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षष

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

टगालं, काठमाडौं । 

अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन 

 फागनु, २०७६  

 

यस अंकमा 

 उजरु्ी दताा र् कार्बाहीको ष्ट्रववर्ण 

 २०७८ कातताक देख्ख पौष सम्म दायर् मदु्दाहरुको ष्ट्रववर्ण 

 २०७८ कातताक देख्ख पौष सम्म घसु/रर्सवत कार्बाहीको ष्ट्रववर्ण   

 आयोगमा र्हेको कुल उजरु्ी तथा फछयौंट 

 तबशेष अदालतमा दायर् भएका आर्ोपपत्रहरुको संतया 

 दायर् मदु्दाको फैसला र् आयोगबाट भएका पनुर्ावेदन 

 आयोगबाट भएको भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण सम्बख्न्ध तनर्ोधात्मक , 

प्रवधानात्मक तथा संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायाहरुको 

ष्ट्रववर्ण 

 आम्दानी खचा तथा आतथाक कार्ोबार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण 
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सम्पादकीय 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार् 
तनयन्त्रण गर्ी सशुासन कायम गनाको लातग 
स्थाष्ट्रपत  संवैधातनक आयोग हो ।सावाजतनक 
पदधार्ण गरे्का व्यख्िले अख्ततयार्को दरुुपयोग 
गर्ी भ्रष्टाचार् गरे्को सम्बन्धमा छानष्ट्रवन, 
अनसुन्धान, तहष्ट्रककात एवं अतभयोजन गने 
ख्जम्मेवार्ी आयोगलाई संवैधातनक रुपमा प्रत्याभतू 
भएको छ। 

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

नेपालको संष्ट्रवधानको धार्ा २७ मा नागरर्कको 
सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैगर्ी 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ 
र् सूचनाको हकसम्बन्धी तनयमावली, २०६५ को 
तनयम ३मा प्रत्येक सावाजतनक तनकायले आफ्ना 
गततष्ट्रवतधहरुको ष्ट्रववर्ण ३/३ मष्ट्रहनामा प्रकाख्शत 
गनुापने कानूनी व्यवस्था छ ।उि व्यवस्था 
अनसुार् अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट 
सम्पाददत प्रत्येक तै्रमातसक अवतधको मतुय मतुय 
ष्ट्रियाकलापहरुको ष्ट्रववर्ण तै्रमातसक रुपमा 
प्रकाशन तथा सावाजतनक हुुँदै आएको ष्ट्रवददतै छ। 

 

 

िमश... 

   बषा १7 अंक  3                                                                                                                            माघ , २०७८ 

 

सदाचार् तनष्पक्षता तनतभाकता 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को कायाान्वयनको लातग प्रकाख्शत  
 

उजरु्ीको क्षेत्रगत ख्स्थतत 

http://www.ciaa.gov.np/
mailto:इमेलः%20akhtiyar@ntc.net.np
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  सम्पादक समूह 

सख्चव श्री तोयम र्ाया       : अध्यक्ष 

सहसख्चव श्याम प्रसाद भण्डार्ी            : सदस्य 

उपसख्चव श्री वेदप्रसाद भण्डार्ी           : सदस्य 

शाखा अतधक त श्री ख्शव कुमार् र्ाई  : सदस्य 

शाखा अतधक त श्री प्रददप भट्टर्ाई          : सदस्य 

त याकं अतधक त श्री प्रमे कुमार् ख्घतमरे्  : सदस्य 

माननीय प्रमखु आयिु 

प्रमे कुमार् र्ाई 

 

 

 आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय आयिु 

ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवाल 

 

माननीय आयिु 

जय बहादरु् चन्द 

 

माननीय आयिु  
डा. हरर् पौडेल 

 

माननीय आयिु 

डा. सतुमत्रा शे्रष् ठ अमात्य 

तोयम र्ाया 
सख्चव 
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सम्पादकीय 

 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गर्ी सशुासन कायम गनाको लातग स्थाष्ट्रपत  

संवैधातनक आयोग हो । सावाजतनक पदधार्ण गरे्का व्यख्िले अख्ततयार्को दरुुपयोग गर्ी भ्रष्टाचार् गरे्को 

सम्बन्धमा छानष्ट्रवन, अनसुन्धान, तहष्ट्रककात एवं अतभयोजन गने ख्जम्मेवार्ी आयोगलाई संवैधातनक रुपमा 

प्रत्याभतू भएको छ। 

सूचनाको हकको कायाान्वयन गर्ी पार्दख्शाता कायम गना आयोग दृढ संकख्पपत र्हेको छ । आफ्ना काम 

कार्वाही, उपलब्धी र् भए/गरे्का गततष्ट्रवतध समेष्ट्रट ष्ट्रवगतदेख्ख नै अख्ततयार् बलेुष्ट्रटन प्रकाख्शत हुुँदै आएकोमा 

पतछपलो समयमा ई-बलेुष्ट्रटन तै्रमातसक रुपमा प्रकाख्शत गदै आएको छ। 

नेपालको संष्ट्रवधानको धार्ा २७ मा नागरर्कको सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैगर्ी सूचनाको हक 

सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र् सूचनाको हकसम्बन्धी तनयमावली, २०६५ को तनयम ३मा प्रत्येक 

सावाजतनक तनकायले आफ्ना गततष्ट्रवतधहरुको ष्ट्रववर्ण ३/३ मष्ट्रहनामा प्रकाख्शत गनुापने कानूनी व्यवस्था  

छ । उि व्यवस्था अनसुार् अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत प्रत्येक तै्रमातसक अवतधको 

मतुय मतुय ष्ट्रियाकलापहरुको ष्ट्रववर्ण तै्रमातसक रुपमा प्रकाशन तथा सावाजतनक हुुँदै आएको ष्ट्रवददतै छ। 

यस आयोगमा आतथाक वषा २०७८/७९ को दो ो तै्रमातसक कातताक-पसु  अवतधमा भ्रष्टाचार् सम्बन्धी ३,६८९ 

वटा उजरु्ी परे्का छन ्। दो ो तै्रमातसक अवतधसम्ममा फर्छ्यौट हनु बाुँकी 8,643 उजरु्ी र्हेका छन।् यस 

अवतधमा 3,913 वटा उजरु्ी फर्छ्यौट भएका छन। आयोगमा परे्का उजरु्ी मध्ये आयोगले गरे्को 

कार्वाहीबाट यस तै्रमातसक अवतधमा 109 वटा उजरु्ी ष्ट्रवस्त त अनसुन्धानमा गएको, 422 वटा उजरु्ी 

मातहत कायाालयहरुमा पठाइएको, 1,710 वटा उजरु्ी कार्वाहीका लातग सम्बख्न्धत कायाालयमा पठाइएको, 

480 वटा उजरु्ी सोसंग सम्बख्न्धत अको उजरु्ीसंग एष्ट्रकक त गरर्एको र् 1,१९२ वटा उजरु्ी तामेलीमा 

र्ाख्खएको छ। आयोगबाट आतथाक वषा २०७८/७९ को दो ो तै्रमातसक अवतधमा २२ वटा आर्ोपपत्रहरु 

सम्मातनत ष्ट्रवशषे अदालतमा दायर् गर्ी ६५ जनालाई प्रततवादी बनाई ष्ट्रवगो रु 1,10,54,71,176।- 

मागदावी तलईएको छ। साथै  आयोगबाट  आतथाक बषा २०७8।०७9 को दो ो तै्रमातसक अवतध  कातताक-



  - 4 - 

पसु  मा कुल 7 वटा घसु/रर्सवत कार्बाही भएको र् यसबाट रू. 8,84,000/- जफत हनुकुा साथै जम्मा 

10 जना घसु/रर्सवतसुँग जोतडएका व्यख्िहरुलाइ तनयन्त्रणमा तलइएको छ ।  

भ्रष्टाचार्  तनयन्त्रण गर्ी सशुासन प्रवा्धनन गने महान अतभयानमा आयोगको एक्लो प्रयास मात्र पूणा ब् 

सक्दैन। तसथा आयोगको यस अतभयानमा नेपाल सर्कार्का सबै तनकाय, सावाजतनक सेवा प्रदायक, 

सर्ोकार्वाला तनकाय एवं प्रव्ुधन नागरर्क समाजले आ-आफ्नो ठाउुँबाट भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणमा हातेमालो गदै 

आउने ददनमा थप सशि र् प्रभावकार्ी भतूमका तनभाउन जरुर्ी छ।  

अन्त्यमा, आयोगले गदै आएका कायािमहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गदै आउनहुनुे सबैप्रतत 

हाददाक आभार् सष्ट्रहत धन्यवाद ज्ञापन गदाछौ । आफ्नो नख्जक भएका भ्रष् टाचार्जन्य घटना वा आफूले थाहा 

पाएका भ्रष् टाचार्का सूचनाहरु सदा  ै आफुलाई पायक पने आयोग र् अन्तगातका कायाालयहरुमा ददनहुनु 

अनरु्ोध गदाछौं । 
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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५  ३  र् सूचनाको हकसम्बन्धी तनयमावली, २०६५ को 

तनयम ३ बमोख्जम सावाजतनक गरर्एको तै्रमातसक ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग‚ टंगाल 

आ.व. २०७८/७९ को दो ो तै्रमातसक कातताक-पसु   प्रगतत ष्ट्रववर्ण 

 

१. आयोगको स्वरुप र् प्रक तत 

नेपालमा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गर्ी सशुासन प्रव्धनान गनाको लातग नेपालको संष्ट्रवधानको भाग २१‚ धार्ा २३८ मा 
संवैधातनक तनकायको रुपमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यवस्था  छ । आयोगमा प्रमखु 
आयिु र् चार्जना आयिुहरु र्हने संबैधातनक व्यवस्था र्हेको छ। र्ािपततवाट संवैधातनक परर्षदको 
तसफारर्समा प्रमखु आयिु र् आयिुको तनयखु्ि गने प्रावधान छ। आयोगका प्रमखु आयिु र् आयिुको 
पदावधी तनयखु्िको तमततले छ वषाको हनुे व्यवस्था छ।  

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

 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय प्रमखु आयिु    श्री प्रमे कुमार् र्ाई 

माननीय आयिु     श्री ष्ट्रकशोर् कुमार् तसलवाल 
माननीय आयिु     श्री जय बहादरु् चन्द 

माननीय आयिु     डा. हरर् पौडेल 

माननीय आयिु     डा. सतुमत्रा शे्रष् ठ अमात्य 
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आयोगको केन्रीय कायाालय‚ टंगाल‚ काठमाडौंमा र्हेको छ । आयोग मातहत देहायका ७ वटा 
कायाालयहरु र् एउटा सम्पका  कायाालय र्हेका छन ्। 

 

तस.नं. कायाालयको नाम कायाालयको फोन नं. फ्याक्स नं. 

१. 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं  हट लाइन नं. १०७ 

०१५२६२१५१ 

०१-५२६२१२८ 

०१५२६२१०४ 

२. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, ईटहर्ी ०२५-५८६९७० ०२५-५८५६०० 

३. 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

बददावास 

०४४-५५०६८६ ०४४-५५०५३१ 

४. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, हेटौंडा ०५७-५२१७४४ ०५७-५२०३६९ 

५. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, पोखर्ा ०६१-५४०४५१ ०६१-५४०४५२ 

६. 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, बटुवल ०७१-५४०८३७ 

०७१-५४००३१ 

०७१-५४०८२३ 

 
क. बटुवलको सम्पका  कायाालय, नेपालगन्ज  ०८१-५५०६२६, 

०८१-५५०६२७ 

०८१-५५०४२६ 

७. 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, सखेुत ०८३-५२१९६० 

०८३-५२३१७८ 

०८३-५२३८८४ 

८. 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

कञ्चनपरु् 

०९९-५२४२६३ 

०९९-५२१११७ 

०९९-५२२७९५ 

२.  आयोगको काम, कताव्य र् अतधकार् 

नेपालको संष्ट्रवधानको भाग २१ को धार्ा २३९  1  बमोख्जम 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 ष्ट्रवशेष व्यवस्था 
गरे्को पदातधकार्ीको हकमा यो उपधार्ा लागू हनुे छैन । 

 २  धार्ा १०१ बमोख्जम महातभयोग प्रस्ताव पारर्त भई पदमिु हनुे व्यख्ि‚ न्याय परर्षदबाट 
पदमिु हनुे न्यायाधीश र् सैतनक ऐन बमोख्जम कार्बाही हनुे व्यख्िका हकमा तनज पदमिु 
भइसकेपतछ संघीय कानून बमोख्जम अनसुन्धान गना वा गर्ाउन सष्ट्रकनेछ । 
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 ३  उपधार्ा  १  वा  २  बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सावाजतनक पद धार्ण गरे्को कुनै 
व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार् मातनने कुनै काम गरे्को देख्खएमा अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले त्यस्तो व्यख्ि र् सो अपर्ाधमा संलग्न अन्य व्यख्ि उपर् कानून बमोख्जम 
अतधकार् प्राप्त अदालतमा मदु्दा दायर् गना वा गर्ाउन सक्नेछ । 

