को दर्बन्दी कायम हनु आएको छ। 
आयोगमा उपर्ोि अनसुार्को स्वीकृत दर्वन्दीमा स्थायी कमाचार्ीका अततरर्ि केही दर्वन्दीमा 
कर्ार् सेवा अन्तगातको जनशख्िबाट समेत सेवा प्रवाह हुुँदै आएको छ । जसअनसुार् कम्प्यटुर् 
अपरे्टर्,  हलकुा सवार्ी चालक, कायालय सहयोगी पदमा गर्ी आयोगमा जम्मा ४५ जना 
व्याख्िहरु कर्ार्मा कायार्त र्हेका छन ्।  
 

4. आम्दानी, खचा तथा आतथाक कार्ोवार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण 

आतथाक वर्ा २०७६/७७  को वजेट ष्ट्रवतनयोजन र् गत २ बर्ाको खचाको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः 
ि.
स. 

वजेट उप-शीर्ाक 

आ.व.२०७६/७७ वाष्ट्रर्ाक 
ष्ट्रवतनयोख्जत बजेट   रू.  

आ.व.२०७६/७७ को 
जम्मा खचा रू. 

आ.व.२०७5/७6 को 
जम्मा खचा रू. 

१ चाल ुखचा 
(२०६०000१३) 

86,00,000 
60,60,500 34,72,890 

२ चाल ुखचा 
(२०६०001१३) 

५९,86,6५,००० 
46,90,78,790 51,81,32,040 

३ पुुँजीगत 

206000114 
12,36,40,000 

4,87,23,320 19,09,68,240 

४ संख्चत ष्ट्रवदा 
601000133 

- 64,30,420 

92,26,130 

५ और्धी उपचार् 

601000163 
- 62,97,400 

89,68,830 

 जम्मा 73,09,05,000 53,65,90,430 73,07,68,130 

आतथाक वर्ा २०७६/७७ को अख्न्तममा पेश्की र्कम रू. १,०३,७३,000/- फर्छ्यौट हनु वाुँकी र्हेको 
देख्खन्छ । 
आतथाक वर्ा २०७६/७७ को धर्ौटीको ष्ट्रववर्ण देहायअनसुार् छः 

ि.स. ष्ट्रववर्ण र्कम रू. 

१ गत आ.व. २०७6/७7 को मौज्दात र्कम रू. 3,00,34,279.56 

२ गत आ.व. २०७६/७७ मा प्राप्त आम्दानी र्कम रू.  90,66,109.94 

३ गत आ.व. २०७६/७७ मा धर्ौटी ष्ट्रफताा र्कम रु. 66,57,556.80 

४ जम्मा वाुँकी  मौज्दात र्कम रु. 3,24,42,832.70 
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आतथाक वर्ा २०७६/७७ को र्ाजश् व आम्दानीको ष्ट्रववर्ण देहायअनसुार् छः 
ि.स. ष्ट्रववर्ण र्कम रू. 
१ सर्कार्ी सम्पख्तको ष्ट्रविीबाट प्राप्त आम्दानी 63,565.00 

२ ष्ट्रवद्यतु सेवा शलु्क 1,06,182.00 

३ न्याष्ट्रयक दस्तरु् 115.00 

४ अन्य प्रशासतनक सेवा शलु्क 2,00,915.00 

५ प्रशासतनक दण्ड जरर्वाना र् जफत 10,000.00 
६ बेरूज ु 2,05,60,174.00 
७ गत वर्ाको नगद मौज्दात 39,97,000.00 
 जम्मा 2,49,37,951.00 

 

 

