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अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

टगालं, काठमाडौं । 

अख्ततयार् इ-बलेुष्ट्रटन 

 फागनु, २०७६  

 

यस अंकमा 

 उजरु्ी दताा र् कार्बाहीको ष्ट्रववर्ण 

 र्ङ्गहेात कार्बाही तथा मदु्दा दायर् ष्ट्रववर्ण 

 २०७७ श्रावण देख्ख आख्िन सम्म र्ङ्गेहात पक्राउ पनेहरुको ष्ट्रववर्ण  

 २०७७ श्रावण देख्ख आख्िन सम्म दायर् मदु्दाहरुको ष्ट्रववर्ण 

 २०७७ श्रावण देख्ख आख्िन सम्म आयोगबाट पनुर्ावेदन ष्ट्रववर्ण 

 तनवतृ्त प्रमखु आयकु्त माननीय नवीनकुमार् ख्ितमरे्को ष्ट्रवदाई 

 कायाबाहक प्रमखु आयकु्तको रुपमा माननीय डा. गणेशर्ाज जोशीको काया 

आर्म्भ 

 आयोगबाट भएको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी अन्य कायाको ष्ट्रववर्ण 

 आम्दानी खचा तथा आतथाक कार्ोबार्सम्वन्धी अद्यावतधक ष्ट्रववर्ण 

 अनसूुचीहरु 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   बर्ा १६ अंक  २                                                                                                                                           मंतसर्  , २०७७ 

 

उजरु्ीको क्षेत्रगत ख्स्थतत 

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

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

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

 

 

क्रमश... 
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सम्पादक समूह 

सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी    : अध्यक्ष 

सहसख्चव श्री तार्ानाथ अतधकार्ी         : सदस्य 

उपसख्चव श्री गणेश बहादरु् अतधकार्ी  : सदस्य 

शाखा अतधकृत श्री र्ाम प्रसाद आचाया          : सदस्य 

तथाङ्क अतधकृत श्री प्रमे कुमार् ख्ितमरे्  : सदस्य 

 

माननीय कायाबहाक प्रमखु आयकु्त 

डा. गणेशर्ाज जोशी 

 

 

श्रीमान ्सख्चव 

सरेु्श अतधकार्ी 

 आयोगका पदातधकार्ीहरु 

 

माननीय आयकु्त 

डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङ 
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सम्पादकीय 

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

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

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

यस आ.व. को प्रथम तै्रमातसक अवतध (श्रावण-आख्िन) मा आयोगमा ४,५२४ वटा उजरु्ी परे्को 
साथै अख्िपलो आ.व बाट ख्जम्मेवार्ी सरर्आएका ८,२०० गर्ी कुल १२,७२४ वटा उजरु्ी मातथ 
छानष्ट्रवन एवं अनसुन्धान गनुापने अवस्था र्हेकोमा आख्िन मसान्त सम्म २,९२५ वटा उजरु्ी 
फछायौट भई ९,७९९ वटा उजरु्ी फछायौट हनु बाुँकी र्हेको छ । यस आयोगबाट चाल ुआ.व को 
प्रथम तै्रमातसक अवतधमा २९ वटा आर्ोप-पत्र ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् गर्ीएको छ । यस अवतधमा 
अतभयोजनतफा  २९ वटा मदु्दामाफा त ७० जनालाई प्रततवादी बनाई ष्ट्रवगो रु ४७,११,५०,७६९।९ 
को मागदावी तलईएको छ साथै रं्गेहात कार्वाहीतफा  २६ वटा कार्वाहीबाट ३८ जनालाई 
तनयन्त्रणमा तलई जम्मा रु २,१६,१५,०१६।जफत भएको छ। यस अवतधमा सम्मातनत ष्ट्रवशेर् 
अदालतबाट प्राप्त १३ वटा फैसला मध्ये ११ वटा फैसलामा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको  

छ । 

यसै सन्दभामा, भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गर्ी सशुासन कायम गनुा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगको मात्र ख्जम्मेवार्ी हो भने्न र्हेको देख्खन्छ। भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गनामा नेपाल सर्कार्का सबै 
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तनकायहरु, सावाजतनक सेवा प्रदायकहरु, सर्ोकार्वाला तनकायहरु एवं प्रवदु्ध नागरर्क समाज स्वयं 
आ-आफ्नो ठाउुँबाट भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणको दरर्लो खम्वाको रुपमा स्थाष्ट्रपत हनु जरुर्ी छ। 

ष्ट्रविव्यापी महामार्ीको रुपमा देखापरे्को Covid-19 को कार्ण तसख्जात असामान्य परर्ख्स्थती, 
बन्दाबन्दी र् तनर्धेाज्ञाको कार्ण आयोगको काम कार्वाही पतन प्रभाष्ट्रवत हनु पगु्यो । 
कायासम्पादनको लातग केही असहज परर्ख्स्थतीको तसजाना भयो। यसको कार्णबाट ष्ट्रवतभन्न 
पदातधकार्ी र् कमाचार्ी पतन संक्रतमत हनुे अवस्था आईपयो। यसका बाबजतु पतन अतधकतम स्वास््य 
सतका ता अपनाउुँदै आफ्ना काम कार्वाहीलाई आयोगले तनर्न्तर्ता ददयो। साथै कोतभड-१९ को 
असर्का कार्ण प्रस्ततु बलेुष्ट्रटन प्रकाशन हनु केही ष्ट्रढला हनु गयो ।  

अन्त्यमा, आयोगले गदै आएका कायाक्रमहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गदै आउनहुनुे 
सबैप्रतत हाददाक आभार् सष्ट्रहत धन्यवाद अपाण गदाछौ । आफ्नो नख्जक भएका भ्रष् टाचार्जन्य िटना 
वा आफूले थाहा पाएका भ्रष् टाचार्का सूचनाहरु सदा  ै आफुलाई पायक पने आयोगका 
कायाालयहरुमा ददन र् असल नागरर्कको कताब्य तनवााह गना हामी सबैमा हाददाक अनरु्ोध  

गदाछौं । 
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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को कायाान्वयको लातग प्रकाख्शत 

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

प्रथम (श्रावण-आख्िन)  तै्रमातसक प्रगतत 

मंतसर्, २०७७ 

नेपालको संष्ट्रवधानले सावाजतनक पद धार्ण गरे्को व्यख्क्तले भ्रष्टाचार् गर्ी अख्ततयार्को दरुुपयोग 
गरे्को सम्बन्धमा अनसुन्धान, तहष्ट्रककात र् अतभयोजन गना भाग २१(धार्ा २३८-२३९) मा 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यवस्था गरे्को छ । वतामान संष्ट्रवधान र् प्रचतलत अन्य 
कानूनले परर्कपपना र् तनदेशन गरे्बमोख्जम भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण र् सशुासन प्रवद्धान गना आयोगले 
भ्रष्टाचार्सम्बन्धी 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, प्रवद्धानात्मक र् आयोगको संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास जस्ता चार्वटा र्णनीततक स्तम्भ 
अष्ट्रङ्गकार् गरे्को छ । यस अनसुार् आयोगले सम्पादन गरे्का आ.व. २०७७/७८ को प्रथम 
(श्रावण-आख्िन)  तै्रमातसक अवतधको काया प्रगतत यहाुँ प्रस्ततु गरर्एको छ । 

 

१.उजरु्ी र् फर्छ्यौंटको अवस्था  
यस आयोगमा आतथाक वर्ा २०७७/७८ को प्रथम तै्रमातसक अवतधमा भ्रष्टाचार् सम्बन्धी परे्का 
नयाुँ उजरु्ी ४,५२४ वटा र् गत आ.व. बाट ख्जम्मेवार्ी सर्ी आएका उजरु्ी 8,२०० वटा गर्ी 
जम्मा १२,७२४ वटा उजरु्ी मध्ये प्रथम तै्रमातसक अवतधमा जम्मा २,9२५ वटा उजरु्ी फर्छ्यौट 
भई उजरु्ीको आनपुातमा २२.९८ प्रततशत प्रगतत हातसल भएको छ । आयोगमा परे्का उजरु्ी 
मध्ये आयोगले गरे्को कार्वाहीबाट प्रथम तै्रमातसक अवतधमा  ११८ वटा उजरु्ी ष्ट्रवस्ततृ 
अनसुन्धानमा गएको, ३४२ वटा उजरु्ी मातहत कायाालयहरुमा पठाइएको, १७६ वटा उजरु्ी 
कार्वाहीका लातग सम्बख्न्धत कायाालयमा पठाइएको, ४०० वटा उजरु्ी सोसंग सम्बख्न्धत अको 
उजरु्ीसंग गातभएको र् १,८८९ वटा उजरु्ी तामेलीमा पठाइएको छ । आयोगमा परे्को उजरु्ी 
संतया, सो उपर् आयोगले कार्वाही एवं फर्छ्यौट गर्ी फर्छ्यौट हनु वाुँकी उजरु्ीको ष्ट्रववर्ण देहाय 
अनसुार् छः 
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१.१आयोगमा र्हेको कुल उजरु्ी फर्छ्यौट तथा बाुँकीको ष्ट्रववर्ण  

ष्ट्रववर्ण 

आ.ब. 
२०७7/७8 

मा 
उजरु्ी संतया 
  

फर्छ्यौंट 

जम्मा 
फर्छ्यौंट 

  
  

फर्छ्यौं
ट 

हनु 

बाुँकी 
  

ष्ट्रवस्ततृ 

अनसुन्धान 

आयोगबाट तामेली 
आयोगको 
कायाालयहरु
मा प्रषे्ट्रर्त 

कार्वाहीको 
लातग अन्य 
कायाालयमा 
लेख्ख 
पठाएको 

अन्य 

उजरु्ीमा 
गातभएको तामेली 

स ुाव 
सष्ट्रहत 
तामेली 

 गत बर्ाको 
अ.पया. उजरु्ी  

८,२०० ० 0 ० ० ० ० ० ० 

प्रथम 
तै्रमातसकको  
प्रगतत 

४,५२४ ११८ १७९९ ९० ३४२ १७६ ४०० २९२५ ९७९९ 

प्रथम तै्रमातसक 
अबतध सम्मको 

जम्मा 
१२७२४ ११८ १७९९ ९० ३४२ १७६ ४०० २९२५ ९७९९ 

 
 

आयोगमा र्हेको उजरु्ी फर्छ्यौटको ष्ट्रववर्णलाई स्तम्भख्चत्रमा देखाउुँदा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.२ महाशाखा र् कायाालयगत उजरु्ीको अवस्था 
आतथाक वर्ा २०७७।0७८ को प्रथम तै्रमातसकमा ष्ट्रवतभन् न माध्यमहरूबाट आयोगको केन्र तथा मातहत 
कायाालयहरूमा पना आएका तथा अख्िपलो आतथाक वर्ाबाट ख्जम्मेवार्ी सरे्का उजरु्ीहरू देहायको तातलका 
तथा स्तम्भख्चत्रमा स्पष् ट पारर्एको छ ।सो अनसुार् बढी उजरु्ीहरू अथाात ् 40.09  उजरु्ी आयोगको 
कायाालय टंगालमा र्हेका छन ्। मातहत कायाालयहरूमध्ये  सबैभन्दा बढी आयोगको कायाालय, बददाबासमा 
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(15.07 ) र्हेका छन ् भने सबैभन्दा कम उजरु्ीहरू आयोगको कायाालय, हेटौडामा (४.४१ ) र्हेका 
छन।् 

 

क्र.
सं. 