 ४  उपधार्ा  १  वा  २  बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सावाजतनक पद धार्ण गरे्को 
व्यख्िको काम कार्बाही अन्य अतधकार्ी वा तनकायको अतधकार्क्षेत्र अन्तगात पने प्रक ततको 
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 अतधक त 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 । 
संष्ट्रवधानको धार्ा २९३ मा संवैधातनक तनकायको काम कार्वाहीको अनगुमन संसदीय सतमततबाट 
हनुे व्यवस्था र्हेको छ भने धार्ा २९४ मा आयोगको बाष्ट्रषाक प्रततवेदन र्ािपतत समक्ष ब ुाउने 
सम्बन्धी व्यवस्था र्हेको छ। 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई भ्रष्टाचार्का उजरु्ी सम्वन्धमा 
अनसुन्धान गर्ी अतभयोजन गने कायाको अततरर्ि काननुी र्ाज्यको अवधार्णा अनरुुप सशुासन 
कायम गना र् सावाजतनक सेवामा प्रभावकारर्ता पयाउनका लातग आवश्यक हनुे सधुार्ात्मक 
कायाहरु गने थप दाष्ट्रयत्व समेत समु्पेको छ । जस अन्तगात आयोगबाट तनम्न कायाहरु सम्पाददत 
हनुे गरे्का छन:् 

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

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

 भ्रष्टाचार्लाई र्ोकथाम गने उदे्दश्यले तनर्ोधात्मक एवं प्रव्धनानात्मक कायाहरु गने । 

 भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गने उदे्दश्यले स्थाष्ट्रपत र्ाष्ट्रिय वा अन्तर्ााष्ट्रिय संस्थाहरुसुँग समन्वय, 

आपसी सहयोग र् सम्वन्ध सदुृढ गने । 

 आवश्यकतानसुार् सम्वख्न्धत ष्ट्रवषयको ष्ट्रवशेषज्ञ वा ष्ट्रवख्शष्टीक त सेवा प्राप्त गने । 
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३. आयोगमा र्हेको कमाचार्ी संतया र् काया ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सख्चवमा नेपाल सर्कार्का र्ाजपत्रांष्ट्रकत ष्ट्रवख्शष्ट शे्रणीको सख्चव र्हन े
व्यवस्था छ । नेपाल सर्कार्, मख्न्त्रपरर्षद् को तमतत २०७७।०१।०८ को तनणायबाट स्वीक त भई कायम 
भएको दर्बन्दी तेरर्ज वमोख्जम आयोगको केख्न्रय कायाालय, टंगालमा बाह्र  १२  वटा महाशाखाहरु सष्ट्रहत 
512 जनाको दर्बन्दी र्हेको छ । त्यसैगर्ी मातहत आयोगका ७ वटा कायाालयहरू तथा सम्पका  कायाालय 
 नेपालगन्ज  गर्ी जम्मा ४78 जनाको दर्बन्दी गर्ी आयोगअन्तगात देहायअनसुार् कुल ९90 जना कमाचार्ी 
दर्वन्दी र्हेको छ। 

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

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

र्ा.प.प्रथम 13 1 1 1 1 1 0 1 1 20 

र्ा.प.दितीय 64 4 4 4 4 4 1 4 4 93 

र्ा.प.त तीय 107 17 18 17 15 15 8 17 15 229 

अतधक त स्तर् 185 22 23 22 20 20 9 22 20 343 

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

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

र्ा.प.अनं. त तीय 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 
 

आयोगमा उपर्ोि अनसुार्को स्वीक त दर्वन्दीमा स्थायी कमाचार्ीका अततरर्ि केही दर्वन्दीमा कर्ार् सेवा 
अन्तगातको जनशख्िबाट समेत सेवा प्रवाह हुुँदै आएको छ । जसअनसुार् कम््यटुर् अपरे्टर्,  हलकुा सवार्ी 
चालक, कायालय सहयोगी पदमा गर्ी आयोगमा जम्मा ४५ जना व्यख्िहरु कर्ार्मा कायार्त र्हेका छन ्। 

४.आयोगबाट प्रदान गरर्न ेसेवा 

नेपालको संष्ट्रवधानमा सावाजतनक पद धार्ण गरे्को कुनै व्यख्िले कानून बमोख्जम भ्रष्टाचार् मातनन े कुनै काम 
गरे्को देख्खएमा त्यस्तो व्यख्ि र् सो अपर्ाधमा संलग्नअन्य व्यख्िहरु उपर् अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगले अनसुन्धान तहष्ट्रककात गर्ी कानून बमोख्जम अतधकार् प्राप्त अदालतमा मदु्दा दायर् गने वा गर्ाउन 
सक्ने व्यवस्था गरर्एको छ ।  

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

आयोगमा ष्ट्रवचार्ातधन अवस्थामा र्हेको कुनै ष्ट्रवषयसुँग सम्बख्न्धत कागजात र् कुनै कागजातको नक् कल नददन े
गर्ी आयोगबाट तनणाय वा आदेश भएकोमा त्यस्तो कागजातको नक् कल उपलब्ध हदैुन । त्यसैगर्ी आयोगबाट 
हनुे अनसुन्धान, तहष्ट्रककात वा अतभयोजनसम्बन्धी कार्वाहीलाई प्रततकूल असर् पाने देख्खएका ष्ट्रवषयमा कुनै 
सूचना उपलब्ध हदैुन । 

तर् आयोगबाट मदु्दा नचपने तामेलीमा र्ात ने तनणाय भएको ष्ट्रवषयसुँग सम्बख्न्धत तमतसल संलग्न कागजातहरुमध्ये 
आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको तनणायको नक् कल माग गने सम्बख्न्धत सर्ोकार्वालालाई त्यस्तो नक् कल 
उपलब्ध गर्ाउने व्यवस्था गरर्एको छ । 

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

५.सेवा प्रदान गने तनकायको शाखा र् ख्जम्मेवार् अतधकार्ी 

भ्रष् टाचार् सम्बन्धी उजरु्ी दताा गनाका लातग आयोगको मलु दताा शाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छ । यसर्ी उजरु्ी दताा 
गदाा आयोगको वेबसाइटमा र्हेको अनलाइन उजरु्ी दताा प्रणालीको पतन उपयोग गना सष्ट्रकन्छ। हटलाइन 
१०७ मा आउने उजरु्ीका लातग प्रहर्ी महाशाखाका साथै टोल ष्ट्रि, तथा इ-मेल माफा त आउने उजरु्ीका लातग 
नीतत तथा योजना महाशाखा ख्जम्मेवार् र्हन्छन।् 

आयोगबाट मदु्दा नचपन ेतामेलीमा र्ात ने तनणाय भएको ष्ट्रवषयसुँग सम्बख्न्धत तमतसल संलग्न कागजातहरुमध्ये 
आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको तनणायको नक् कल माग गने सर्ोकार्वालालाई सो नक् कल काननुबमोख्जम 
उपलब्ध गर्ाउने गरर्न्छ। 

यसैगर्ी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोख्जम सूचना माग गने सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कलाई 
सूचना उपलब्ध गर्ाउन ेख्जम्मेवार्ी आयोगको सूचना अतधकार्ीको हनु्छ । 

६.सेवा प्राप्त गना लाग्न ेदस्तरु् र् अवतध 

आयोगबाट प्रदान हनुे सेवाका लातग सामान्यतय कुनै शपुक दस्तरु् लाग्दैन । सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले 
अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग तनयमावली, २०५९ को तनयम ३७ बमोख्जम नक् कल माग्न आएमा 
प्रतत पाना रु. ५/- दस्तरु् लाग्न े र्  यसर्ी तनवेदन ददए पश्चात सम्बख्न्धत सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले 
तनयमानसुार्को सेवा पाउन सक्दछन ्। सर्ोकार्वाला नेपाली नागरर्कले सूचनाको हक अन्तगात सूचना माग्न 
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आएमा सूचनाको प्रक तत हेर्ी बढीमा १५ ददनसम्मको अवधी लाग्न ेतथा दश पेजसम्मको सूचना तनःशपुक प्राप्त 
हनुे र् सो भन्दा बढी भएमा प्रतत पेज रु. ५/- दस्तरु् लाग्दछ । 

७. तनणाय गने प्रष्ट्रिया र् अतधकार्ी 
 

क. उजरु्ी सम्बन्धी तनणाय प्रष्ट्रिया  

 आयोगमा प्राप्त सबै उजरु्ीहरु दताा पश्चात 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 आयोगबाट 
तनणाय हनुे गदाछ ।  

 अनसुन्धान अतधक तको तसफारर्सको आधार्मा सम्मातनत ष्ट्रवशेष 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 ुपनेछ। 

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

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

 संभव भएसम्म तामेलीमा र्हेको तमतसलको तामेली नम्वर् खलुाउन ुपनेछ। 

 नक् कलका लातग परे्को तनवेदन मातथ कार्वाही भई नक् कल ददने तनणाय भएपतछ 
तामेली शाखा प्रमखुले तोष्ट्रक ददए बमोख्जमको शपुक आतथाक प्रशासन शाखामा 
ब ुाएको र्तसद संलग्न गनुापनेछ । 

 नक् कलको लातग शपुक ब ुाएको ददनमा नै प्रमाख्णत नक् कल सर्ोकार्वाला 
सेवाग्राहीले पाउनहुनुेछ । 

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

 आयोगमा ददएको उजरु्ीको सम्बन्धमा सूचना माग गने सर्ोकार्वालाले उजरु्ी दताा 
नम्वर् अतनवाया रुपमा खलुाउन ुपनेछ। 
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८. तनणाय उपर् उजरु्ी सु्  ेअतधकार्ी 
 

क. सूचना उपलब्ध गर्ाउन ेअतधकार्ीः सूचनासुँग सम्बख्न्धत तबषयको प्रक ततअनसुार् आयोगका 
सूचना अतधकार्ीले सूचना उपलव्ध गर्ाउनेछ। 

 

ख. पनुर्ावेदनको प्रष्ट्रिया र् पदातधकार्ी: सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र् ७ 
अनसुार् सूचना अतधकार्ीवाट उपलब्ध सूचनामातथ ख्च  नब ेुमा वा सूचना नै नपाएमा 
सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९ बमोख्जम आयोगका प्रमखुसमक्ष उजरु्ी 
ददन सष्ट्रकनेछ। यसर्ी प्राप्त सूचनासुँग सम्बख्न्धत उजरु्ीको प्रक ततअनसुार् आयोगका सख्चव 
र् आयोगले तनणाय गना सक्नेछ। 

९. सम्पादन गरे्को कामको ष्ट्रववर्ण:  

आयोगले सम्पादन गरे्का मतुय ष्ट्रियाकलापहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को 
कायाान्वयको लातग प्रकाख्शत अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत कायाहरूको आतथाक 
२०७८/७९ को दो ो  कातताक-पौष  तै्रमातसक प्रगतत वलेुष्ट्रटनमाफा त प्रस्ततु गरर्एको छ।  

१०. प्रमखु, प्रविा एवं सूचना अतधकार्ीको नाम र् पद 

प्रमखुः-          सख्चव श्री तोयम र्ाया 
               प्रविा :-            सहसख्चव श्री श्याम प्रसाद भण्डार्ी      ९८५१२३३२८१ 

सूचना अतधकार्ीः-         उपसख्चव श्री वेदप्रसाद भण्डार्ी       ९८५११८७३०८ 

सहायक सूचना अतधकार्ीः-  शाखा अतधक त श्री ख्शव कुमार् र्ाई 

http://ciaa.gov.np/np/links/spokesperson.html
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आयोग मातहतका ७ वटा कायाालयहरुका  बटुवलको सम्पका  कायाालय, नपेालगन्ज 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 तनर्ज कुमार् देव 9852070333 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय,  बददावास शाखा अतधक त श्री ष्ट्रवजय कुमार् शमाा 9854079111 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय,  हेटौडा उप-सख्चव श्री ष्ट्रवष्ण ुप्रसाद सापकोटा ९८51161777 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, पोखर्ा तस.तड.ई. श्री र्ाजकाजी शे्रष्ठ ९८56077189 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, बटुवल तस.तड.ई. श्री जयर्ाम शे्रष्ठ 9857075031 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, सखेुत उप-सख्चव श्री भेषर्ाज रर्जाल ९८5८०73666 