5. सावाजतनक तनकायमा परे्का सूचना माग सम्बन्धी तनवेदन र् सूचना र्दएको ष्ट्रवर्य 

यस आयोगमा गत आ.ब. २०७६/७७ मा देहायको तातलकामा प्रस्ततु गरर्एअनसुार् 
सूचना माग गरर्एका जम्मा २६३ वटा तनवेदन परे्को र् उि तनवेदन उपर् कार्बाही हुुँदा 
२०५ वटा तनवेदनका तनवेदकले माग गरे् बमोख्जम सूचना प्राप्त गरे्को अवस्था छ । उि 
तनवेदनहरु मध्ये ५६ वटा तनवेदन असम्बख्न्धत ब्यख्िले असम्बख्न्धत ष्ट्रवर्यमा सूचना माग गरे्को 
पाइएकोले सूचना उपलब्ध गर्ाउन सष्ट्रकएन । यसैगर्ी गत आ.ब. २०७६/७७ को चौथो 
रैमातसक अवतध (बैशाख-असार्) मा यस आयोगमा सूचनाको माग गर्ी २९ वटा तनवेदन परे्कोमा 
२० वटा तनवेदन उपर् कार्बाही गर्ी सूचना उपलब्ध गर्ाइएको,  असम्बख्न्धत ब्यख्िले 
असम्बख्न्धत ष्ट्रवर्यमा सूचना माग गरे्को पाइएको ९ वटा तनवेदनका तनवेदकलाई सूचना उपलब्ध 
गर्ाउन नसष्ट्रकएको र्  वाुँकी २ वटा तनवेदन चाल ुआ.ब. मा ख्जम्मेवार्ी सरर्आएको अवस्था छ 
।  

ि.स. ष्ट्रववर्ण प्रथम 
रैमातसक 

दोस्रो 
रैमातसक 

तेस्रो 
रैमातसक 

चौथो 
रैमातसक 

 जम्मा 

1 सूचना माग गर्ी परे्का तनवेदन संतया 34 114 86 29 263 

2 अगातडको वाुँकी सारे्को  - 9 1 2  - 

3 सूचना प्राप्त गनेको संतया 25 91 69 20 205 

4 सूचनाका लातग असम्बख्न्धत तनवेदन संतया 0 31 16 9 56 

5 वाुँकी 9 1 2 2 2 

   जम्मा कार्बाही 25 131 86 31 261 
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यसका अततरर्ि सूचना अतधकार्ीले उपलब्ध गर्ाएको सूचना उपर् ख्चत नबझुाई आयोगका 
श्रीमान ् सख्चवज्यू समक्ष ४ वटा पनुर्ावेदन तनवदन परे्कोमा श्रीमान ् सख्चवज्यूबाट ४ वटा 
तनवेदन उपर् आदेश पचाा खडा गर्ी भएको तनणाय तनवेदकहरुलाई जानकार्ी गर्ाइएको तथयो ।  

यसका साथै गत आ.व. २०७६/७७ मा आयोग समक्ष सूचना माग गनाका लातग संलग्न 
गनुापने आवश्यक कागजात सष्ट्रहतको तनवेदनको ढाुँचा तनख्ित गर्ी यस आयोगको वेवसाइटमा 
प्रकाशन गरर्एको छ । सूचना माग गने तनवेदकहरुले आयोगका अन्य इ-मेलका अततरर्ि 
suchana@ciaa.gov.np भने्न ईमेलमा तसधै उि ढाुँचा बमोख्जमको सूचना मागको तनवेदन पठाउन 
सक्ने र् यसर्ी सूचना मागको तनवेदन पठाउुँदा उि तनवेदन साथ आवश्यक कागजात संलग्न 
गनुा पने व्यवस्था गरर्एको छ । यसका अततरर्ि आयोग समक्ष सूचना माग गने तनवेदकलाई 
तछटो छरर्तो सूचना उपलब्ध गर्ाउने कायाका लातग आयोगमा सूचना सम्बन्धी आन्तरर्क मेमोको 
ढाुँचा तयार् गर्ी लागू गरर्एको छ ।  
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खण्ड-२ 

 

आ. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सामान्य परर्चय 

 