महाशाखा 

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 

१ अ.द.ुअ.आ.,टंगाल 2779 2322 5101 2185 40.09 

२ आयोगको कायाालय, इटहर्ी  1048 395 1443 123 11.34 

३ आयोगको कायाालय, बददाबास 1508 409 1917 72 15.07 

४ आयोगको कायाालय, हेटौंडा  418 143 561 48 4.41 

५ आयोगको कायाालय, पोखर्ा  427 208 635 57 4.99 

६ 

आयोगको कायाालय, बटुबल 
(सम्पका  कायाालय, 
नेपालगंजसमेत) 

715 422 1137 238 8.94 

7 आयोगको कायाालय, सखेुत 467 253 720 91 5.66 

8 आयोगको कायाालय, कञ् चनपरु् 838 372 1210 111 9.51 

जम्मा 8200 4524 12724 2925 100 

 

 
आयोगमा र्हेका उजरु्ीको संतयात्मक ख्स्थततः 

 

 
 
 

0
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अ.द.ुअ.आ., 
टंगालको जम्मा 

आयोगको 
कायाालय, 
इटहर्ी  

आयोगको 
कायाालय, 
बददाबास 

आयोगको 
कायाालय, 
हेटौंडा  

आयोगको 
कायाालय, 
पोखर्ा  

आयोगको 
कायाालय, 

बुटबल (सम्पका  
कायाालय, 

नेपालगंजसमते) 

आयोगको 
कायाालय, सुखेत 

आयोगको 
कायाालय, 
कञ् चनपरु् 

5101

1443
1917

561 635
1137

720
1210
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१.३ के्षत्रगत उजरु्ीको संतया 
आयोगमा सबैभन्दा बढी उजरु्ी संिीय मातमला सम्बन्धी स्थानीय तहका र्हेका छन।्जसमा संिीय मातमला 
(स्थानीय तहसमेत) 33.85  र्हेको छ भने सबैभन्दा कम उजरु्ी पने के्षत्र अथा तथा र्ाजि के्षत्रसंग 
सम्बख्न्धत 1.93 ,  र्हेको छ । त्यस्तै ख्शक्षा १5.58  , भतूम प्रशासन ८.72 , वन तथा वातावर्ण 
४.57 , स्वास््य तथा जनसंतया 3.74 , गहृ प्रशासन 2.15 , भौततक पूवााधार् तथा यातायात 4.07 , 
ऊजाा, जलस्रोत तथा तसंचाइ 3.08  उजरु्ीहरू र्हेका छन ्।त्यस्तै नक्कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र 8.28  , 
गैर्कानूनी सम्पख्त्त आजानतफा  2.83  र् उपलेख्खत बाहेक अन्य के्षत्रका 11.19  उजरु्ीहरू पना आएका 
छन ्। के्षत्रगत उजरु्ीको संतयालाई देहायको तातलकामा उपलेख गर्ीएको छ। 
 

क्षते्रगत उजरु्ीको ष्ट्रववर्ण 
 

क्र.सं.       उजरु्ीको क्षते्र 
गत आ.व.बाट 
ख्जम्मेवार्ी सरे्का 

आ.व. 
२०७७।७८ मा 
दताा भएका  

जम्मा 
उजरु्ीको 
संतया 

कुल 
फछयौट 
संतया 

उजरु्ी 
प्रततशत 

1. 
संिीय मातमला 
(स्थानीय तहसमेत)  

2516 1791 4307 973 33.85 

2. 
ख्शक्षा (स्थानीय 
तहसमेत)  

१४५४ ५२९ 1983 ३३६ 15.58 

3. भतूम प्रशासन 792 317 1109 217 8.72 

4. वन तथा वातावर्ण 363 219 582 148 4.57 

5. 
स्वास््य तथा 
जनसंतया 

२७४ २०२ 476 १७० 3.74 

6. गहृ प्रशासन 96 177 273 124 2.15 

7. 
भौततक पूवााधार् 
तथा यातायात 

३३० १८८ 518 १२९ 4.07 

8. 
ऊजाा, जलस्रोत 
तथा तसंचाइ 

२४८ १४४ 392 ९० 3.08 

9. अथा १४१ १०५ 246 १०३ 1.93 

10. 
नक्कली शैख्क्षक 

प्रमाणपत्र 
९५३ १०१ 1054 ५७ 8.28 

11. 
गैर्कानूनी सम्पख्त्त 

आजान 
१९४ १६६ 360 १५८ 2.83 

12. अन्य क्षेत्र ८३९ ५८५ 1424 ४२० 11.19 

  जम्मा 8200 4524 12724 2925 100 
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उजरु्ी परे्का क्षते्रहरू ख्स्थततः 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१.४ तीन तहका सर्कार्को प्रदेशगत उजरु्ीको अवस्था 
संिीय, प्रदेश र् स्थानीय सर्कार् मातहतका सर्कार्ी तथा सावाजतनक तनकायहरूमा प्रदेशगत उजरु्ीको 
आधार्मा ष्ट्रवश् लेर्ण गदाा स्थानीय सर्कार्का तनकाय ष्ट्रवरूद्ध बष्ट्रढ उजरु्ी परे्को देख्खन्छ त्यसपतछ क्रमशः 
संिीय र् प्रदेश सर्कार्का तनकायहरू ष्ट्रवरुद्ध उजरु्ी परे्का छन ् तथाष्ट्रप बाग्मती प्रदेशमा भने संिीय 
सर्कार्का तनकाय ष्ट्रवरूद्ध सबभन्दा बष्ट्रढ उजरु्ी परे्का साथै सूदरु् पख्श् चम प्रदेशमा संिीय सर्कार्का 
तनकायष्ट्रवरुद्ध भन्दा प्रदेश सर्कार्का तनकाय ष्ट्रवरुद्ध उजरु्ी बढी परे्को देख्खन्छ । समग्रमा सबैभन्दा बढी 
उजरु्ी साथै स्थानीय सर्कार्का तनकाय ष्ट्रवरुद्धका सबैभन्दा बष्ट्रढ उजरु्ी पतन २ नं. प्रदेशमा परे्को देख्खन्छ। 

जसलाई तनम्न तातलका र् रे्खाख्चत्रद्वार्ा प्रष्ट पारर्एको छ । 

 
संिीय, प्रदेश र् स्थानीय सर्कार्का ष्ट्रवरूद्ध परे्का उजरु्ीको प्रदेशगत संतया 

 

प्रदेश संि प्रदेश स्थानीय तह कुल जम्मा प्रततशत 

1 422 241 839 1502 13.45 

2 1196 129 1622 2947 26.40 

बाग्मती 1559 123 532 2214 19.83 

गण्डकी 294 111 425 830 7.43 

लखु्म्बनी 400 233 746 1379 12.35 
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प्रदेश संि प्रदेश स्थानीय तह कुल जम्मा प्रततशत 

कणााली 214 184 476 874 7.83 

सूदरु् पख्श् चम 169 448 801 1418 12.70 

प्रदेशगत जम्मा 4254 1469 5441 11164 100 

अन्य(गैर्कानूनी 
सम्पख्त्त,  ठुा शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र, 

ष्ट्रवश् वष्ट्रवद्यालय आदद) 

1560  - -  1560 

  
कुल जम्मा 5814 1469 5441 12724   

 
 

तीन तहका सर्कार्का प्रदेशगत उजरु्ीको प्रवतृतः 
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1 2 बाग्मती गण्डकी लखु्म्बनी कणााली सूदरु् पख्श् चम 

संि प्रदेश स्थानीय तह 

 

 

१.५ कायाालयगतरुपमा उजरु्ीको फर्छ्यौट 

कायाालयगतरुपमा सबैभन्दा बढी उजरु्ीको फर्छ्यौट अ.द.ुअ.आ टंगालले गरे्को छ । यस आ.व.मा कायम 
भएको कुल ५१०१ उजरु्ी मध्ये २१८५ वटा उजरु्ी फर्छ्यौट गरे्को छ जनु कुल संतयाको  न्डै 
तत्रचातलस प्रततशत हो । त्यस्तै सबैभन्दा कम  उजरु्ी फर्छ्यौट गने कायाालयमा आयोगको कायाालय, हेटौडा, 
पोखर्ा र् कञ्चनपरु् र्हेका छन ्। जसले आफ्नो कायाालयमा कायम उजरु्ीको ९ प्रततशत उजरु्ी फर्छ्यौट 
गरे्का छन ्।आयोग र् मातहतका कायाालयले गरे्को उजरु्ी फर्छ्यौटको ष्ट्रववर्ण तल उपलेख्खत तातलका र् 
स्तम्भख्चत्रबाट प्रष्ट पारर्एको छ । 
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क्र सं कायाालयहरु कुल उजरु्ी संतया कुल फर्छ्यौट 
संतया 

उजरु्ीमध्ये फछायौट 
प्रततशत 

१ अ.द.ुअ.आ.,टंगाल 5101 2185 42.83 

२ आयोगको कायाालय, इटहर्ी  1443 123 8.52 

३ आयोगको कायाालय, बददाबास 1917 72 3.75 

४ आयोगको कायाालय, हेटौंडा  561 48 8.55 

५ आयोगको कायाालय, पोखर्ा  635 57 8.97 

६ 
आयोगको कायाालय, बटुबल 
(सम्पका  कायाालय, नेपालगंजसमेत) 

1137 238 20.93 

7 आयोगको कायाालय, सखेुत 720 91 12.63 

8 आयोगको कायाालय, कञ् चनपरु् 1210 111 9.17 

जम्मा 12724 2925   

      
 

कायाालयगतरुपमा उजरु्ीको संतया र् फर्छ्यौटलाई स्तम्भख्चत्रमा तनम्नानसुार् देखाईएको छ । 
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२ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणका सम्वन्धमा आयोगबाट भएको काया प्रगतत 

२.१ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण सम्बन्धी दण्डात्मक (Punitive function) कायाको प्रगतत ष्ट्रववर्णः- 
   क)  दायर् भएका आर्ोपपत्रको संतया 
यस आ.व. २०७७.०७८ को प्रथम तै्रमातसक अवतधमा आयोगले कुल २९ वटा आर्ोपपत्र सम्मातनत ष्ट्रवशेर् 
अदालतमा दायर् गरे्को छ । Covid-19 को प्रभावले गदाा  अख्िपला आ.व.हरुको तलुनामा यस आ.व. को 
प्रथम चौमातसक अवतधमा अदालतमा दायर् गरे्को आर्ोपपत्रको संतया न्यनु र्हन गयो । 

 

भ्रष्टाचार् सम्बन्धी दायर् भएको आर्ोपपत्रको  ष्ट्रववर्ण 

आ.व.२०७७।०७८ को प्रथम तै्रमातसक अवतधमा आयोगले कुल २९ वटा आर्ोपपत्र सम्मातनत ष्ट्रवशेर् 
अदालतमा दायर् गरे्को छ जसमध्ये सबैभन्दा बढी िसु/रर्सवतका २२ वटा, अकुत सम्पत्तीको ३ वटा, 
तथा नक्कली शैख्क्षक प्रमाण पत्रको १, सर्कार्ी अनदुान/अन्य र्कम/सावाजतनक सम्पख्त्त  ष्ट्रहनातमना २ र् 
र्ाजस्व र्कम ष्ट्रहनातमना सम्बन्धी,१ वटा र्हेका छन ्। जसको ष्ट्रववर्ण देहायको तातलकामा प्रस्ततु गरर्एको 
छ । 

 

तस.नं. मदु्दाको ष्ट्रववर्ण मदु्दाको संतया 
१ िसु/रर्सवत  २२ 

२ नक्कली शैख्क्षक प्रमाण पत्र १ 

३ सर्कार्ी अनदुान/र्कम/सावाजतनक सम्पख्त्त ष्ट्रहनातमना २ 

४ सावाजतनक/अकुत सम्पत्ती ३ 

५ गठुी संस्थान सम्बन्धी ० 

६ र्ाजस्व सम्बन्धी १ 

७ सामाख्जक सरु्क्षा भत्ता ० 

८ अन्य भ्रष्टाचार् ० 

जम्मा २९ 

 

 

यस आ.व को प्रथम तै्रमातसक अवतधमा सम्मातनत ष्ट्रवशरे् अदालतमा दायर् गरर्एका २९ वटा आर्ोप-पत्रमा 

जम्मा ७० जना आर्ोपीलाई प्रततवादी बनाई ष्ट्रवगो रु ४७,११,५०,७६९।९ को माग दावी तलईएको छ । 

उक्त अवतधमा ष्ट्रवशेर् अदालतमा दायर् गरर्एका मदु्दामध्ये िसु/ रर्सवतका २२ वटा मदु्दामा ४६ जना, 

नक्कली शैख्क्षक प्रमाणपत्रको १ वटा मदु्दामा १ जना, सावाजतनक सम्पख्त्त/र्कम ष्ट्रहनातमनाका २ वटा मदु्दामा 

४ जना, गैर्कानतुन सम्पख्त्त आजानका ३ वटा मदु्दामा १७ जना र् र्ाजि र्कम ष्ट्रहनातमना १ वटा मदु्दामा २ 

जनालाई ष्ट्रवपक्षी बनाईएको छ । प्रततवादीहरुको ष्ट्रववर्ण हेदाा अतधकृतस्तर्का कमाचार्ीहरु १३ जना, 



13 
 

सहायकस्तर्का कमाचार्ीहरु २० जना, ख्शक्षक/ प्राध्यापक ४ जना, तनवााख्चत/मनोतनत पदातधकार्ीहरु ३ 

जना साथै मततयार्/ष्ट्रवचौतलया/अन्य ३० जना र्हेका छन ्जसलाई तनम्नानसुार् प्रस्ततु गरर्एको छ । 
 

 
िसु/ 
रर्सवत 

नक्कली 
शैख्क्षक 
प्र.प. 