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

शा.अ. श्री श्रीधर् टण्डन ९८५८०४५७८८ 

अ.द.ुअ.आ.कायाालय, कन्चनपरु् शाखा अतधक त श्री चन्रकान्त बस्नेत ९८58752377 

११. 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, २०७८ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको आचार् संष्ट्रहता, २०७६ 

 सशुासन  व्यवस्थापन तथा सञ्चालन  ऐन, २०६४ 

 ष्ट्रवशेष अदालत ऐन, २०५९ 

१२. आम्दानी, खचा तथा आतथाक कार्ोवार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण: 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको आतथाक वषा २०७८/७९ को वजेट ष्ट्रवतनयोजन र् दो ो तै्रमातसक 
अवतधको खचाको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छ। 
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आतथाक बषा:-   २०७८/७९ 

बजेट उपशीषाक :  अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग (प्रशासतनक खचा समेत [२०६०००११४] 

 
खचा/ष्ट्रव ीय 
सङ्कते नं 

खचा/ष्ट्रव ीय सङ्कतेको नाम अख्न्तम बजेट 
यस मष्ट्रहना सम्मको 

तनकासा 

 

गत मष्ट्रहना सम्मको 
खचा 

यस मष्ट्रहनाको खचा 
यस मष्ट्रहना सम्मको 

खचा 
पेश्की 

पेश्की बाहेक खचा 
र्कम 

बाुँकी बजेट 

३११२१ सवार्ी साधन ६००,०००.०० ० ० ० ० ० ० ६००,०००.०० 

३११२२ मेख्शनर्ी तथा औजार् ८५,६८५,०००.०० ९००,८६५.०० ५२७,९६५.०० ५,४१६,६५५.०० ५,९४४,६२०.०० ० ५,९४४,६२०.०० ७९,७४०,३८०.०० 

३११२३ फतनाचर् तथा ष्ट्रफक्चसा १०,०००,०००.०० २,४१३,२१६.७० २,४१३,२१६.७० १,१६६,१६०.०० ३,५७९,३७६.७० ० ३,५७९,३७६.७० ६,४२०,६२३.३० 

३११६१ 

तनतमात भवनको संर्चनात्मक 
सधुार् खचा ३,०००,०००.०० ९९३,६२२.९५ ९९३,६२२.९५ ० ९९३,६२२.९५ ० ९९३,६२२.९५ २,००६,३७७.०५ 

कुल जम्मा ९९,२८५,०००.०० ४,३०७,७०४.६५ ३,९३४,८०४.६५ ६,५८२,८१५.० १०,५१७,६१९.६५ ० १०,५१७,६१९.६५ ८८,७६७,३८०.३५ 

 

बजेट उपख्शषाक: अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  प्रशासतनक खचा समेत [२०६०००११३] 
 

खचा/  

ष्ट्रव ीय 
सङ्कते नं 

खचा/ष्ट्रव ीय सङ्कतेको नाम 

 

अख्न्तम बजेट 

 

यस मष्ट्रहना सम्मको 
तनकासा 

गत मष्ट्रहना सम्मको 
खचा 

यस मष्ट्रहनाको खचा 
 

यस मष्ट्रहना सम्मको 
खचा 

पेश्की 
 

पेश्की बाहेक खचा 
र्कम 

बाुँकी बजेट 

 

२११११ पारर्श्रतमक कमाचार्ी २५१,२५६,०००.०० ७०,३८२,०४२.४० ८४,४५४,२२६.७२ १४,२३७,२१९.५८ ९८,६९१,४४६.३० ० ९८,६९१,४४६.३० 
१५२,५६४,५५३.७० 

 

२११२१ पोशाक ३,१९४,०००.०० १६२,०००.०० १६२,०००.०० ० १६२,०००.०० ० १६२,०००.०० ३,०३२,०००.०० 

२११२२ खाद्या् १४,२९९,०००.०० २,८०९,८०५.०१ ३,४२५,८०५.०१ ६९३,४७१.२५ ४,११९,२७६.२६ ० ४,११९,२७६.२६ १०,१७९,७२३.७४ 
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खचा/ 

ष्ट्रव ीय 
सङ्कते नं 

खचा/ष्ट्रव ीय सङ्कतेको नाम 

 

अख्न्तम बजेट 

 

यस मष्ट्रहना सम्मको 
तनकासा 

गत मष्ट्रहना सम्मको 
खचा 

यस मष्ट्रहनाको खचा 
 

यस मष्ट्रहना सम्मको 
खचा 

पेश्की 
 

पेश्की बाहेक खचा 
र्कम 

बाुँकी बजेट 

 

२११३२ महंगी भ ा ११,२५६,०००.०० २,५४८,२७७.०० ३,१७४,९६४.०० ६२८,२६४.६६ ३,८०३,२२८.६६ ० ३,८०३,२२८.६६ ७,४५२,७७१.३४ 

२११३४ कमाचार्ीको बैठक भ ा ५००,०००.०० ३७९,३००.०० ४२९,०००.०० -१,७००.०० ४२७,३००.०० ० ४२७,३००.०० ७२,७००.०० 

२११३५ कमाचार्ी प्रोत्साहन तथा परु्स्कार् २२,५००,०००.०० ० ० ० ० ० ० २२,५००,०००.०० 

२११३९ अन्य भ ा ३००,०००.०० ११९,६००.०० १२४,६००.०० ० १२४,६००.०० ० १२४,६००.०० १७५,४००.०० 

२१२१३ 
योगदानमा आधारर्त बीमा कोष 
खचा 

२,५६०,०००.०० ५०६,८००.०० ६३२,४००.०० १२६,८००.०० ७५९,२००.०० ० ७५९,२००.०० १,८००,८००.०० 

२२१११ पानी तथा तबजलुी ८,७७७,०००.०० ६६१,१०७.६२ ६६१,१०७.६२ १८३,३१४.२५ ८४४,४२१.८७ ० ८४४,४२१.८७ ७,९३२,५७८.१३ 

२२११२ संचार् महसलु ८,२४२,०००.०० ५१७,२५२.९५ ५६८,६९२.२७ २५,४५०.०० ५९४,१४२.२७ ० ५९४,१४२.२७ ७,६४७,८५७.७३ 

२२२१२ इन्धन (कायाालय प्रयोजन  १२,५१६,०००.०० ३,७११,०१३.९९ ५,८४७,१४२.५० १,७८६,८९०.५३ ७,६३४,०३३.०३ १,०००,०००.०० ६,६३४,०३३.०३ ४,८८१,९६६.९७ 

२२२१३ सवार्ी साधन ममात खचा ११,८९०,०००.०० १,८०८,१७५.४० २,६०३,६८९.९६ ८८१,५५९.२९ ३,४८५,२४९.२५ ० ३,४८५,२४९.२५ ८,४०४,७५०.७५ 

२२२१४ तबमा तथा नवीकर्ण खचा ३,६२३,०००.०० १०९,३०३.०० १०९,३०३.०० ० १०९,३०३.०० ० १०९,३०३.०० ३,५१३,६९७.०० 

२२२२१ 
मेख्शनर्ी तथा औजार् ममात 
सम्भार् तथा सञ्चालन खचा 

५,४८६,०००.०० ३३०,५०७.८३ ३४९,७८२.८३ २४६,६५०.७५ ५९६,४३३.५८ ० ५९६,४३३.५८ ४,८८९,५६६.४२ 

२२२३१ 
तनतमात सावाजतनक सम्पख् को 
ममात सम्भार् खचा 

२,७००,०००.०० ४३,५०५.०० ४३,५०५.०० ० ४३,५०५.०० ० ४३,५०५.०० २,६५६,४९५.०० 

२२३११ मसलन्द तथा कायाालय सामाग्री २२,६५४,०००.०० ९,६०७,२६६.९९ ९,६०७,२६६.९९ २,११८,२०४.१६ ११,७२५,४७१.१५ ० ११,७२५,४७१.१५ १०,९२८,५२८.८५ 

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

२२३१५ 
पत्रपतत्रका, छपाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचा 

१७,६६९,०००.०० १,९५२,३९८.६० २,००२,००२.३० ५३९,९३०.९१ २,५४१,९३३.२१ ० २,५४१,९३३.२१ १५,१२७,०६६.७९ 

२२४११ सेवा र् पर्ामशा खचा १२,५००,०००.०० ३७८,५८३.०० ४३३,५८३.०० ९७,३८०.०० ५३०,९६३.०० ० ५३०,९६३.०० ११,९६९,०३७.०० 

२२४१२ 
सूचना प्रणाली तथा सफ्टवयेर् 
संचालन खचा 

१०,०००,०००.०० ५२५,५१८.९३ ५२५,५१८.९३ ५२७,८९१.९४ १,०५३,४१०.८७ ० १,०५३,४१०.८७ ८,९४६,५८९.१३ 



  - 15 - 

 
 
 
 
 
 
 

खचा/ 

ष्ट्रव ीय 
सङ्कते नं 

खचा/ष्ट्रव ीय सङ्कतेको नाम 

 

अख्न्तम बजेट 

 

यस मष्ट्रहना सम्मको 
तनकासा 

गत मष्ट्रहना सम्मको 
खचा 

यस मष्ट्रहनाको खचा 
 

यस मष्ट्रहना सम्मको 
खचा 

पेश्की 
 

पेश्की बाहेक खचा 
र्कम 

बाुँकी बजेट 

 

२२४१३ कर्ार् सेवा शपुक ३०,१३७,०००.०० १०,५०६,४८३.०२ १२,४७८,१८९.०२ २,२०२,८१४.०० १४,६८१,००३.०२ ० १४,६८१,००३.०२ १५,४५५,९९६.९८ 

२२५११ कमाचार्ी तातलम खचा २५,०००,०००.०० ८३६,६९६.५० ८३९,६७१.५० -२,९७५.०० ८३६,६९६.५० ० ८३६,६९६.५० २४,१६३,३०३.५० 

२२५१२ 
सीप ष्ट्रवकास तथा जनचेतना 
तातलम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खचा 

२,७६०,०००.०० ० ० ० ० ० ० २,७६०,०००.०० 

२२५२२ कायािम खचा ८६५,०००.०० ० ० ० ० ० ० ८६५,०००.०० 

२२५२९ ष्ट्रवष्ट्रवध कायािम खचा ३३,२५५,०००.०० २,०२५,५००.०० २,०२५,५००.०० ६२१,४९९.८४ २,६४६,९९९.८४ ० २,६४६,९९९.८४ ३०,६०८,०००.१६ 

२२६११ अनगुमन, मूपयांकन खचा ४,३००,०००.०० ६५४,८५६.०० ६५४,८५६.०० २१३,९१२.०० ८६८,७६८.०० ० ८६८,७६८.०० ३,४३१,२३२.०० 

२२६१२ भ्रमण खचा ३४,८९२,०००.०० ३,२२८,५७८.५० ३,६२२,६३५.७५ १,०७६,७३३.७५ ४,६९९,३६९.५० ० ४,६९९,३६९.५० ३०,१९२,६३०.५० 

२२६१९ अन्य भ्रमण खचा ११,८००,०००.०० १,९२९,८३५.०० २,५६२,५७५.०० ५००,०००.०० ३,०६२,५७५.०० 

१,५५५,१३५.

