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विषयः आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य  सञ्चालन) नियमावली, 2065 ले गरे को

व्यवस्था  बमोजिम यस केन्द्रबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरू समेटिएको आ.व.
207७/07८ को वार्षिक प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत गरे को छु ।

दिनेशकुमार घिमिरे
सचिव
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प्रतिवद्धता
आर्थिक एवं सामाजिक विकृतिको रूपमा फस्टाउँ दै गएको भ्रष्टाचारलाई समूल नियन्त्रण गर्ने

उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धिको लागि विभिन्न
प्रवर्धनात्मक  तथा निरोधात्मक  गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहे को छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध
निरन्तर रूपमा क्रियाशील रही सुशासन मैत्री  वातावरण सिर्जनामा योगदान पुर्याउनु हुने सबै

सरोकारवालाहरू तथा यस केन्द्रका सम्पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरू प्रति हार्दिक आभार तथा
धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गर्न कानूनी दस्तावेजका रूपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

(कार्य  सञ्चालन) नियमावली, 2065, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य  व्यवस्थापन) निर्देशिका, 2068, प्राविधिक 
ु
परीक्षकको आचार सं हिता, 2067, भ्रष्टाचार विरुद्धको सं यक्त
राष्ट्रसं घीय महसन्धि, 2003 र सो कार्यान्वयन

सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, 2069 विद्यमान रहे का छन् । यि कानूनी प्रावधान तथा नेपाल सरकारबाट समय समयमा
प्राप्त निर्देशन अनुसार यस केन्द्रले आफ्ना कामहरू गर्दै आइरहे को छ ।

यस केन्द्रले २०७७ श्रावण दे खि २०७८ आषाढ मसान्तसम्म सम्पादन गरे का मुख्य मुख्य कार्यहरूलाई समेटेर

यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष 207७/7८ मा प्राप्त 648 वटा उजुरी र आर्थिक वर्ष 
2076/77 बाट जिम्मेवारी सरी आएका 324 वटा उजुरी गरी जम्मा 972 उजुरी रहे कोमा ती मध्ये 594

वटा उजुरीहरू फर्छ्यौट गरिएको छ । जिल्लास्तरमा भ्रष्टाचार विरुद्धका सचेतनामूलक गोष्ठीहरू 3 वटा र स्थानीय
तहका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूलाई सदाचार शिक्षाका 10 वटा कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गरिएका छन् ।

यस अवधिमा राष्ट्रिय गौरब र अन्य  आयोजना गरी 18 वटा तथा अन्य  निकायबाट अख्तियारी प्राप्त भएका 6

वटा गरी जम्मा  24 वटा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण कार्य  सम्पन्न गरिएको छ । आ.व.

207६/7७ मा आफू र आफ्नो परिवारको नामको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने कानुनको अनिवार्य  व्यवस्था 
बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेको सं ख्या 6,50,129 र पेश नगर्नेहरूको सं ख्या 18,170 रहे को छ । सम्पत्ति

विवरण पेश नगर्ने उपर कानुनी कारवाहीका लागि सिफारिस सहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश
गरिएको छ ।

प्रस्तुत प्रतिवेदन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने सबैलाई उपयोगी हुने
अपेक्षा  गर्दै यस कार्यमा सहयोग पुर्याउने सं वैधानिक, सरकारी (प्रदे श, स्थानीय तह समेत) तथा गैरसरकारी
निकायहरू,

राजनीतिक  दल,

नागरिक  समाज,

सं चारकर्मी

लगायत

सबैलाई

हार्दिक धन्यवाद

व्यक्त

गर्दछु  । प्रतिवेदनमा दे खिएका त्रुटी वा कमी कमजोरीहरूलाई विज्ञ पाठकहरूले औ ंल्याई दिनु  हुनेछ, जसलाई

आगामी दिनमा सुधार गर्दै लगिने छ । साधन स्रोतले भ्याएसम्म यस केन्द्रले गर्ने काम कारवाहीको प्रगति आउँ दा
दिनहरूमा अझ वृद्धि गर्दै लै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै प्रस्तुत प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सं लग्न यस केन्द्रका सबै
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

दिनेशकुमार घिमिरे
सचिव
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कार्यकारी सारांश
भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सम्माननीय
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रे खदे ख  र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम
वि.सं . २०५९ साल श्रावण २७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको हो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
(कार्य  सञ्चालन) नियमावली, २०६५, भ्रष्टाचार बिरुद्धको रणनीति  तथा कार्ययोजनाले व्यवस्थित गरे को छ।
केन्द्रको प्रमुख कार्यको रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यहरू रहे का छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ।यसै गरी राष्ट्रिय
सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, अनुगमन
गर्ने, सुझाव वा निर्देशन दिने, सतर्क गराउने, कारवाहीका लागि  लेखी पठाउने, सम्पत्ति विवरण तथा आयको
अनुगमन गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने लगायतका कार्यहरूको व्यवस्था गरे को छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा
सञ्चालन) ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति 
तथा कार्य  योजना, २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना, २०६९ बमोजिम केन्द्रले नागरिक  बडापत्र
कार्यान्वयनको अनुगमन समेत गर्दै आएको छ।
केन्द्रद्वारा आ.व. २०७7/७8 मा सम्पादन भएका कार्यहरू र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार
समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू समेत समावेश गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सं चालन) नियमावली, २०६५
को नियम ३२ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्न प्रस्तुत प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा चार परिच्छेदहरू रहे का छन्। परिच्छेद 1 मा सतर्कता केन्द्रको परिचय अन्तर्गत सं स्थागत
विकासक्रम, केन्द्रको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तब्य र अधिकार, सं गठन सं रचना तथा जनशक्ति, सुशासन कायम गर्न 
भएका नीतिगत व्यवस्था तथा प्रयासहरू समावेश गरिएको छ । परिच्छेद २ मा आर्थिक वर्ष २०७7।७8 मा
यस केन्द्रबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू समेटिएको छ । परिच्छेद ३ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा
नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू र परिच्छेद ४ मा उपसं हार राखिएको छ।
उजुरी व्यवस्थापनतर्फ २०७7/७8 मा 520 वटा उजुरीहरू प्राप्त भएको र आर्थिक वर्ष 2076/77 बाट
जिम्मेवारी सरी आएका 324 वटा उजुरी गरी जम्मा 844 वटा उजुरी रहे कोमा ती मध्ये 594 वटा उजुरीहरू
फर्छ्यौट गरिएको छ । फर्छ्यौट उजुरीहरू मध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका 50,
सुझाव, निर्देशन, सतर्क र ध्यानाकर्षण गराइएका 138 र अन्य तामेलीमा गएका (छानविन, प्रतिक्रिया आदिबाट
कसुर प्रमाणित हुन नसकेका) 406 वटा उजुरीहरू रहे का छन्।
सार्वजनिक सं रचनाहरूको विकास निर्माण नियम सम्मत, गुणस्तरीय र दिगो होस भन्ने उद्देश्यले निर्माणका विभिन्न
चरणहरूमा प्राविधिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यसका लागि प्रयोगशाला समेत तयार भई General Equipments
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जडान एवं Non-Destructive Test (NDT) का उपकरण खरिद एवं जडान समेत सम्पन्न गरिएको छ ।आर्थिक 
वर्ष 078/79 को मध्यावधिसम्ममा उपकरणहरू क्यालिब्रे सन गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।  
राष्ट्रिय गौरवका 3 वटा, अन्य  आयोजनातर्फ  15 वटा र समुदाय व्यवस्थित सिं चित कृषि क्षेत्र आयोजना
(CMIASP-AF) तर्फ 6 वटा गरी जम्मा २४ वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न 25 जनालाई 21 दिने प्राविधिक 
परीक्षण तालिम समेत प्रदान गरिएको छ ।
प्राविधिक परीक्षणको क्रममा पाइएका अपरिपालना प्रतिवेदन (Non Conformance Reports) हरूलाई सरोकारवालाकै
उपस्थितिमा केन्द्रमा प्रस्तुतीकरण गरी त्रुटी सच्याउन निर्देशन दिइएको छ। साथै प्राविधिक परीक्षकहरूले पेश
गरे का प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी/कर्मचारीले हरे क आ.व.
मा प्रचलित कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्नु केन्द्रको अर्को प्रमुख कार्य 
हो । समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीको सं ख्या आ.व. २०७5/०७6 मा 97.19
प्रतिशत रहे कोमा आ.व. २०७6/०७7 मा सो सं ख्यामा वृद्धि भई 97.28 प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै आ.व.
2075/76 को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीहरूको सङ्ख्या 2.81 प्रतिशत रहे कोमा आ.व.
2076/77 को उक्त सङ्ख्या 2.72 प्रतिशतमा झरे को छ । निर्धारित समयभित्र सं घमा कार्यरत 4,48,180
जना, प्रदे शमा कार्यरत 6,747 जना र स्थानीय तहमा कार्यरत 1,95,202 जना कर्मचारी/पदाधिकारीले
आर्थिक वर्ष २०७6/७7 को सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । त्यसै गरी उक्त आ.व. मा सम्पत्ति विवरण
नबुझाउने पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको सं ख्या सं घमा 13,844, प्रदे शमा 263 र स्थानीय तहमा 4,064
जना रहे का छन् ।
आ.व. 077/78 मा सिन्धुपाल्चोक, पर्सा र प्यूठान गरी 3 जिल्लामा  "भ्रष्टाचार नियन्त्रण : हाम्रो साझा दायित्व"
विषयक जिल्लास्तरीय सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । साथै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू र
कर्मचारीहरूको सहभागितामा 10 वटा स्थानीय तहमा सदाचार शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।8
जिल्लाका 59 वटा कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन गरी कार्यान्वयनमा दे खिएका
कमजोरी सुधारका लागि सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । त्यस्तै 126 वटा कार्यालयहरूमा हाजिरी
ु मनमा समय पालना नगर्ने 841 जना र तोकिएको पोशाक नलगाउने 598 गरी
तथा पोशाक सम्बन्धी गरिएको अनग
जम्मा 1,439 जना कर्मचारीहरूलाई कारवाहीको लागि सम्वन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।
केन्द्रको कु ल जम्मा  स्वीकृत दरबन्दी  मध्ये  सतर्कता प्रहरीतर्फ  24 दरवन्दी  रहे कोमा 17 पदपूर्ति भएको,
निजामतीतर्फ कूल ९६ दरबन्दीमध्ये 66 पदपूर्ति भई 30 पद रिक्त रहे को छ ।
आ.व. 077/78 मा केन्द्रको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमतर्फ भौतिक प्रगति 81.15% र वित्तीय प्रगति 
(अर्थ बजेट समेत) 80.21% प्रगति भएको छ ।
प्राविधिक  तथा तालिम प्राप्त जनशक्तिको कमी, क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, श्रोत साधनको कमी, नियामक 
निकायहरूबीच समन्वयको कमजोर अवस्था, कार्यालय भवन एवं स्थानको कमी जस्ता  समस्याहरू केन्द्रले
नियमित रूपमा भोगिरहे को अवस्था विद्यमान छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट नेपाल सरकारलाई यस प्रतिवेदनको
परिच्छेद ३ मा प्रदान गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा उल्लिखित सुझावहरूले सुशासन कायम गरी
सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा योगदान पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ।
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राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रको सक्ं षिप्त परिचय
१.१ पष्ठृ मूभि

विश्वमा सर्वप्रथम सन् १८०९ मा स्क्यान्डिनेभियन दे श मध्येको एक  स्वीडेनबाट न्यायिक  अम्बुड्सम्यानको

सुरूवात भयो। विश्वव्यापी रूपमा यो लोकप्रिय बन्दै जाँदा मर्कामा परे का नागरिकको गुनासो सम्वोधन गर्न 
विभिन्न प्रकृतिका निकायको व्यवस्था  गर्न थालियो।संवैधानिक  निकायको रूपमा, कार्यकारी मातहत हुने

निकायको रूपमा, व्यवस्थापिका मातहत रहने निकायको रूपमा अथवा उल्लिखित सबै वा केही मिश्रित रूपमा
रहने गरी क्रियाशील हुने निकायको रूपमा अम्बुड्सम्यानको व्यवस्था गर्न थालियो। शक्ति पृथकीकरण तथा

सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तले सं सारभर थप महत्व पाउन थालेपछि भने मिश्रित रूपमा रहने गरी क्रियाशील
हुने निकायको रूपमा अम्बुड्सम्यानहरूको व्यवस्था  गरिएको पाइन्छ।यो नै अहिलेको विश्वव्यापी मान्यताको
रूपमा विकास भएको छ।

नेपालमा भने वि.सं .१९१० को मुल ुकी ऐनमा

"हाकिमको नाउँमा कराउनेको महल" अन्तर्गत जनगुनासो

ु ाइ
सुनव

हुने व्यवस्थाको कानुनी रूपमा सुरूवात भएको दे खिन्छ।यसपश्चात्,वि.सं .२००९ र २०१७ सालमा भ्रष्टाचार

निवारण ऐनहरू बने।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम कार्यकारी मातहत रहने गरी विशेष प्रहरी विभाग
क्रियाशील रह्यो।नेपालको सं विधान, २०१९ को २०३२ सालमा भएको सं शोधन अनुरूप अख्तियार दुरूपयोग

निवारण आयोगको स्थापना भयो।यी निकायहरूले भ्रष्टाचार विरूद्ध प्रवर्धनात्मक भन्दा  उपचारात्मक पाटोमा

बढी जोड दिएको दे खियो। यसै सन्दर्भमा वि.सं . २०४७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र यस पछिका
सं विधानहरूले भने सं वैधानिक  निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरे को
ु े भ्रष्टाचार
दे खिन्छ।भ्रष्टाचार विरूद्ध उपचारात्मकका साथै निरोधात्मक कार्यहरूलाई समेत बढावा दिने हे तल
निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र क्रियाशील रहे को छ।

सार्वजनिक  प्रशासन सरकारी प्रशासन हो। सदाचार मार्फ त् यसको शुद्धीकरण नै भ्रष्टाचार निवारण

ु रो विल्सनबाट सन १८८७ मा सरू
ु वात
हो।सार्वजनिक प्रशासनको सै द्धान्तिक चिरफार अमेरिकी राष्ट्रपति वड्
ु ासनसम्म  आइपुगेको छ।सश
ु ासनले
भएपछि  आजसम्म  आइपुग्दा  नयाँ सार्वजनिक  व्यवस्थापन हद
ु ै सश

सार्वजनिक  प्रशासनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक  तथा नैतिक  सबै आयामहरूलाई समेटेको छ।
ु ासनको प्राप्ति  तथा सश
ु ासन विना विकास
सुशासन वहुआयामिक विषय हो।भ्रष्टाचार निवारण विना सश

ु प  प्रभावकारी
र समृद्धिको सपना साकार हँ द
ु ै न।राज्य  सं यन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनरू

ु ासन हो । यसलाई जनमुखी शासन भनेर पनि 
से वाका माध्यमबाट शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सश
चिनिन्छ  । सन् १९८९ मा विश्व बैं कले  विकास परियोजना सञ्चालनका लागि  यसको अवधारणा अगाडि 

ु ासनको स्थिति बझ
ु ाउन ६ वटा सू चकहरू विकास भएका छन्-जनताको आवाज 
ल्याएको हो । यसमा सश
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ु , विधिको शासन र भ्रष्टाचार
र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको प्रभावकारिता, नियामक  गण
नियन्त्रण।