सा. 
सम्पख्त्त/र्कम 
ष्ट्रहनातमना 

गैर्कानूनी 
लाभ हानी 

गैर्कानूनी 
सम्पख्त्त 

र्ाजि 
ष्ट्रहनातमना 

ष्ट्रवष्ट्रवध जम्मा 

मन्त्रीस्तर् - - - - - - - - 

ष्ट्रवख्शष्ट शे्रणी स्तर् - - - - - - - - 

सहसख्चव स्तर् - - - - - - - - 

उपसख्चव स्तर् ४ - - - २ - - 6 

अतधकृत ५ - १ - १ - - ७ 

सहायक/ सहयोगी 
कमाचार्ी 

१७ - १ - - २ - २० 

ख्शक्षक/प्राध्यापक १ १ १ - १ - - ४ 
तनवााख्चत/ मनोतनत २ - १ - - - - 

 

३ 

मततयार्/ 
ष्ट्रवचौतलया/ अन्य 

१९ - - - ११ - - ३० 

जम्मा ४८ १ ४ - १५ २ - ७० 

 

 

प्रततवादीहरुको पदीय आधार्मा संतयात्मक ष्ट्रववर्णलाई तनम्नानसुार्को वृत्तख्चत्रबाट थप प्रष्ट पारर्एको छ। 
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प्रथम तै्रमातसक अवतधमा दायर् भएको आर्ोपपत्रको  ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववर्ण तनम्नबमेख्जम उपलेख गरर्एको छ। 

 

तस.
नं. 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्क्त कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

1 2077.4.12 38 र्ख्न्जत कुमार् शे्रष्ठ 
खानेपानी तसचाई तथा उजाा 
ष्ट्रवकास कायाालय दैलेख 

िसु रर्सवत 30000 

      ष्ट्रवरे्न्र चन्द 
खानेपानी तसचाई तथा उजाा 
ष्ट्रवकास कायाालय दैलेख 

िसु रर्सवत 30000 

२ 2077.4.14 39 र्ख्न्जत कुमार् शे्रष्ठ 
खानेपानी तसचाई तथा उजाा 
ष्ट्रवकास कायाालय दैलेख 

िसु रर्सवत 45000 

      ष्ट्रवरे्न्र चन्द 
खानेपानी तसचाई तथा उजाा 
ष्ट्रवकास कायाालय दैलेख 

 िसु रर्सवत 45000 

3 2077.4.14 40 कृष्ण वपलभ ठाकुर् 
भतुमसधुार् तथा मालपोत 
कायाालय र्ाजष्ट्रवर्ाज 

िसु रर्सवत 13000 

४ 2077.4.14 42 गोष्ट्रवन्द साह   िसु रर्सवत 150000 

      सतमर् भण्डार्ी   िसु रर्सवत 150000 

5 2077.4.14 41 नार्ायणकाजी शे्रष्ठ 
तसचाई तथा जलश्रोत 
तडतभजन कायाालय खोटाङ्ग 

िसु रर्सवत 934000 

६ 2077.4.15 43 
र्ाम ष्ट्रविास र्ाय 
यादव 

प्रहर्ी चौकी गौर्ीशङ्कर् 
सलााही 

िसु रर्सवत 5000 

7 2077.4.18 44 ष्ट्रवकास पोखरे्ल इटहर्ी उप-महानगर्पातलका  

िसु रर्सवत 
तलई भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

65000 

८ 2077.4.25 52 तमलन अतधकार्ी 
ढोर्पाटन नगर्पातलका 
बाग्लङु्ग 

िसु रर्सवत 100000 

9 2077.4.25 53 हकुुम बहादरु् ओली 
िरे्ल ुतथा साना उद्योग 
नेपालगंज 

िसु रर्सवत 96300 

१० 2077.4.25 54 तसद्धर्ाज जोशी 
जोशीपरु् गाउपातलका 
कैलाली 

िसु रर्सवत 85000 

11 2077.4.28 25 सयुानाथ मण्डल 
कपयाणपरु् नगर्पातलका 
तसर्हा 

िसु रर्सवत 500000 

      सन्त कुमार् मण्डल   िसु रर्सवत 500000 

१२ 2077.4.28 49 तमर्ा र्ाना 
शकु्लाफाटा 
आधार्भतु.ष्ट्रवद्यालय. बेलौर्ी 
कंचनपरु् 

नक्कली 
प्रमाणपत्र 
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तस.
नं. 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्क्त कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

13 2077.4.30 57 भपेुन्र कुमार् मण्डल मस्यााङ्दी गापा लमजङु िसु रर्सवत 400000 

      ष्ट्रटका प्रसाद गरुुङ्ग मस्यााङ्दी गापा लमजङु िसु रर्सवत 400000 

१४ 2077.4.30 56 चन्रदेव भट्ट चरेु् गाउपातलका कैलाली िसु रर्सवत 20000 

15 2077.5.2 59 
गजेन्र प्रसाद 
जयसवाल 

जलश्रोत तथा तसचाई 
ष्ट्रवकास तडतभजन कायाालय 
बार्ा 

िसु रर्सवत 
80000 
 

१६ 2077.5.9 60 कृष्ण प्रसाद जैशी 
गोदावर्ी नगर्पातलका 
लतलतपरु् 

िसु रर्सवत 150000 

      
ष्ट्रकशोर् कुमार् 
मोक्तान 

गोदावर्ी नगर्पातलका 
लतलतपरु् 

िसु रर्सवत 150000 

17 2077.5.25 76 काख्श प्रसाद गपु्ता 
संख्िय कायाालय आयोजना 
इकाइ ष्ट्रवर्ाटनगर् 

गैर्कानूनी 
रुपमा सम्पख्त्त 
आजान 

167256496 

      तमता गपु्ता   

गैर्कानूनी 
रुपमा सम्पख्त्त 
आजान 

167256496 

      अन्ज ुकुमार्ी महतो       

      
नार्ायण प्रसाद 
र्ौतनयार् 

संख्िय कायाालय आयोजना 
इकाइ ष्ट्रवर्ाटनगर् 

    

      ष्ट्रवभा र्ानी       

      चन्रेिर् महतो       

      ष्ट्रप्रतत कुमार्ी गपु्ता       

      तधर्ज कुमार् गपु्ता 
आयोजना इकाइ कायाालय 
लतलतपरु् 

    

      डा. र्चना प्रसाद शाह काठमाडौं मेतडकल कलेज     

      ष्ट्रवकास प्रसाद गपु्ता 
नागपरु् महार्ाि पेभटेड 
कन्सपटेण्ड भार्त 

    

      ष्ट्रवनय कुमार् तसंह       

      संतगता साह र्ौतनयार्       

      सन्तोर् कुमार् गपु्ता       
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तस.
नं. 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्क्त कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

१८ 2077.5.30 103 बलभर प्रसाद दास 
ष्ट्रवष्ट्रप कोइर्ाला स्वास््य 
ष्ट्रवज्ञान प्रततष्ठान धर्ान 

गैर्कानूनी 
रुपमा सम्पख्त्त 
आजान 

77192860 

      पनुम दास   

गैर्कानूनी 
रुपमा सम्पख्त्त 
आजान 

  

19 2077.6.14 127 कृष्णहरर् वाग्ले 
नेपाल खानेपानी संस्थान 
पोखर्ा 

िसु रर्सवत 25000 

२० 2077.6.15 122 सरेु्श कुमार् शमाा 
जलश्रोत तथा तसचाई ष्ट्रवभाग 
भेर्ी बबई डाइभसान 

गैर्कानूनी 
रुपमा सम्पख्त्त 
आजान 

30654932 

      बतबता फुयाल शमाा       

21 2077.6.21 128 सन्तोर् साह 
नेपाल खानेपानी संस्थान 
बटुवल 

िसु रर्सवत 822000 

      र्ामनार्ायण साह सतुड   िसु रर्सवत 822000 

      शाख्न्त र्ाना   िसु रर्सवत 822000 

२२ 2077.6.22 126 अरुण र्ाज खनाल भेर्ी अस्पताल बाुँके िसु रर्सवत 1913070 

  

माधव प्रसाद आचाया     1913070 

इन्र बहादरु् खत्री     1913070 

प्रमे बहादरु् खत्री     1913070 

पखु्णामा भण्डार्ी       

ददपेन्र अग्रवाल       

र्ाजेन्र कुमार् सोनी       

      कमालतुछन मकेुर्ी       

      
अवतनश कुमार् 
अग्रवाल 

      

      सदुदप रर्जाल       

      इजामषु्ट्रहन खाुँ       

      अब्दलु अतल अन्सार्ी       

      पंकज कुमार् शे्रष्ठ       

      साष्ट्रहद हुुँसेन हलवाई       

      
ज्ञान बहादरु् वली 
क्षेत्री 
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तस.
नं. 

आर्ोपपत्र 
दताा तमतत 

तनणाय 
संतया 

आर्ोपी व्यख्क्त कायाालय आर्ोप ष्ट्रवगो 

23 2077.6.25 142 ष्ट्रवजय र्ाना 
र्ाजि अनसुन्धान कायाालय 
बटुवल 

िसु रर्सवत 200000 

      अतनल कुमार्  ा   िसु रर्सवत 200000 

२४ 2077.6.27 144 र्त्न बहादरु् तब.क. 
ष्ट्रवरे्न्रनगर् नपाको कायाालय 
सखेुत 

र्ाजि र्कम 
ष्ट्रहनातमना 

1603467 

      इन्र प्रसाद अतधकार्ी 
ष्ट्रवरे्न्रनगर् नपाको कायाालय 
सखेुत 

र्ाजि र्कम 
ष्ट्रहनातमना 

1603467 

25 2077.6.29 145 छेवाङ लामा 
ष्ट्रहमालयन माष्ट्रव व्यवस्थापन 
सतमतत 

सर्कार्ी र्कम 
ष्ट्रहनातमना 

784446.34 

      बोध नाथ उप्रतेी   
 सर्कार्ी र्कम 
ष्ट्रहनातमना 

784446.34 

      
तनमाल लामा 
स्याङतान 

  
 सर्कार्ी र्कम 
ष्ट्रहनातमना 

784446.34 

२६ 2077.6.29 161 शभुनार्ायण मण्डल जनकपरु् उमनपा १३  

िसु रर्सवत 
तलई भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

24000 

      
ददतलप कुमार् 
पंजीयार् 

  

 िसु रर्सवत 
तलई भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

24000 

27 2077.6.29 151 महेन्र महत्तो जनता माष्ट्रव धनरु्ा 
िसु रर्सवत 
तलई भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

2000 

२८ 2077.6.29 160 र्ामचन्र लातमछाने 
नेपाल टेतलकम हाख्त्तगौडा 
गोर्खा 

ब्याट्री 
ष्ट्रहनातमना गर्ी 
भ्रष्टाचार् गरे्को 

8688132.9 

29 2077.6.30 133 फुलेिर् प्रसाद चौधर्ी   

िसु रर्सवत 
ददई भ्रष्टाचार् 
गरे्को 

  

          
जम्मा ष्ट्रवगो 
र्कम रु 

471150769.9 
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ख िसु/रर्सवत (Sting) कार्बाही 
यस आयोगबाट  आ.व. २०७७।०७८ को प्रथम तै्रमातसक अवतध (श्रावण-आख्िन) मा ष्ट्रविव्यापी 
महामार्ीको रुपमा फैतलएको कोतभड-१९ महामार्ीका  वावजदु कूल २६ वटा िसु/रर्सवत कार्बाही भएको 
र् यसबाट रू. २,१६,१५,०१६/- जफत हनुकुा साथै जम्मा ३८ जना कमाचार्ी तथा िसु/रर्सवतसुँग 
जोतडएका अन्य व्यख्क्त तनयन्त्रणमा तलईएको छ । यस अवतधमा कार्बाहीमा परे्का ३८ मध्ये  जना 
र्ाजपत्रांष्ट्रकत प्रथम शे्रणीका १ जना सष्ट्रहत ३४ जना र्ािसेवक कमाचार्ी, २ जना तबचौतलया/ मततयार् र् २ 
जना तनवााख्चत/ मनोतनत पदातधकार्ीहरु छन ्।   
यस अवतध मा िसु/रर्सवत कार्बाहीबाट तनयन्त्रणमा तलइएका ३८ जना व्यख्क्तहरुको दजाागत एवं पेशागत 
ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छः 

 

क्र.
स. 