०० 

१,५०७,४४०.०० ८,७३७,४२५.०० 

२२७११ ष्ट्रवष्ट्रवध खचा ३५,९२६,०००.०० ३,६००,५३३.४० ४,३२८,०५१.६५ ८३७,९०४.५५ ५,१६५,९५६.२० ५३०,०००.०० ४,६३५,९५६.२० ३०,७६०,०४३.८० 

२७२११ छात्रव ख्  १,०००,०००.०० ० ० ० ० ० ० १,०००,०००.०० 

२८१४१ जग्गाको भाडा ७००,०००.०० ० ० ० ० ० ० ७००,०००.०० 

कुल जम्मा ६०२,७५७,०००.0 ११९,३३४,९४०.१४ १४१,६६६,०६९.०५ २७,५४१,२१६.४६ १६९,२०७,२८५.५१ ३,०८५,१३५.0 १६६,१२२,१५०.५१ ४३३,५४९,७१४.४९ 
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अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग,टंगाल[२०६००३५०१] 
र्ाजस्व सम्बन्धी मातसक प्रततवेदन 

आ.व. २०७८/७९ 

मष्ट्रहना : पषुसम्म 

 तस.नं र्ाजस्व शीषाक अख्घपलो मष्ट्रहना यस मष्ट्रहना जम्मा नगद दाख्खला हनु बाकंी भौचर् 

१ १४२१२-सर्कार्ीसम्पतीको ष्ट्रविीबाट प्राप्त र्कम १५,४००.०० ० १५,४००.०० 

 २ १४२१८-ष्ट्रवद्यतुसेवा शपुक ० ० ० 

 ३ १४२२१-न्याष्ट्रयकदस्तूर् १२५. ० १२५. 
 ४ १४२२९-अन्यप्रशासतनक सेवा शपुक ३२८,०१५.०० ० ३२८,०१५.०० 

 ५ १४३१२-प्रशासतनकदण्ड,जरर्वाना र् जफत १९,८९६,७८०.०० ६९२,९७५.०० २०,५८९,७५५.०० 

 ६ १४५२९-अन्यर्ाजस्व ० ० ० 

 ७ १५१११-बेरूज ू १,४४७.०० ० १,४४७.०० 

 ८ १५११२-तनकासा ष्ट्रफताा ० ० ० 

 ९ ३२१२१-गत वषाको नगद मौज्दात ० ० ० 

 जम्मा र्कम २०,२४१,७६७.०० ६९२,९७५.०० २०,९३४,७४२.०० 

 कोष को अवस्था 
 कुल आम्दानी : २०,९३४,७४२.०० 

 सो मध्ये, बैंक भौचर्बाट : २,०१४,०३०.०० 

 नगद संकलन : ९५.०० 

 नगद संकलन मध्ये, 

 - बैंक दाख्खला गरे्को र्कम :२७५,०५०.०० 

 -नगद मौज्दात : -२७४,९५५.०० 
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१३. तोष्ट्रकए बमोख्जमको अन्य ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट प्रकाशन भएका प्रततवेदन तथा अन्य प्रकाशनहरु देहाय 
बमोख्जम र्हेका छन:् 

 आयोगको एकतीसौँ वाष्ट्रषाक प्रततवेदन  आतथाक वषा २०७7/७8  
 संस्थागत र्णनीततक योजना आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१ 

 स्मारर्का २०७8 

 अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन तै्रमातसक  

 भ्रष्टाचार्सुँग सम्बख्न्धत महत्वपूणा नजीर्हरुको सार्संक्षेप २०७६ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको आचार्संष्ट्रहता, २०७६ 

 भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणका सम्बन्धमा भएका संबैधातनक तथा काननुी ब्यवस्था,2078 

१४. अख्घपलो आतथाक वषामा सञ्चातलत कायािमहरु 

 सामदुाष्ट्रयक ख्शक्षा कायािम, 
 अन्तष्ट्रिा या कायािम, 
 समन्वय बैठक, 
 बैदेख्शक तातलम तथा अवलोकन भ्रमण, 
 कानूनमा सधुार्का लातग अन्तष्ट्रिा या तथा मस्यौदा तयार्ी काया, 
 भ्रष्टाचार् ष्ट्रवरु्धनको अन्तर्ााष्ट्रिय ददवस, 
 अनसुन्धानका लातग आधार्भतू तातलम कायािम, 
 आयोगको स्थापना ददवस कायािम । 

१५. आयोगको वेवसाइट र् यसको 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 ष्ट्रवतभ् प्रकाशनहरु सूचीक त गरर्एको छ । यसका अलावा 
अनलाइन माफा त उजरु्ी प्रषे्ट्रषत गने व्यवस्थासमेत तमलाइएको छ । आयोगको फेसबकु पेज 
www.facebook.com/NepalCIAA माफा त आयोगका प्रसेष्ट्रवज्ञतप्त सावाजतनक गर्ी सूचना संप्रषेण गने व्यवस्था 
गरर्एकोछ । 

 

 

 

http://www.ciaa.gov.np/
http://www.facebook.com/NepalCIAA
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गनुासो/उजरुीका लागग 

हटलाइन नं.: १०७ (उजरुीको लागग)  

आयोगको वेबसाइट www.ciaa.gov.npमार्फ त अनलाइन उजरुी दताफ गरेर 

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

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

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

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

 ९८६३३३३१९१ (भाइबर/SMS मार्फ त )  

रे्सबकु: /NepalCIAA (उजरुी Messages गरेर) 

गटि्वटर: @ciaa_nepal (उजरुी Messages गरेर) 

हुलाक मार्फ त वा आयोगमा आर्ैं  उपगथित भएर 

 

१६.  आयोगले प्राप्त गरे्को बैदेख्शक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्रावीतधक सहयोग र् सम् ौतासम्वन्धी ष्ट्रववर्ण: 

नेपाल सर्कार्वाट ष्ट्रवनीयोख्जत बाष्ट्रषाक बजेट तथा कायािम अनसुार् आयोग सञ्चालन हनु े गरे्को छ । 
आयोगको आम्दानी, खचा तथा आतथाक कार्ोवार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण महल १२ मा प्रस्ततु गरर्एको  

छ  । 

१७.  आयोगले सञ्चालन गरे्को कायािम र् सो को प्रगतत प्रततवेदन: 

आयोगले यस तै्रमातसक अवतधमा सम्पादन गरे्का कायािम तथा प्रगतत तबबर्ण यसै बलेुष्ट्रटनको सम्पाददत 
कायाहरुको खण्डको बदुा नं िमश : 2.2 देख्ख 2.5 सम्म प्रस्ततु गरर्एको छ । 

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

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन‚ २०६४ आयोगसुँग सम्बख्न्धत ऐन, तनयमावलीमा गो्य र्हने भतन उपलेख गरे्का 
सूचना बाहेक सबै प्रकार्का सूचनाहरु आयोगको वेबसाईट माफा त ् र् सामाख्जक संजालमा समेत दैतनक 
प्रकाशन गर्ी जानकार्ी गर्ाउने गरर्एको 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


  - 19 - 

१९. आयोगमा परे्का सूचना मागसम्वन्धी तनवेदन र् सो उपर् सूचना ददएको ष्ट्रववर्ण: 

आयोगमा यस आतथाक बषाको दो ो तै्रमातसकमा सूचना माग गर्ी जम्मा 86 वटा तनवेदन परे्को र् उि 
तनवेदन उपर् कार्बाही हुुँदा 76 वटा तनवेदनका तनवेदकले माग गरे् बमोख्जम सूचना प्राप्त गरे्को अवस्था  

छ । उि तनवेदनहरु मध्ये 7 वटा तनवेदन असम्बख्न्धत ब्यख्िले असम्बख्न्धत ष्ट्रवषयमा सूचना माग गरे्को 
पाइएकोले सूचना उपलब्ध गर्ाउन सष्ट्रकएन ।साथै ३  तीन  थान अन्य कायाालयको ख्चठपपत्र र्हेको तथयो।  

२०. अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको आयोगका सूचनाहरूको ष्ट्रववर्ण: 

आयोगका सूचनाहरु तनयतमत रुपमा आयोगकै वेबसाइटमा प्रकाशन हनुे गरे्का छन।् घसु रर्सवत तलने ददन े
सम्वन्धी तथा आयोगका अन्य गततष्ट्रवतध सख्म्मतलत ष्ट्रवषय आयोगकै वेबसाईटमा प्रसे ष्ट्रवज्ञतप्तबमोख्जम प्रकाशन 
गने गरर्एको, ष्ट्रवतभ् आमसञ्चार् के्षत्रहरुलाई सो वारे्मा ईमेलमाफा त अवगत गर्ाउने गरर्एको, नेपाल 
टेतलतभजनमाफा त प्रत्येक मंगलवार् साुँ  ७:२५ बजे प्रसार्ण हनुे “सशुासन सवाल” कायािममाफा त समेत 
प्रसार्ण गने गरर्एको तथा यससम्वन्धमा ष्ट्रवतभ् सञ्चार् माध्यमहरुले समेत समाचार्, लेख/र्चनाको रुपमा 
प्रकाशन, प्रसार्ण गने गरर्एको छ। 
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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को कायाान्वयको लातग प्रकाख्शत 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट सम्पाददत कायाहरूको आतथाक वषा २०७८/७९ को 

दो ो  कातताक-पसु  तै्रमातसक ष्ट्रववर्ण 

माघ, २०७८  

१.उजरु्ी  र् फर्छ्यौट  

१.यस आयोगमा आतथाक वषा २०७८/७९ को दो ो तै्रमातसक अवतधमा भ्रष्टाचार् सम्बन्धी ३,६८९ 
वटा उजरु्ी परे्का छन ्। दो ो तै्रमातसक अवतधमा फर्छ्यौट हनु बाुँकी ८,943 उजरु्ी र्हेका 
छन ्साथै यस अवतधमा 3,913 वटा उजरु्ी फर्छ्यौट भएका छन।आयोगमा परे्का उजरु्ी मध्ये 
आयोगले गरे्को कार्वाहीबाट यस तै्रमातसक अवतधमा 109 वटा उजरु्ी ष्ट्रवस्त त अनसुन्धानमा 
गएको, 422 वटा उजरु्ी मातहत कायाालयहरुमा पठाइएको, 1,710 वटा उजरु्ी कार्वाहीका 
लातग सम्बख्न्धत कायाालयमा पठाइएको, 480 वटा उजरु्ी सोसंग सम्बख्न्धत अको उजरु्ीसंग 
गातभएको र् 1,१९२ वटा उजरु्ीहरू तामेलीमा पठाइएको छ। आयोगमा परे्को उजरु्ी संतया, 
सो उपर् आयोगले गरे्को कार्वाही एवं फर्छ्यौट हनु वाुँकी उजरु्ीको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् 
र्हेका छन।् 

१.१ आयोगमा र्हेको कुल उजरु्ी फर्छ्यौट तथा बाुँकीको ष्ट्रववर्ण 

ष्ट्रववर्ण 
उजरु्ी 
संतया 

फर्छ्यौंट 

जम्मा 
फर्छ्यौंट 

मातसक 
अवतध सम्म 
फर्छ्यौंट हनु 

बाुँकी 

ष्ट्रवस्त त 

अनसुन्धान 

आयोगबाट 
तामेली 

आयोग 
मातहतका 
सम्बख्न्धत
कायाालयहरु
मा प्रषे्ट्रषत 

कार्वाहीको
लातग अन्य 

कायाालयमा 
लेख्ख 
पठाएको 

अन्य 

उजरु्ीमा 
गातभएको तामेली 

स ुाव 
सष्ट्रहत 
तामेली 

गत आ.व. को 
ख्जम्मेवार्ी सरे्को 
जम्मा उजरु्ी संतया 

8,093         

पष्ट्रहलो तै्रमातसक 
अवतध सम्मको 
जम्मा 

4,381 116 987 75 451 1,487 491 3,607 8,867 

दो ो तै्रमातसक 
अवतधसम्मको जम्मा 

3,689 109 1,111 81 422 1,710 480 3,913 8,643 

हाल सम्मको जम्मा 16,163 225 2,098 156 873 3197 971 7520 8,643 
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१.२ कायाालयगत उजरु्ी र् फर्छ्यौटको अवस्था 

आतथाक वषा २०७८।0७९ को दो ो तै्रमातसक सम्ममा ष्ट्रवतभन् न माध्यमहरूबाट आयोगको केन्र तथा 
मातहत कायाालयहरूमा पना आएका तथा अख्घपलो आतथाक वषाबाट ख्जम्मेवार्ी सरे्का उजरु्ीहरू देहायको 
तातलका तथा स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पारर्एको छ। सो अनसुार् बढी उजरु्ीहरू अथाात ्4४.८४ प्रततशत उजरु्ी 
आयोगको टंगालख्स्थत कायाालयमा र्हेका छन ्। मातहत कायाालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयोगको कायाालय, 

बददावासमा  1०.८२ प्रततशत र्हेका छन।् सबैभन्दा कम उजरु्ीहरू भने आयोगको सम्पका  कायाालय, 

नेपालगञ्जमा  3.5३ प्रततशत  र्हेका छन।् 

कायाालय 

उजरु्ीको संतया 

कुल उजरु्ी 
संतया 

कुल फर्छ्यौट 
भएको उजरु्ी 
संतया 

उजरु्ी प्रततशत गत आ.व. को 
ख्जम्मेवार्ी सरे्को 
जम्मा उजरु्ी संतया 

चाल ुआ.व.को 
जम्मा उजरु्ी 
संतया 

अ.द.ुअ.आ., टंगालको जम्मा 2677 4570 7247 4394 44.84 

आयोगको कायाालय, इटहर्ी 1067 527 1594 451 9.86 

आयोगको कायाालय, बददाबास 1196 553 1749 532 10.82 

आयोगको कायाालय, हेटौंडा 411 728 1139 481 7.05 

आयोगको कायाालय, पोखर्ा 426 284 710 307 4.39 

आयोगको कायाालय, बटुबल 366 446 812 439 5.02 

आयोगको सम्पका  कायाालय, 

नेपालगंज 
273 265 538 264 3.33 

आयोगको कायाालय, सखेुत 645 377 1022 359 6.32 

आयोगको कायाालय, 

कञ् चनपरु् 
1032 320 1352 293 8.36 

जम्मा 8,093 8,070 16,163 7,520 100 
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कायाालयगत उजरु्ीको अवस्थालाई स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पारर्एको छ। 

 
कायाालयगत उजरु्ी र् फर्छ्यौटको अवस्थालाई स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पारर्एको छ। 

 

१.३ क्षते्रगत उजरु्ीको संतया 

उजरु्ीलाई के्षत्रगत रुपमा हेदाा सबैभन्दा बढी उजरु्ी संघीय मातमलामा  स्थानीय तहसमेत  33.46%, ख्शक्षा 
क्षेत्रको 1५.7०% र् अन्यक्षेत्रका 11.६०% र्हेका छन ् । त्यस्तै, भतूमअन्तगात 8.१७%, न ली शैख्क्षक 
प्रमाणपत्रअन्तगात ७.६६%, वन तथा वातावर्णअन्तगात 4.३९%, गैर्कानूनी सम्पख्  आजानतफा  4.३२%, 
स्वास् य तथा जनसंतया के्षत्रको 3.६४%, भौततक पूवााधार् तथा यातायातअन्तगात 3.५७%, ग ह प्रशासनको 
2.93%,  जाा, जल ोत तथा तसंचाइअन्तगात २.९२% तथा अथाको 1.६४% उजरु्ीहरू र्हेका छन।्उजरु्ीको 
के्षत्रगत ष्ट्रववर्णलाई तनम्नानसुार्को तातलका तथा स्तम्भख्चत्रबाट प्रष्ट गरर्एको छ । 
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क्षते्रगतका आधार्मा उजरु्ी र् फछायौटको ष्ट्रववर्ण 

ि.
सं. 