ु राष्ट सं घको सदस्य राष्ट्र भएको र यसले भ्रष्टाचार विरूद्धको सं यक्त
ु राष्ट्र संघीय महासन्धि २९ मार्च,
नेपाल सं यक्त
२०११ मा अनुमोदन गरी कार्यान्वयन समेत गरिसकेकाले भ्रष्टाचार निवारणका लागि वहुआयामिक पक्षमा जोड
दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहे को छ।महासन्धिले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार विरूद्ध उपचारात्मकका साथै

निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, सचेतनात्मक, जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरूमा थप जोड दिएको अवस्थामा केन्द्रको
भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउदै लै जानु परे को छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र विशेष प्रहरी विभाग खारे ज भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम स्थापना भएको
सरकारी निकाय हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रे खदे ख  र नियन्त्रणमा रहने यस केन्द्रका काम,
कर्तव्य र अधिकारहरू भ्रष्टाचार विरूद्ध निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक प्रकृतिका छन्। आर्थिक सुशासन कायम

गर्ने सिलसिलामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सरकारी निकायको रूपमा र महालेखा परीक्षकको कार्यालय
सं वैधानिक निकायको रूपमा रहे जस्तै भ्रष्टाचार निवारण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सरकारी निकायको रूपमा र
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सं वैधानिक निकायको रूपमा स्थापना भई कार्यरत रहे का छन् ।

सुशासन बहुक्षेत्रगत र बहुआयामिक विषय हो। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक आदि यसका आयामहरू

उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। विश्वका असल अभ्यासहरूलाई हे र्दा सुशासनका लागि सामाजिक आयामलाई जहाँ बढी
महत्त्व दिइएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार अति न्यून भएको पाइन्छ।भ्रष्टाचार अति न्यून भएका डेनमार्क, न्युजिल्याण्ड,

स्वीजरलेन्ड, फिनल्याण्ड, नर्वे, हङकङ, जापानजस्ता मुल ुकहरूमा सामाजिक आयामलाई बढी महत्व दिइएको

दे खिन्छ।हरे क नागरिकहरू भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जागरूक र सचेत भई यस विरूद्ध खवरदारी गर्नु नै उत्तम र
्
दीगो विकल्प रहे को कु रामा दुईमत छै न।

भ्रष्टाचारका स्वरूप  र तौर तरिकाहरू दिनानुदिन परिवर्तन हुदै गैरहे का छन्।राज्यको स्रोत, साधन, सीप  र

ँ ै न। भ्रष्टाचार विरूद्ध कार्यरत राष्ट्रिय तथा
क्षमताको उपयोग गरी यसलाई उन्मुलन गर्नुको विकल्प  दे खिद
अन्तर्राष्ट्रिय सं घसं स्थाहरूले यसको समूल अन्त्यका लागि  भ्रष्टाचार हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने कु रा
ँ
औल्याएका
छन्।जनसहभागिता, सदाचार प्रवर्धन, वित्तीय जवाफदे हिता कायम गर्ने, कानुनको अद्यावधिकरण र

यसको परिपालना, दीगो र गुणस्तरीय विकास निर्माण, घुसखोरी नियन्त्रण, विद्युतीय शासनको प्रवर्द्धन, सामाजिक 
सञ्जालको प्रभावकारी उपयोग आदि औजारहरू यसका लागि सहयोगी हुन सक्दछन्। प्राविधिक परीक्षण, भ्रष्टाचार

विरूद्ध जनचेतनामुलक गोष्ठी, सम्पत्ति विवरणको अनुगमन, उजुरीहरूको छानविन, परीक्षण एवं सिफारिस जस्ता 
विधिहरू सहयोगी हुन्छन्।यी कार्यक्षेत्रहरूमा राज्यका निकायहरू जति क्रियाशील हुन्छन् त्यति नै भ्रष्टाचार घट्दै 
जाने दे खिन्छ।सुशासन प्रािप्तका लािग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र १९ वर्षदे खि उल्लिखित कार्यहरु सम्पादन गर्दै

निरन्तर रुपमा क्रियाशील रही आएको छ । आगामी दिनमा राष्ट्रय सतर्कता केन्द्रको कामकारवाहीमा सम्वद्ध

सबै सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं सरोकारवाला सबै पक्षबाट भ्रष्टाचार निवारणमा थप सहयोग, समर्थन र बल
प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

2
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१.२ ससं ्थागत विकासक्रम

ु भ रूपमा से वा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायहरूको
नागरिकलाई सुशासनको माध्यमबाट सर्वसल

ु पयोग हन
स्थापना गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक स्रोत साधन र अधिकारको दरू
ु सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण
ु स्तर अभिवृद्धि  गर्दै  पारदर्शिता र सश
ु ासन
गर्न राज्यबाट प्रवाह हन
ु े से वा तथा विकास निर्माणको कार्यमा गण

प्रवर्द्धन गर्ने तथा सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्ने मू ल दायित्व सरकारमा रहे को
हुन्छ ।

स्रोत साधन र अधिकारको दुरूपयोग हुन नदिन सार्वजनिक निकायको निगरानी राख्न सं स्थागत व्यवस्था हुन ु पर्ने

विश्वव्यापी मान्यता रहे को छ । राज्यमा हुने विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा

अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्दै  जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन धेरैजसो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका
राष्ट्रहरूले कानूनी, नीतिगत, सं स्थागत एवं कार्यगत प्रकृया अबलम्बन गरे को पाइन्छ।

‘भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि  गर्न नेपाल

सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रे खदे ख  र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गर्न 
सक्नेछ भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ को प्रावधान बमोजिम २०५९।४।२७ मा राष्ट्रिय
सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको हो । यस केन्द्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रे खदे ख र नियन्त्रणमा

रहने गरी निजामती सेवाका विशिष्ट  श्रे णीको अधिकृतलाई यस केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा तोकिने
व्यवस्था रहे को छ।

१.३	के न्द्रको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तब्य र अधिकार

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५, राष्ट्रिय सतर्कता

केन्द्र (कार्य व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०६८, प्राविधिक परीक्षकको आचारसं हिता, २०६७, भ्रष्टाचार विरुद्धको

ु
रणनीति  तथा कार्ययोजना, २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना, २०६७, भ्रष्टाचार विरुद्धको सं यक्त

राष्ट्रसं घीय महासन्धि, २००३ कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०६९ समेतको कानूनी व्यवस्था अनुरूप 
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक (Preventive) र प्रवर्द्धनात्मक (Promotional)

कार्य  सम्पादन गर्दै आइरहे को छ । साथै नेपाल सरकारले समय समयमा दिने निर्देशनको आधारमा समेत यस
केन्द्रले कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।

उपर्युक्त ऐन र  नियमावली लगायतका कानूनी व्यवस्था एवं रणनीति अनुसार यस केन्द्रको कार्यक्षेत्र दे हाय

बमोजिम रहे को छ :-

अ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
सर्वसाधारण जनताको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा विद्यमान आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र

सदाचार कायम राख्दै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८
मा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा दे हाय बमोजिम व्यवस्था भएको छ:-

1=

नेपाल सरकारका मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय वा सार्वजनिक  सं स्थाबाट सम्पादन हुन ुपर्ने कार्यहरू
नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने,
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2=

नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक सं स्थाबाट नियमित रूपमा हुन ुपर्ने कार्य 
भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने,

3=

सार्वजनिक पद धारण गरे को व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको
अनुगमन गर्ने,

4=

भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक 
व्यवस्था मिलाउने,

5=

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानूनमा कु नै सुधार गर्नुपर्ने
दे खिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,

6=

नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक सं स्थामा उजुरी  पेटिका राख्ने व्यवस्था 
मिलाउने,

7=
8=

भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने,
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी  आवश्यक 
विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने,

9=
10=
11=

भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कु नै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने,
नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

आ) राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रको कार्य सञ्चालन नियमित
र व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले जारी गरे को राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले
केन्द्रको काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा दे हाय बमोजिम व्यवस्थाहरू गरे को छ:–

1= सच
ू ना सक
ं लन गर्ने:–

सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक सं स्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको

भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्ने, उजुरी तथा निवेदनहरू लिने, प्रारम्भिक छानविन

गर्ने, नाम किटान भएर प्राप्त उजुरी उपर भएको कारबाहीको सम्बन्धमा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी
गराउने।

2= अनुगमन गर्ने एवम् सझ
ु ाव वा निर्देशन दिने:–सरकारी कार्यालय

र सार्वजनिक  सं स्थाहरूबाट हुने आर्थिक,

प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम, जनतालाई पुरय् ाउनु पर्ने सेवा कानून बमोजिम भए नभएको, सम्पादन हुने
काममा ढिलासुस्ती वा अनियमितता भए नभएको, प्रदान हुने सेवा सुविधा र सो सँग सम्बन्धित अन्य विषय

तथा नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन भए नभएको

सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने वा गराउने र नियमित तरिकाले भएको नदे खिएमा छिटो, छरितो र
प्रभावकारी किसिमबाट कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिन सक्नेछ।

3= सतर्क गराउने र कारबाहीको लागि लेखी पठाउने:–सरकारी कार्यालय
4

वा सार्वजनिक सं स्थाको अनुगमन गर्दा 
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कु नै किसिमको अनियमितता हुन लागेको वा नियमित रूपमा काम नभएको पाईएमा वा केन्द्रको सुझाव
वा निर्देशन कार्यान्वयन नगरे मा यस्तो निकायको प्रमुख र त्यस्तो कार्यमा सं लग्न कर्मचारीलाई सो विषयमा
लिखित रूपमा सर्तक  गराउन सक्ने  । साथै सतर्क गराइएको विषय पालना नगरे मा त्यस्तो  प्रमुख  वा
कर्मचारीको अभिलेख राखी आवश्यक विभागीय कारबाही र प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कारबाही गर्नुपर्ने
भए अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीको लागि लेखी पठाउने।

4= सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने:–सार्वजनिक पद धारण

गरे को व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति

विवरण पेश गरे नगरे को तथा पेश गरे को सम्पत्ति विवरण राख्न तोकिएको निकायले नियमित रूपमा त्यस्तो 
सम्पत्ति विवरण राखे वा नराखेको अनुगमन गरी नियमित सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण
गरे को व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारबाहीको लागि अख्तियार दुरूपयोग
अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने।

5= निगरानी, छड्के जाँच तथा अन्वेषण गर्ने:–

भ्रष्टाचार हुन सक्ने  सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक  सं स्थाको

काममा नियमित निगरानी वा छड्के जाँच गर्न  सक्ने, कु नै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक  सं स्थाबाट

सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको छ भन्ने केन्द्रलाई लागेमा सो सम्बन्धमा केन्द्रको अधिकृतस्तरको

कर्मचारी मार्फ त अन्वेषण गराउने, अन्वेषणको लागि आवश्यक जानकारी, सूचना, विवरण तथा कागजात
एवम् लिखित जानकारी माग गर्ने।

6= प्राविधिक परीक्षण गर्ने:–

सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक सं स्थाबाट निर्माण वा सं चालन गरिने विकास

आयोजनाको लागत, समय, गुणस्तर, परिमाण, प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धिको आधारमा आयोजनाको

डिजाइनको उपयुक्तता, अपेक्षित उपलब्धि  हासिल हुने/नहुने सम्भावना, आयोजनाको प्रभावकारिता र
दीगोपना लगायतका कु राहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्दा दे खिएको कमी कमजोरीलाई
तत्काल सुधार गर्न र भविष्यमा त्यस प्रकारको कमी कमजोरी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारी
कार्यालय वा सार्वजनिक  सं स्थानको माथिल्लो  निकायलाई लेखी पठाउने, त्रुटि  सच्याउन लेखी पठाउने,
गम्भीर त्रुटि भएको पाइएमा आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दिन सक्ने ।

7= जनचेतना अभिवद्धि
ृ सम्बन्धी काम गर्ने:–

भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न  तथा

भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न केन्द्रको कार्यप्रकृति र क्षेत्राधिकार बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी
गराउने, निरोधात्मक तथा भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारात्मक कार्यक्रम सं चालन गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना

अभिवृद्धि गर्न तालिम, गोष्ठी तथा कार्यशाला तथा समुदायमा आधारित सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सं चालन
गर्ने।

8=

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा अन्य सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने।

9=

केन्द्रले गरे का कामकारबाहीको वार्षिक विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने।

10=

केन्द्रले सम्पादन गरे का काम कारबाहीहरू कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने विषयहरू विभिन्न
सञ्चार माध्यमहरू मार्फ त सार्वजनिक गर्ने।
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इ)

भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना,
२०६९
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि 
गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रे खदे ख तथा नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना भएको

छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा यस केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा
व्यवस्था  गरिएको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकाय र सार्वजनिक  सं स्थाबाट सम्पादन

हुन ुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सं कलन गर्ने, नियमित रूपमा भएको
नपाइएमा सम्बन्धित निकायलाई सतर्क गराउने तथा भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान र काममा नियमित

ू
निगरानी राखी छड्के जाँच एवं अन्वेषण गर्न  यस केन्द्रको महत्वपूर्ण भमिक
ा रहे को छ ।
सार्वजनिक जवाफदे हीको पदमा रहे का व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण लिई आयको अनुगमन गर्ने

समेतको अधिकार केन्द्रलाई रहे को परिप्रेक्षमा भ्रष्टाचार हुनै नदिन निवारणात्मक भूमिका सम्पादन

गर्न केन्द्रको सक्षमता र प्रभावकारितालाई अझ बढी सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको

छ । त्यसै ले प्रस्तुत कार्ययोजनाका उद्देश्यहरू हासिल गर्न र विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न 
ू
यस केन्द्रको महत्वपूर्ण भमिक
ा रहे को छ ।

ई)

सश
ु ासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सश
ु ासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)
नियमावली, २०६५
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)

नियमावली, २०६५ बमोजिम सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक 
सरकारी कार्यालयले सबैले दे ख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक वडापत्र राखे नराखेको एवम्
नागरिक  वडापत्र बमोजिमको सेवा प्रवाह भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी
केन्द्रलाई तोकिएको छ ।

माथि  उल्लेखित ऐन, नियमावली र कार्य  योजनामा तोकिएका कार्यक्षेत्रका अतिरिक्त अख्तियार
दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा 3 बमोजिमको "अनुचित कार्य" यस केन्द्रको

कार्य क्षेत्रमा थप गरी केन्द्रको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदा दे शमा सुशासन कायम गर्न थप 
मद्दत पुग्ने दे खिन्छ । उक्त ऐनको दफा 3 मा सार्वजनिक पदधारण गरे को व्यक्तिले जानी जानी
वा लापरवाही साथ दे हायको कु नै कार्य गरे मा अनुचित कार्य गरे को मानिने उल्लेख छ ।

1=

आफ्नो अधिकार भित्रको कु नै काम गर्न इन्कार गरे को वा आफ्नो अधिकार नभएको कु नै
काम गरे को,

2=

कु नै निर्णय वा आदे श गर्दा वाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालन नगरे को,

3=

आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदे श विपरीत अर्कै  उद्देश्य  वा
कार्यमा प्रयोग गरे को,

4=
6

आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरे को,
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5=

अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरे को वा
त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दवाब दिई कु नै अनधिकृत कार्य गराएको,

6=

आफूले गर्नु पर्ने कु नै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारी कहाँ पठाइ आफ्नो 
उत्तरदायित्व पन्छाएको,

7=

आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नु पर्ने कु नै पदीय कर्तव्य पालन नगरे को,