पद/शे्रणी जम्मा 
संतया 

अप्राष्ट्रवतधक प्राष्ट्रवतधक प्रहर्ी ख्शक्षक अदालत कैष्ट्रफयत 

१ ष्ट्रवख्शष्ट शे्रणी वा सो सर्ह - - - - - -  

२ र्ा प प्रथम शे्रणी वा सो सर्ह 1 1 - - - -  

३ र्ा प दद्वतीय शे्रणी वा सो सर्ह 7 2 5 - - -  

४ र्ा प ततृीय शे्रणी वा सो सर्ह 7 1 6 - - -  

५ जतुनयर् कमाचार्ी 11 ५ ५ १ - -  

६ शे्रख्णष्ट्रवहीन कमाचार्ी 8 6 - 2 - -  

र्ाष्̭टसेवक कमाचार्ी जम्मा 34 

र्ाष्̭टसेवक कमाचार्ी बाहेक अन्य 

७ तनवााख्चत मनोतनत पदातधकार्ी 2 - - - - -  

८ 
ष्ट्रवचौतलया/मततयार् लगायत 
अन्य ब्यख्क्त 

2 - - - - -  

 
 र्ाष्̭टसेवक कमाचार्ी बाहेक 
अन्य जम्मा 

4       

 कुल जम्मा 38 15 16 3 - -  
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िसु/रर्सवत कार्बाहीबाट तनयन्त्रणमा तलइएका ३८ जना व्यख्क्तहरुको दजाागत रुपमा तनम्नबमोख्जमको 
वृत्तख्चत्रबाट समेत उपलेख गरर्एको छ । 

 

प्रथम तै्रमातसक अवतधमा आयोगद्वार्ा गरर्एको िसु/रर्सवत कार्बाहीको क्रममा तनयन्त्रणमा तलइएका 
व्यख्क्तहरुको ष्ट्रववर्ण तनम्नानसुार् छ । 
 

क्र.
स. 

तमतत पक्राउ पने व्यख्क्त पक्राउ 
संतया 

पक्राउ पने 
ब्यख्क्तको 
कायाालय 

आर्ोप जफत र्कम 
रू. 

१ २०७७।०४।०१ ष्ट्रवकास पोखरे्ल १ इटहर्ी 
उपमहानगर्पातल
का, सनुसर्ी 

कक्षा ८ को पर्ीक्षा 
संचालनमा भएको खचाको 
फर्फार्क गर्ी भकु्तानी गने 
प्रयोजनका लातग सेवाग्राहीसंग 

िसु/रर्सवत माग 

६५०००  

२ २०७७।०४।०४ गजेन्र प्रसाद 
जैसवाल 

चन्र जैसवाल 

२ जलश्रोत तथा 
तसंचाई ष्ट्रवकास 
तडतभजन 

कायाालय, कलैया, 
बार्ा 

नदद तटबनधको जाली 
लगाउने काया सम्पन्न पश्चात 
र्कम भकु्तानी गरर्ददए वापत 

िसु/रर्सवत माग 

८०००० 

३ २०७७।०४।०५ कृष्ण प्रसाद जैसी, 
कुमार् मेक्तान 

२ गोदावर्ी 
नगर्पातलका, 
लतलतपरु् 

तनमााणातधन आयोजनाको ष्ट्रवल 
भकु्तानीका लातग सेवाग्राहीसंग 

िसु/रर्सवत माग 

१५०००० 

 

४ २०७७।०४।०७ चन्र देव भट्ट १ चरेु् गाउुँपातलका, 
कैलाली 

सडक तनमााणको भकु्तानीको 
लातग ईष्ट्रष्टमेट नापजाुँच तथा 
मपुयांकन गरर्ददएवापत 
सेवाग्राहीसंग िसु/रर्सवत 

माग  

२०००० 
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क्र.
स. 

तमतत पक्राउ पने व्यख्क्त पक्राउ 
संतया 

पक्राउ पने 
ब्यख्क्तको 
कायाालय 

आर्ोप जफत र्कम 
रू. 

५ २०७७।०४।०८ अरुण र्ाज खनाल १ भेर्ी अस्पताल 
बाुँके 

कतमसन वापत तलएको र्कम 
र् चेकसमेत आफ्नो 
कायाकक्षमा र्ाखेको  

१६१३९७५ 

६ २०७७।०४।०८ भपेुन्र कुमार् 
मण्डल, टीका 
प्रसाद गरुुङ 

२ मस्यााङ्दी 
गाउुँपातलका 
लमजङु 

भवन तनमााणको ष्ट्रकस्तावापत 
प्राप्त गनुापने  र्कमबाट 
ष्ट्रवतभन्न  बहानामा िसु/ 

रर्सवत माग 

४००००० 

७ २०७७।०४।०९ र्ामबाब ुसाह १ तडतभजन वन 
कायाालय ,सनुसर्ी 

िसु/रर्सवत वापतको र्कम 
तलई जाुँदै गरे्को 

५५३००० 

८ २०७७।०४।१२ गोष्ट्रवन्द बहादरु् 
साउद 

१ प्रहर्ी प्रधान 
कायाालय ष्ट्रवशेर् 
व्यूर्ो, काठमाण्डौँ  

तनवेदकसंग र्कम तलएको १०००० 

९ २०७७।०४।१२ कृष्णकान्त 
उपाध्याय 

१ तलुसीपरु् 
उपमहानगर्पातल

का दाङ 

स्रोत नखलेुको अस्वभाष्ट्रवक 
र्कम साथमा तलई ष्ट्रहुँडेको 

१४४८३९६ 

१० २०७७।०४।१३ ष्ट्रविनाथ प्रसाद 
लोध, 

महेन्र प्रसाद यादव 

२ गौतमबदु्ध 
अन्तर्ाष्ट्रष्ट ̭य 
ष्ट्रवमानस्थल 
भैर्हवा 

जग्गाको मआुब्जा ददलाउन 
सहख्जकर्ण गरर्ददने 
प्रयोजनको लातग सेवाग्राहीसुँग 
िसु/रर्सवत माग 

४००००० 

११ २०७७।०४।१९ प्रमोद भट्टर्ाई, 

ष्ट्रवष्ण ुर्ोकाय 
२ बाुँके र्ाष्ट्रष्̭टय 

तनकुञ्ज, बाुँके 
श्रोत नखलेुको र्कम बोकी 
ष्ट्रहुँडेको । 

८९८००० 

१२ २०७७।०४।२० ष्ट्रवजय र्ाना, 
अतनल कुमार्  ा 

२ र्ाजि अनसुन्धान 
कायाालय बटुबल, 

रुपन्देही 

मातसक रुपमा िूस/रर्सवत 
लेनदेन गने गरे्को 

२००००० 

१३ २०७७।०४।२४ रर्तेश साह १ नेपाल ष्ट्रवद्यतु  
प्रातधकर्ण, 
ढपकेवर् ग्रीड 
शाखा, धनरु्ा 

श्रोत नखलेुको र्कम बोकी 
ष्ट्रहुँडेको 

१२४९११४५ 

१४ २०७७।०४।२५ सन्तोर् साह १ नेपाल खानेपानी 
संस्थान बटुबल, 
रुपन्देही 

श्रोत नखलेुको र्कम बोकी 
ष्ट्रहुँडेको 

१०५५५०० 

१५ २०७७।०४।२७ ख्शवनार्ायण यादव 

ष्ट्रवनोद कुमार् साह 

र्मेश र्ाई 

ष्ट्रवशेिर् चौधर्ी 
शैलेन्र  ा 
मनोज कुमार् 
र्ाउत 

६ सव- तडतभजन वन 
कायाालय मैनामैनी 
उदयपरु्, तडतभजन 
वन कायाालय 

लालबजार् र्ामपरु्, 
उदयपरु् 

सेवाग्राहीसंग िसु/रर्सवत 
तलएको 

१७००० 
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क्र.
स. 

तमतत पक्राउ पने व्यख्क्त पक्राउ 
संतया 

पक्राउ पने 
ब्यख्क्तको 
कायाालय 

आर्ोप जफत र्कम 
रू. 

१६ २०७७।०५।०१ ख्शव शंकर् महतो १ बाख्णज्य, आपतुता 
तथा उपभोक्ता 
संर्क्षण ष्ट्रवभग, 
ववर्महल 
काठमाण्डौ 

फमा दताा गने प्रयोजनको 
लातग िसु/ रर्सवत माग 
गरे्को 

१०००० 

१७ २०७७।०५।१४ मतनर् कुमार् 
अयााल 

१ पूवााधार् ष्ट्रवकास 
कायाालय, बाुँके 

श्रोत नखलेुको र्कम बोकी 
ष्ट्रहुँडेको 

५३०००० 

१८ २०७७।०५।१८ सर्ोज कुमार् पाण्डे १ र्ोष्ट्रहणी 
गाउुँपातलका वडा- 

नं २ 

अनदुान स्वरुप र्कम प्रदान 
गना सहजीकर्ण गरर्ददने भतन 
सेवाग्राहीसुँग िसु/रर्सवत 
र्कम माग 

२०००० 

१९ २०७७।०५।२५ कृष्णहर्ी वाग्ले १ नेपाल खानेपानी 
संस्थान, पोखर्ा 

खानेपानीको शपुक ततना जाुँदा 
सेवाग्राहीसंग ष्ट्रवतभन्न वहानामा 
िसु/रर्सवत र्कम माग 

२५००० 

२० २०७७।०६।०८ प्रचण्ड देव ष्ट्रवष्ट १ महाकाली तसंचाई 
आयोजना 
कञ्चनपरु् 

श्रोत नखलेुको र्कम बोकी 
ष्ट्रहुँडेको 

११००००० 

२१ २०७७।०६।।१२ मोहनलाल ढकाल १ कर्दाता सेवा 
कायाालय ईलाम 

व्यवसाय पानमा दताा गरर्ददने 
भतन सेवागांही संग 
िसु/रर्सवत र्कम तलएको 

१०००० 

२२ २०७७।०६।१३ र्ाजेश बहादरु् द्वाल १ ईलाका प्रहर्ी 
कायाालय खजरु्ा, 
खदुा, बाुँके 