उजरु्ीको क्षते्र गत 
आ.व.
बाट 
ख्जम्मे
वार्ी 
सरे्का 

चाल ु
आ.व.को 
जम्मा 
उजरु्ी 
संतया 

जम्मा 
उजरु्ीको 
संतया 

गत 
आ.व. 
को 
ख्जम्मेवार्ी 
सरे्को 
मध्येबाट 
फछयौट 

चाल ु
आ.व.को 
जम्मा 
उजरु्ीबाट 
फछयौट 

कुल 
फछयौट 
संतया 

क्षते्रगत 
उजरु्ी 
प्रततशत 

क्षते्रगत 
फछयौट 
प्रततशत 

1 संघीय मातमला 
 स्थानीय तहसमेत  

2745 2663 5408 579 1785 2364 33.46 43.71 

2 ख्शक्षा (स्थानीय 
तहसमेत  

११६० १३७७ 2537 २९१ १०८१ 1372 15.70 54.08 

3 अन्य क्षेत्र ८२८ १०४७ 1875 १८१ ७५३ 934 11.60 49.81 

4 भतूम प्रशासन 720 600 1320 212 438 650 8.17 49.24 

5 न ली शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र 

९८२ २५६ 1238 १५९ १०७ 266 7.66 21.49 

6 वन तथा वातावर्ण 348 361 709 89 255 344 4.39 48.52 

7 गैर्कानूनी सम्पख्  
आजान 

३२० ३७९ 699 ८८ १९१ 279 4.32 39.91 

8 स्वास् य तथा 
जनसंतया 

२३१ ३५८ 589 ७८ २७९ 357 3.64 60.61 

9 भौततक पूवााधार् तथा 
यातायात 

३३२ २४५ 577 ५५ १५१ 206 3.57 35.70 

10 ग ह प्रशासन 77 397 474 21 352 373 2.93 78.69 

11  जाा, जल ोत तथा 
तसंचाइ 

२६९ २०३ 472 ६४ १२८ 192 2.92 40.68 

12 अथा ८१ १८४ 265 २७ १५६ 183 1.64 69.06 

 
जम्मा 8093 8070 16163 1844 5676 7520 100 46.53 
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क्षते्रगत उजरु्ीको अवस्थालाई स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पारर्एको छ । 
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१.४ तीन तहका सर्कार्को प्रदेशगत उजरु्ीको अवस्था 

संघ, प्रदेश र् स्थानीय तह मातहतका सर्कार्ी तथा सावाजतनक तनकायहरूमा प्रदेशगत उजरु्ीको आधार्मा 
ष्ट्रवश् लेषण गदाा प्रत्येक प्रदेशका स्थानीय तहमा बढी उजरु्ी परे्को देख्खन्छ त्यसपतछ िमशः संघीय र् प्रदेश 
सर्कार्का तनकायहरूमा उजरु्ी परे्का छन ् । समग्रमा सबैभन्दा बढी उजरु्ी साथै स्थानीय सर्कार् र् 
मातहतका तनकाय ष्ट्रवरु्धनका  बढी उजरु्ी  मधेश प्रदेशमा परे्को देख्खन्छ ।जसलाई तनम्न बमोख्जम उपलेख 
गरर्एको छ । 

आतथाक वषा २०७८/०७९ को दो ो तै्रमातसक अवतधसम्ममा प्रदेशगत उजरु्ीको अवस्था 

ि.सं. प्रदेश संघ प्रदेश स्थानीय तह कुल जम्मा प्रततशत 

1 प्रदेश नं. १ 605 219 1003 1827 12.00 

2 मधेश प्रदेश 1310 241 2468 4019 26.39 

3 बागमती प्रदेश 2490 152 748 3390 22.26 

4 गण्डकी प्रदेश 422 115 517 1054 6.92 

5 लखु्म्बनी प्रदेश 787 242 967 1996 13.11 

6 कणााली प्रदेश 361 282 638 1281 8.41 

7 सदूुर्पख्श् चम प्रदेश 301 509 852 1662 10.91 
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आतथाक वषा २०७८/०७९ को दो ो तै्रमातसक अवतधसम्ममा प्रदेशगत उजरु्ीको अवस्था 

प्रदेशगत जम्मा 6276 1760 7193 15229 100 

अन्य गैर्कानूनी सम्पख् , 

 ठुा शैख्क्षक प्रमाणपत्र, 

ष्ट्रवश् वष्ट्रवद्यालय आदद  
934 

  

934 

 

कुल जम्मा 7210 1760 7193 16163 

 

प्रदेशगत उजरु्ीको  प्रव ख्  

प्रदेशगत उजरु्ीको प्रव ततलाई देहायको रे्खाख्चत्रबाट प्रष्ट पारर्एको छ । 
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संघ प्रदेश स्थानीय तह 

 

२ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणका सम्वन्धमा आयोगबाट भएको काया प्रगतत 

२.१ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण सम्बन्धी उपचार्ात्मक कायाको प्रगतत ष्ट्रववर्णः- 

क) दताा भएका आर्ोपपत्रहरुको संतया 

यस आतथाक वषा २०७८/०७९ को दो ो तै्रमातसक अवतधमा आयोगले कुल 22 वटा आर्ोपपत्रहरु सम्मातनत 
ष्ट्रवशेष अदालतमा दायर् गरे्को छ ।यस तै्रमातसकको कातताक मष्ट्रहनामा 2, मंतसर् मष्ट्रहनामा 12 र् पसु 
मष्ट्रहनामा ८ गर्ी कुल २२ वटा आर्ोपपत्रहरु दायर् भएका हनु।् 
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यस आतथाक वषाको दो ो तै्रमातसक अवतधसम्मको आर्ोपपत्रको तबबर्ण तातलकामा प्रस्ततु गरर्एको छ। 

ि.सं. आर्ोपपत्रहरुको ष्ट्रववर्ण हालसम्मको आर्ोपपत्रको संतया कैष्ट्रफयत 

१ घसु/रर्सवत 14 

 २  ठु्ठा/ नक् कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र 3 

 ३ सावाजतनक सम्पख्  हानी नोक्सानी 14 

 ४ गैर्काननुी सम् पख्  आजान 2 

 ५ गैर्काननुी लाभ वा हानी 4 

 ६ र्ाजश् व चहुावट/ष्ट्रहनातमना 0 

 ८ ष्ट्रवष्ट्रवध 2 

 जम्मा 39 

 
 

यस आतथाक वषाको दो ो तै्रमातसक अवतधमा सम्मातनत ष्ट्रवशेष अदालतमा दायर् गरर्एका २२ वटा 
आर्ोपपत्रमा जम्मा 65 जना आर्ोपीलाई प्रततवादी बनाई ष्ट्रवगो र् 1,10,54,71,176- को माग दावी 
तलइएको छ । उि अवतधमा ष्ट्रवशषे अदालतमा दायर् गरर्एका आर्ोपपत्रमध्ये घसु/ रर्सवतका 9 वटा 
आर्ोपपत्रमा 20 जना, र् सावाजतनक सम्पख् / गैर्काननुी लाभ वा हानी गैर्काननुी सम् पख्  आजान / र्ाजश् व 
चहुावट/ष्ट्रहनातमना सम्वन्धी आर्ोपपत्रमा 45 जनालाई ष्ट्रवपक्षी बनाईएको छ । प्रततवादीहरुको ष्ट्रववर्ण हेदाा 
अतधक तस्तर्का कमाचार्ीहरु १0 जना, सहायकस्तर्का कमाचार्ीहरु 13 जना, तनवााख्चत/मनोतनत पदातधकार्ी 
6 जना, ख्शक्षक/प्राध्यापक 5 जना तथा मततयार्/ष्ट्रवचौतलया/अन्य 31 जना र्हेका छन ्जसलाई तनम्नानसुार् 
प्रस्ततु गरर्एको छ । 
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पद 
घसु/ 
रर्सवत 

न ली 
शैख्क्षक प्र.प. 

सा.सम्पख् /र्कम 
ष्ट्रहनातमना, गैर्कानूनी 

लाभ हानी 

गैर्कानूनी 
सम्पख्  

र्ाजश्व 
ष्ट्रहनातमना 

ष्ट्रवष्ट्रवध जम्मा 

सह सख्चवस्तर् - - 1 - - - 1 

उपसख्चवस्तर् - - 1 1 - - 2 

अतधक तस्तर् 2 - 3 1 1 - ७ 

सहायक/सहयोगी 
कमाचार्ी 

8 - 4 - - 1 13 

ख्शक्षक/प्राध्यापक  - 1  - 4 5 

तनवााख्चत/मनोतनत 6 - 0 - - - 6 

मततयार्/ष्ट्रवचौतलया/ 
अन्य 

4 - 12 2 9 4 31 

जम्मा 20 - 22 4 10 9 65 
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दो ो तै्रमातसक अवतधमा दायर् भएको आर्ोपपत्रको  ष्ट्रवस्त त ष्ट्रववर्ण तनम्नबमेख्जम उपलेख गरर्एको छ। 

तस.नं 
आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

१ 

१ 078.07.14 239 र्ाम बहादरु् महतो वडा अध्यक्ष मष्ट्रटहानी न.पा. 5, महो र्ी 
घसु रर्सवत तलई भ्रष्टाचार् गरे्को 
। 

10,000/ 

२ 078.07.14 239 अबलु र्ाईन क.अ. मष्ट्रटहानी न.पा. 5, महो र्ी 
घसु रर्सवत तलई भ्रष्टाचार् गरे्को 
।  

2 

३ 078.07.30 229 ष्ट्रवरे्न्र महतो प्र.ना.नी. 
इ.प्र.का. 
तसम्रौनगढ,बार्ा 

 ठु्ठा ष्ट्रववर्ण पेश गर्ी भ्रष्टाचार् 
गरे्को  न.प्र.  

 

४ 078.07.30 
 
 र्ष्ट्रवन्र कुमार्  ा प्राध्यापक सर्स्वती मा.ष्ट्रव. ष्ट्रपपर्ा, र्ौतहट ऐ.  

 

५ 078.07.30  मकेुश कुमार् तसह ख्शक्षक सर्स्वती मा.ष्ट्रव. ष्ट्रपपर्ा, र्ौतहट ऐ. 
 