8=

आफ्नो मातहतमा रहे को कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहे को व्यक्तिलाई अनुचित दबाब
दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको, वा

9=

आफूलाई पदीय है सियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरूपयोग गरे को ।

१.४ सगं ठन सरं चना तथा जनशक्ति
(क) सगं ठन सरं चना
ु ार केन्द्रको स्वीकृत नयाँ सं रचना
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति  २०७५।२।६ को निर्णयानस
बमोजिम केन्द्र अन्तर्गत चारवटा महाशाखाहरू -

प्रशासन तथा अनुगमन महाशाखा, प्राविधिक परीक्षण तथा
अनुगमन महाशाखा, नीति निर्मा ण तथा कानूनी राय परामर्श महाशाखा र सतर्क ता के न्द्र प्रहरी व्यवस्थापन, सूचना
संकलन, निगरानी तथा अनुगमन महाशाखा रहे का छन् । प्रशासन तथा अनगु मन महाशाखा अन्तर्गत उजुरी
ु मन शाखा, सू चना सं कलन, अन्वेषण तथा अनग
ु मन शाखा, आर्थिक प्रशासन
व्यवस्थापन, अन्वेषण तथा अनग

ु मन महाशाखा अन्तर्गत प्राविधिक 
शाखा र प्रशासन तथा योजना शाखा, यसै गरी प्राविधिक परीक्षण तथा अनग
परीक्षण तथा अनुगमन शाखा नं . १, २, ३ र ४ एवं प्रयोगशाला परीक्षण शाखा र नीति  निर्माण तथा

ु मन शाखा, नीति निर्माण तथा अनग
ु मन
कानू नी राय परामर्श महाशाखा अन्तर्गत सम्पत्ति विवरण तथा अनग

ु मन शाखा र सतर्कता केन्द्र प्रहरी
शाखा र कानू नी राय तथा परामर्श शाखा, छानबिन, अन्वेषण तथा अनग
ु मन महाशाखा अन्तर्गत प्रहरी व्यवस्थापन सू चना सं कलन,
व्यवस्थापन सू चना सं कलन, निगरानी तथा अनग

ु मन शाखा,
निगरानी तथा अनुगमन उपमहाशाखा, सू चना सं कलन तथा अन्वेषण शाखा, निगरानी तथा अनग

ु मन शाखा र अन्वेषण तथा अनग
ु मन शाखा रहे का छन्।केन्द्रको स्वीकृत सं गठन
प्रहरी व्यवस्थापन तथा अनग
सं रचना

अनुसूची १ मा

समावेश गरिएको छ।

(ख) जनशक्ति
स्वीकृत नयाँ सं गठन सं रचना अनुसार केन्द्रमा ९६ जना श्रे णी विहिन वाहे कका निजामती कर्मचारीहरूको
दरबन्दी छ ।

सि.नं.
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2

13

नेपाल विविध

रा.प. तृतीय

बातावरणविद्

1

14

नेपाल विविध

रा.प. तृतीय

समाजशास्त्री

1

15

नेपाल विविध

रा.प. तृतीय

कम्प्यूटर इन्जिनियर

1

16

नेपाल प्रशासन

रा.प. अनं. प्रथम

नायब सुव्वा

15

17

नेपाल प्रशासन

रा.प. अनं. प्रथम

लेखापाल

2

18

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग

रा.प. अनं. प्रथम

सब इन्जिनियर

8

19

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग

रा.प. अनं. प्रथम

ल्याब असिस्टेण्ट

2

20

नेपाल विविध

रा.प. अनं. प्रथम

कम्प्यूटर अपरे टर

6

21

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग

रा.प. अनं. द्वितीय

ल्याब व्वाई

4

22

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग

विहिन

हलुका सवारी चालक

10

23

नेपाल प्रशासन

विहिन

कार्यालय सहयोगी

17

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२/२/३ को निर्णयबाट तत्कालिन विशेष प्रहरी विभाग विघटन भए
पश्चात् गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा समायोजन गरिएका तथा फाजिलमा परे का कतिपय प्रहरी

कर्मचारीहरू तथा रिक्त दरबन्दी यस केन्द्रमा स्थानान्तरण गरिए पश्चात् केन्द्रमा प्रहरी सेवातर्फका कर्मचारीहरूको

समेत दरवन्दी रहे को छ । यसरी स्थानान्तरण भै आएका कर्मचारी तथा दरबन्दी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न 
नेपाल सरकारले लागू गरे को साविक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रहरी समूह (गठन) नियमावली, २०६४ बमोजिम
बढु वालाई असर नपर्ने गरी रिक्त हुँदै गएका पद स्वतः खारे ज  हुने व्यवस्था  गरिएको छ ।नेपाल सरकार

(मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७१/४/२ को निर्णय र मन्त्रिपरिषद् प्रशासनिक समितिको मिति 2०७१/४/५
को निर्णयानुसार राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरीतर्फ विभिन्न पदको कूल ४२ दरबन्दी  स्वीकृत भएकोमा हाल उक्त

8
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दरबन्दी समायोजन भई कूल २४ दरबन्दी कायम हुन आएको छ । जसमा हाल प्रहरी नायव महानिरीक्षक 
–१, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक –१, प्रहरी उपरीक्षक –५, प्रहरी नायव उपरीक्षक –८ र प्रहरी निरीक्षक –9

गरी जम्मा २4 प्रहरी दरबन्दी कायम रहे को छ । करार तर्फ २8 जना सहायक स्तर तथा श्रे णी विहीन
कर्मचारीहरू रहे का छन् । जसमा, ल्याव तर्फका 3, हलुका सवारी चालक 8 र कार्यालय सहयोगी १७ रहे को

छ । केन्द्रको निजामती र राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी तर्फको स्वीकृत दरबन्दी  एवं पदपूर्तिको विवरण कार्यरत

कर्मचारीहरूको विवरण अनुसूची-२ मा समावेश गरिएको छ । यस केन्द्रको स्थापना दे खि हालसम्मका प्रमुख 
अधिकृत/सचिवहरूको नामावली र केन्द्रमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको नामावली अनुसूची – ३ मा समावेश
गरिएको छ ।

१.५ सश
ु ासन कायम गर्न विद्यमान नीतिगत व्यवस्था तथा प्रयासहरूः
१.५.१ नेपाल सरकारको पन्ध ौँ पञ्चवर्षीय योजना (आ.व.२०७६/७७-२०८०/८१) मा यस के न्द्रको
कार्यक्षेत्रसँग समावेश भएको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ ।
क. शासकीय सध
ु ार
सोच

पारदर्शिता, जवाफदे हिता, जनउत्तरदायी, सदाचारयुक्त र आधुनिक प्रविधिमा आधारित विधिको शासन ।

लक्ष्य

समग्र शासन व्यवस्था माथि नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै  विधिको शासन सुदृढ बनाउने ।

उद्देश्य

सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीहरूलाई पारदर्शी, जवाफदे ही, सदाचारयुक्त र प्रविधिमैत्री बनाई जनसहभागिता
र जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्नु ।

ख. प्रशासकीय सश
ु ासन
सोच

परिणाममुखी र जनसेवी सार्वजनिक प्रशासन तथा विकास व्यवस्थापन।

लक्ष्य

जवाफदे ही, व्यावसायिक र सक्षम सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि  गर्ने र
विकासलाई नतिजामुखी बनाउने ।

उद्देश्य
1.

सार्वजनिक  प्रशासनलाई सं घीय सं रचना अनुरूप  सबल, सक्षम र सुदृढ बनाई दक्ष, सेवाग्राहीमुखी र
व्यावसायिक बनाउनु ।
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२.

सार्वजनिक  सेवालाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य  बनाई विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी

3.

सेवा प्रवाह र शासन प्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्नु ।

बनाउनु।

ग. भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सोच
सदाचारयुक्त समाज निर्माण ।

लक्ष्य

भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी मर्यादित एवम् स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने ।

उद्देश्य

भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउनु ।

१.५.२ आ.व. २०७७/७८ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सघं ीय सस
ं दमा प्रस्तुत नीति तथा
कार्यक्रम
1=

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्वन गर्ने ।
(36झ)

2=

सरकारले कु नै पनि  तहमा कु नै पनि  स्वरूपको भ्रष्टाचार सहने छै न, भ्रष्टाचारमा शू न्य  सहनशीलता
सरकारको नीति  हो । निगरानी, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई थप  सशक्त बनाई भ्रष्टाचार,
अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई
कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ । (248)

3=

सुशासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सदाचार
प्रणालीको विकास गरिने छ । "म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म दे श र जनताका लागि 
इमान्दार भएर काम गर्नेछु" भन्ने प्रतिज्ञा सहितको कार्यसं स्कृतिको प्रवर्द्वन गरिनेछ । (249)

१.५.३ आ.व. २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा सश
ु ासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह विषयमा उल्लेखित
विषयः
1. सार्वजनिक  निकाय लगायत सबै क्षेत्रमा सदाचार सं स्कृतिको विकास गरिनेछ । भष्टाचार रोकथाम र

नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । शासकीय
प्रबन्धमा कानूनी राज्यको अवधारणालाई पूर्ण परिपालना गरिनेछ ।
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आ. व. २०७७/७८ मा के न्द्रबाट सम्पादन
भएका प्रमुख कार्यहरू
आ.व. २०७७/७८ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार विरुद्धमा
जनचेतना अभिवृद्धि, आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक लाभको पद धारण गरे का पदाधिकारीहरूको
सम्पत्ति विवरण अनुगमन र सं स्थागत क्षमता विकास अन्तर्गत प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, प्राविधिक 
परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण, सफ्टवेयर निर्माणजस्ता कार्यहरू सम्पादन गरिएका छन् ।
आर्थिक  बर्ष  २०७7/७8 मा नेपाल सरकारका सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक  सं स्थाहरूबाट सम्पादन
हुन ुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको सम्बन्धमा केन्द्रको हटलाइन, लिखित वा मौखिक रूपमा प्राप्त
उजुरी, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार, लेख  र यस केन्द्रले गरे को निरीक्षण, सुराकी तथा विशेष  निगरानी
मार्फ त् सं कलित सूचनाहरूलाई उजुरीको रूपमा ग्रहण गर्ने गरिएको र उजुरीहरूको प्रारम्भिक  छानवीन गरी
र आवश्यकतानुसार विस्तृत अध्ययन समेत गरी उजुरी व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । साथै सार्वजनिक 
निकायहरूको सेवा प्रवाह प्रभावकारी गराउन कर्मचारीहरूको समय पालना र नियमितताको अनुगमन गर्ने,
तोकिएको पोशाक  लगाए नलगाएको अनुगमन गर्ने, नागरिक  बडापत्र कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने,
सेवाग्राही सर्भेक्षण गर्ने, आवश्यकता अनुसार उजुरी परे का क्षेत्र/निकाय/आयोजनाहरूको अनुगमन गरी सेवा
प्रवाह च ुस्त दुरुस्त बनाउन सुझाव तथा निर्देशन दिने कार्य गर्दै आएको छ ।

२.१ सच
ू ना सक
ं लन, उजुरी तथा निवेदन सम्बन्धी छानविन र कारबाही

आर्थिक वर्ष २0७6/७7 बाट जिम्मेवारी सरी आएका र आ.व. २०७7/७8 मा दर्ता भएका उजुरी निवेदनहरू
उपर छानवीन गरी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण तथा सतर्क गराइएको, सुझाव तथा
निर्देशन दिइएको, थप छानवीन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको तथा
हाल सबुद प्रमाण फेला नपरे को र पछि सबुद प्रमाण फेला परे मा कारबाही हुन सक्ने गरी फाइल तामेलीमा
राख्ने कार्य गरिएको छ । यसको विस्तृत विवरण अनुसूचि –५ मा राखिएको छ ।
आ.व. २०७7/७8 मा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका मन्त्रालयहरूमा क्रमशः सं घीय मामिला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि  मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य  तथा जनसं ख्या  मन्त्रालय
रहे का छन् ।
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२.१.१ उजुरी दर्ता र फर्छ्यौट विवरण
केन्द्रले सम्पादन गर्ने कार्यबोझलाई उजुरीका आधारमा विश्लेषण गर्दा केन्द्र स्थापना भएदे खि आ.व. २०७7/७8
को उजुरी तथा फर्छ्यौट सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार रहे को छ :-

आ. व.

उजुरी दर्ता सख
ं ्या

अ.ल्या.

जम्मा

उजुरी फर्छ्यौट सख
ं ्या र प्रतिशत

2०५९/६०

29

-

29

5 (17.24%)

2०६०/६१

90

24

114

70 (61.40%)

2०६१/६२

179

44

223

101 (45.29%)

2०६२/६३

161

122

283

121 (42.75%)

2०६३/६४

123

162

285

150 (52.63%)

2०६४/६५

146

135

281

79 (28.11%)

2०६५/६६

288

202

490

94 (19.18%)

2०६६/६७

474

396

870

205 (23.56%)

2०६७/६८

587

665

1252

465 (37.14%)

२०६८/६९

787

787

1574

671 (42.63%)

2०६९/७०

1159

903

2062

1218 (59.06%)

2०७०/७१

1269

844

2113

1452 (68.71%)

2०७१/७२

९७३

661

1634

१०९८ (67.19%)

2०७2/७3

772

536

1308

686 (52.44%)

2०७३/७४

944

622

1566

1052 (67.17%)

2०७४/७५

725

514

1239

903 (72.88%)

2०७५/७६

1535

336

1871

१411 (75.41%)

2076/77

715

460

1175

781 (66.46%)

2077/78

520

324

844

594 (70.3८%)

जम्मा

12

11476

11156 (97.21%)
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आ.व.२०५९/०६० देखि २०७७/०७८ सम्मको उजुरी एवं फर्छयौटको विवरणः

माथि  उल्लिखित तालिकालाई हे र्दा केन्द्र स्थापनादे खि आ.व. २०७7/७8 सम्मको अवधिमा केन्द्रमा पर्ने
विभिन्न प्रकारका उजुरीको दर्ता सं ख्या केही वर्षमा अपवाद वाहे क हरे क वर्षमा बढ्दै गएको दे खिन्छ ।आ.व.
2059/60 मा 29 वटा उजुरी दर्ता भएकोमा 5 वटा मात्र फर्छ्यौट भएको दे खिन्छ । त्यस्तै 2060/61
मा 90 वटा नयाँ र अ.ल्या. 24 वटा गरी जम्मा  114 उजुरी रहे कोमा 70 वटा उजुरीहरू फर्छ्यौट
भएका छन् । एवं रितले आ.व. हरू क्रमशः 2061/62, 2062/63, 2063/64, 2064/65,
2065/66, 2066/67, 2067/68, 2068/69 र 2069/70 मा नयाँ दर्ता तथा अ.ल्या. गरी
क्रमशः 223, 283, 285, 281, 490, 870, 12५2, 1574, 2062 उजुरी प्राप्त भएकोमा सो
अवधिमा क्रमशः 101, 121, 150, 79, 94, 205, 465, 671 र 1218 वटा उजुरी फर्छ्यौट
ु ार आ.व. 2070/71, 2071/72, 2072/73,
भएको माथिको तालिकावाट दे खिन्छ । तालिका अनस
2073/74, 2074/75, 2075/76, 2076/77 र 2077/78 मा सो आ.व. र अ.ल्या. समेत
गरी क्रमशः 2113, 1634, 1308, 1566, 1239, 1871, 1175 र 844 उजुरी रहे कोमा
सो अवधिमा क्रमशः 1452, 1098, 686, 1052, 903, 1411, 781 र 594 वटा उजुरीहरू
फर्छ्यौट भई जम्मा उजुरी 11,476 मध्ये 11,156 वटा उजुरीहरू फर्छ्यौट (97.21%) भएको माथिको
तालिकावाट दे खिन्छ  । आ.व. २०७6/७7 र 2077/78 मा केन्द्रमा परे का उजुरी दर्ताको सं ख्या 
ु नामा कोभिड – 19 को कारणबाट नेपाल सरकारबाट बन्दाबन्दी घोषणा भई
अघिल्लो आ.व.हरूको तल
नागरिकलाई हिं डडुल गर्न रोक लगाउने लगायतको अवस्थाले  कम भएको दे खिन्छ । केन्द्रमा पर्ने उजुरीको
प्रकृति फरक-फरक हन
ु े, सम्वन्धित निकायहरूबाट समयमा जवाफ प्राप्त नहन
ु े तथा केन्द्रले सू चना सं कलन,
अनुगमन गर्दै अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने  भएकोले शतप्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट गर्न सकिने अवस्था 
रहँदैन।  
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२.१.२. चालु आ.व. मा छानविन गरिएका उजुरीहरूः
सि.नं.