काठ लैजान सहजीकर्ण 
गरर्ददने भनी सेवाग्राहीसंग 
िसु/रर्सवत माग गरे्को 

१३००० 

२३ २०७७।०६।१५ ददतलप कुमार् 
पंख्जयार् 

१ जनकपरु्धाम उप-
महानगर्पातलका 
वडा नं १३ 

नागरर्कता प्रमाणपत्रको 
तसफारर्श गरर्ददएवापत 
सेवाग्राहीसंग िसु/रर्सवत 
र्कम माग गरे्को 

२४००० 

२४ २०७७।०६।२७ कणा बहादरु् 
बढुाथोकी 

१ ख्शक्षा ष्ट्रवकास 
तथा समन्वय 
ईकाइ लतलतपरु् 

सष्ट्रटाष्ट्रफकेट प्रमाणीकर्ण 
गरर्ददने भतन सेवाग्राहीसंग 
िसु/रर्सवत तलएको 

१००० 

२५ २०७७।०६।२९ र्ाम प्रसाद र्ाना १ सीतार्ाम 
सामदुाष्ट्रयक वन 
उपभोक्ता समहु, 
कञ्चनपरु् 

मदु्दा तमलाईददन्छु भतन 
सेवाग्राहीसंग िसु/रर्सवत 
तलएको 

८०००० 

२६ २०७७।०६।३० ख्शवचन्र सहानी, 
तनमाला केवट 

२ ईलाका प्रहर्ी 
कायाालय बटुवल 

मदु्दा तमलाईददन्छु भतन 
सेवाग्राहीसंग िसु/रर्सवत 
तलएको 

४००००० 
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ग. दायर् मदु्दाको फैसला र् आयोगबाट पनुर्ावेदन: 

आयोगले यस आ.व को प्रथम तै्रमातसकमा सम्मानीत ष्ट्रवशेर् अदालतमा कुल २९ वटा आर्ोपपत्र दायर् 
गरे्को छ ।तै्रमातसक अवतधसम्ममा दायर् गरर्एका आर्ोपपत्रमध्ये अदालतबाट १३ वटा मदु्दा को फैसला 
प्राप्त भएको छ साथै यस अवतधमा कुल ४२ वटा फैसलामा पनुर्ावेदन दताा भएको छ। जसको ष्ट्रववर्ण 
उपलेख्खत तातलकामा देखाईएको छ । 

ष्ट्रववर्ण श्रावण भार आख्िन जम्मा 
मदु्दा दायर्ी ष्ट्रवशरे् अदालतमा १४ ४ ११ २९ 

तलख्खत जवाफ दताा ३ २ २ ७ 

पनुर्ावेदन दताा ३७ ४ १ ४२ 

पनुर्ावलोकन दताा ० ० ० ० 

प्रततउत्तर् पत्र दताा ० ० ० ० 

फैसला प्राप्त  १३ ० ० १३ 

     भ्रष्टाचार् तफा  १० ० ० १० 

     नक्कली प्र.प. तफा  ३ ० ० ३ 

 

त्यस्तै दायर् भएका आर्ोपपत्रमध्ये अदालतबाट भएका १३ वटा फैसलामध्ये १० वटा फैसला 
भ्रष्टाचार्तफा का र्हेका  छन ्भने ३ वटा नक्कली शैख्क्षक प्रमाणपत्र सम्बन्धी र्हेका छन।् नक्कली शैख्क्षक 
प्रमाणपत्र सम्बन्धी आर्ोपपत्रका फैसलामा आयोगले यस तै्रमातसकमा पूणा सफलता हातसल भएको छ । यस 
सम्बन्धी ष्ट्रववर्णलाई तातलका र् वृत्त ख्चत्रमा उपलेख गरर्एको छ। 

 

१. 
फैसला 
प्राप्त 

भ्रष्टाचार् 
तफा ः 

सफलः 
६ थान 

नक्कली.प्र.प. 
 तफा ः 

सफलः 
३ थान 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

आखं्शक सफलः 
२ थान 

  

आखं्शक 
सफलः 

० थान 

असफलः २ थान 
  असफलः ० थान 

 

तनणाय बदर्ः ० थान 
  

      

 

तनणाय बदर्ः ० थान         

 

जम्मा १०     जम्मा ३   
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प्रथम तै्रमातसक अवतधमा  आर्ोपपत्रको फैसलाको अवस्थालाई वृत्तख्चत्रमा देखाउुँदा, 
 

 

२.३ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएका तनर्ोधात्मक कायाको ष्ट्रववर्ण  

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

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

अतधकार्ीहरुलाई 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  व्यवस्था गरर्एको छ ।   

आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुद्ध नागरर्क समाजसुँग सहकाया अतभवृष्ट्रद्ध गने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशका २/२ वटा गर्ी 
१४ ख्जपलामा भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुद्धको नागरर्क तनगर्ानी संस्था (Citizen Jury) गठन गर्ी भ्रष् टाचार् ष्ट्रवरुद्धको 
अतभयानमा नागरर्क समाजको सहभातगता बढाउन ेकायाको शरुु गरे्को छ ।                                                                                                                        

२.४  भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएको प्रवद्धानात्मक कायाको ष्ट्रववर्णः 
आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुद्ध सचेतना फैलाउने प्रवद्धानात्मक कायाहरू अन्तगात भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणसम्बन्धी 
अन्तर्ष्ट्रक्रया, छलफल र् गोष्ठी तथा ष्ट्रवद्यालय अनखु्शक्षण लगायतका कायाक्रमहरु संचालन गदै आईर्हेको छ 
तथाष्ट्रप ष्ट्रविव्याष्ट्रप महामर्ीको रुपमा फैतलएको कोतभड -१९ को कार्ण यस तै्रमातसकमा यस्ता प्रवद्धानात्मक 
कायाक्रमहरु संचालनमा वाधा तसजाना भयो। 

क. "सशुासन सवाल" टेतलतभजन कायाक्रम 

आयोग र् नेपाल टेतलतभजनसंगको सहकायामा अख्िपलो आ. व. देख्खनै सशुासन सवाल नामको 
साप् ताष्ट्रहक टेतलतभजन कायाक्रम हरे्क मंगलवार् साुँ  ७:२५ मा प्रशार्ण  हुुँदै आएकोमा यस अ.व. 
को प्रथम चौमातसक अष्ट्रवधमा उक्त टेतलतभजन कायाक्रम ष्ट्रविव्याष्ट्रप महामर्ीको रुपमा फैतलएको 
कोतभड -१९का कार्ण केही प्रभाष्ट्रवत र्ह्यो ।तथापी यस तै्रमातसक अवतधमा नेपाल टेतलतभजनबाट 



24 
 

१३ वटा शंृ्रखला प्रशार्ण भैसकेको र् उक्त शंृ्रखलाहरु आयोगको फेसबकु, टुइटर् र् यटु्यवू 
च्यानलबाट समेत यथासम्भव प्रत्यक्ष प्रशार्ण हुुँदै आएको छ र् यी कायाक्रमहरु उक्त च्यानलहरुमा 
सहज पहुुँचका लातग र्ाख्खएको छ । 

भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणमा आयोगको भतूमका समेष्ट्रटएको डकुमेन्ट्री तयार् गने, पत्रपतत्रका 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 भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुद्धका महत्वपूणा लेख 
र्चनाहरु समावेश भएका पखु्स्तकाहरु प्रकाशन गने काया हुुँदै आएका छन ्।  
आयोगले भ्रष्टाचार्ष्ट्रवरुद्ध तनष्पक्ष र् उत्कृष्ट समाचार् सम्प्ररे्ण गने संचार् माध्यमका अततरर्क्त अन्य 
ष्ट्रवतभन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचार् तनयन्त्रणको अतभयानमा सहयोग परु् याउन ेष्ट्रवशष्ट व्यख्क्तहरुलाई परु्स्कृत 
र् सम्मान गने नीतत कायाान्वयन गदै आएको छ ।  
आयोगका माननीय प्रमखु आयूक्त एवं आयकु्तहरु तबतभन्न ख्जपलाहरुमा हनुे भ्रष् टाचार् तनयन्त्रण एवं 
सशुासन प्रवद्धान सम्बन्धी छलफल अन्तष्ट्रक्रा या कायाक्रमहरुमा सहभागी हदैु आउन ुभएकोमा चाल ु
आ.व. को यस प्रथम तै्रमातसक अवतधमा भने कोतभड -१९को ष्ट्रविव्यापी महामार्ीको कार्णले गदाा 
उक्त कायाक्रमहरु सञ्चालन हनु सकेनन ्।  

२.५ भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण सम्बन्धी आयोगबाट भएका संस्थागत क्षमता ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायाको ष्ट्रववर्ण 

क. आयोगमा नवआगन्तकु कमाचार्ीलाई अतभमखुीकर्ण तातलम सम्पन्न  
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय कायावाहक प्रमखु आयकु्त डा. गणेशर्ाज जोशीको 
समपुख्स्थततमा तमतत २०७७।६।२० गते आयोग र् मातहतका कायाालयहरुमा सरुवा भई आएका 
नवआगन्तकु कमाचार्ीहरुलाई लख्क्षत गर्ी सञ् चातलत अतभमखुीकर्ण तातलम कायाक्रम सम्पन् न भएको 
छ । तमतत २०७७।६।१४ देख्ख ऐ. २० गतेसम्म ६ ददन संचातलत उक्त कायाक्रममा आयोगको 
काया प्रकृतत, आयोगका कमाचार्ीहरुले पालना गनुापने आचार् संष्ट्रहता तथा अनशुासन, भ्रष् टाचार्जन्य 
कसरु्को अनसुन्धान, तहष्ट्रककात तथा अतभयोजन सम्बन्धी ष्ट्रवर्यवस्त ुर् यसका कानूनी एवं प्राष्ट्रवतधक 
पक्षहरु समावेश गरर्एको तथयो । कोतभड-१९ को महामार्ीको कार्ण असहज पर्ीख्स्थततका वावजदु 
स्वास््य सम्बन्धी नेपाल सर्कार्ले जार्ी गरे्को मापदण्ड एवं तनयमको पालना गर्ी तातलम 
कायाक्रममा नवआगन्तकु १७ जना  कमाचार्ीहरुलाई समावेश गर्ाइएको तथयो । 

तातलम समापन कायाक्रमको महत्वपूणा क्षणमा बोपनहुुुँदै आयोगका मा. कायावाहक प्रमखु आयकु्त डा. 
गणेशर्ाज जोशीले नवआगन्तकु कमाचार्ीहरुलाई आयोगमा स्वागत गदै प्रख्शख्क्षत कमाचार्ीहरुलाई 

आयोगको कायाष्ट्रवतध तथा आचार् संष्ट्रहतालाई आन्तरर्कीकर्ण गर्ी दवाव र् प्रभावमा नपर्ी समयमा नै 
अनसुन्धान काया सम्पन् न गना तनदेशन ददनभुयो । आयोगका मा. आयकु्त डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङले 
जीवनका हरे्क क्षण तसकाईको क्रममा र्हेको र् यस प्रकार्का तसकाइयकु्त तातलमले आयोगका 
अनसुन्धान अतधकृतहरुको कायाक्षमतामा वृष्ट्रद्ध भई आयोगको लक्ष्य प्राप्त हनुेमा ष्ट्रवश् वास व्यक्त 

गनुाभयो।  सोष्ट्रह अवसर्मा तातलम कायाक्रमको शभुार्म्भमा समेत उपख्स्थत हनुभएका आयोगका सख्चव 
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श्रीमान ् सरेु्श अतधकार्ीले सहभागीहरुबाट प्राप्त भएका पषृ् ठपोर्णलाई आगामी तातलमको संर्चना 
तनधाार्ण गदाा  समावेश गने बताउन ुहुुँदै आगामी ददनहरुमा सावाजतनक खरर्द, जग्गा प्रशासन, ष्ट्रवकास 
तनमााणमा गणुस्तर् जस्ता ष्ट्रवर्यहरुमा अनसुन्धान अतधकृतहरुलाई ष्ट्रवख्शख्ष् टकृत तातलम सञ् चालन गने 
योजना र्हेको र् स्रोतसाधनहरु उपलब्ध गर्ाउने ष्ट्रवर्यमा आयोगले कष्ट्रहपयै पतन कञ्जुस्याुँई नगने 
प्रततवद्धता व्यक्त गनुाभयो । साथै उहाुँले कमाचार्ीहरुलाई आफ्नो खबुीको उच्चतम प्रयोग गदै 
मयााददत ढङ्गले समयसीमा तभत्र त्रषु्ट्रटर्हीत रुपमा कायासम्पादन गना समेत तनदेशन ददनभुयो । 