3 ६ 078.08.06 261 ददपेन्र कुमार् के.सी. सव-इख्न्जतनयर् 
जल ोत तथा तसंचाइ ष्ट्रवकास डीतभजन, 
बसनु्धार्ा,काठमाण्डौ। 

घसु रर्सवत 2,00,000/ 

4 

७ 078.08.09 276 कुल बहादरु् खत्री अध्यक्ष 
मनसतुा सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा 
समूह,दाङ 

र्कम ष्ट्रहनातमना गर्ी भ्रष्टाचार् 
4,56,000/ 

 

८ 
078.08.09 

 
276 

 
टोपेन्र थापा 

 

कोषाध्यक्ष 

 

मनसतुा सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा 
समूह, दाङ 

र्कम ष्ट्रहनातमना गर्ी भ्रष्टाचार्  

९ 078.08.09 276 शवी कुमार्ी खड्का सख्चव 
मनसतुा सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा समूह, 
दाङ 

र्कम ष्ट्रहनातमना गर्ी भ्रष्टाचार्  

5 

१० 078.08.06 240 र्ाजीशर्ण साह 
सशस्त्र प्रहर्ी 
बरर्ष्ठ हवपदार् 

सरु्क्षा वेसक्याम्प 

र्ामनगर्, महोतर्ी 
घसु रर्सवत 5,000/ 

११ 078.08.06 240 र्ाम आख्शष साहू स्थानीय व्यख्ि गौशला न.पा. वडा नं. 4, महो र्ी ऐ. 
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तस.नं 
आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

६ 
१२ 078.08.13 231 देवेन्रमणी तत्रपाठप प्र.अ. अतनरुर पख्ब्लक मा.ष्ट्रव, कष्ट्रपलवस्त ु र्कम ष्ट्रहनातमना गर्ी भ्रष्टाचार् 7,82,651.6 

१३ 078.08.13 231 असफी यादव लेखापाल अतनरुर पख्ब्लक मा.ष्ट्रव., कष्ट्रपलवस्त ु र्कम ष्ट्रहनातमना गर्ी भ्रष्टाचार्  

7 १४ 078.08.14 266 
कमल ष्ट्रकशोर् र्ाज 
यादव 

स्थानीय व्यख्ि ख्ज.सप्तर्ी, कञ्चनरुप न.पा. 
प्रततकुल बक पत्र   घसु 
रर्सवत  

50,000/ 

8 

१५ 078.08.20 318 दगुाा पोखरे्ल ना.स ु
वैदेख्शक र्ोजगार् ष्ट्रवभाग 
ताहचल,काठमाण्डौ। 

घसु रर्सवत तलई भ्रष्टाचार् गरे्को 8,000/ 

१६ 
 

078.08.20 
 

318 
खेमप्रसाद काफ्ले 

फोटोकपी 
संचालक 

ताहाचल  R.K.फोटोकपी  ऐ.  
13,292/ 

१७ 078.08.20 318 र्ाजेश पोखरे्ल 
फोटोकपी 
संचालक 

ताहाचल  R.K.फोटोकपी  काठमाण्डौ। ऐ. 13,292/ 

9 

१८ 078.08.23 
 

307 
उ्धनब प्रसाद थपतलया शाखा अतधक त अथा मन्त्रालय 

गैर्कानूनी रुपमा सम्पतत आजान 
गर्ी भ्रष्टाचार् 

1,64,89,700/ 

१९ 078.08.23 307 मनुा पन्त थपतलया उ्धनब प्रसाद 
थपतलयाकी श्रीमती 

कुमार्ी जे.तभ., सलााही ऐ. 
 

10 २० 078.08.28 314 ष्ट्रवष्ण ुप्रसाद गपु्ता 
शा.अ.  लेखा 
प्रमखु  

ष्ट्रवद्यतु प्रातधकर्ण ष्ट्रवतर्ण केन्र, लाहान, 
तसर्ाहा । 

ष्ट्रवमा र्कम ष्ट्रहनातमना गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

 
 

११ 

२१ 078.08.29 319 भैर्ब बहादरु् बोगटी अध्यक्ष तनदेशक बोलपत्र मूपयाङ्कन सतमतत का.म.न.पा. 
गलत तलखत तयार् गर्ी भ्रष्टाचार् 
गरे्को  

२२ 078.08.29 319 बखत बहादरु् साउद 
सख्चव तथा 
तनदेशक 

बोलपत्र मूपयाङ्कन सतमतत का.म.न.पा. न ली शैख्क्षक प्रमाणपत्र  
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तस.नं 
आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

२३ 078.08.29 319 समुन अतधकार्ी 
सदस्य तथा 
उपतनदेशक 

बोलपत्र मूपयाङ्कन सतमतत का.म.न.पा. 
 

ऐ.  

२४ 078.08.29 319 बीर् बहादरु् खड्का 
सदस्य तथा 
उपतनदेशक 

बोलपत्र मूपयाङ्कन सतमतत का.म.न.पा. ऐ  

२५ 078.08.29 319 
उमेश कुमार् 
बढुाथोकी 

इख्न्जतनयर् बोलपत्र मूपयाङ्कन सतमतत का.म.न.पा. ऐ.  

12 
२६ 078.08.28 303 मनकला आचाया ख्शक्षक  प्रा.ष्ट्रव.  

भेर्ी माध्यातमक ष्ट्रवद्यालय लतलतापरु्, 

बददाया 
सर्कार्ी पदमा तनयखु्ि तलई 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

6,74,511/ 

२७ 078.08.28 303 मतनलाल आचाया ख्शक्षक  मा.ष्ट्रव.  
भेर्ी माध्यातमक ष्ट्रवद्यालय 

लतलतापरु्, बददाया 
ऐ.  

13 २८ 078.08.28 312 नागेश् वर् र्ाय यादव सख्चव 
तत्कालीन नमूना गाउुँ ष्ट्रवकास सतमततको 
कायाालय, गौशला महो र्ी 

सावाजातनक सम्पख्  हानी 
नोक्सानी गरे्को 

12,86,800/ 

14 

२९ 078.08.20 280 पूख्णामा शाह  तसंह  सख्चव सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा सतमतत, सखेुत समूहको कोषको र्कम ष्ट्रहनातमना 18,77,000/ 

३० 078.08.20 280 अशोक तसंह उपभोिा सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा सतमतत सखेुत ऐ. 25,000/ 

३१ 078.08.20 280 भर्त हादरु् शाही सदस्य सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा सतमतत, सखेुत ऐ. 1,50,000/ 

३२ 078.08.20 280 र्ण हादरु् कटुवाल सदस्य सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा सतमतत, सखेुत ऐ. 5,50,000/ 

३३ 078.08.20 280 हरर् दमाई अध्यक्ष सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा सतमतत सखेुत ऐ. 18,77,000/ 

३४ 078.08.20 280 हस्तनादेवी शाही उपभोिा सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा सतमतत सखेुत ऐ. 1,15,000/ 

३५ 078.08.20 280 प्रमे बहादरु् तसजापती उपभोिा सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा सतमतत सखेुत ऐ. 8,87,000/ 
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तस.नं 
आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

३६ 078.08.20 280 खडक प्रसाद जैसी कोषाध्यक्ष सामदुाष्ट्रयक वन उपभोिा सतमतत सखेुत ऐ. 18,77,000/ 

15 
३७ 078.09.09 354 तबरे्न्र हादरु् कठायत 

मालपोत 
अतधक त 

मालपोत कायालय चनौली, ख्चतवन घसु रर्सवत तलई भ्रष्टाचार् गरे्को 1,50,000/ 

३८ 078.09.09 354 मकुुन्द पौडेल अतमन भर्तपरु् म.न.पा. 20,ख्चतवन ऐ.  

१6 

३९ 078.09.16 355 उमेश र्ाय वडा सदस्य ईश्वर्परु् न.पा. 11, सलााही ऐ. 1,50,000/ 

४० 078.09.16 355 
सोनेलाल साह 
र्ौतनयार् 

वडा सदस्य ईश्वर्परु् न.पा. 11, सलााही ऐ. 1,50,000/ 

४१ 078.09.16 355 र्ाम दलुार् साह वडा अध्यक्ष ईश्वर्परु् न.पा. 11, सलााही ऐ. 1,50,000/ 

17 ४२ 078.09.16 337 र्ाजेन्र थेवे अध्यक्ष जनुतार्ा वन उपभोिा समूह,ईलाम 
सावाजातनक सम्पख्  ष्ट्रहनातमना 
गर्ी भ्रष्टाचार् गरे्को 

13,97,777/41 

18 

४३ 078.09.18 346 नेत्र बहादरु् भण्डार्ी 
प्रबन्धक 
संचालक 

क ष्ट्रष सामाग्री कम्पनी तलतमटेड, 
कुलेश् वर्, काठमाडौं 

सर्कार्ी/ 

सावाजतनक सम्पख्  ष्ट्रहनातमना गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

1,00,53,22,406/72 

४४ 078.09.18 346 ष्ट्रवष्ण ुप्रसाद पोखरे्ल 
प्रबन्धक 
संचालक 

क ष्ट्रष सामाग्री कम्पनी तलतमटेड, 
कुलेश् वर्, काठमाडौं 

ऐ.  

४५ 078.09.18 346 दगुाा प्रसाद पाण्डे 
प्रबन्धक 
संचालक 

क ष्ट्रष सामाग्री कम्पनी तलतमटेड कुलेश् वर् 
काठमाडौं 

सर्कार्ी/ 

सावाजतनक सम्पख्  ष्ट्रहनातमना गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

८५००/ 

४६ 078.09.18 346 पषु्कर् ददप बढुा उप प्रबन्धक 
क ष्ट्रष सामाग्री कम्पनी तलतमटेड कुलेश् वर् 
काठमाडौं 

सर्कार्ी/ 

सावाजतनक सम्पख्  ष्ट्रहनातमना गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 
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तस.नं 
आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

४७ 078.09.18 346 ष्ट्रवष्ट्रपन जोशी 
कायाकार्ी 
तनदेशक 

जोशी ष्ट्रवज हाउस प्रा.तल. काठमाडौं 
सर्कार्ी/ 

सावाजतनक सम्पख्  ष्ट्रहनातमना गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

९९०५००/ 

४८ 078.09.18 346 
जोशी ष्ट्रवज हाउस 
प्रा.तल 

संस्था जोशी ष्ट्रवज हाउस प्रा.तल. काठमाडौं 
सर्कार्ी/ 

सावाजतनक सम्पख्  ष्ट्रहनातमना गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

७८०००/ 

४९ 078.09.18 346 

नेपाल इन्भाइर्ोमेन्टल 
एण्ड साइख्न्टष्ट्रफक 

सतभासेज प्रा.तल 
संस्था 

का.म.नपा. वडा नं. 11, थापाथली, 
काठमाडौं 

सर्कार्ी/ 

सावाजतनक सम्पख्  ष्ट्रहनातमना गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

 

५० 078.09.18 346 सतलल देवकोटा प्रबन्ध तनदेशक 
नेपाल इन्भाइर्ोमेन्टल एण्ड 
साइख्न्टष्ट्रफक सतमासेज प्रा.तल, थापाथली, 
काठमाडौं, 

सर्कार्ी/ 

सावाजतनक सम्पख्  ष्ट्रहनातमना गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

 

५१ 078.09.18 346 सतुनल बाब ुखत्री पयाब डाइरे्कटर् ऐ ऐ.  

52 078.09.18 346 महेन्र कुमार् डागा तसतनयर् सभेयर् 
नेपाल इन्भाइर्ोमेन्टल एण्ड साइख्न्टष्ट्रफक 
सतमासेज प्रा.तल, थापाथली, काठमाडौं, 

सर्कार्ी/ 

सावाजतनक सम्पख्  ष्ट्रहनातमना गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

 

53 078.09.18 346 भोलानाथ चौधर्ी 
प्रयोगशाला तथा 
पर्ामशादाता 

नेपाल इन्भाइर्ोमेन्टल एण्ड 
साइख्न्टष्ट्रफक सतमासेज प्रा.तल, थापाथली, 
काठमाडौं, 

सर्कार्ी/ 

सावाजतनक सम्पख्  ष्ट्रहनातमना गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 
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तस.नं 
आर्ोपी 
संतया 

आर्ोपपत्र दताा 
तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्ि पद कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

54 078.09.18 346 मनोज आचाया 
कायाालय 
सहायक 

नेपाल इन्भाइर्ोमेन्टल एण्ड 
साइख्न्टष्ट्रफक सतमासेज प्रा.तल, थापाथली, 
काठमाडौं, 

सर्कार्ी/ सावाजतनक सम्पख्  
ष्ट्रहनातमना गर्ी भ्रष्टाचार् गरे्को  

19 
55 078.09.21 367 हेमर्ाज ष्ट्रवष्ट वन तनदेशक वन तनदेशनालय धनगढी 

गैर्कानूनी सम्पती आजान गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

6,87,57,080/60 

56 078.09.21 367 रुबी  जी.सी. ष्ट्रवष्ट 
श्रीमती 
 हेमर्ाज ष्ट्रवष्ट  

वन तनदेशनालय धनगढी 
गैर्कानूनी सम्पख्  आजान गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

 

20 57 078.09.28 364 ष्ट्रवजय कुमार् पासवन जतुनयर् सहायक सापट टे्रतडङ कपोरे्शन तल,. सपयान 
सावाजातनक सम्पख्  ष्ट्रहनातमना 
गर्ी भ्रष्टाचार् गरे्को 

18,76,664/ 

21 

58 078.09.21 315 र्ाधेश्याम  ा खरर्दार् मालपोत कायाालय, बददाया 
घसु रर्सवत तलई सर्कार्ी 
कागजात सच्चाई भ्रष्टाचार् गरे्को 

35,000/ 

59 078.09.21 315 उदय तसंह र्ावल ना.स.ु मालपोत कायाालय, बददाया 
घसु रर्सवत तलई सर्कार्ी 
कागजात सच्चाई भ्रष्टाचार् गरे्को 

 

60 078.09.21 315 शम्भ ुप्रसाद अतधकार्ी ना.स.ु मालपोत कायाालय, बददाया 
घसु रर्सवत तलई सर्कार्ी 
कागजात सच्चाई भ्रष्टाचार् गरे्को 

 

61 078.09.21 315 चन्र बहादरु् सनुार् जग्गाधनी ठाकुर्बाबा न.पा. वडा नं.1,वददाया 
घसु रर्सवत तलई सर्कार्ी 
कागजात सच्चाई भ्रष्टाचार् गरे्को 

 

62 078.09.21 315 टेक बहादरु् सनुार् जग्गाधनी ठाकुर्बाबा न.पा. वडा नं.1,वददाया ऐ.  