आ.व. २०७6/७7 बाट

आ.व. २०७7/७8 मा

जम्मा उजुरी

324

520

जिम्मेवारी सरिआएका उजुरीहरू

१

दर्ता भएका उजुरीहरू

सं ख्या

फर्छ्यौट

उजुरी सं ख्या

फर्छ्यौट गर्न बाँकी

844

594

250

उजुरीहरू

माथिको तालिकालाई विश्लेषण गर्दा आ.व. 2077/78 मा दर्ता भएका उजुरीहरूको सं ख्या 520

तथा अघिल्लो आ.व.बाट सरी आएका 324 गरी जम्मा 844 वटा उजुरी रहे कोमा सो मध्येबाट
594 वटा उजुरीहरू फर्छ्यौट (70.38%) भएको दे खिन्छ ।

उजुरी फर्छ्यौटको विवरणः
थप कारवाहीको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा
पठाइएका उजुरी/निवेदनहरूः
•

14

अकु त सम्पत्ति सम्बन्धीः

50
21

jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*
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•

नक्कली सर्टिफिकेट सम्बन्धीः

•

बिविध उजुरीहरूः

•

छानविन पश्चात प्राप्त प्रमाणका आधारमा पठाइएका उजुरीहरूः

८
14
7

सुझाव, निर्देशन, सतर्क र ध्यानाकर्षण गराइएकाः

138

छानविन, प्रतिक्रिया आदिबाट कसुर प्रमाणित हुन नसकी तामेली राखीएकाः

406

२.२ के न्द्रबाट कारबाही भएका उजुरीहरूको विवरण
(अ) के न्द्रबाट सम्बन्धित निकायमा दिइएका सझ
ु ाव तथा निर्देशनहरूः
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ खण्ड (छ) तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सं चालन)

नियमावली, २०६५ को नियम ७ को उपनियम ३ अनुसार प्रदान गरिएका सुझाव तथा निर्देशनहरू
दे हाय बमोजिम छन्:-
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२

महोत्तरी जिल्ला  गौशाला न.पा. अन्तर्गत

१

राष्ट्रिय आधारभूत

विपक्षी

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा केन्द्रबाट गठित छानविन टोलीले दिएको

के न्द्रबाट भएको निर्णय

प्र.अ. दे वन महतो

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा केन्द्रबाट छानविन हुँदा अव उप्रान्त 

नियम 7(3) बमोजिम उक्त विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य  सं चालन) नियमावली, 2065 को

निर्णयानुसार विद्यालयको लेखा परीक्षण नियमानुसार समयमै गराउन

नगरपालिका, म्याग्दीलाई केन्द्रको मिति  2077/10/08 को

बाहिर ल्याउनुपर्ने।

निर्देशन दिइएको।  

नगरपालिकालाई केन्द्रको मिति 2078/03/10 को निर्णयानुसार

रकम हिनामिना गरे को सम्बन्धमा।

निज  प्र.अ.
सं चालन) नियमावली, 2065 को नियम 7(3) बमोजिम सिरहा

रु.13,600/-

विद्यालयको विभिन्न योजना तथा शीर्षकहरूको

वापत् वितरण भएको

सनाउल्ला राइनबाट असुल उपर गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य 

सनाउल्ला राइन

समितिको बैठक  समेत बसाउन नमानेको,

ढाकछोप गर्ने मनसायले विद्यालय व्यवस्थापन  

छात्रवृत्ति

ले छात्रवृत्ति रकम पारदर्शी  रूपमा वितरण गरे को नदे खिएकोले

सिरहाका प्र.अ.

राइनले विद्यालयमा भएको

अनियमितता

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानविन हुँदा सारश्वरनाथ  मा. वि.

सारश्वरनाथ मा. वि. सिरहाका प्र.अ. सनाउल्ला  सारश्वरनाथ मा.वि.,

निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको।  

नियमावली, 2065 को नियम 7(3) बमोजिम विद्यालय र बेनी

सो अनुसार कार्य  नभएकोले वास्तविकता

कानूनको पूर्ण परिपालना गर्नु/गराउनु  हुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन,
2059 को दफा 38 तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सं चालन)

पुन

चन्दा तथा दाताहरूबाट सहयोग रकम जुटाई

भवन निर्माण गर्ने भनी झण्डै ४ करोड रूपैयाँ

मा.वि. का प्र.अ. श्री  राम बहादुर पुनबाट प्र.अ. श्री राम बहादुर सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली तथा आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा

म्याग्दी जिल्ला, वेनी न.पा.-3 स्थित जयन्ती  जयन्ती मा.वि. का

गरी कारवाही गरिपाउँ ।

रकम हिनामिना गरे कोले अविलम्ब  छानविन

दे वन महतोले अध्यापन नै नगराई विद्यालयको

राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, कालिपुरका प्र.अ. विद्यालय, कालीपुरका प्रतिवेदनको सम्बन्धमा केन्द्रको मिति  2078/03/10 को

उजुरीको विवरण

क्र.स.ं

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
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क्र.स.ं

बालाजुका

अफ
स्टोर किपर

इन्जिनियरिङ्ग
श्री 

इन्जिनियरिङ्ग एण्ड 

एण्ड  बालाजु स्कू ल अफ

विपक्षी
आर्थिक कार्यविधि, ऐन, 2055 र खरिद नियमावली, 2064

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानविन हुँदा मातहतका शिक्षालयहरूलाई

के न्द्रबाट भएको निर्णय

विकास राज पन्त।

स्टोर किपर श्री 

पाउँ।

दोषीलाई कारवाही गरी हर्जना असुल गरी

मिनभवनलाई निर्देशन दिइएको।

मिति  2077/04/02 को निर्णयानुसार नेपाल कमर्स  क्याम्पस,

गरे कोले

मिलेमतोमा विभिन्न

अनियमितता

सं चालन) नियमावली, 2065 को नियम 7(3) बमोजिम केन्द्रको

शाक्य  लगायत क्याम्पसका कार्य  समितिको

आगामी दिनहरूमा
स्वीकृती लिएर मात्र निर्णय गर्न  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य 

हुँदा

श्रे ष्ठ र सामान्य प्रशासन प्रमुख श्री ज्योतीराज 

छानविन

सार्वजनिक जग्गाका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा  तालुक  निकायको

सम्बन्धमा

जिवन कु मार भट्टराई, लेखा प्रमुख कृष्ण भक्त

उजुरीको

सानोठिमीलाई निर्देशन दिइएको।

निर्णयानुसार प्राविधिक शिक्षा  तथा व्यावसायिक  तालिम परिषद्,

को नियम 7(3) बमोजिम केन्द्रको मिति  2077/04/02 को

गराउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सं चालन) नियमावली, 2065

औचित्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद तथा मर्मत कार्य गर्न/

को कडाइका साथ पालना गरी मितव्ययिता, पारदर्शिता, कार्यदक्षता,

कार्यविधि ऐन, 2055 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064

आवश्यक पर्ने जिन्सी  सामान खरिद तथा मर्मत गर्दा  आर्थिक 

प्रयोगात्मक परीक्षामा आवश्यक पर्ने सामान र कार्यालयलाई

शिक्षालयमा प्राविधिक विषय अध्ययन हुने भएकोले विद्यार्थीहरूलाई

आन्तरिक नियन्त्रण विषयहरूमा कडाइका साथ लागू गर्न गराउन र

एवं कार्यविधिमा उल्लेख भएका कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित

नेपाल कमर्स क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री  नेपाल कमर्स क्याम्पस उक्त

सामान नल्याई मिलेमतो गरे को।

सामान खरिद विल ल्याई खर्च  लेखेको तर

विकास राज पन्तले १ करोड भन्दा माथिको टे क्नोलोजी, बालाजुका तथा परिषद्को  आर्थिक विनियमावली लगायत विभिन्न ऐन, नियम

टे क्नोलोजी,

बालाजु  स्कू ल

उजुरीको विवरण
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क्र.स.ं

विपक्षी

के न्द्रबाट भएको निर्णय

को निर्णयानुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिं हदरवारलाई
निर्देशन दिइएको।

रहे को भन्दै  समकक्षता निर्धारण प्रमाणपत्र

लिने फाराम लिन र सेवा दिन नमान्ने,

आएकाले

गराउँदै

अयोग्य  लाई

नियम 7(3) बमोजिम केन्द्रको मिति  2077/10/06 को
निर्णयानुसार प्राविधिक शिक्षा  तथा व्यावसायिक  तालिम परिषद्,
सानोठिमीलाई निर्देशन दिइएको।

व्यक्तिको Syndicate मा प्राविधिक शिक्षा 

नजाओस् ।

तालिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य  सं चालन) नियमावली, 2065 को

दे शको विकासमा काम अघि बढोस् र निश्चित परिषद्, (CTEVT)

नेततृ ्व दिन सक्ने कर्मचारी पहिचान गरि  व्यावसायिक 

माथिल्लो  योग्यता भएको कर्मचारी

कीर्तिपुरलाई निर्देशन दिइएको।

तथा प्राविधिक शिक्षा  तथा उक्त उजुरीको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम गर्न/गराउन

आवश्यक कारवाहीको

हुन ुपर्नेमा

लागि अनुरोध गरे का छौं।

अनुसार

योग्यता

निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय,

2077/06/06 को

(कार्य  सं चालन)

नियुक्ती  गर्दा Academic Council ले तोकेको

सतर्कता केन्द्र

नियमावली, 2065 को नियम 7(3) बमोजिम केन्द्रको मिति 

राष्ट्रिय

क्याम्पसहरूले प्रोग्राम सं योजक र फ्याकल्टी 

गराउनुहन
ु

अध्यापन

BSC CSIT अध्यापन

गरिरहे का कतिपय

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड पुरा गरी अध्ययन/

Institute of Science and Technology अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय

दिइयोस् ।

परिरहे कोले अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन

लिने प्रक्रिया रोकिएर धेरै विद्यार्थीहरू मारमा

कर्मचारी नभेटिने र मन्त्रालयबाट एनओसी

2065 को नियम 7(3) बमोजिम केन्द्रको मिति 2077/04/16

लकडाउन जारी

फाँटका कर्मचारीहरूले

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समकक्षता दिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र गर्न/ गराउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य  सं चालन) नियमावली,

लकडाउन खुले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उक्त उजुरीको सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेखित विषयमा सेवा सञ्चालन

उजुरीको विवरण
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जनप्रशासन क्याम्पस केन्द्रीय विभागमा भएको

9

रोकायाको

गराई कारवाही गरियोस्।

विश्वविद्यालय

असुल गरे को बढी रकम विद्यार्थीलाई नै फिर्ता 

गरी
नेपाल सं स्कृ त

छानविन

हिक्मत रोकाया

नेपाल सं स्कृ त विश्वविद्यालयले विद्यार्थीबाट

कारवाही गरिपाउँ।

समेत मिलेमतो भएकोले

अर्को नियुक्ती हुन नसकी क्याम्पस प्रमुखको

व्यवस्था मिलाउन"

राष्ट्रिय

सतर्कता केन्द्र

(कार्य  सं चालन)

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा "यस प्रकारको गुनासो आउन नदिने

दिइएको।

2078/01/02 को निर्णयानुसार सो क्याम्पसलाई निर्देशन

नियमावली, 2065 को नियम 7(3) बमोजिम केन्द्रको मिति 

पूर्ण पालना गर्न/गराउन" राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य  सं चालन)

खरिद तथा निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्दा/गराउँदा प्रचलित कानूनको

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानविन हुँदा "अव उप्रान्त मालसामान

जनप्रशासन क्याम्पस, बल्खुलाई निर्देशन दिइएको।

7(3) बमोजिम केन्द्रको मिति 2077/10/29 को निर्णयानुसार

सतर्कता केन्द्र (कार्य  सं चालन) नियमावली, 2065 को नियम

पारदर्शिता अपनाई प्रचलित कानूनको पालना गर्न/गराउन" राष्ट्रिय

गरिने निर्माण, खरिद लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्दा  गराउँदा

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानविन हुँदा "आगामी दिनमा क्याम्पसबाट

के न्द्रबाट भएको निर्णय

दाङलाई निर्देशन दिइएको।

2078/02/11 को निर्णयानुसार नेपाल सं स्कृ त विश्वविद्यालय,

नियमावली, 2065 को नियम 7(3) बमोजिम केन्द्रको मिति 

नदिने व्यवस्था मिलाउन" राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य  सं चालन)

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा "अव उप्रान्त यस प्रकारको गुनासो आउन

निर्देशन दिइएको।

2078/0२/११ को निर्णयानुसार अमृत साइन्स  क्याम्पसलाई

प्रमुख उप-प्राध्यापक  नियमावली, 2065 को नियम 7(3) बमोजिम केन्द्रको मिति 

अवधि  क्याम्पसका विभागीय

सकिंदा पनि आर्थिक अनियमितताको कारणले

उप-प्राध्यापक हिक्मत

अमृत साइन्स 

क्याम्पस, चावहिल

सम्बन्धी कार्यमा भएको अनियमितता ।

अमृत साइन्स  क्याम्पसका विभागीय प्रमुख 

पशुपति बहुम ुखी

जनप्रशासन क्याम्पस

विपक्षी

पशुपति बहुम ुखी क्याम्पस, चावहिलमा निर्माण

बेथितीको छानविन गरी कारवाही गरियोस्।

उजुरीको विवरण

क्र.स.ं
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ललितपुर जिल्ला स्थित लगनखेलमा सरकारी ललितपुर

जिल्ला  उक्त उजुरीका सम्बन्धमा केन्द्रबाट छानविन हँद
ु ा अतिरिक्त समयमा
ु ार
कोचिङ्ग कक्षा सञ्चालन
गर्दा विद्यालयको
शै
क्षिक 
क्यालेण्डर अनस
सामुदायिक स्कू ल र कलेजको रूपमा सं चालन स्थित
लगनखेलमा
हुँदै आइरहे को नमूना मछिन्द्र मा.वि. र नमूना सञ्चालित नमूना मछिन्द्र अभिभावक भेला बोलाई अभिभावकको भेला तथा विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको निर्णय बमोजिम अतिरिक्त कक्षा  सञ्चालनको लागि  प्रति 
मच्छिन्द्र क्याम्पसका हे डमास्टर राधाकृष्ण  मा.वि.का
हे डमास्टर
विद्यार्थी कति शलु ्क लिने, कति विषयको कक्षा सञ्चालन गर्ने, शलु ्क 
महतले गरे को अनियमितता छानविन गरी/ राधाकृष्ण महत।
उठाउँदा पारदर्शी ढङ्गले उठाउने तथा यसरी लिइने शलु ्क बुझिलिएको
गराई नियमानुसार कारवाही गरी सरकारी
नगदी रसिद अनिवार्य  रूपमा विद्यार्थी/अभिभावकलाई उपलब्ध 
सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने व्यवस्था गरिपाउँ।
गराउने, विद्यार्थीबाट उठाइएको रकमबाट आंशिक  अध्यापनमा
सं लग्न शिक्षकलाई के/कति पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने लगायतको
विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक  र अभिभावकको
ु निर्णय बमोजिम प्रचलित कानून अनस
ु ार गर्ने/गराउने व्यवस्था 
सं यक्त
मिलाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सं चालन) नियमावली, 2065
को नियम 7(3) बमोजिम केन्द्रको मिति  2077/10/09 को
ु ार विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको।
निर्णयानस