१. आयोगको स्वरुप र् प्रकृतत 

नेपालमा भ्रष्टाचार् तनयन्रण गर्ी सशुासन प्रबर्द्ान गनाको लातग नेपालको संष्ट्रवधानको भाग 
२१‚ धार्ा २३८ मा संवैधातनक तनकायको रुपमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
व्यवस्था गरर्एको छ । जस अनसुार् आयोगमा प्रमखु आयिु र् अन्य चार्जना आयिुहरु 
र्हनछेन ्।  प्रमखु आयिुले अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अध्यक्ष भै काम गने 
व्यवस्था छ । र्ािपततले संवैधातनक परर्र्दको तसफारर्समा प्रमखु आयिु र् आयिुको 
तनयखु्ि गने प्रावधान छ। आयोगका प्रमखु आयिु र् आयिुको पदावधी तनयखु्िको तमततले 
छ वर्ाको हनुछे । प्रमखु आयिु र् आयिु ६५ वर्ाको उमेर्सम्म पदमा बहाल र्हन सक्न े
व्यवस्था र्हेको छ । 

 

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

 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय प्रमखु आयिु श्री नवीनकुमार् ख्घतमरे् 

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

 

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

 

तस. 
नं. 

कायाालयको नाम 

कायाालयको 
फोन नं. 

फ्याक्स 

नं. 
१. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 

टस गाल, काठमाडौं  
हट लाइन नं. 

१०७ 

०१५२६२१५१ 

०१-५२६२१२८ 

०१५२६२१०४ 
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तस. 
नं. 

कायाालयको नाम 

कायाालयको 
फोन नं. 

फ्याक्स 

नं. 
२. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 

कायाालय, ईटहर्ी 
०२५-५८६९७० ०२५-५८५६०० 

३. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, बर्दावास 

०४४-५५०६८६ ०४४-५५०५३१ 

४. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, हेटौंडा 

०५७-५२१७४४ ०५७-५२०३६९ 

५. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, पोखर्ा 

०६१-५४०४५१ ०६१-५४०४५२ 

६. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, बटुवल 

०७१-५४०८३७ 

०७१-५४००३१ 

०७१-५४०८२३ 

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

०८१-५५०४२६ 

७. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, सखेुत 

०८३-५२१९६० 

०८३-५२३१७८ 
०८३-५२३८८४ 

८. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायाालय, कञ्चनपरु् 

०९९-५२४२६३ 

०९९-५२१११७ 

०९९-५२२७९५ 

 

४. आयोगको काम, कताव्य र् अतधकार् 

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

तर् यस संष्ट्रवधानमा छुटै्ट व्यवस्था भएको पदातधकार्ी र् अन्य कानूनले छुटै्ट ष्ट्रवशेर् व्यवस्था 
गरे्को पदातधकार्ीको हकमा यो उपधार्ा लागू हनुे छैन । 

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

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

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

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

(६) अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अन्य काम‚ कताव्य र् अतधकार् तथा 
कायाष्ट्रवतध संघीय कानून बमोख्जम हनुेछ । त्यसैगर्ी संष्ट्रवधानको धार्ा २९३ मा संवैधातनक 
तनकायको काम कार्वाहीको अनगुमन संसदीय सतमततबाट हनुे व्यवस्था र्हेको छ भने धार्ा 
२९४ मा आयोगको बाष्ट्रर्ाक प्रततवेदन र्ािपतत समक्ष बझुाउने सम्बन्धी व्यवस्था र्हेको  
छ । 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई अनसुन्धान गर्ी 
अतभयोजन गने कायाको अततरर्ि काननुी र्ाज्यको अवधार्णा अनरुुप सशुासन कायम गना र् 
सावाजतनक सेवामा प्रभावकारर्ता ल्याउनका लातग आवश्यक हनुे सधुार्ात्मक कायाहरु गने 
थप दाष्ट्रयत्व समेत समु्पेको छ । जस अन्तगात आयोगबाट तनम्न कायाहरु सम्पार्दत हनु े
गरे्को छन:् 

 ष्ट्रवद्यमान ऐन, तनयम वा प्रचलनमा रषु्ट्रट भए सधुार् गना सझुाव र्दने  

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

 भ्रष्टाचार्लाई र्ोकथाम गने उदे्दश्यले तनर्ोधात्मक एवं प्रवर्द्ानात्मक कायाहरु गने । 