63 078.09.21 315 भि बहादरु् सनुार् जग्गाधनी ष्ट्रवरे्न्रनगर् न.पा. वडा नं. 18 , सखेुत ऐ.  

22 
64 078.09.29 378 तभम बहादरु् गरुुङ वडा अध्यक्ष तभर्कोट न.पा. 9 ,स्याङजा घसु रर्सवत तलई भ्रष्टाचार् गरे्को 1,35,000/ 

65 078.09.29 378 कुल बहादरु् गरुुङ वडा सदस्य तभर्कोट न.पा. 9, स्याङजा घसु रर्सवत तलई भ्रष्टाचार् गरे्को  

जम्मा 1,10,54,71,176।- 
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ख)    घसु/रर्सवत कार्बाही 

यस आयोगबाट  आतथाक बषा २०७8।०७9 को दो ो तै्रमातसक अवतध  कातताक-पसु  मा कुल 7 वटा 
घसु/रर्सवत कार्बाही भएको र् यसबाट रू. 8,84,000/- जफत हनुकुा साथै जम्मा 10 जना 
घसु/रर्सवतसुँग जोतडएका व्यख्िहरुलाई तनयन्त्रणमा तलइएको छ । तनयन्त्रणमा तलइएका 10 
व्यख्िहरुमध्ये  6 जना र्ािसेवक कमाचार्ी तथा  1 जना मनोतनत/ तनवााख्चत पदातधकार्ी र् 3 जना 
ष्ट्रवचौतलया व्यख्ि र्हेका छन ्। 

यस अवतध मा घसु/रर्सवत कार्बाहीबाट तनयन्त्रणमा तलइएका 10 जना व्यख्िहरुको दजाागत एवं 
पेशागत ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः 

ि.स. पद/शे्रणी 
जम्मा 
संतया 

अप्राष्ट्रवतधक प्राष्ट्रवतधक प्रहर्ी ख्शक्षक अदालत अन्य 

१ 
र्ा. प. त तीय शे्रणी वा 
सो सर्ह 

1 1 0 0 0 0 
 

२ सहायक कमाचार्ी 5 2 3 0 0 0 
 

३ शे्रणीष्ट्रवहीन कमाचार्ी 0 0 0 0 0 0 
 

4 ष्ट्रवचौतलया 2 0 0 0 0 0 2 

5 
मनोतनत /तनवााख्चत 
पदातधकार्ी 

2 2 0 0 0 0 
 

 

कुल जम्मा 10 5 3 0 0 0 2 

दो ो तै्रमातसक अवतधमा आयोगिार्ा गरर्एको घसु/रर्सवत कार्वाहीको िममा तनयन्त्रणमा तलइएका 
व्यख्िहरुको ष्ट्रवस्त त ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् र्हेको छ: 

तस.नं तमतत 

पिाउ परे्को 
व्यख्िको नाम 

थर् 

पद 

 

पिाउ 
परे्को 
संतया 

कायार्त 
कायाालय 

आर्ोप तबगो 
 

कैष्ट्रफयत 

 
१ २०७८।०७।१७ दगुाा प्रसाद 

पोखरे्ल, खेम 
प्रसाद काफ्ले 

ना.स.ु, 
ष्ट्रवचौतलया 

2 वैदेख्शक र्ोजगार् 
कायाालय ताहाचल 
काठमाण्डौ 

श्रम स्वीक तत 
ददनका लातग 

२१,०००।  

२ २०७८।०७।२९ सोनेलाल साह, 

उमेश र्ाय 

वडा सदस्यहरु २ ईश्वर्परु् 
नगर्पातलका वडा 
नं. ११ 

अख्न्तम ष्ट्रवल 
भिुानीको लातग 
तसफारर्स गर्ीददए 
वापत 

१,५0,०००। 
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तस.नं तमतत 

पिाउ परे्को 
व्यख्िको नाम 

थर् 

पद 

 

पिाउ 
परे्को 
संतया 

कायार्त 
कायाालय 

आर्ोप तबगो 
 

कैष्ट्रफयत 

 

३ २०७८।०८।१५ 

 

तबरे्न्र बहादरु् 
कठायत 

 

 

अतमन (कर्ार्  

 

१ 

 

भर्तपरु् 
महानगर्पातलका 
वडा नं. -२० को 
कायाालय ख्चतवन 

 

जग्गाको 
ष्ट्रक ाकाट गना 

 

५,०००००। 

 

 

चेक 

३,५०,०
००। 

४ २०७८।०८।१५ 

 

मकुुन्द पौडेल 

 

अतधक त 

 

१ 

 

मालपोत कायाालय 
चनौली ख्चतवन 

 

जग्गा धनी प्रमाण 
पूजाा ददनको लातग 

 

५०,०००। 

 

 

५ २०७८।०८।२७ 

 

अजय कुमार् 
साह, क ष्णा 
कुमार् यादव 

 

हेपथ 

अतसस्टेन्ट, हेस्थ 
अतसस्टेन्ट 
तबद्याथी 

 

२ 

 

महो र्ी स्वास् य 
चौकी 

 

कोतभड-१९ 

तबरु्धनको खोप 
लगाई ददनका 
लातग 

 

२०,०००। 

 

 

६ २०७८।०९।०२ 

 

 

मोहम्मद तसष्ट्र्धनक 

 

 

ना.स.ु 

 

१ 

 

तस्धनाथा 
नगर्पातलका वडा 
नं. -४ को 
कायाालय 

ष्ट्रववाह दताा गना 
सहख्जकर्ण 
गनाका लातग 

३,०००। 

 

 

 

7 २०७८।०९।२९ 

 

सोम प्रसाद 
पहाडी 

 

५ तह 

 

१ 

 

नेपाल ष्ट्रवद्यतु 
प्रातधकर्ण 
काठमाण्डौ, तग्रड 
महाशाखा पाटन 
सव-स्टेसन 

तबजलुीको पोल 
साने प्रयोजनका 
लातग 

१,४0,००० 

- 

 

 जम्मा 8,84,000।  

 

ग. दायर् मदु्दाको फैसला र् आयोगबाट पनुर्ावेदन: 

यस तै्रमातसकअवतधमा सम्मातनत ष्ट्रवशषे अदालतवाट 13 तथा सवोच्च अदालतबाट 8 गर्ी  कूल 21 वटा 
मदु्दाको फैसला प्राप्त भएको छ ।आतथाक बषा २०७८/०७९ मा फैसलाहरुको ष्ट्रवस्त त ष्ट्रववर्ण देहाय 
वमोख्जम र्हेको छ । 

          



  - 36 - 

आतथाक वषा २०७८/७९सालको मातसक प्रगतत ष्ट्रववर्ण      

क. मदु्दा शाखातफा               

 चाल ुआ.ब. २०७८/०७९मा दताा भएको संतया  

ष्ट्रववर्ण श्रावण भार असोज कातताक मंतसर् पषु माघ फागनु चैत बैशाख जेठ असार् जम्मा 

              

मदु्दा दायर्ी ष्ट्रवशेष अदालतमा    २ 12 8       22 

तलख्खत जवाफ दताा    1 1 3       5 

पनुर्ावेदन दताा    1 0 1       2 

पनुर्ावलोकन दताा    0 0 0       ० 

प्रततउ र्पत्र दताा    0 0 0       0 

तबशेष अदालतबाट फैसला प्राप्त    0 5 8       13 

             

२.२ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएका तनर्ोधात्मक कायाको ष्ट्रववर्ण: 

भ्रष्टाचार्जन्य कायाको तनयन्त्रणको लातग आयोगिार्ा उजरु्ी उपर् गरर्ने अनसुन्धान र् अतभयोजनको दण्डात्मक 
कायाले मात्र अपेख्क्षत परर्णाम प्राप्त हनु नसक्ने ठानी भ्रष्टाचार् हनैु नददने वा त्यसलाई र्ोक्ने तनर्ोधात्मक 
कायाहरूलाई तनर्न्तर् रुपमा अगातड बढाइएको छ । 

स्थानीयस्तर्मा हनुे भ्रष् टाचार् न्यूनीकर्ण र् तनर्ोधका लातग ३३ वटा ख्जपलामा सम्बख्न्धत ख्जपलाका प्रमखु 
ख्जपला अतधकार्ीहरुलाई पतन अतधकार् प्रत्यायोजन गरर्एको छ । तनजहरुले अतनयतमतता र् भ्रष् टाचार्का 
ष्ट्रवषयमा परे्का उजरु्ीहरुका सम्बन्धमा प्रार्ख्म्भक छानवीन गर्ी तामेलीमा र्ात न वा ष्ट्रवस्त त अनसुन्धान गना 
सम्बख्न्धत कागजात सष्ट्रहत आधार् र् कार्णसमेत खलुाई आयोगको सम्बख्न्धत कायाालय माफा त आयोग समक्ष 
पठाउन ुपने व्यवस्था गरर्एको छ । 

आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरु्धन नागरर्क समाजसुँग सहकाया अतभव ष्ट्र्धन गने उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका ष्ट्रवतभ् १९ 
वटा ख्जपलामा भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरु्धनको नागरर्क तनगर्ानी संस्था (Citizen Jury) गठन गर्ी भ्रष् टाचार् ष्ट्रवरु्धनको 
अतभयानमा नागरर्क समाजको सहभातगता बढाउन ेकायाको शरुुवात  पतन गरे्को छ । 
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2.3 भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणसम्बन्धी आयोगबाट भएका संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायाको ष्ट्रववर्ण 

क. सखेुतको ष्ट्रवरे्न्रनगर् नगर्पातलका-७ ईत्रामख्स्थत अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय, 

सखेुतको नवतनतमात भवन उद्घाटन 

तमतत २०७८/०८/०९ गते, ष्ट्रवहीवार्, सखेुतको ष्ट्रवरे्न्रनगर् नगर्पातलका-७ ईत्रामख्स्थत अख्ततयार् दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको कायाालय, सखेुतको नवतनतमात भवन उद्घाटनको कायािम सम्प् भएको छ। आयोगको 
सखेुतख्स्थत कायाालयमा आयोख्जत एक ष्ट्रवशषे समार्ोहकावीच आयोगका माननीय प्रमखु आयिु प्रमे कुमार् 
र्ाईिार्ा नवतनतमात भवनको समदु्घाटन गरर्एको छ। यो सुँगै आयोगले मातहतका सवै प्रदेशख्स्थत 
कायाालयहरु तथा सम्पका  कायाालयको आफ्नै कायाालय भवन तनमााणको कायाले पूणाता पाई संस्थागत क्षमता 
ष्ट्रवकासको एउटा कोशेढुङ्गो पार् गरे्को छ। 

ख. यस अवतधमा अनसुन्धान सम्बख्न्ध एक अतभमखु्खकर्ण तातलम तथा सचुना ब्यबस्थापन प्रणाली (MIS) 

सम्बख्न्ध एक तातलम सञ्चालन भएको छ । 

2.4   भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणसम्बन्धी आयोगबाट भएका प्रबधानात्मक कायािमहरू 

ख्जपला तथा पातलकास्तर्ीय अन्तष्ट्रिा या कायािम अन्तगात पवात, म्याग्दी, बाग्लङु्ग, धनषुा, सलााही, तसन्धलुी, 
कष्ट्रपलवस्त,ु कैलाली लगायतका ख्जपलाहरुमा अन्तष्ट्रिा या कायािमहरु सञ्चालन भएका साथै ख्चतवन, 