के न्द्रबाट भएको निर्णय

14

विपक्षी

गोदावरी नगरपालिका, ललितपुरले कानून गोदावरी नगरपालिका, उक्त उजुरीको सम्बन्धमा केन्द्रबाट छानविन हुँदा गोदावरी
नगरपालिकाले निर्माण गरे को "गोदावरी नगरपालिकाको कर्मचारी
विपरित कर्मचारी बढु वा गरी सार्वजनिक 
ललितपुर
व्यवस्थापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन, 2076" सं विधानमा भएको
सम्पत्तिको दुरूपयोग गरे कोले छानविन
प्रावधान बमोजिम बनाएको नदे खिएकाले उल्लेखित नगरसभाबाट
गरिपाउँ ।
मिति 2076 फागुन 2 मा बनाएको उल्लेखित सेवा शर्त सम्बन्धी 
ऐन, 2076 मा राखिएका प्रावधानलाई आधार बनाई गरिएको
स्तर वृद्धि कानून सम्मत छ भन्न सकिने अवस्था  दे खिएन। अत:
यस्ता विषयमा 753 वटै स्थानीय तहहरूमा सं वैधानिक प्रावधानको
अधिनमा रही एकरूपता कायम गर्न  नीतिगत व्यवस्था मिलाउन
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 38 तथा राष्ट्रिय सतर्कता
केन्द्र (कार्य  सं चालन) नियमावली, 2065 को नियम 7(3)
बमोजिम केन्द्रको मिति 2078/0१/22 को निर्णयानुसार सङ्घीय
मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको।

उजुरीको विवरण

13

क्र.स.ं
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सि.न.
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मा.वि. उक्त उजुरीका सम्बन्धमा केन्द्रबाट छानविन हुँदा सामुदायिक 

के न्द्रबाट भएको निर्णय

यस केन्द्रको मिति  २०७७।०३।३१ को निर्णयानुसार मोवाईल
सेवा गुणस्तरीय रूपमा उपलव्ध  गराउन श्री  नेपाल दुरसं चार
प्राधिकरणलाई निर्देशन दिईएको ।

अर्घाखाँची मालारानी – 4 मा कु नै पनि  नेपाल दुरसं चार

कम्पनीको मोवाईल सेवाको गुणस्तर राम्रो  प्राधिकरण ।

नरहे को भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा ।

बिपक्षि

श्री सच
ू ना प्रविधि मन्त्रालय
ं ार तथा सच
के न्द्रबाट भएको निर्णय

मिति 2077/12/26 को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई

भ्रष्टाचार गरे को कसुरमा कारवाही गरियोस्।

उजुरीको बिवरण

सं चालन) नियमावली, 2065 को नियम 7(3) बमोजिम केन्द्रको

पदाधिकारीहरू माथि  छानविन गरी नीतिगत

निर्देशन दिइएको।

क्यालेण्डर बनाई पदपूर्ती गर्न/गराउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य 

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो  वार्षिक 

दिइएको।

2077/10/13 को निर्णयानुसार उक्त विद्यालयलाई निर्देशन

धरासायी बनाउने त्रि.वि.का वर्तमान र पूर्व 

सं स्थालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय

कानून बमोजिम गर्न/गराउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सं चालन)

कारवाही गरिपाउँ।

लुकाएर

र प्रचलित ऐन/नियमावलीको पालना गरे को नपाइएकोले प्रचलित

छली गर्ने गरे को हुँदा बाँकी रकम असुल गरी

दरबन्दीहरू

लामो समयदे खि अर्को विद्यालयमा अध्यापन गराइरहे को पाइएको

कर वापत १% मात्र कर तिरी राज्यलाई कर

रिक्त

प्रावधान भएकोमा निज शिक्षक शिवमणी भण्डारीले विना स्वीकृती

गराउँदै आईरहे कोले निजहरूले पारिश्रमिक  गोपीराज अधिकारी

नियमावली, 2065 को नियम 7(3) बमोजिम केन्द्रको मिति 

र समिति  र जिल्ला शिक्षा  अधिकारीको स्वीकृती लिनुपर्ने कानूनी

विगत १२ वर्षदे खि +२ र मा.वि.मा अध्यापन शिवमणी भण्डारी

शिवमणी भण्डारी र गोपीराज  अधिकारीले पोखराका शिक्षकद्बय विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले अन्यत्र काम गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन

मा.वि. पोखराका शिक्षकद्बय जनप्रकाश

जनप्रकाश

15

विपक्षी

उजुरीको विवरण

क्र.स.ं
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२.

समस्या 
आयोजना ।

एकिकरण

कमेरोटार जग्गा 

बिपक्षि

2077/11/06 मा निर्णय भएको ।

ु स्तरको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न/गराउन निर्देशन दिने भनि केन्द्रवाट मिति 
गण

श्री कमेरोटार जग्गा  एकिकरण आयोजनालाई तोकिएकै समय, लागत र

छानबिन टोलि  गठन भएकोमा सो टोलिको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा

समाधान सम्बन्धमा केन्द्रमा प्राप्त उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा केन्द्रबाट

विगत १६ वर्ष दे खि संचालित कमेरोटार जग्गा एकिकरण आयोजनाको समस्या 

के न्द्रबाट भएको निर्णय

आयोजना कार्यान्वयन

गरी अनियमितता गरे को भन्ने सम्बन्धमा ।
गोरखा ।  

ईकाई (भवन)

प्राधिकरण जिल्ला 

तथा कम्पाउण्ड वाल मापदण्ड विपरित निर्माण

2=

1=

4=

3=

2=

1=

विषयमा ध्यान दिन ।

नयाँ भवन निर्माण गर्दा सो भवनमा अपाङ्गमैत्री सुबिधा सुनिश्चित हुन ुपर्ने

गरिदिन ।

जडान हुन बाँकी Euro Guard भवनको उपयुक्त स्थानमा जडान

समाधान गरिदिन।

निर्माण भएको भवनको शौचालयको भूईंमा दे खिएको पानी जम्ने समस्या 

समस्या समाधान गरिदिन ।

सं झौता बमोजिम जडान भएका टे लिभिजनको सं चालनमा दे खिएको

ब्याट्री चालु हुने ब्यवस्था मिलाउन ।

अनुगमनका क्रममा आठ वटा मात्र चालु रहे को पाइएको हुँदा दशवटै

ठे क्का  सँझौतामा दश वटा सोलार ब्याट्री  उल्लेख भएकोमा स्थलगत

दे खिएको पानी लिकेज हन
ु े समस्याको सम्बोधन गरिदिन।

परिमार्जित BOQ बमोजिम निर्माण भएको Under Ground Reserve Tank मा

तपशिलः

केन्द्रबाट मिति 2078/03/14 गते निर्णय भएको ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (भवन) गोरखालाई निर्देशन दिने भनि 

सम्बन्धमा निम्नानुसारको कार्य गर्न/गराउन श्री राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण,

गतेको निर्णयानुसार छानविन टोलि  गठन भएकोमा छानविन पश्चात   सो

गोरखा जिल्ला अदालतको निर्माणाधिन भवन श्री राष्ट्रिय पुनर्निमाण केन्द्रमा प्राप्त उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा केन्द्रको मिति 2077/04/29

समाधान सम्बन्धमा ।

आयोजनाको

बिगत १६ वर्ष  दे खि सं चालित कमेरोटार

१.

जग्गा  एकिकरण

उजुरीको बिवरण

सि.नं.

श्री शहरी बिकास मन्त्रालय
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अनिल कु मार प्रधानलाई निजको पद अनुसारको कामकाज  गर्न 
लगाउन श्री  शहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभागलाई निर्देशन
दिने भनि केन्द्रबाट मिति 2077/10/27 गते निर्णय भएको ।

विकास तथा भवन निर्माण विभागमा कार्यरत

पुस्तकालय अधिकृत अनिल कु मार प्रधानले

अन्य  शाखाको काममा हस्तक्षेप  गरे को भन्ने 

सडक निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्दा उल्लेख भए बमोजिम निर्माण
ँ ाहरूको पालना गरि गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीहरूको
सं झौताका बुद

र नाला निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरी पर्सा ।

अनियमितता गरे को भन्ने सम्बन्धमा ।  

१

क्र.स.ं

के न्द्रवाट भएको निर्णय

मिति 2078/01/20 मा निर्णय भएको ।

र सो को छायाँप्रति  यस केन्द्रमा समेत पठाउन केन्द्रको मिति 
२०७८/१/७ को निर्णयानुसार हुलाकी   राजमार्ग  निर्देशनालय,

कार्यमा व्यापक  लापरवाही र अनियमितता

भएको ।

मिनभवनलाई निर्देशन दिइएको ।

Lab Test को नतिजा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा प्रमाणित गराउन

पाचीखोला पुल र कजहरा दह पुलको निर्माण आयोजना ।

हुलाकी राजमार्ग  अन्तर्गत सं चालित आयोजना हुलाकी पुल Specification एवं Quality Assurance Plan बमोजिम Lab Test गराई सो

उजुरीको विवरण

विपक्षी

निर्माणका लागि  बोलपत्र मार्फ त निर्माणकर्ता  छनौट गर्दा  निजले

रौतहटमा ५२ कि.मि. सडक कालोपत्रे, पुल डिभिजन कार्यालय,

प्रयोग गरि निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन निर्देशन दिने भनि केन्द्रबाट

श्री  सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, पर्सालाई उक्त

श्री शहरी बिकास डिभिजन कार्यालय, पर्साले श्री शहरी बिकास

सम्बन्धमा ।

बिकास तथा भवन निर्माण बिभागमा कार्यरत पुस्तकालय अधिकृत

क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजनामा शहरी मन्त्रालय ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय
नेपाल शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजनामा शहरी

बिपक्षि

शहरी बिकास मन्त्रालय, नेपाल शहरी शासकीय श्री शहरी बिकास

उजुरीको बिवरण

श्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

४.

३

सि.नं.
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क्र.स.ं

विपक्षी

के न्द्रवाट भएको निर्णय

तथा पत्राचारहरू व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्न केन्द्रको मिति 

गरे को ।

पोललाई बीचमा राखेर ढलान गरे को ।

तालिम केन्द्र सम्मको वाटो निर्माण गर्दा विजुलीको

सडक कालोपत्रे र सोही वडाको नयाँ वजारवाट

महिला घर दे खी गोकु ल आवास चोक सम्मको

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २५ को

ढलान गरे को ।

उकालो खण्डमा न्यूनतम पूर्वाधार पुरा नगरी

मन्त्रालय वाग्मती प्रदे शलाई निर्देशन दिइएको ।

२०७७/३/३१ को निर्णयानुसार श्री भौतिक पुर्वाधार  विकास

कार्यालय मानभवन
ललितपुर ।

सम्वन्धित निकायसँग समन्वय गरी काम गर्न  गराउन मिति 
श्री पुर्वाधार विकास

सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाण्डौलाई निर्देशन दिइएको ।

मिलाउन केन्द्रको मिति  २०७७/०९/२९ को निर्णयानुसार श्री 

निर्माण कार्यको गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान दिई निर्माण गराउने व्यवस्था 

रूपमा राख्ने  व्यवस्था मिलाउन तथा ढलान लगायतको विषयमा

आधारभुत विवरण सहितको सूचनापाटी निर्माण क्षेत्रमा अनिवार्य 

कवोल अंक, निर्माण व्यवसायी, सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति  लगायतका

अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन, आयोजना लागत अनुमान,

गोल्फु टार – टोखा जोड्ने सडकको भद्रकाली निर्माण व्यवसायी । कु नै पनि निर्माण कार्य गराउदा सोसँग सम्वन्धित डिजाईन / नक्सा 

पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

२०७८/०१/०७ को निर्णयानुसार श्री  अर्थ  मन्त्रालय र भौतिक 

गराउनुका साथै त्यस सम्वन्धी भए/गरे का अनुरोध, सहमति, निर्णय

आर्थिक कार्यविधी यातायात मन्त्रालय । मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय

विपरीत कार्यक्रम नै स्वीकृत नगरी बजेट थप 

मा

आगामी दिनमा आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा  अर्थ 

कञ्चनपुरलाई निर्देशन दिइएको ।

२०७७/१०/१२ को निर्णयानुसार श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय

योजना आयोगका वीच समन्वय गरी प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न 

०७६/७७

श्री भौतिक पुर्वाधार

कैलाली ।

नियमावली २०६४ को नियम २० को प्रावधान

आ.व.