 भ्रष्टाचार् तनयन्रण गने उदे्दश्यले स्थाष्ट्रपत र्ाष्ट्रिय वा अन्तर्ााष्ट्रिय संस्थाहरुसुँग समन्वय, 
आपसी सहयोग र् सम्वन्ध सदुृढ गने । 

 आवश्यकतानसुार् सम्वख्न्धत ष्ट्रवर्यको ष्ट्रवशेर्ज्ञ वा ष्ट्रवख्शष्टीकृत सेवा प्राप्त गने । 

 



  

34 
 

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

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

२.१.१  दूर्दृष्ट्रष्ट: भ्रष्टाचार्मिु र् सदाचार्यिु समाज तनमााण । 

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

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

 

मातथ उल्लेख्खत दूर्दृष्ट्रष्ट‚ लक्ष्य तथा उदे्दश्य प्राप्त गना योजनाले तनम्नानसुार्का महत्वपूणा ४ 
वटा र्णनीततहरु, १२ वटा नीततहरु र् सो अन्तगात ६६ वटा कायानीतत अंतगकार् गरे्को  

छ । 

२.१.४ र्णनीततहरु 

१. भ्रष् टाचार्जन्य कायाको पष्ट्रहचान, अनसुन्धान र् अतभयोजन प्रभावकार्ीरुपमा  
गने । 

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

३. सर्ोकार्वाला पक्षहरूका वीचमा चेतना, समन्वय संजाल र् ऐक्यवर्द्ता 
अतभवषृ्ट्रर्द् गने । 

४. आयोगको संस्थागत सशुासनको सदुृढीकर्ण र् क्षमता अतभवषृ्ट्रर्द् गने । 

२.१.५ आयोगका नीततहरु 

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

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

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

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

६. सावाजतनक तनकायहरुलाई भ्रष् टाचार् ष्ट्रवरुर्द् उतर्दायी बनाउुँदै सशिीकर्ण  

गने । 

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

८. भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द् र्ाख्ष् ट्रय तथा अन्तर्ााख्ष् ट्रय समन्वय र् सा जालीकर्ण गने । 

९. भ्रष् टाचार्ष्ट्रवरुर्द् जनचेतना अतभवषृ्ट्रर्द् गने । 

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

गने । 

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

१२. भ्रष् टाचार् ष्ट्रवरुर्द्को कानूनी र् संस्थागत दायर्ा फर्ाष्ट्रकलो बनाउने । 

 

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

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

आयोगमा ष्ट्रवचार्ातधन अवस्थामा र्हेको कुनै ष्ट्रवर्यसुँग सम्बख्न्धत कागजात र् कुनै 
कागजातको नक् कल नर्दने गर्ी आयोगबाट तनणाय वा आदेश भएकोमा त्यस्तो कागजातको 
नक् कल उपलब्ध हदैुन । त्यसैगर्ी आयोगबाट हनुे अनसुन्धान, तहष्ट्रककात वा 
अतभयोजनसम्बन्धी कार्वाहीलाई प्रततकूल असर् पाने देख्खएका ष्ट्रवर्यमा कुनै सूचना उपलब्ध 
हदैुन । 
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तर् आयोगबाट मदु्दा नचल्ने तामेलीमा र्ात ने तनणाय भएको ष्ट्रवर्यसुँग सम्बख्न्धत तमतसलसंलग्न 
कागजातहरुमध्ये आयोगमा र्दएको बयान वा आयोगको तनणायको नक् कल माग गने 
सम्बख्न्धत सर्ोकार्वालालाई त्यस्तो नक् कल उपलब्ध गर्ाउने व्यवस्था गरर्एको छ । 

यसैगर्ी आयोगमा दताा गर्ाएको कुनै उजरु्ी वा आयोगको कुनै कामकार्वाही उपर् सूचनाको 
हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कलाई 
अनसुन्धान, तहष्ट्रककात वा अतभयोजनसम्बन्धी कार्वाहीलाई प्रततकूल असर् पाने गर्ी सूचना 
उपलब्ध गर्ाउने व्यवस्था गरर्एको छ । 