मकवानपरु्, पसाा, बार्ा, स्याङ्जा, लमजङु्ग, पवात, बददाया, कास्की लगायतका ख्जपलाहरुमा सामदुाष्ट्रयक ख्शक्षा 
कायािमहरु सञ्चालन भएका छन।् 

२.५ आयोगबाट भएका अन्य गततष्ट्रवतध 

क. आयोगको एकततसौं वाष्ट्रषाक प्रततवेदन सम्माननीय र्ािपततज्यू समक्ष पेश । 

सम्माननीय र्ािपतत ष्ट्रवद्यादेवी भण्डार्ीज्यू समक्ष अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय प्रमखु 
आयिु प्रमे कुमार् र्ाईले तमतत २०७८ साल कातताक २९ गते नेपालको संष्ट्रवधानको धार्ा २९४ बमोख्जम 
आयोगको एकततसौं बाष्ट्रषाक प्रततवेदन  आतथाक वषा २०७७/७८  र्ािपततको कायाालय, महार्ाजगञ्जमा 
आयोख्जत ष्ट्रवशषे समार्ोहकाबीच पेश गनुाभएको तथयो। 

ख. अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय प्रमखु आयिु श्री प्रमेकुमार् र्ाईिार्ा भ्रष्टाचार् 
ष्ट्रवरु्धनको संयिु र्ािसङ्घीय महासख्न्धका पक्ष र्ािहरूको नवौँ सम्मेलनलाई सम्बोधन। 

इख्ज्टको शाम एल सेइख शहर्मा तमतत २०७८/०८/२७ गतेदेख्ख २०७८/०९/०२ गते  तदनसुार् 
२०२१ तडसेम्बर् १३ देख्ख १७  सम्म सञ्चालन भएको भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरु्धनको संयिु र्ािसङ्घीय महासख्न्धका पक्ष 
र्ािहरूको नवौँ सम्मेलनको अवसर्मा नेपालको प्रतततनतधमण्डलका प्रमखु तथा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगका माननीय प्रमखु आयिु श्री प्रमेकुमार् र्ाईले नेपालको तफा बाट कायािमलाई सम्बोधन गदै आफ्नो 
मन्तव्य प्रस्ततु गनुाभएको छ। 
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कायािमलाई सम्बोधन गनुाहुुँदै माननीय प्रमखु आयिुले भ्रष्टाचार्ले समाजको स्थाष्ट्रयत्व र् सरु्क्षामा 
तनम्त्याउन ेचनुौती र् खतर्ाप्रतत नेपाल ख्चख्न्तत र्हेको बताउनभुयो। भ्रष्टाचार्ले ददगो ष्ट्रवकास र् ष्ट्रवतधको 
शासनलाई पतन खतर्ामा पाने कुर्ा औपँयाउुँदै वहाुँले भ्रष्टाचार् सबै देशको शत्र ु र्हेको तर् ष्ट्रवकासोन्मखु 
देशका लातग यो अ  बढी घातक भएको उपलेख गनुाभयो। भ्रष्टाचार्ले असमानता र् अन्यायलाई स्थान ददई 
ष्ट्रवकासोन्मखु र्ािले प्राप्त गने वैदेख्शक सहायता र् लगानीलाई तनरुत्साष्ट्रहत गदै गरर्बी न्यूनीकर्ण र् ष्ट्रवकासमा 
समेत ठूलो  असर् परु् याएको ष्ट्रवचार् व्यि गनुाभयो। 

कायािममा बोपदै माननीय प्रमखु आयिुज्यूले भ्रष्टाचार् अब स्थानीय समस्या मात्र नभई एक अन्तर्ााष्ट्रिय 
समस्या र्हेको र् यसले समाज र् अथातन्त्रमा प्रततकूल असर् पारे्को हुुँदा यसको र्ोकथाम र् तनयन्त्रणका लातग 
अन्तर्ााष्ट्रिय प्रततव्धनता, समन्वय र् सहयोग आवश्यक र्हेको कुर्ा बताउनभुयो। भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरु्धनको संयिु 
र्ािसंघीय महासख्न्ध काननुी रूपमा बाध्यकार्ी भ्रष्टाचार् ष्ट्रवर्ोधी औजार् ष्ट्रवकासका लातग एक अदितीय 
उपकर्ण र्हेको वहाुँले उपलेख गनुाभयो। यसै त यलाई मनन गर्ी नेपालले २३ फेब्रअुर्ी २०११ मा 
महासख्न्धलाई अनमुोदन गरे्को तथा महासख्न्धको पक्ष र्ाि भएपश्चात नेपालमा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणको ष्ट्रवषयलाई 
संवैधातनक, संसदीय, न्याष्ट्रयक, संस्थागत र् प्रशासतनक प्रणालीबाट सम्बोधनको प्रयास भइर्हेको समेत 
बताउनभुयो। 

सोही अवसर्मा बोपदै माननीय प्रमखु आयिुज्यूले नेपालको संष्ट्रवधानले सशुासनको र्क्षा गने र्ाजनीततक र् 
शासन प्रणालीसम्बन्धी नीततहरू अवलम्बन गना र् सावाजतनक सेवा र् सषु्ट्रवधामा जनताको समान र् सहज पहुुँच 
सतुनख्श्चत गना सर्कार्लाई तनदेशन ददएको बताउनभुयो। र्ाजनीततक, प्रशासतनक, न्याष्ट्रयक र् सामाख्जक लगायत 
सबै के्षत्रमा हनुे भ्रष्टाचार् र् अतनयतमतता तनयन्त्रणका लातग प्रभावकार्ी उपाय अवलम्बन गनुापने संवैधातनक 
व्यवस्था र्हेको समेत वहाुँले उपलेख गनुाभयो। 

नेपालले सन ्२०१२ मा UNCAC को कायाान्वयनका लातग र्ाष्ट्रिय र्णनीतत र् कायायोजना अपनाएको बताउुँदै 
वहाुँले संवैधातनक तनदेशनहरू र् UNCAC कायाान्वयन र्णनीतत र् काया योजनाको आधार्मा महासख्न्धसुँग 
सामञ्जस्य कायम हनुे गर्ी करर्ब दईु दजानभन्दा बढी ऐन काननुहरू तनमााण तथा परर्माजान गरर्एको 
बताउनभुयो। त्यसैगर्ी, तनजी के्षत्रमा हनुे स्वाथाको िन्ि तथा भ्रष्टाचार्जन्य गततष्ट्रवतधलाई तनयन्त्रण गने 
सम्बन्धी दईु महत्वपूणा ष्ट्रवधेयकहरू नेपालको संघीय संसदमा ष्ट्रवचार्ाधीन र्हेको बताउुँदै वहाुँले नेपालले 
सम्पख्  श्ुधनीकर्णष्ट्रवरु्धनको अनसुन्धान र्णनीतत तथा कायायोजना  २०१९-२०२४  कायाान्वयन गदै आएको 
कुर्ासमेत सम्मेलनमा जानकार्ी गर्ाउनभुयो। 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग भ्रष्टाचार्का घटनाहरूको अनसुन्धान र् अतभयोजन गने ख्जम्मेवार्ी प्राप्त 
स्वतन्त्र संवैधातनक तनकाय र्हेको बताउुँदै वहाुँले महालेखा पर्ीक्षकको कायाालय, ष्ट्रवशषे अदालत, र्ाष्ट्रिय 
सतका ता केन्र, सम्पख्  श्ुधनीकर्ण अनसुन्धान ष्ट्रवभाग र् र्ाजस्व अनसुन्धान ष्ट्रवभाग पतन नेपालमा भ्रष्टाचार् 
तनयन्त्रणका लातग प्रभावकार्ी संयन्त्र र्हेको उपलेख गनुाभयो। त्यसैगर्ी, नेपालको संघीय, प्रादेख्शक र् स्थानीय 
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तहका व्यवस्थाष्ट्रपका, सञ्चार्माध्यम र् नागरर्क समाज जस्ता अनगुमन संयन्त्रले नेपालमा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण र् 
सशुासन प्रव्धनानमा परु् याएको योगदानको समेत स्मर्ण गनुाभयो। 

नेपालिार्ा गरर्एको महासख्न्धको कायाान्वयन सम्बन्धमा समीक्षा गने गर्ी सन ्२०२२ को जनवर्ीमा तय 
गरर्एको UNCAC को नेपाल समीक्षा कायािममा नेपालको तफा बाट पूणा सहयोग र्हने प्रततव्धनता जनाउुँदै 
माननीय प्रमखु आयिु प्रमे कुमार् र्ाईले कायािमको सफलताको लातग शभुकामना र् सम्मेलनको उत्क ष्ट 
व्यवस्थापन तथा आतत यको लातग इख्ज्ट सर्कार्लाई धन्यवाद ज्ञापन गनुाभयो। 

इख्जष्टमा सञ्चालन भइर्हेको भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरु्धनको संयिु र्ािसङ्घीय महासख्न्धका पक्ष र्ािहरूको नवौँ सम्मेलनमा 
नेपालको प्रतततनतधमण्डलमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका सख्चव श्री तोयम र्ाया, प्रधानमन्त्री तथा 
मख्न्त्रपरर्षद्को कायाालयका सख्चव श्री धनर्ाज ज्ञवाली तथा प्रधानमन्त्री तथा मख्न्त्रपरर्षद्को कायाालयका 
सहसख्चव श्री कोशल चन्र सवेुदी समेतको उपख्स्थतत र्हेको तथयो। 

ग. माननीय अयिु जय बहादरु् चन्दज्यकुो नेत त्वमा अख्ततयार् दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको कायाालय 
बददाबास,महोतर्ीको तमतत 2078 पौष 4 देख्ख 9 गतेसम्म अनगुमन भएको छ । 

सशुासन सवाल" टेतलतभजन कायािम: 
आयोग र् नेपाल टेतलतभजनको सहकायामा टेतलतभजन कायािमl "सशुासन सवाल" हरे्क मंगलवार् साुँ  
७:२५ मा प्रशार्ण हुुँदै आएको छ। उि श्र ंखलाहरु आयोगको यटु्यवू च्यानलमा समेत र्ाख्खएको  

छ। चाल ुआतथाक वषाको यस तै्रमातसक अवतधमा  13  वटा गर्ी हालसम्म  प्रथम र् दो ो तै्रमातसक 
अवतधमा  कुल  26  भाग सशुासन सवाल ख्शषाकको टेतलतभजन कायािम प्रशार्ण भैसकेको छ । 

क. आयोगको अनसुन्धान तथा अतभयोजन कायामा ष्ट्रवज्ञान प्रष्ट्रवतधको उपयोग 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आफ्नो अनसुन्धान तथा अतभयोजनको कायालाई 
वस्तपुर्क तथा वैज्ञातनक बनाउने हेतलेु ष्ट्रवतभ् ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवतधहरुको प्रयोग गदै 
आइर्हेको छ । आयोगमा पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशाला, इख्ञ्जतनयरर्ङ्ग प्रयोगशाला साथै 
फरे्ख्न्सक पयाब पतन सञ्चालनमा र्हेको छ। 

 त्यस्तै आयोगमा अनसुन्धानको ख्शलख्शलामा  ठुा वोले नवोलेको प ा लगाउनको लातग 
गर्ीने पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशालाबाट 4 जना  ठु बोलेको र् पर्ीक्षणको लातग असहमत 
२ जना देख्खयो। त्यस्तै तडख्जटल फरे्ख्न्सक तफा  मोवाईल थान ९, DVD थान २, 

Document Forensic थान ५ Digital Forensic पर्ीक्षण गर्ी प्रततवेदन पेश भएको छ । 

आयोगको कामकार्वाहीलाई अ ै त यमा आधारर्त र् यथाथापर्क बनाउन र् आयोजनाहरुको गणुस्तर् 
मापनको लातग आयोगको कायाालय तथा मातहतका सबै कायाालयमा समेत Engineering Laboratory 
सञ्चालन गरर्एको छ । आयोगमा परर्क्षण गना सष्ट्रकने नमनुाको परर्क्षण आयोगकै Engineering 
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Laboratory मा गरर्एको र् आयोगमा गना नसष्ट्रकने परर्क्षण अन्य सर्कार्ी तथा गैर् सर्कार्ी तनकायमा 
Sampling गर्ी परर्क्षणको लातग पठाउने गरर्एको छ।यस तै्रमातसक अवतधमा आयोगमा गरर्एको 
Engineering Laboratory मा ष्ट्रवतभ् आठ  ८  वटा आयोजनाहरुको पर्ीक्षण गरर्एको छ। 

 

आयोगबाट दो ो तै्रमातसक अवतधमा सम्प् गरर्एको उपलेख्खत काम कार्वाही उपलब्धी र् भए गरे्का 
गततवीधीहरु सबैको जानकारर्को लातग प्रकाशन तथा सावाजतनक गरर्एको छ । 

 

 

 
 