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले

कालोपत्रे हुन नसकेको ।

सम्झौता सकिएको ८ महिना वितिसक्दा पनि 

कञ्चनपुरको पलुवा पुल वेलौरी सडक खण्ड  सन्तोषि/थेगिन जे.भी. समय सीमा भित्र काम सम्पन्न गर्न  गराउनु  केन्द्रको मिति 

उजुरीको विवरण
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क्र.स.ं
काफ्ले ।

ना.सु.अर्जुन प्रसाद काफ्लेको समायोजन स्थानीय

सक्ने  सम्भाव्य  गहिराई सहितको डिजाईन/ नक्सा  तयार गरी

सुवर्ण  शम्शेर मार्ग  अन्तर्गतको गोमा गणेश

क्षेत्रमा राख्ने  व्यवस्था मिलाउन श्री  सडक डिभिजन कार्यालय,
काठमाण्डौलाई निर्देशन दिइएको ।

Reataining Wall निर्माण कार्यमा गुणस्तर

कायम नगरे को, न्यूनस्तरको निर्माण सामाग्री 

चलखेल

गरी

गैरकानूनी

चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरे को ।

रावत ।

माधव कार्यालय, जुम्लालाई निर्देशन दिइएको ।

ढं गवाट कार्यालय जुम्लाको नआउने गरी सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न श्री यातायात व्यवस्था 

ट्रायल चेकमा उपस्थित नै नगराई सवारी इन्चार्ज 

रकमको

यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्लाबाट ठू लो जिल्ला 

गर्ने तयारी भएको ।
ट्राफिक  केन्द्रको मिति २०७८/१/२० को निर्णयानुसार सेवाग्राहीको गुनासो

मिति  लगायतका आधारभूत विवरण सहितको सूचनापाटी निर्माण

टुकु चे खोलामा Plum Concrete

अन्तर्गत

प्रयोग गरे को, ठू लो मात्रामा रकम हिनामिना

आयोजना लागत, कवोल अंक, निर्माण व्यावसायी, सम्पन्न गर्नु पर्ने

आयल स्टोरवाट आरम्भ भएको निर्माण कार्य 

निर्माण सेवा ।

केन्द्रको मिति  २०७७/०९/२९ को निर्णयले नदीले कटान गर्न 

कार्यालय चरिकोटलाई तुरुन्त रमाना दिन निर्देशन दिईएको ।

केन्द्रको मिति  २०७७/५/३ को निर्णयानुसार सडक डिभिजन

के न्द्रवाट भएको निर्णय

काठमाण्डौ महानगरपालिका वाड नं.२ साविक  मेर्सस चन्किफोला

समायोजन भएको तहमा हाजिर हुन नगएको ।

हुन जान पटक-पटक पत्राचार भएकोमा उक्त

मन्त्रालयवाट समायोजन भएको तहमा  हाजिर

भएकोमा सं घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

तह अन्तर्गत गोदावरी नगरपालिका, ललितपुरमा

ना.सु.अर्जुन प्रसाद

विपक्षी

सडक डिभिजन कार्यालय दोलखामा कार्यरत

उजुरीको विवरण
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क्र.स.ं

ँ ा प्रदे श
कर लिदाँ फरक-फरक समयको मापदण्ड अपनाएको दे खिद
सवारी तथा यातायात व्यवस्था  ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था 

राजश्व लिं दा अनियमितता गरे को ।

दुरूपयोग

गर्ने कर्मचारी

आवश्यक कारवाही गरी पाउँ ।

अधिकार

उजुरीको विवरण

के न्द्रबाट भएको निर्णय

रामचन्द्र कार्की

गराउन निर्देशन दिइएको।

व्यवस्थाहरू पारदर्शी तवरले पालना हुने गरी कार्य सञ्चालन गर्न/

खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को प्रावधान) दफा

नर्सरी सञ्चालन र क्यान्टिन सञ्चालन सम्वन्धमा सार्वजनिक 

पालना गर्ने गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकु द परिसरको हाता भित्र

थापा, टार्जन सुब्बा  र परिच्छेद ४ (निमित्त, कायम मुकायम र काज सम्वन्धी व्यवस्था 

परिषद्का कु ल बहादुर परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त  सम्वन्धी  नियमावली, २०६८ को

उपर राष्ट्रिय खेलकु द केन्द्रको मिति २०७७।१०।१८ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय खेलकु द

विपक्षी

यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

मन्त्रालय, वाग्मति प्रदे श हे टौडालाई निर्देशन दिइएको ।

वापतको कर लिने व्यवस्था मिलाउन श्री भौतिक पुर्वाधार विकास

बमोजिम सवै कार्यालयहरूमा एकरूपता हुने गरी दर्ता/नविकरण

भ¥याङका कर्मचारीले सवारी धनीसँग मिलेमतो सेवा कार्यालय सानो विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूवाट दर्ता / नविकरण वापतको

गरी एकै प्रकृतिको सवारी साधनको नियमित भर्याङ ।

के न्द्रवाट भएको निर्णय

व्यवस्था  केन्द्रको मिति २०७८/३/२४ को निर्णयानुसार उपत्यका भित्रका

विपक्षी

यातायात व्यवस्था   सेवा कार्यालय, सानो यातायात

उजुरीको विवरण
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क्र.स.ं

तयार गर्दा कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यता हे री कु नै निश्चित
ब्राण्ड/फर्म/कम्पनीको मात्र मिल्ने गरी नभई प्रयाप्त प्रतिस्पर्धा हुन
सक्ने  गरी तयारी गर्न पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई यस केन्द्रको

अनुमानको समान खरिद गर्दा  सार्वजनिक  इकाई

खरिद ऐन, नियम विपरित सामान खरिद

गरे कोले दोषी उपर छानविन र कार्वाही गरी

स्पेसिफिकेशन बमोजिमको शर्त र मालसमान स्वीकार गर्दाको शर्त 

केन्द्रको मिति २०७७/६/८ को निर्णयानुसार निर्देशन दिएको ।

र कर्मचारीहरूको काज  सरुवा गरी रकम

उठाएको ।

सं गठनको प्रभावकारीता हासिल हुने गरी सम्पादन गर्न/गराउन यस

काम कार्वाही गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरे को

काज सम्बन्धमा प्रचलित ऐन नियम व्यवस्थापकीय मूल्य मान्यता
एवं न्यायोचित तवरबाट कर्मचारीको गुनासो समेत सम्बोधन गरी

लक्ष्मण विभाग

गुरुंगले है कमवादी   तरिकाबाट विभागमा

र डि.आई.जी.

अधिकारी

ु ार निर्देशन दिईएको ।
यस केन्द्रको २०७७/९/१० को निर्णयानस

गरे को ।

गणेश

प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने गरी कार्य गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई

गुणस्तरको ल्यापटप  तथा डेस्कटप खरिद

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कार्वाही, कर्मचारीको सरुवा र

हेरी कु नै निश्चित ब्राण्ड/फर्म/कम्पनीले मात्र मिल्ने गरी नभई प्रयाप्त

प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड विपरीत न्यून

आइ.जि.पी. राष्ट्रिय अनुसन्धान

स्पेसिफिकेशन तयार गर्दा कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यता

हुसेनको मिलोमतोमा

निर्देशक  अक्बर

अनुसन्धान विभागका

ल्यापटप  आपूर्तिकर्ताबाट असुल उपर गर्न  र आगामी दिनमा

पौडेल र म्याक्स  इन्टरनेशनलका प्रबन्धक 

राष्ट्रिय

फरक पर्न  गएकोले यी दुई वीच भएको फरक  रकम कम्युटर/

प्राधिकरणका कम्प्युटर इन्जिनियर हरि प्रसाद

गरी प्राधिकरण

ल्यापटप  र

डेस्कटपमा मिलोमतो

कम्प्युटर र ल्यापटप खरिद सम्बन्धी  बोलपत्रमा तोकिएको

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले खरिद गरे को राष्ट्रिय पुनःनिर्माण

२०७७/९/१० को निर्णयानुसार निर्देशन दिईएको ।

फरक  रकम असुल उपर गर्न  र आगामी दिनमा स्पेसिफिकेशन

बोलपत्र अह्वानमा करिव २ करोड लागत आयोजना कार्यान्वयन

पाउँ ।

गर्दाको शर्त (मूल्याङ्कन) फरक पर्न गएकोले यी दुई बीचमा भएको

आयोजना इकाइबाट विभिन्न छपाई सम्बन्धी  प्राधिकरण केन्द्रिय

के न्द्रबाट भएको निर्णय
तोकिएको स्पेसिफिकेशसन बमोजिमको शर्त र मालसमान स्वीकार

विपक्षी

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रिय राष्ट्रिय पुनःनिर्माण

उजुरीको विवरण

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
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राजश्व आन्तरिक  राजश्व कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा प्रविधिको

सुझाव दिइएको ।

गर्नु परे को होला ? आफैसँग भएको पोर्टलबाट नहे री

काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको ।

कुर्सीमा नबस्ने, एउटै  कामका लागि पटक पटक  दुःख 

नखुल्ने अकु त सम्पति आर्जन गरे को ।

वा फेक खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने गरे को तथा श्रोत

३-५% सम्म पैसा उठाउने गरे को, आफन्तहरूको खाता

ल्यापटप आदि लिएर कर्जा लगानी गरे को, ठू ला ऋणीसँग

पैसा तथा विभिन्न बहुमूल्य  वस्तु, सुन, मोबाइल तथा

परिक्षण विभागमा कार्यरत सं जय कु मार श्रे ष्ठले ऋणीसँग

केन्द्रिय कार्यालय

निर्देशन दिइएको ।

सम्पादन गर्न यस केन्द्रको २०७८/३/७ को निर्णायानुसार

कार्वाही गर्न, यस्ता  प्रकारका गुनासो नआउने गरी कार्य 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रिय कार्यालय, आन्तरिक लेखा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक  ऋण लगानी गर्दा  बैंकिङ सुशासन कायम हुने गरी काम

मर्कामा परे को हुँदा यथाशीघ्र कारवाही गरी पाउँ ।

दिने, बारम्बार धाइरहनु पर्ने भएकोले हामी सेवाग्राही

नदिन त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बीमानस्थल भन्सार कार्यालय,

सेवाग्राही सेवा लिन जाँदा फाइल हे र्न  आनाकानि  गर्ने, कार्यालय

कार्यालय मूल्याङ्कन फाँटमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बीमानस्थल भन्सार प्रवाहमा सुधार ल्याउन कु नै पनि  प्रकारको गुनासो आउन

काठमाडौं जिल्ला त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बीमानस्थल भन्सार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय यस केन्द्रको

समेत माग गर्ने गरे को
सेवा

कार्यालय वातावरण कायम गर्ने सुधारहरू अवलम्बन गर्न 

भुक्तानी गरे को कागजातको प्रतिलिपि र हाम्रो फाइल माग

निर्णयानुसार

लगायतका सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था  एवं सेवाग्राहीमैत्री 

ईन्टरनेटको माध्यमबाट गर्ने भएपछि किन बेलाबेलामा

२०७७/१२/२६ को

व्यवस्था गरिएको नागरिक वडापत्र सेवा प्रवाहको समयावधि 

काम गर्न  4/5 दिन भन्दा  बढी लाग्ने, कर भुक्तानी  

भएभरको कागजात माग गरे र समयको बर्बादी र रकम

प्रवाहको अवधि न्यून गर्ने, सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा

विभिन्न कागजातको प्रतिलिपी तथा फाइल माग गरी  

तँछाडमछाड गर्दै लाइन लाग्नु पर्ने, लाइन लाग्दा पनि  कार्यालय, ललितपुर प्रयोग गरी लाइन लाग्नु पर्ने अवस्थाको निराकरण गरी सेवा

कर च ुक्ताको प्रमाणपत्र लिन करदाता सेवा कार्यालयहरूमा आन्तरिक 

अर्थ मन्त्रालय
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कृषि विकास बैंक

केन्द्रको २०७८/३/३ को निर्णायानुसार निर्देशन दिइएको ।

लगानी तथा खरिद प्रकृया लगायतका कार्यहरू गर्न  यस

बमोजिम स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शी ढं गले बैंकको कर्जा 

२०६३ तथा नियमावली २०६४ तथा अन्य  बैंकिङ कानून

ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७, सार्वजनिक खरिद ऐन,

सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व 

ऋण लगानी गर्दा आगामी दिनमा गुनासा नआउने गरी बैंकिङ

दिइएको ।

दिएका छै नन् । नेपालभरी केही मात्रामा रहेका एजेन्टहरू

नदिएको पुरा एजेन्टहरूले चलखेल गरिरहेको ।

पुराना एजेन्टको कारण नयाँ एजेन्ट अनुमती पत्र वितरण गर्न

र अर्थ  मन्त्रालयमा जो मन्त्री आएपनि  ठु लो नजराना र

भन्सार कार्यालयहरू हन
ु । भन्सार विभागमा जो महानिर्देशक 

भ्रष्टचारको मुख्य जरा हो । भ्रष्टचारका मूल ठाउँ भनेकै

२०७८।३।२३ को निर्णयानुसार भन्सार विभागलाई निर्देशन

व्यवस्था भए पनि नयाँ एजेन्टको अनुमती पत्र वितरण गर्न 

असामान्य परिस्थितिका कारण
पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सं चालन गर्न केन्द्रको

सृजित

लगभग २० वर्षसम्म भन्सार एजेन्ट  ऐन २०६४ मा

कोभिड-१९बाट

केन्द्रको २०७८/३/२३ को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको ।

नआउने गरी उचित व्यवस्था  गर्न  राष्ट्रिय बीमा समितिलाई

स्थगित गरिएको परिक्षा स्थिति  सामान्य भएपछि  यथाशिघ्र

भन्सार विभाग

कुपण्डोल

मिलोमतोमा २०५७ साल यता आफूहरू एजेन्ट भएदे खि

पुराना भन्सार एजेन्टहरू र भन्सार विभागका महानिर्देशकको

गरे को हुँदा दोषी उपर कार्वाही गरी पाउँ ।

भेटिदै न जसले गर्दा एउटै  कामका लागि कैयौ दिन लाग्ने 

राष्ट्रिय बीमा समितिमा कार्यालय समयमा कोही कर्मचारी राष्ट्रिय बीमा समिति, कार्यालयमा चाहिने न्यूनतम् कर्मचारी राखी सेवाग्राहीको गुनासो

कृषि विकास बैंकका तत्कालीन सिईओ लिला प्रकाश
सिटौला, तत्कालीन उपमहाप्रबन्धक  अनिल कु मार
उपाध्याय, तत्कालीन कानून विभागका प्रमुख  निर्मल
प्रसाद उपाध्याय र तत्कालीन बैंक  अध्यक्ष प्रमोद कु मार
कार्कीको मिलोमतोमा शाखा कार्यालय, धुलावारी अन्तर्गत
सकार धितोलाई लिलामी गर्ने सिलसिलामा करिब १ अरब
५० करोड पर्ने जग्गालाई मिलिभगत गरी ५७ करोडमा
लिलामी गरी बैंकलाई ठू लो नोक्सानी पुरय् ाएको ।नयाँ
गाडी खरिद र एटिएम मेसिन खरिदमा पनि घोटाला भएको
तथा कमसल धितोलाई ओभर भ्यालुएसन गरी विना
परियोजनामा ठू लो कर्जा लगानी गरी आफूलाई फाईदा र
बैंकलाई नोक्सान हुने गरी कर्जा लगानी गरे को ।
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क्र.स.ं

विपक्षी

के न्द्रबाट भएको निर्णय

अस्पताल

कर्मचारीलाई तलब भत्ता  निकासा भएको

बेतलबी अध्ययन बिदा दिइएको  भन्ने समेत।

कर्मचारीलाई गलत तरिकाले अध्ययन तथा

अनुपस्थित रहे को, आर्थिक प्रभावमा परी केही

पनि बिदा स्वीकृत नगराई लामो समयसम्म 

कर्मचारीहरूले अध्ययनको सिलसिलामा कु नै

आयुर्वेद  विभाग अन्तर्गत विभिन्न  पदमा कार्यरत

पदाधिकारीले कार्यक्षेत्र भन्दा  बाहिर भ्रमण गर्दा  भ्रमणको स्पष्ट 

केन्द्रको मिति  2078/03/10 को निर्णयानुसार "जिम्मेवार

मन्त्रालय, प्रदे श नं. २, जनकपुरधामलाई निर्देशन दिइएको।

कर्मचारीको पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन"  सामाजिक विकास

यसरी सिर्जना भएका दरबन्दीमा कानुनले तोकेको प्रकृया पुरा गरी

गर्नु पूर्व प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरि दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा

केन्द्रको मिति 2078/03/10 को निर्णयानुसार "कर्मचारी भर्ना 

सेवा विभाग, टे कु , काठमाडौँलाई निर्देशन दिइएको।

2063 तथा नियमावली, 2064 को पूर्ण पालना गर्न" स्वास्थ्य 

निर्माण कार्य  वा अन्य  सेवा खरिद गर्दा  सार्वजनिक खरिद ऐन,

दिनमा प्रचलित स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना गरी
बिदा स्वीकृत सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात अद्यावधिक 

विभाग अन्तर्गतका
विभिन्न निकायहरू

गराउन" स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या मन्त्रालयलाई  निर्देशन दिइएको।

गरी राख्न साथै आफ्ना कर्मचारीको हाजिरी समेत व्यवस्थित गर्न 

केन्द्रको मिति  2078/01/02 को निर्णयानुसार "आगामी

आयुर्वेद विभाग र

विज्ञान प्रतिष्ठानलाई  निर्देशन दिइएको ।

प्रतिष्ठानका उपकु लपति  उद्देश्य सहित भ्रमण गर्न र कार्य सम्पन्न भए पश्चात अनिवार्य रूपमा
डा. राजकु मार रौनियार प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन" बी.पी. कोईराला स्वास्थ्य 

स्वास्थ्य विज्ञान

खर्च तथा तीनतारे होटलमा बस्ने खाने गरे र

प्रतिष्ठानको रकम दुरूपयोग गरे को ।

बी.पी. कोईराला

आफैँले आफ्नो काज स्वीकृत गर्दै हवाईजहाज 

भन्ने।

जनकपुर अञ्चल

व्यवस्थापन महाशाखा

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा म्याद सकिएको

10 करोड अनियमितता भएको।

अस्पताल तथा स्वास्थ्य सँस्था मर्मतका नाममा

केन्द्रको मिति  2077/04/02 को निर्णयानुसार "मालसामान,

प्रशासन कार्यालय, मोरङलाई निर्देशन दिइएको ।

गरे को भन्ने समेत।

काठमाडौं   जिल्ला  बाहे कका 72   जिल्ला  स्वास्थ्य सेवा विभाग,

आएको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाई आवश्यक कारवाही गर्न जिल्ला 

भनिएको प्लानेट झुल व्यापारीहरूले बिक्रि

स्वास्थ्य  मन्त्रालयले निःशुल्क वितरण गर्ने मोरङ बेलबारी न.पा. ४ मिति  2077/10/28 को निर्णयानुसार केन्द्रको जानकारीमा

उजुरीको विवरण

स्वास्थ्य तथा जनसख
ं ्या मन्त्रालय
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जनकपुर अञ्चल

केन्द्रको मिति  2078/03/10 को

निर्णयानुसार

मासिक 

नियुक्त

गर्दा बिना
कार्यालय

केन्द्रिय कारागार

केन्द्रिय कारागार अस्पताललाई निर्देशन दिइएको।

कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रचलित नियमानुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न 

केन्द्रको मिति  2077/03/31 को निर्णयानुसार करारमा

2, जनकपुरधामलाई  निर्देशन दिइएको ।

नदिने व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदे श नं.

छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न तथा यस्तो अवस्था दोहोरिन

1.

सं घमा समायोजन भई वीर अस्पतालमा कार्यरत खुमराज 
शर्मा (ल्या.टे .छै टौँ तह)ले कार्यालय प्रमुख एवं विभागीय
प्रमुखलाई आर्थिक  प्रलोभनमा पारी वीर अस्पतालको
रात्रिकालीन ड्युटि  गरि  अध्ययनको लागि  सहमति  /
स्वीकृती एवं अध्ययन असाधारण बिदा नलिई सेवामा
प्रभाव पर्ने गरि नोबल मेडिकल कलेज काठमाडौँमा BMLT
अध्ययन रहे को सम्बन्धमा।

कार्यालय प्रमुखलाई प्रलोभनमा पारी स्वास्थ्य  स्वास्थ्य  तथा जनसँख्या  केन्द्रको मिति  2077/05/03 को निर्णयानुसार कान्ति  बाल
अस्पताल, वीर अस्पतालालाई छानविन गरी आवश्यक कारवाहिको
सेवा ऐन/नियम विपरीतका कार्य गरे को।
मन्त्रालय ।
लागि दे हायको निर्देशन दिइएको ।

गरे को।

प्रतिस्पर्धा आफ्ना नातागोताका मान्छे नियुक्त

करारमा कर्मचारीहरू

भन्ने बारे ।

कु मार शाहलाई नियम विपरीत बढु वा गरे को डा. गौराङ्ग मिक्षा समेत व्यवस्था  प्रचलित कानुन बमोजिम नभएको हुँदा यस विषयमा

तर्फका मासिक ज्यालादारी कर्मचारी  मनोज  अस्पतालका पूर्व मे.सु. ज्यालादारीमा कामकाज  गर्न  लगाईएका कर्मचारीको बढु वा हुने

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा विकास समिति 
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आर्जन गरे को।

गरि सोको जानकारी पठाउन लेखि पठाईएको ।

सिग्देलले परीक्षामा पक्षपात गरि  अवैध धन त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल विद्यालय, शिक्षण अस्पताल, डिनको कार्यालयमा आवश्यक छानविन

त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालका डा. महे श राज   डा. महे श राज सिग्देल केन्द्रको मिति  2077/08/16 को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्व

समायोजन भएको प्रदे श 1  को स्थानीय तहमा हाजिर
हुन नगई आर्थिक चलखेल गरि पद नै नमिल्ने तल्लो पद
दरबन्दी नै नभएको  वरिष्ठ ल्याव असिसटे न्ट नै नभएको
वरिष्ठ ल्याव असिसटे न्ट  बनाई बदनियतपूर्ण  तरिकाले
कान्ति बाल अस्पतालमा नै पदस्थापन गरि बसेको र कु नै
विभागीय सहमति/स्वीकृत बिना अस्पतालको काममा  
प्रभाव पर्ने गरि  निजी कलेजमा अध्यापन गर्ने गरे काले
छानविन गरि कारवाही गर्ने सम्बन्धमा।

स्थानीय निकायमा समायोजन भई कान्ति बाल अस्पतालमा
कार्यरत प्रमोद कु मार मेहता (ल्या.टे . पाँचौँ तह) ले आफु 

3.

सेवा ऐन र नियमावलीको विपरीत कार्यरत रहे को तथा
निजले गैरकानुनी रूपमा दोहोरो सुविधा लिएको साथै
निजले विभागिय स्वीकृती नलिई स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा
नियमावली विपरित त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालबाट BMLT/
MLT अध्ययन गरे कोले निजको शैक्षिक  प्रमाणपत्र समेत
छानविन गरी कारवाही गर्ने सम्बन्धमा।                

सं घमा समायोजन भई कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत
अमित कार्की (ल्या.टे .पाँचौ तह) ले कार्यालय प्रमुखलाई
प्रलोभनमा विभागिय स्वीकृती बिना कान्ति बाल अस्पतालमा
रात्रिकालिन ड्युटि गरि त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको ब्लड
व्यांकमा पनि  मेडिकल टे क्नोलोजिष्ट पदमा स्वास्थ्य 

2.
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स्वास्थ्य विज्ञान

गरे को।

सञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्थापन जस्ता विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन,

केन्द्रको मिति  2077/09/29 को निर्णयानुसार चमेना गृह

प्रतिष्ठानबाटै  भइरहे कोले कानुनी प्रक्रिया पुरय् ाएर अत्यावश्यक भए

खनाल ।

प्रयोग गरे को।

प्रदे श

मन्त्रालय, लुम्बिनी

काठमाडौ

सचिवले निजी कामका लागि  सरकारी गाडी

बमोजिम

सामाजिक विकास

उल्लेख भए

हृदय केन्द्र, बाँसबारी,

लुम्बिनी प्रदे श सामाजिक विकास मन्त्रालयका

नभएको।

शर्त  नियमावलीमा

त्रुटिपूर्ण  रहे को तथा केन्द्रको कर्मचारी सेवा

निर्देशन दिइएको।

व्यवस्था  गर्न" सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदे शलाई

गुनासो नआउने गरी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने गराउने

केन्द्रको मिति  2077/11/26 को निर्णयानुसार "अबदे खि

निर्देशन दिइएको ।

व्यवस्था मिलाउन" शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई

समय भित्रै कार्य  सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन गर्ने

आ.व.को सुरुमै भर्ने कार्य  सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तोकिएको

केन्द्रको पदपूर्ति  सम्बन्धी कार्य  व्यापक  शहिद गंगालाल राष्ट्रिय केन्द्रको मिति 2077/10/09 को निर्णयानुसार "कर्मचारीहरूले

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई  निर्देशन दिइएको।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी ढं गले सं चालन गर्न  वी.पी. कोईराला

मात्र बाहिरबाट खरिद गर्ने, अस्पताल जस्तो सं वेदनशील स्थानमा

मात्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने र अक्सिजन प्लाण्टको सञ्चालन

प्रा.डा. गुरूप्रसाद

प्रतिष्ठानका उपकु लपति  2063 तथा नियमावली, 2064 बमोजिमको प्रक्रिया पुरय् ाएर

वी.पी. कोईराला

आफ्नो  अधिकारको गलत तरिकाले प्रयोग

सम्बन्धमा "प्रदान गरिने सेवा प्रभावकारी बनाउन" औषधि व्यवस्था 

सेवाग्रहीको लागि झ्याल नखुलेको।
विभागलाई  निर्देशन दिईएको।

केन्द्रको मिति  2077/09/26 को निर्णयानुसार उजुरीको

4 घण्टाको जागिर भएतापनि 11  बज्दासम्म  औषधि व्यवस्था विभाग
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मरासिनि

कामका लागि अमेरिका बसेको र सो अवधिको

गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
"मिति 

स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

सेवा नियमावली, 2055 बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न"

नआएको हुँदा स्वास्थ्य  सेवा ऐन, 2053 र नेपाल स्वास्थ्य 

गरे को चिकित्सकको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुन

घर बिदा लिएको तथा बिरामी बिदा स्वीकृतीको लागि पेश

2076/05/06   दे खि 2076/06/01 सम्म  पेश्कि 

निर्णयानुसार

तथ्यपरक तथा नियमित गरी मापदण्डको आधारमा तय

कार्यालयको सवारी साधनको प्रयोगको विवरण

गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

खर्च प्रणाली पारदर्शि बनाउन र वित्तीय सुशासन कायम

तथा दरबन्दी स्वीकृत गराई मात्र गर्ने व्यवस्था गर्ने।

करारमा भर्ना गर्दा मन्त्रालयको सहमति/स्वीकृति लिई

केन्द्रको मिति  2078/03/23 को

4.

3.

2.

थप व्यवस्थित बनाउने।

काठमाडौ

कर्मचारी भर्ना गर्दा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा

नगरी पहुँचको आधारमा भर्ना गरे को।

हृदय केन्द्र, बाँसबारी

बिदा 98 दिन कार्यान्वयन नगरे को, करारमा

काठमाडौलाई निर्देशन दिइएको।

गर्न/गराउन" शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, बाँसबारी

सम्बन्धमा "अब उप्रान्त  गुनासो नआउने गरि कार्य  सम्पादन

शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा प्रसुति  शहिद गंगालाल राष्ट्रिय केन्द्रको मिति  2078/10/20 को निर्णयानुसार उजुरीको

बिदा तथा काज स्वीकृत नगराएको।

डा. सुशिल कु मार

परिषद्

1.

स्वास्थ्य अनुसन्धान

कार्यालयको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शि तथा

अनुसन्धान परिषद्लाई दे हायका  निर्देशन दिइएकोः  

प्रदिप ज्ञवाली नेपाल

जिल्ला अस्पताल स्याङजाका डाक्टरले निजि

र मौखिक अनियमितता गरे को।

कार्यकारी निर्देशकले विभिन्न प्रकारका लिखित कार्यकारी निर्देशक डा. केन्द्रको मिति 2078/03/24 को निर्णयानुसार नेपाल स्वास्थ्य 
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औषधि किन्न जाँदा नपाईएको र वैद्यखाना भित्र

18

सिं हदरबार बैद्यखाना

व्यवस्था मिलाउन" शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, बाँसबारी

काठमाडौ

दिइएको।

जनसं ख्या  मन्त्रालयमा आवश्यक कारवाहीको लागि  निर्देशन

केन्द्रको मिति 2078/03/23 को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा

काठमाडौलाई निर्देशन दिइएको ।

सम्बन्धमा "प्रचलित कानुन अनुसार नै हुने गरि पदपूर्तिको

हृदय केन्द्र, बाँसबारी

शहिद गंगालाल राष्ट्रिय केन्द्रको मिति  2078/01/20 को निर्णयानुसार उजुरीको

विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई  निर्देशन दिइएको ।

गैरकानुनी तरिकाले पुनः नियुक्ति लिएको।

दिएर पदाधिकारी र प्रशासनको मिलेमतोमा

अयोग्य  ठहरय् ाइएतापनि  आर्थिक  प्रलोभन

असुलेको   तथा सरकारी जागिरको लागि 

निर्देशकलाई निर्देशन दिइएको।

अस्पतालका कर्मचारीलाई धम्कि दिएर पैसा अ.हे .व. दिपक मुडभरी कारवाहि गर्न" चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका

औषधि बाहिर ब्याल्कमा ठू लो मुल्यमा बेचेको, प्रतिष्ठान वीर अस्पताल उल्लेखित विषयमा "भरपर्दो निगरानीको व्यवस्था मिलाई आवश्यक 

Covid vaccine चोरी गरे को, Remdecevir चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय केन्द्रको मिति  2077/03/29 को निर्णयानुसार उजुरीमा

र बढु वाको कार्य अगाडी बढाएको ।

निगरानीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत नियुक्ति 

बढु वा लोकसेवा आयोगको प्रत्यक्ष सं लग्नता र प्रतिष्ठान वीर अस्पताल सम्बन्धमा "प्रचलित नियमानुसार गर्न  तथा गराउन" चिकित्सा 

सरकारी  कर्मचारी र शिक्षकहरूको नियुक्ति र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय केन्द्रको मिति  2078/03/29   को निर्णयानुसार उजुरीको

निजी कम्पनिको औषधि निर्माण भैरहे को।

गैर कानुनी कार्य र पदीय दुरूपयोग

17
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क्र.स.ं

विपक्षी

के न्द्रबाट भएको निर्णय

उद्योग लिमिटे ड

मिति  २०७५/१२/०३ को सिलबन्दी 

गराउने, कृषकको नजिकमा खरिद विन्दु तोकी सोझै किसानबाट खरिद
गर्ने व्यवस्था मिलाई विचौलिया निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिइएको ।

लिएको ।

एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य नेपाल सरकारबाट निर्णय गराई सार्वजनिक गर्ने

लिमिटे ड, जनकपुरलाई धान पाक्ने सिजन सुरु हुन ु अगावै धानको लागत

मिति २०७७/१०/२१ को निर्णयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी

खरिद गरे को, किसानसँग तौलाई खर्च 

लिमिटे ड जनकपुर

खाद्य व्यवस्था तथा

किसानसँग कम व्यापारीसँग धेरै धान

व्यापार कम्पनी

व्यापार कम्पनी

व्यवस्था  तथा

लिमिटे ड, जनकपुरले प्रचार प्रसार विना

खाद्य

खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्न सुझाव दिइएको ।    

आम्दानीमा अर्थपूर्ण योगदान गर्ने गरी आवश्यक सुधार गर्न, सार्वजनिक 

अभिवृद्धिको लागि आवश्यक सुधार गर्ने, उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सं चालन

गर्न लगाई आर्थिक हिनामिना गरे को ।

महाप्रबन्धक

प्राविधिक कर्मचारीहरू मार्फ त पालै  पालो

उद्योगमा सक्षम जनशक्ति प्राप्ति, जनशक्तिको वृत्ति विकास र प्रतिस्पर्धा 
गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने र गुणस्तरीय उत्पादन मार्फ त नेपाल सरकारको

उद्योगका

१० औ ं तहका र का.मु. नायव महाप्रबन्धक 

मिति २०७७/०४/०५ को निर्णयले हे टौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटे डलाई

दिइएको ।

कु रालाई विशेष ध्यान दिन उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटे डलाई निर्देशन

गर्ने बोलपत्रदाताहरूको योग्यताका आधारहरू तयार गर्दा प्रतिस्पर्धा हुने

मिति २०७७/०९/२९ को निर्णयले सिलबन्दी बोलपत्र कोटे शन पेश

नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको ।

गोदामको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, नियमन गर्ने निकायबाट