आयोगका प्रवक्ता सहसख्चव तार्ानाथ अतधकार्ीले तातलमको संख्क्षप्त ष्ट्रववर्ण तथा सहभागीहरुका 
तफा बाट तातलमबारे् प्राप्त पषृ् ठपोर्णको बारे्मा जानकार्ी गर्ाउुँदै शरुु भएको तातलम समापन 
कायाक्रममा सहभागीहरुको तफा बाट उपसख्चव ख्शवर्ाम भट्टर्ाईले अतभमखुीकर्ण तातलमबाट आफूहरु 

अनसुन्धान, तहष्ट्रककात र् अतभयोजनका धेरै् जस्तो ष्ट्रवर्यवस्तहुरुमा ससूुख्चत हनु पाएको र् यसबाट 
प्राप् त ज्ञानको उच्चतम ्प्रयोग गदै कायासम्पादनमा सकर्ात्मक परर्णाम पयाउन अतधकतम प्रयत्न गने 
प्रततवद्धता व्यक्त गनुाका साथै तातलम आयोजना गर्ी सहभागी गर्ाएकोमा सहभागीहरुको तफा बाट 
आभार् समेत व्यक्त गनुाभएको तथयो । 
 

ख.आयोगको अनसुन्धान तथा अतभयोजन कायामा ष्ट्रवज्ञान प्रष्ट्रवतधको उपयोग 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आफ्नो अनसुन्धान तथा अतभयोजनको कायालाई वस्तपुर्क 
तथा वैज्ञातनक बनाउने हेतलेु ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवतधहरुको प्रयोग गदै आइर्हेको छ। आयोगमा 
आफ्नै पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशाला, इख्ञ्जतनयरर्ङ्ग प्रयोगशाला साथै फोरे्ख्न्सक पयाब पतन स्थापना 
भएको छ । यस पयाबबाट आयोगले आ.व. २०७७।०७८ को प्रथम तै्रमातसक (श्रावण-आख्िन) 
सम्म  कुल ८१ वटा  ष्ट्रवतभन्न साधनहरुको पर्ीक्षण गरे्को ५ । फरे्ख्न्सक पयाव पर्ीक्षणको 
ष्ट्रववर्ण तनम्नबमोख्जम र्हेको छ। 

तस.नं ष्ट्रवर्य 
आ.व. २०७७/०७८ प्रथम तै्रमातसक 

(श्रावण- आख्िन) 
१ मोवाईल ५७ 

२ HARD DISK ५ 
३ LAPTOP १ 
४ तसमकाडा १८ 

जम्मा ८१ 
 

 त्यस्तै आयोगमा अनसुन्धानको ख्शलख्शलामा  ठुा वोले नवोलेको पत्ता लगाउनको लातग गरर्ने 
पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशालाबाट १९ जना  ठु बोलेको साथै १ जना  ठुा नबोलेको पत्ता लागेको 
छ। आ.व २०७७।०७८ को प्रथम तै्रमातसक अवतधको पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशाला ष्ट्रववर्णलाई 
तनम्न तातलकामा उपलेख गरर्एको छ। 
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पोतलग्राफ पर्ीक्षण प्रयोगशालाको आ.व. २०७७।०७८ को प्रथम तै्रमातसक अवतधको ष्ट्रववर्णलाई थप प्रष्ट पाना तनम्न 
स्तम्भ ख्चत्रमा समेत उपलेख गरर्एको छ 

।  

 

आ.व. २०७७।०७८  श्रावण मष्ट्रहनाको पर्ीक्षण ष्ट्रववर्ण 

पर्ीक्षणको 
लातग असहमत 

 ठु बोलको 

संकेत प्राप्त 

ख्स्वकार् 
गरे्को 

र्ाय ददन 
नसकेको 

सेन्सर्ले सपोटा 
नगरे्को 

परुुर् 

 

मष्ट्रहला जम्मा पर्ीक्षण 

संतया 

०६ ०८ ०२ - ०१ १७ - १७ 

आ.व. २०७७।०७८ भार मष्ट्रहनाको पर्ीक्षण ष्ट्रववर्ण 
पर्ीक्षणको 

लातग असहमत 
 ठु बोलको 

संकेत प्राप्त 

 ठु नबोलको 

संकेत प्राप्त 

र्ाय ददन 
नसकेको 

सेन्सर्ले सपोटा 
नगरे्को 

परुुर् 

 

मष्ट्रहला जम्मा पर्ीक्षण 

संतया 

०३ ०६ - - - ०९ - ०९ 

आ.व. २०७७।०७८ आख्िन  मष्ट्रहनाको पर्ीक्षण ष्ट्रववर्ण 
पर्ीक्षणको 

लातग असहमत 
 ठु बोलको 

संकेत प्राप्त 

 ठु नबोलको 

संकेत प्राप्त 

र्ाय ददन 
नसकेको 

सेन्सर्ले सपोटा 
नगरे्को 

परुुर् 

 

मष्ट्रहला जम्मा पर्ीक्षण 

संतया 

०१ ०५ ०१ ०१ - ०८ - ०८ 
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 आयोगको कामकार्वाहीलाई अ ै त्यमा आधारर्त र् यथाथापर्क बनाउन र् आयोजनाहरुको 
गणुस्तर् मापनको लातग आयोगको कायाालय तथा मातहतका सबै कायाालयमा समेत Engineering 
Laboratory स्थापना गरर्एको छ। आयोगमा परर्क्षण गना सष्ट्रकने नमनुाको परर्क्षण आयोगकै 
Engineering Laboratory मा गरर्एको र् आयोगमा गना नसष्ट्रकने परर्क्षण अन्य सर्कार्ी तथा गैर् 
सर्कार्ी तनकायमा Sampling गर्ी परर्क्षणको लातग पठाउने गरर्एको छ। प्रथम तै्रमातसक 
अवतधमा आयोगमा गरर्एको Engineering Laboratory को पर्ीक्षणको ष्ट्रववर्ण यहाुँ प्रस्ततु 
गरर्एको छ। 

 

क्रम 
शंतया:  

          योजनाको नाम:           परर्क्षण : 

१.  सडक ष्ट्रवस्तार् आयोजना अन्तगात 
गोदावर्ी-लभु-ुलामाटार् सडक खण्ड। 

१)Asphalt  सडकमा Bitumen को मात्रा यष्ट्रकनगने   परर्क्षण 
(Bitumen Extraction Test ) 

२) Asphalt सडकको thickness परर्क्षण I 

३) Asphalt  core को Density   Test .   

२.  सडक तडतभजन काठमाडौं अन्तगात 
शंखपाका -हातडगाउुँ-ज्ञानेिर् सडक 
खण्ड। 

 १)Asphalt  सडकमा Bitumen को मात्रा यष्ट्रकनगने   
परर्क्षण (Bitumen Extraction Test.) 

२) Asphalt सडकको thickness परर्क्षण I 

३) Asphalt  core को Density   Test.    

३.  सडक तडतभजन काठमाडौं अन्तगात 
तत्रदेबी  मागा संचयकोर् सडक खण्ड। 

१)Asphalt  सडकमा Bitumen को मात्रा यष्ट्रकन गने   
परर्क्षण (Bitumen Extraction Test ) 

२) Asphalt सडकको thickness परर्क्षण I 

३) Asphalt  core को Density   Test.    

४.  सडक तडतभजन लतलतपरु् अन्तगात 
१)गोदावर्ी पलु ; (ग्वाको)-लभु-ु
लाकुर्ी भन्ज्याङ सडक । 

Bridge मा schmidt hammer द्वार्ा (NDT)test.     

५.  सडक तडतभजन लतलतपरु् अन्तगात 
पपुचोक जावलाखेल सडक खण्ड। 

१)Asphalt सडकमा Bitumen को मात्रा यष्ट्रकन गने   परर्क्षण 
(Bitumen Extraction Test ) 
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२) Asphalt सडकको thickness परर्क्षण I 

३) Asphalt  core को Density   Test .   

६.  सडक तडतभजन भक्तपरु् अन्तगात 
जगदम्बा टाबर्- तनकोसेर्ा सडक। 

१)Asphalt  सडकमा Bitumen को मात्रा परर्क्षण । 

२)Asphalt सडकको thickness परर्क्षण I 

३)Asphalt  core को Density   Test.    

४) kerb stone को schmidt hammer द्वार्ा (NDT)test.  

५) Interlocking block को compressive strength test.      

७.  सडक तडतभजन भक्तपरु् अन्तगात 
जगाती-च्यामातसङ्ग-कमलतबनायक 
सडक। 

१)Asphalt  सडकमा Bitumen को मात्रा परर्क्षण । 

२) Asphalt सडकको thickness परर्क्षण I 

३) Asphalt  core को Density   Test .   

८.  शहर्ी ष्ट्रवकास तथा भचन तनमााण 
ष्ट्रवभाग अन्तगात संख्िय संसद भवन 
तनमााण योजना तसंहदर्बार्, काठमाडौं। 

१)re-bar परर्क्षण (tensile strength test / Elongation 
test. 

२)Aggregate को(AIV)परर्क्षण । 

३)बालवुामा माटोको मात्रा परर्क्षण । 

४)इुँटाको water Absorption test/compressive strength 
test. 

५) schmidt hammer द्वार्ा (NDT)test. 

९.  ष्ट्रवशेर् भवन तनमााण योजना अन्तगात 
संचालीत ३००० जना क्षमताको 
अन्तर्ाष्ट्रिय सभाहल गोदावर्ी, 
लतलतपरु्। 

१)re-bar परर्क्षण (tensile strength test /Elongation 
test.  

२)schmidt hammer द्वार्ा (NDT)test. 

१०.  र्ाष्ट्रिय पनुःतनमााण प्रातधकर्ण अन्तगात 
धर्हर्ा तनमााण काया सनुधार्ा 
काठमाडौं। 

 

 

१)schmidt hammer द्वार्ा (NDT)test. 

२)Aggregate AIV test 

३) sand को clay   test 
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११.  नागरर्क उड्डयन प्रातधकर्ण अन्तगात 
धावनमागा ष्ट्रवस्तार् काया तसनामंगल, 
काठमाडौं।  

 

१)Asphalt run-way मा   Bitumen को मात्रा यष्ट्रकनगने 
परर्क्षण (Bitumen Extraction) Test 

२) Asphalt को तबतभन्न layer को thickness Test.    

३) Asphalt  core को Density   Test .   

१२.  ख्जपला काठमाडौं, तार्केिर् 
नगर्पातलका वडा नं. ११ ख्स्थत 
अष्टनार्ायण हल हुुँदै वडा नं. १० र् 
२ को शेर्मतत पलु, लामाबगर् ख्शव 
मख्न्दर् जर्ङख ुहुुँदै काभ्रस्थतल सम्मको 
सडक ष्ट्रवस्तार्(सडक तडतभजन 
काठमाडौँ ) । 

1) Field Density test. 

२)Compaction test. 

३)AIV Test. 

४) schmidt hammer द्वार्ा (NDT)test. 

 

१३.  सीता पाइला – तभम ढंुगा – धाके 
सडक योजना (सडक तडतभजन 
काठमाडौँ ) । 

 

1) Asphalt   सडकमा Bitumen को मात्रा यष्ट्रकनगने   
परर्क्षण (Bitumen Extraction) Test. 

२) Asphalt सडकको thickness परर्क्षण  

३) Asphalt को Density test.  