६. सेवा प्रदान गने तनकायको शाखा र् ख्जम्मेवार् अतधकार्ी 
भ्रष् टाचार् सम्बन्धी उजरु्ी दताा गनाका लातग आयोगको मलु दताा शाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छ । 
हटलाइन १०७ मा आउने उजरु्ीका लातग प्रहर्ी महाशाखाका साथै टोल ष्ट्रि, भाइवर् तथा 
इ-मेल माफा त आउने उजरु्ीका लातग नीतत तथा योजना महाशाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छन ्। 
आयोगबाट मदु्दा नचल्ने तामेलीमा र्ात ने तनणाय भएको ष्ट्रवर्यसुँग सम्बख्न्धत तमतसलसंलग्न 
कागजातहरुमध्ये आयोगमा र्दएको बयान वा आयोगको तनणायको नक् कल माग गने 
सर्ोकार्वालालाई सो नक् कल उपलब्ध गर्ाउन आयोगको तामेली शाखाको शाखा प्रमखु 
ख्जम्मेवार्ी हनु्छन ्। 

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

   

७. सेवा प्राप्त गना लाग्न ेदस्तरु् र् अवतध 

आयोगबाट प्रदन हनुे सेवाका लातग सामान्यतय कुनै शलु्क दस्तरु् लाग्दैन । 

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

सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले सूचनाको हक अन्तगात सूचना माग्न आएमा सूचनाको प्रकृतत 
हेर्ी बढीमा १५ र्दनसम्मको अवधी लाग्ने तथा दश पेजसम्मको सूचना तनःशलु्क प्राप्त हनुे र् 
सो भन्दा बढी भएमा प्रतत पेज रु. ५/- दस्तरु् लाग्दछ । 
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८. तनणाय गने प्रष्ट्रिया र् अतधकार्ी 
क. उजरु्ी सम्बन्धी तनणाय प्रष्ट्रिया  

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

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

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

 

ख. नक् कल र् सूचना तलन ेसम्बन्धी प्रष्ट्रिया  

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

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

 तनवेदनमा कुनकुन कागजको नक् कल चाष्ट्रहएको हो त्यसको ष्ट्रववर्ण खलुाउन ु
 पने । 

 सकेसम्म तामेलीमा र्हेको तमतसलको तामेली नम्वर् खलुाउन ुपने । 

 नक् कलका लातग परे्को तनवेदन मातथ कार्वाही भई नक् कल र्दने तनणाय भएपतछ 
तामेली शाखा प्रमखुले तोष्ट्रक र्दए बमोख्जमको शलु्क आतथाक प्रशासन शाखामा 
बझुाएको र्तसद संलग्न गनुापने । 

 नक् कलको लातग शलु्क बझुाएको र्दनमा नै प्रमाख्णत नक् कल सर्ोकार्वाला 
सेवाग्राहीले पाउने । 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सम्बख्न्धत 
सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले आयोगद्वार्ा तनर्दाष् ट ढाुँचा तनवेदन लेखी 
आयोगको मूलदताामा दताा गर्ाउन ुपने । 
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 आयोगमा र्दएको उजरु्ीको सम्बन्धमा सूचना माग गने सर्ोकार्वालाले उजरु्ी दताा 
नम्वर् अतनवाया रुपमा खलुाउन ुपने । 

 

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

 

९. तनणाय उपर् उजरु्ी सनु्न ेअतधकार्ी 
सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी । 

  

१०. प्रमखु, प्रविा एवं सूचना अतधकार्ीको नाम र् पद  

प्रमखुः- सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी 
सह-सख्चव एवं प्रविाः-   तार्ानाथ अतधकार्ी               ९८५१२३३२८१ 
सूचना अतधकार्ीः- उप-सख्चव  गणेश बहादरु् अतधकार्ी  ९८५११८७३०८ 

सहायक सूचना अतधकार्ीः- शाखा अतधकृत र्ामहरर् पाण्डे  9851013957 

 

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

कायाालयको नाम सूचना अतधकार्ीको नाम सम्पका  टेलीफोन नं. 
 