३) (Schmidt hammer द्वार्ा)concrete को  NDT Test. 

१४.  कपन - आकासे धार्ा - र्ाम मख्न्दर् 
सडक (सडक तडतभजन काठमाडौँ ) । 

 AIV test . 

 

१५.  आयोगको कायाालय इटहर्ी सडक 
ष्ट्रवस्तार् (उत्तर् – दख्क्षण सडक) र्ानी 
तबर्ाटनगर्  सडक खण्ड । 

१)Asphalt को Density   test  

.२)Asphalt सडकमा Bitumen को मात्रा यष्ट्रकनगने परर्क्षण 
(Bitumen Extraction )Test.   

१६. . आयोगको कायाालय इटहर्ी सडक 
ष्ट्रवस्तार्(उत्तर् –दख्क्षणसडक)र्ानी 
तबर्ाटनगर्  सडक खण्ड। 

१)Asphalt को Density test. 

१७.  आयोगको कायाालय हेटौडा बाट प्राप्त 
नमनुा । 

१)cement परर्क्षण । 
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३.आयोगमा भएका अन्य गतिविधि 

क.प्रमखु आयक्त माननीय नवीन कुमार् ख्ितमरे्को ष्ट्रवदाई सम्पन्न 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको प्रमखु आयकु्त माननीय नवीन कुमार् ख्ितमरे् नेपालको संष्ट्रवधानको 
धार्ा २३८ को उपधार्ा (४) को खण्ड (ख) बमोख्जम उमेर्हदका कार्ण २०७७ भदौ २९ गतेबाट तनवृत्त 
हनुहुनुे भएकोले आयोगको कायाालय परर्सर्मा २०७७ भदौ २८ गते आयोगका पदातधकार्ी एवं 
कमाचार्ीहरुको उपख्स्थततमा एक तबदाई समार्ोहको आयोजना गरर्यो । 

तबदाई समार्ोहमा तनवृत्त हनु लाग्नभुएका प्रमखु आयकु्त मा. नवीन कुमार् ख्ितमरे्लाई मा. आयकु्त डा. 
गणेशर्ाज जोशी र् मा. आयकु्त डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङले पषु्पगचु्छा र् मायाुँको ख्चनो उपहार् प्रदान गनुाभयो। 
सो अवसर्मा प्रमखु आयकु्त माननीय नवीन कुमार् ख्ितमरे्लाई आयोगका सम्पूणा कमाचार्ीहरुको तफा बाट 
आयोगका सख्चव श्रीमान ्सरेु्श अतधकार्ी, महाशाखा प्रमखु एवं कायाालय प्रमखु एवं ष्ट्रवज्ञहरुले पषु्पगचु्छा र् 
शभुशब्दसष्ट्रहत तबदाई गनुाभयो । 

समार्ोहमा बोपदै प्रमखु आयकु्त मा. नवीन कुमार् ख्ितमरे्ले आफूले आयोगमा आयकु्त र् पतछ प्रमखु 
आयकु्तको रुपमा करर्व साढे पाुँच बर्ा सेवा गने अवसर् पाएको र् भदौ २९ गतेबाट ४३ बर्ा भन्दा बढीको 
सावाजतनक जीवनबाट नागरर्क जीवनमा फका न लागेको उपलेख गदै यस दौर्ान आफूले सदैव एक तनतभाक 
प्रशासकको रुपमा काम गने प्रयास गरे्को बताउन ुभयो । आफ्नो नेततृ्व अवतधमा आयोगले जतत उपलब्धी 
हाुँतसल गरे्को छ तत सबै आयोग र् आयोगमा कायार्त र्ािसेवक कमाचार्ीहरुको समूष्ट्रहक प्रयत्न र् योगदानको 
परर्णाम भएको उपलेख गदै कुनै कमजोर्ी भएको भए सोको सम्पूणा ख्जम्मेवार्ी आफूले तलने बताउन ुभयो र् 
यस अवतधमा आफुलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गने तथा सकार्ात्मक एवं आलोचनात्मकसमेत 
प्रततष्ट्रक्रया सष्ट्रहत र्ाय सपलाह स ुाव ददन े सबै प्रतत धन्यवाद ददनभुयो । सो अवसर्मा उहाुँले आफूलाई 
ष्ट्रविास गर्ी ख्जम्मेवार्ी ददने सम्माननीय र्ािपततज्यू एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत संवैधातनक 
परर्र्द्का ष्ट्रवख्शष्ट पदातधकार्ीहरु प्रतत हाददाक आभार् व्यक्त गनुाभयो ।  

आयोगमा र्हेर् कायासम्पादन गदाा सामाख्जक सञ्जाल तथा संचार् माध्यमबाट प्रस्ततु ष्ट्रवर्यहरु आवश्यकता 
अनसुार् सूचनाको रुपमा ग्रहण गने गरर्एको तर् त्यसबाट तनदेख्शत नहनुे उपलेख गदै नेपालको संष्ट्रवधानबाट 
आयोगलाई प्राप्त कायाक्षेत्र तभत्र र्ही प्रचतलत ऐन, तनयम, कायाष्ट्रवतधसष्ट्रहतको कानूनको सीमातभत्र र्हेर् आयोगले 
आफ्नो काम गने गरर्एको वताउन ुभयो । उहाुँले आयोगको ष्ट्रवकपप भनेको अ  सदुृढ, सशक्त र् प्रभावकार्ी 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग नै हो भने्न बझु्नपुने बताउनभुयो ।  

आफू तनवृत्त भएपतन आयोगका लातग आवश्यक परे् सातै ददन चौष्ट्रवसै िण्टा आफ्नो ढोका खपुला र्हने र् 
उत्साहपूवाक सहयोग गने वचनबद्धता व्यक्त गदै आयोगको नयाुँ नेततृ्वलाई सदा  ै सहयोग गना सबैसंग 

आग्रह गनुाभयो । 

सो अवसर्मा बोपदै आयोगका मा. आयकु्त डा. गणेशर्ाज जोशीले प्रमखु आयकु्त मा. नवीन कुमार् ख्ितमरे्को 
नेततृ्व अवतधमा आयोग सामूष्ट्रहक नेततृ्वमा ष्ट्रक्रयाशील र्हेको, आयोगको जस अपजस भातगदार् पतन सामूष्ट्रहक 

रुपमा नै र्हेको, प्रमखु आयूक्तको स्पष्ट र् तनतभाक कायाशैलीले आफु अत्यन्त प्रभाष्ट्रवत भएको र् उहाुँले 
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देखाएको बाटोमा आयोग अष्ट्रवचतलत चतलर्हने बताउदै आगामी ददनमा प्रमखु आयूक्तज्यूको र् उहाुँको 
परर्वार्समेतको जीवन ससु्वास््य र् सखुमय र्होस ्भने्न कामना गनुाभयो । 

यसैगर्ी आयोगका मा. आयकु्त डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङले प्रमखु आयकु्त मा. नवीन कुमार् ख्ितमरे्को कुशल 
नेततृ्वमा आयोगले यस अवतधमा इततहासमा नै अष्ट्रवष्मर्णीय उपलब्धी हाुँतसल गरे्को उपलेख गदै उहाुँको खर्ो 
र् तनतभाक स्वभावले आयोगको ष्ट्रक्रयाशीलतामा गतत थप्नकुा साथै आयोगले नयाुँ परर्चय ददन सक्षम भएको र् 
यो अवतध भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण र् सशुासन अतभबषृ्ट्रद्धमा उपलेतय प्रगतत भएको बताउनभुयो । आयोगले उहाुँबाट 
भष्ट्रवष्यमा सदैव साथ सहयोग र् हौसला पाइनै र्हनेमा ष्ट्रविास्त र्हदै उहाुँले प्रमखु आयकु्त मा. नवीन कुमार् 
ख्ितमरे्ले देखाउन ुभएको  

गोरे्टो छोड्ने छैनौ भने्न बचनबद्धता व्यक्त गनुाभयो । साथै मा. प्रमखु आयकु्तको तनवृत्त जीवन एवं उहाुँको 
परर्वार्को समेत जीवन सखुमय र् ससु्वास््य होस ्भनी कामनासमेत गनुाभयो । 

यस अख्ि आयोगका सम्पूणा कमाचार्ीहरुको तफा बाट आयोगका सख्चव श्रीमान ्सरेु्श अतधकार्ीले आयोगका 
प्रमखु आयकु्त मा. नवीनकुमार् ख्ितमरे्ले आयोगमा प्रमखु आयकु्त र् आयकु्तसमेतमा गर्ी ५ बर्ा ५ मष्ट्रहना ९ 
ददन सेवा गर्ी ६५ बर्ाको उमेर् हदका कार्ण अवकास हनु लाग्नभुएको उपलेख गदै आयोगको प्रततष्ठा र् 
गरर्मा अतभबषृ्ट्रद्ध गना उहाुँको नेततृ्वमा आयोग सफल भएको बताउन ुभयो । लामो प्रशासतनक अनभुवको 
जगमा माननीय प्रमखु आयकु्तको ष्ट्रवतध र् पद्दततलाई मूलमन्त्रको रुपमा तलने स्वभाव, ष्ट्रवर्यबस्तमुा स्पष्ट 
मागादशान एवं कमाचार्ीहरुलाई हनुे स्पष्ट तनदेशनबाट आयोगको कायासम्पादनमा सहजता हनुे गरे्को बताउन ु
भयो । यस अवतधमा आयोगले कसैको अनहुार् हेरे्र् होइन, वातावर्णीय प्रभावबाट मकु्त भएर् आफ्ना सम्पूणा 
काम कार्वहीहरु स्पष्ट र् स्थाष्ट्रपत मापदण्डको आधार्मा गने गरे्को र् जसको परर्णाम स्वरुप मलुकुमा 
भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण र् सशुासन कायम गना महत्वपूणा उपलब्धी हाुँतसल भएको उपलेख गदै माननीय प्रमखु 
आयकु्तले आयोगको मनोवल उच्च बनाउन महत्वपूणा भतूमका तनवााह गनुाभएको बताउन ुभयो । साथै उहाुँले 

मा. प्रमखु आयकु्तको तनवतृ्त जीवन एवं उहाुँको परर्वार्को समेत जीवन सखुमय र् ससु्वास््य होस ् भनी 
कामना गनुाभयो । 

ख.  कायावाहक प्रमखु आयकु्तको रुपमा मा.आयकु्त डा. गणेशर्ाज जोशीको काया आर्म्भ 

उमेर् हदका कार्ण माननीय प्रमखु आयकु्त नष्ट्रवन कुमार् ख्ितमरे् तनवृत्त भएपश्चात तमतत २०७७।०५।२९ 
गतेबाट आयोगका माननीय आयकु्त डा. गणेशर्ाज जोशीले कायावाहक प्रमखु आयकु्तको रुपमा काया आर्म्भ 
गनुाभएको छ । २०७१।१२।१९ गते माननीय आयकु्तको रुपमा तनयकु्त हनुभुएका कायावाहक प्रमखु 
आयकु्त डा. गणेशर्ाज जोशीमा पयाटन मन्त्रालय, कृष्ट्रर् मन्त्रालय, वातवर्ण मन्त्रालय ,वन मन्त्रालयको 
सख्चव साथै तमतत २०६९।०७।१४ देख्ख२०७०।०३।०३ सम्म अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगकै सख्चवको रुपमा काम गरे्को अनभुव र्हेको छ । 

४. आयोगमा र्हने कमाचार्ी संतया र् काया ष्ट्रववर्ण 

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

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

 

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

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

र्ा.प.प्रथम 13 1 1 1 1 1 0 1 1 20 

र्ा.प.दद्वतीय 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. दद्वतीय 24 4 4 4 4 2 3 2 4 51 

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

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

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

सहायकस्तर् 327 43 43 43 43 35 31 39 43 647 

जम्मा 512 65 66 65 63 55 40 61 63 990 

 

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

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

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको आतथाक वर्ा २०७७/७८ को वजेट ष्ट्रवतनयोजन र् प्रथम तै्रमातसक 
अवतधको खचाको ष्ट्रववर्ण देहाय अनसुार् छ। 

क्र.
स. 

वजेट उप-शीर्ाक 

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

आ.व.२०७७/७ को प्रथम 
तै्रमातसकमा जम्मा खचा रू. 

१ चाल ुखचा 
(२०६०000१३) 

५५,५६,५२,000 
७,३३,०१,४३६। 

२ चाल ुखचा 
(२०६०001१३) 

९९,००,०००। 
८,११,9३८। 

३ पुुँजीगत 

206000114 
2०,४५,३0,000। 

५४,९१८।२ 

 जम्मा 77,00,८२,000। ७,४१,६८,२९२।२ 
 

 साथै आतथाक वर्ा २०७७/७८ प्रथम तै्रमातसक अवतधको धर्ौटीको ष्ट्रववर्ण देहायअनसुार् छ। 

क्र.स. ष्ट्रववर्ण र्कम रू. 
१ गत आ.व. २०७6/७7 को मौज्दात र्कम रू. 

 

3,24,42,७८2।70 

२ यस आ.व. २०७७/७८ को प्रथम तै्रमातसक अवतधमा मा प्राप्त 
आम्दानी र्कम रू. 

८५,२२,1२१। 

३ यस आ.व. २०७७/७८ को प्रथम तै्रमातसक अवतधमा धर्ौटी 
ष्ट्रफताा र्कम रु. 

6,6५,५००। 

४ जम्मा वाुँकी  मौज्दात र्कम रु. ४०२९९४०३।७० 

 

आतथाक वर्ा २०७७/७८ को प्रथम तै्रमातसक अवतधको र्ाजश् व आम्दानीको ष्ट्रववर्ण देहायअनसुार् छ। 

क्र.स. ष्ट्रववर्ण र्कम रू. 
१ सर्कार्ी सम्पख्त्तको ष्ट्रवक्रीबाट प्राप्त आम्दानी २०० 

२ ष्ट्रवद्यतु सेवा शपुक ० 

३ न्याष्ट्रयक दस्तरु् ११० 

४ अन्य प्रशासतनक सेवा शपुक १,८०,०००। 

५ प्रशासतनक दण्ड जरर्वाना र् जफत ५,000। 
६ बेरूज ु ५,२७२। 
७ गत वर्ाको नगद मौज्दात ० 
 जम्मा १,९०,५८२। 
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६.सावाजतनक तनकायमा परे्का सूचना माग सम्बन्धी तनवेदन र् सूचना ददएको ष्ट्रवर्य 

आयोगमा यस आ.व. को प्रथम तै्रमातसकमा सूचना माग गरर् जम्मा ४१ वटा तनवेदन परे्को र् उक्त तनवेदन 
उपर् कार्बाही हुुँदा 31 वटा तनवेदनका तनवेदकले माग गरे् बमोख्जम सूचना प्राप्त गरे्को अवस्था छ । 
उक्त तनवेदनहरु मध्ये 8 वटा तनवेदन असम्बख्न्धत ब्यख्क्तले असम्बख्न्धत ष्ट्रवर्यमा सूचना माग गरे्को 
पाइएकोले सूचना उपलब्ध गर्ाउन सष्ट्रकएन । साथै १ वटा तनवेदन दोहोर्ो परे्को र् २ वटा तनवेदन 
कार्बाहीको प्रष्ट्रक्रयामा र्हेका छन ्। 

७. आयोगको वेबसाइट र् सोको ष्ट्रववर्ण 

आयोगको वेवसाइट www.ciaa.gov.np र्हेको छ । उक्त 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 माि मष्ट्रहनादेख्ख आयोगको 
हटलाइन १०७ माफा त उजरु्ी गनुासाहरु सम्प्ररे्ण गना सष्ट्रकने 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 
गरर्एकोछ । 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गनुासो/उजरुीका लागग 

हटलाइन नं.: १०७ (उजरुीको लागग)  

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

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

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

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

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

फेसबकु: /NepalCIAA (उजरुी Messages गरेर) 

गटि्िटर: @ciaa_nepal (उजरुी Messages गरेर) 

हुलाक माफफ त िा आयोगमा आफैं  उपगथित भएर 

http://www.ciaa.gov.np/
http://www.facebook.com/NepalCIAA
mailto:ujuri@ciaa.gov.np


35 
 

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

 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग‚ टंगाल 

१. आयोगको स्वरुप र् प्रकृतत 

नेपालमा भ्रष्टाचार् तनयन्त्रण गर्ी सशुासन प्रबद्धान गनाको लातग नेपालको संष्ट्रवधानको भाग २१‚ धार्ा 
२३८ मा संवैधातनक तनकायको रुपमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यवस्था गरर्एको छ। 
जस अनसुार् आयोगमा प्रमखु आयकु्त र् अन्य चार्जना आयकु्तहरु र्हनेछन ् ।  प्रमखु आयकु्तले 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अध्यक्ष भै काम गने व्यवस्था छ । र्ािपततले संवैधातनक 
परर्र्दको तसफारर्समा प्रमखु आयकु्त र् आयकु्तको तनयखु्क्त गने प्रावधान छ। आयोगका प्रमखु आयकु्त र् 
आयकु्तको पदावधी तनयखु्क्तको तमततले छ वर्ाको हनुेछ । प्रमखु आयकु्त र् आयकु्त ६५ वर्ाको 
उमेर्सम्म पदमा बहाल र्हन सक्ने व्यवस्था र्हेको छ । 

 

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

 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका पदातधकार्ीहरु 

माननीय कायावाहक प्रमखु आयकु्त  डा. गणेशर्ाज जोशी 
   माननीय आयकु्त    डा. साष्ट्रवत्री थापा गरुुङ 
 

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, टङ् गाल, 

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 
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तस. 
नं. 

कायाालयको नाम 

कायाालयको 
फोन नं. 

फ्याक्स 

नं. 
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, 
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२.आयोगको काम, कताव्य र् अतधकार् 
नेपालको संष्ट्रवधानको भाग २१ को धार्ा २३९ बमोख्जम "(१) कुनै सावाजतनक पद धार्ण गरे्को 
व्यख्क्तले भ्रष्टाचार् गर्ी अख्ततयार्को दरुुपयोग गरे्को सम्बन्धमा अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले 
कानून बमोख्जम अनसुन्धान गना वा गर्ाउन सक्नछे । 

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

(२) धार्ा १०१ बमोख्जम महातभयोग प्रस्ताव पारर्त भई पदमकु्त हनुे व्यख्क्त‚ न्याय परर्र्दबाट पदमकु्त 
हनुे न्यायाधीश र् सैतनक ऐन बमोख्जम कार्बाही हनुे व्यख्क्तका हकमा तनज पदमकु्त भइसकेपतछ संिीय 
कानून बमोख्जम अनसुन्धान गना वा गर्ाउन सष्ट्रकनेछ । 

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

(४) उपधार्ा (१) वा (२) बमोख्जम भएको अनसुन्धानबाट सावाजतनक पद धार्ण गरे्को व्यख्क्तको काम 
कार्बाही अन्य अतधकार्ी वा तनकायको अतधकार्के्षत्र अन्तगात पने प्रकृततको देख्खएमा अख्ततयार् 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले आवश्यक कार्बाहीका लातग सम्बख्न्धत अतधकार्ी वा तनकाय समक्ष लेखी 
पठाउन सक्नेछ । 
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(५) अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले अनसुन्धान गने वा मदु्दा चलाउने आफ्नो काम‚ कताव्य र् 
अतधकार्मध्ये कुनै काम‚ कताव्य र् अतधकार् प्रमखु आयकु्त‚ कुनै आयकु्त 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 संिीय 
कानून बमोख्जम हनुछे । 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 ब ुाउने सम्बन्धी व्यवस्था र्हेको छ । 
अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई अनसुन्धान गर्ी अतभयोजन गने 
कायाको अततरर्क्त काननुी र्ाज्यको अवधार्णा अनरुुप सशुासन कायम गना र् सावाजतनक सेवामा 
प्रभावकारर्ता पयाउनका लातग आवश्यक हनुे सधुार्ात्मक कायाहरु गने थप दाष्ट्रयत्व समेत समु्पेको छ। 
जस अन्तगात आयोगबाट तनम्न कायाहरु सम्पाददत हनुे गरे्को छन:् 

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

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

 भ्रष्टाचार्लाई र्ोकथाम गने उद्देश्यले तनर्ोधात्मक एवं प्रवद्धानात्मक कायाहरु गने । 

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

 आवश्यकतानसुार् सम्वख्न्धत ष्ट्रवर्यको ष्ट्रवशरे्ज्ञ वा ष्ट्रवख्शष्टीकृत सेवा प्राप्त गने । 

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

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

आयोगमा ष्ट्रवचार्ातधन अवस्थामा र्हेको कुनै ष्ट्रवर्यसुँग 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 
ष्ट्रवर्यमा कुनै सूचना उपलब्ध हदैुन । 
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तर् आयोगबाट मदु्दा नचपने तामेलीमा र्ात ने तनणाय भएको ष्ट्रवर्यसुँग सम्बख्न्धत तमतसलसंलग्न 
कागजातहरुमध्ये आयोगमा ददएको बयान वा आयोगको तनणायको नक् कल माग गने सम्बख्न्धत 
सर्ोकार्वालालाई त्यस्तो नक् कल उपलब्ध गर्ाउने व्यवस्था गरर्एको छ । 

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

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

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

5.सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तरु् र् अवतध 

आयोगबाट प्रदन हनुे सेवाका लातग सामान्यतय कुनै शपुक दस्तरु् लाग्दैन । 

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

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

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

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

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

 

ख. नक् कल र् सूचना तलन ेसम्बन्धी प्रष्ट्रक्रया  

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

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

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

 सकेसम्म तामेलीमा र्हेको तमतसलको तामेली नम्वर् खलुाउन ुपने । 

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

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

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

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

 

ग. तनणाय गने अतधकार्ीः सूचनासुँग सम्बख्न्धत तबर्यको प्रकृततअनसुार् आयोगका सख्चव एवं  

आयोग । 
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7. तनणाय उपर् उजरु्ी सनु्न ेअतधकार्ी 

सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी    

8. प्रमखु, प्रवक्ता एवं सूचना अतधकार्ीको नाम र् पद  
प्रमखुः- सख्चव श्री सरेु्श अतधकार्ी 
सह-सख्चव एवं प्रवक्ताः-   तार्ानाथ अतधकार्ी           ९८५१२३३२८१ 
सूचना अतधकार्ीः- उप-सख्चव  गणेश बहादरु् अतधकार्ी   ९८५११८७३०८ 

सहायक सूचना अतधकार्ीः- शाखा अतधकृत र्ाम प्रसाद आचाया     98५६०६३०६३ 

 

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 परुुर्ोत्तम ढकाल 9852070333 

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

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

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

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

अ.द.ुअ.आ. कायाालय, सखेुत शा.अ. श्री मेिनाथ 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 

 

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 

http://ciaa.gov.np/np/links/spokesperson.html
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१०. तोष्ट्रकए बमोख्जमको अन्य ष्ट्रववर्ण 

अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट अख्िपलो 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 सार्संके्षप २०७६ 

 अख्ततयार् दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पदातधकार्ी एवं कमाचार्ीहरुको आचार्संष्ट्रहता, २०७६ 
 

११. अख्िपलो आ.व. मा सञ्चतलत कायाक्रमहरु 

 सामदुष्ट्रयक ख्शक्षा कायाक्रम 

 अन्तर्ष्ट्रक्रया कायाक्रम 

 समन्वय बैठक 

 बैदेख्शक तातलम तथा अवलोकन भ्रमण 

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

 अनसुन्धानका लातग आधार्भतू तातलम कायाक्रम 

 आयोगको स्थापना ददवस कायाक्रम 

१२.  सावाजतनक तनकायले सञ्चालन गरे्को कायाक्रम र् सोको प्रततवेदन 

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

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

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

 