अ.द.ुअ.आ. कायाालय, इटहर्ी उप-सख्चव श्री परुुर्ोतम ढकाल ९८49806469 

अ.द.ुअ.आ. कायाालय,  बर्दावास उप-सख्चव श्री मख्णर्ाम ज्ञवाली ९८४१३६४०४३  

अ.द.ुअ.आ. कायाालय,  हेटौडा उप-सख्चव श्री ओम प्रकाश बर्ाल  ९८४९010434 

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

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

अ.द.ुअ.आ. कायाालय, सखेुत शा.अ. श्री मेघनाथ सापकोटा ९८5८०73666 

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

शा.अ. श्री लोकमख्ण पाण्डे ९८५८०४५७८८ 

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

 

 

 

 

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

 भ्रष्टाचार् तनवार्ण ऐन, २०५९ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमावली,२०५९  

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग कायाष्ट्रवतध, २०७३ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको आचार् संष्ट्रहता, 
२०७६ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 ष्ट्रवशेर् अदालत ऐन, २०५९ 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

 

१०. तोष्ट्रकए बमोख्जमको अन्य ष्ट्रववर्ण 

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

 आयोगको २९ औ ंवाष्ट्रर्ाक प्रततवेदन (आतथाक वर्ा २०७५/७६) 

 आयोगको २९ औ ंवाष्ट्रर्ाक प्रततवेदनको सार्ांश 

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

 स्मारर्का २०७६ 

 अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन 

 भ्रष्टाचार्सुँग सम्बख्न्धत महत्वपूणा नजीर्हरुको सार्संक्षेप २०७६ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको आचार्संष्ट्रहता, 
२०७६ 

 

११. अख्घल्लो आ.व. मा सञ्चतलत कायािमहरु 

 सामदुष्ट्रयक ख्शक्षा कायािम 

 अन्तर्ष्ट्रिया कायािम 

 समन्वय बैठक 

 बैदेख्शक तातलम तथा अवलोकन भ्रमण 

 कानूनमा सधुार्का लातग अन्तष्ट्रिा या तथा मस्यौदा तयार्ी काया 
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 भ्रष्टाचार् ष्ट्रवरुर्द्को अन्तर्ााष्ट्रिय र्दवस 

 अनसुन्धानका लातग आधार्भतू तातलम कायािम 

 आयोगको स्थापना र्दवस कायािम 

१२.  सावाजतनक तनकायले सञ्चालन गरे्को कायािम र् सोको प्रततवेदन 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आ.व. २०७५/७६ मा भ्रष्टाचार् तनयन्रण गर्ी 
देशमा सशुासन कायम गना गरे्का कायाहरुको उनन्तीसौ वाष्ट्रर्ाक प्रततवेदन २०७६ पसु २८ गते 
सम्मानतनय र्ाष् ट्रपततज्यू समक्ष पेश गरर्सकेको उि तडख्जटल प्रतत आयोगको वेवसाइटमा 
प्रकाख्शत गरर्एको छ । साथै आ.व. २०७६/७७ को प्रततवेदन तयार्ीको िममा र्हेको छ । 

 

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

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

 

१४. आयोगको वेबसाइट र् सोको ष्ट्रववर्ण 

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

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

 

 

 

 

http://www.ciaa.gov.np/
http://www.facebook.com/NepalCIAA
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अनसूुची  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

गनुासो/उजरुीका लागग 

हटलाइन नं.: १०७ (उजरुीको लागग)  

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

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

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

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

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

फेसबकु: /NepalCIAA (उजुरी Messages गरेर) 

गटि्िटर: @ciaa_nepal (उजरुी Messages गरेर) 

हुलाक माफफ त िा आयोगमा आफैं  उपगथित भएर 

mailto:ujuri@ciaa.gov.np