पछाडि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुरय् ाउने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,

सिं हदरवारलाई मागको विश्लेषण गरे र मात्र खरिद योजना वनाउने, खरिद

कम्पनी लिमिटे ड भद्रकाली काठमाण्डौ र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,

रु. 1 लाख भन्दा माथिका फाइल स्वीकृति 

हे टौंडा सिमेन्ट 

हे टौंडा सिमेन्ट उद्योगका प्राविधिक क्षेत्रका

बोलपत्र/कोटे शन सम्बन्धमा ।

उदयपुर सिमेन्ट 

र विर्तामोड  

उदयपुर सिमेन्ट  उद्योग लिमिटे डको

कारोवार गरी आर्थिक घोटला गरे को ।

धान खरिदमा किसानको नाममा व्यापारीसँग

नेपाल खाद्य सं स्थान लाहान र विर्तामोडले खाद्य सं स्थान लाहान मिति  २०७७/०४/०२ को निर्णयानुसार खाद्य व्यवस्था  तथा व्यापार

उजुरीको विवरण

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत
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विभाग, बबरमहललाई निश्चित उद्देश्य भए मात्र कर्मचारीहरूलाई काजमा

मिति  २०७८/०१/२० को निर्णयानुसार उजुरीको सम्बन्धमा उद्योग

दिइएको ।

सामग्री केन्द्र

गर्न निर्देशन दिइएको ।

कर्पोरे शन र कृषि  वाणिज्य  तथा आपूर्ति  मन्त्रालयलाई छानविन गरी आवश्यक कारवाही

साल्ट ट्रेडिङ

उपेन्द्र राय

उपमहानिर्देशक श्री  रूपमा पेश गरे पछि  मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि  बढाउन   निर्देशन

कार्यालय पर्सालाई जानकारी  दिइएको ।

विषयका सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिन लेखी पठाइएको र जिल्ला प्रशासन

शहिद स्मृति पार्क थानकोटमा अनियमितता

१

भएको

लिमिटे ड

सिमेन्टलाई निर्देशन दिइएको ।

बमोजिमको शर्त  बमोजिम मात्र मालसामान स्वीकार गर्न  हे टौंडा

के न्द्रबाट भएको निर्णय

प्रतिष्ठान

कारवाही गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

पालना नभएको दे खिएकोले यस विषयमा थप छानविन गरी आवश्यक 

काठमाण्डौमा छानविन गरी प्राप्त प्रतिवेदनबाट प्रचलित कानुनको पूर्ण 

शहिद स्मृति प्रकृति  मिति  २०७८/१/२ को निर्णयले शहीद प्रकृति  प्रतिष्ठान थानकोट,

विपक्षी

ससं ्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय वा अन्तर्गत

उजुरीको विवरण

खरिदमा भएको अनियमितता

हे टौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटे ड मा कोइला हे टौंडा सिमेन्ट उद्योग मिति  २०७८/०३/१४ को निर्णयानुसार बोलपत्रमा उल्लेख भए

कार्यालय विरगंज

कार्यालय विरगंजमा घुस/रिसवत लेनदे न । गुणस्तर प्रमाणिकरण प्रमाणिकरण कार्यालय विरगंजमा कार्यालय प्रमुखलाई  उजुरीमा उल्लेखित

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण खाद्य आयात निर्यात मिति  २०७८/३/१३ को निर्णयानुसार खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर

भएको

मल खरिद गर्दा  झन्झट र अनियमितता

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरे शन र कृषि सामग्रीबाट

बजेटको दुरूपयोग गरे को ।  

क्र.स.ं

8

7

6

गुण नियन्त्रण

बबरमहलका उपमहानिर्देशक  श्री  उपेन्द्र

मिति २०७८/०१/०२ को निर्णयले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण

के न्द्रबाट भएको निर्णय

रायले सरकारी सवारी साधन तथा स्रोत र विभाग, बबरमहलका खटाउने र काज समाप्त भए पछि दै निक तथा भ्रमण प्रतिवेदन अनिवार्य 

खाद्य प्रविधि तथा

खाद्य प्रविधि  तथा गुण नियन्त्रण विभाग,

5

विपक्षी

उजुरीको विवरण

क्र.स.ं
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क्र.स.ं

यात्रु सेवा विभाग

Director त्रि.अ.वि.   मिलाउन नेपाल वायुसेवा निगम केन्द्रिय कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको ।

गराउने गरे को

मिति २०७७/०९/२६ को निर्णयले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने व्यवस्था 

अनिल घिमिरे Dy

लागि लेखि पठाइएको ।

प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय, बबरमहललाई आवश्यक  अनुगमनका

मिति  २०७७/०९/२६ को निर्णयानुसार नेपाल नागरिक  उड्डयन

प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा पठाइएको ।

को निर्णयानुसार छानविन प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको हुँदा मिति 2078/03/08

नविकरण तथा कारवाही गर्ने जिम्मेवारी सं स्था दर्ता ऐन, 2034 अनुसार

केन्द्रबाट छानविन भई प्राप्त प्रतिवेदन बमोजिम गैरसरकारी सं स्थाको दर्ता,

आधारमा छनौट गर्न भनी लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिइएको ।   

पदको दुरूपयोग गरी गैरकानूनी काम गर्ने

टिकटमा बढि रकम लिएको भन्ने बारे ।

रमेश अधिकारी

पदाधिकारीहरू

गर्ने सं लग्न  सरकारी कर्मचारी र सं स्थाका

पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गरी पाउँ ।

TAAN का

डिजाइन, लागत प्रभावकारिता, आयोजना सम्पन्न हुने अवधि, आयोजनाको

विकास कोष ।

सं भाव्य  प्रतिफल, सामुदायिक  सहभागिता लगायत प्रचलित मापदण्डका

बमोजिम कु नै पनि आयोजना छनौट गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ

सचिव, लुम्बिनी

गैरकानूनी तवरबाट सरकारी कागजात खडा

सम्बन्धी छानविन गरी कारवाही गर्ने बारे ।

लुम्बिनी विकास कोषमा भएको अनियमितता सरोज भट्टराई, सदस्य  मिति  २०७८/०१/२४ को निर्णयले छानविन गरी प्राप्त प्रतिवेदन

निर्देशन दिइएको ।

गर्न गराउनका लागि सं घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई

प्रविधि प्रयोग गरी सं रक्षण गर्न तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सं रक्षण

नगराउने स्थानीय तहहरूमा ऐतिहासिक  दस्तावेजहरूलाई वैज्ञानिक 

गोरक्ष योगी

दस्तावेजहरूको सं रक्षण सम्बन्धमा ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय
मिति  २०७७/१०/१९ को निर्णयानुसार अन्य विवरण उपलब्ध 

विपक्षी

राष्ट्रिय सांस्कृतिक तथा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक  योगी अमरनाथ शिव

उजुरीको विवरण
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8

BOQ मा गाडिको प्रोभिजन राखी व्यक्तिगत

7

विकास कोषलाई निर्देशन दिइएको ।

लुम्बिनी विकास कोष मिति २०७८।०१।२० को निर्णयले कानून अनुसार गर्न भनि लुम्बिनी

निर्देशन दिइएको ।

दिनमा भत्काई सम्पदाको विनाश गरे को ।

गैर कानूनी तवरबाट रुख कटान गरे को

वस्तुको सं रक्षणमा यथेष्ट व्यवस्था गर्नु भनी पुरातत्व विभाग काठमाण्डौलाई

रूपमा मिति  २०७७/१०/०८ गते एकै

प्रचलित कानूनको पूर्णपालना गर्नु भनी निर्देशन दिइएको ।
मिति २०७७।१०।०८ को निर्णयले पुरातत्व विभागबाट पुरातात्विक 

समेत

कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अनियमितता गरे को ।

मिति २०७८/०१/०२ को निर्णयले सांस्कृतिक सं स्थान काठमाण्डौलाई

पर्यटन विभागलाई निर्देशन दिइएको ।  

जिर्णोद्धारका बाहनामा एक्कासी आक्रमक  योङ्वा निर्माण सेवा

प्रभावकरदे व शर्मा 

सांस्कृतिक  सं स्थानका प्रबन्धकले करारमा

प्रमाणपत्र दिने कार्यमा सं लग्न कर्मचारी/व्यक्ति माथि कानून बमोजिम

गरी प्रमाणपत्र खारे ज गरी पाउँ ।

कारवाही गर्न भनी सं स्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र

प्रमाणपत्र कानून बमोजिम रद्ध गर्ने र हिमाल आरोहण नगरे को व्यक्तिलाई

गाराई सं लग्न कर्मचारीहरूलाई कारवाही

मिति  २०७८/०३/२४ को निर्णयले मनास्लु हिमाल आरोहण नै
नगरे को व्यक्तिलाई मनास्लु हिमाल आरोहण गरे को भनेर दिइएको

पर्यटन विभाग

कार्यालय काठमाण्डौलाई निर्देशन दिइएको ।

कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु भनी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बीमानस्थल भन्सार

मिति २०७७/१०/२७ को निर्णयानुसार सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने गरी

प्रमाणपत्र जारी गरे को हुँदा राजश्व दाखिला

राजश्व छली गरी हिमाल आरोहण गराई

कार्यालय

बीमानस्थल भन्सार

कार्यालय काठमाण्डौमा कर्मचारी

उड्डयन प्राधिकरण ।

त्रि.अ.वि., नागरिक 
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय

नभेटिएकोले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ।

नगराउन त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बीमानस्थल, नागरिक  उड्डयन कार्यालय

मिति २०७७/१०/०८ को निर्णयानुसार सवारी साधन दुरूपयोग नगर्न,

के न्द्रबाट भएको निर्णय

तथा साइट इन्चार्ज  गौचरनलाई निर्देशन दिइएको ।

महाशाखा प्रमुख 

सिभिल इन्जिनियरिङ

विपक्षी

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बीमानस्थल, भन्सार

कार्यमा प्रयोग गरिरहे को ।

उजुरीको विवरण

क्र.स.ं
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१4

पर्यटन विभागको

विपक्षी
मिति २०७८।०१।२० को निर्णयानुसार उजुरीको सम्बन्धमा आवश्यक 

के न्द्रबाट भएको निर्णय

कमलेश प्रसाद बर्मा  मिति  २०७८।०२।११ को निर्णयले पर्याप्त निगरानीको व्यवस्था 

निर्देशन दिइएको ।

महाकाली

दे वी

मन्दिर

महाकाली मन्दिर

कार्यक्रम छनौट एवं स्वीकृतीको आधारमा प्राथमिकता दिई विनियोजित

कोषलाई निर्देशन दिइएको ।  

उपयुक्त प्रभावकारी सं यन्त्रको व्यवस्था  हुन भनि  लुम्बिनी विकास

दिने सम्बन्धमा ।

कर्मचारीलाई कानूनी कारवाही गरी न्याय दिलाई

र कर्मचारी

तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरलाई निर्देशन दिइएको ।

बमोजिम हदबन्दी सम्बन्धी निर्णय यथाशीघ्र टु ङ्गयाउन भूमि सुधार

अनुचित कार्य  गर्ने ल.पु. मालपोतका राष्ट्रसेवक  ल.पु. मालपोत कार्यालय मिति  २०७७/०९/१९ गतेको निर्णयानुसार प्रचलित कानून

विपक्षी

के न्द्रबाट भएको निर्णय

प्रभावकारी सं यन्त्रको व्यवस्था  हुन भनि  लुम्बिनी विकास कोषलाई

नविन कर्ण समेत

निर्देशन दिइएको ।  

अवलम्बन गरी धार्मिक/साँस्कृतिक स्थलको गरिमा कायम राख्न उपयुक्त

मिति  २०७८।०३।१३ को निर्णयले पर्याप्त निगरानीको व्यवस्था 

विकास मन्त्रालय बाग्मती प्रदे श हे टौंडालाई निर्देशन दिइएको ।

कोषका कर्मचारी

लुम्बिनी विकास

सदस्यहरू

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भ्रष्टाचारीलाई

उजुरीको विवरण

कारवाही गर्ने बारे ।

लुम्बिनी विकास कोषको

जालपादे वी मन्दिर निर्माण गर्न लागेको

पुन:निर्माणको बजेट शीर्षक परिवर्तन गरी   पुनःनिर्माण समितिका भएकै स्थानमा बजेट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था  लागू गर्न  सामाजिक 

नुवाकोटको

विकास कोष

अनियमितता तथा गैह्रकानूनी रुख कटान ।   हारुन खाना लुम्बिनी अवलम्बन   गरी धार्मिक/सांस्कृतिक  स्थलको गरिमा कायम राख्न 

लुम्बिनी विकास कोषमा भइरहे को भ्रष्टाचार,

निर्देशकलाई कारवाही गरी पाउँ ।

भएको भन्दै  उजुरीकर्तालाई धम्की दिने निर्देशक मिरा आचार्य कारवाही गर्नु भनी सं स्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई

नाममा खानपिन कार्यदल

१3

छानविनको

उजुरीको विवरण

क्र.स.ं
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यथाशिघ्र

व्यवस्था  गरी कार्यालयबाट दिईने

मिति २०७८/०३/१० गतेको निर्णयानुसार "गुठीको नाममा

दिइएको।  

पनि  प्रकारको गुनासो नआउने व्यवस्था मिलाउन   निर्देशन

कार्यालयबाट प्रभावकारी सेवा उपलब्ध  गराई आइन्दा कु नै

निर्देशन दिइएको र मालपोत कार्यालय रूपन्देही, भैरहवालाई

सेवालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्ने भनि 

कर्मचारीको

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दरबन्दी अनुसारको

मिति  २०७७/०८/२१ गतेको निर्णयानुसार भूमि  व्यवस्था 

के न्द्रबाट भएको निर्णय

मिति  २०७७/०९/०८ को निर्णयानुसार "सेवा प्रवाहमा

ललितपुरलाई निर्देशन दिइएको ।

काम विना झण्झट च ुस्त  तरिकाले गर्न" मालपोत कार्यालय,

मिति  २०७७/०७/२५ गतेको निर्णयानुसार "सेवाग्राहीको

तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको।

फाँटमा कार्यरत कर्मचारी

निर्देशन दिइएको ।

राजेन्द्र ल.पु. मालपोत कार्यालय मिति २०७७/0९/०५ गतेको निर्णयानुसार "सेवा प्रवाह च ुस्त 

भण्डारी

साथै बर्खास्त गरी पाउँ ।   

असुल्ने, भ्रष्ट कर्मचारीलाई कानूनी कार्यवाहीका

सेवाग्राहीलाई है रानी, सेवा दिए बापत रकम

अमात्य

ललितपुरलाई निर्देशन दिइएको ।

बहादुर अमात्यले सरकारी काममा ढिलासुस्ती, का कर्मचारी राजेन्द्र ब. दुरुस्त  गर्नु  हुन" भनी भुमि  सुधार तथा मालपोत कार्यालय.,

तामेली

मादक पदार्थ खाएर दुर्व्यवहार गर्ने गरे को।

कार्यरत क.अ. नेल्सन भण्डारीले कार्यालय समयमा कार्यालय क.अ. नेल्सन सुशासन कायम गराउन" मालपोत कार्यालय, चनौलीलाई

चितवन जिल्ला, चनौली मालपोत कार्यालयमा

चनौली मालपोत

ललितपुर

कित्ताकाट गर्दा  दु:ख दिइरहे कोले आवश्यक 

कारवाही गरी पाउँ भन्ने बारे ।

मालपोत कार्यालय,

महोत्तरी समेत ।

मालपोत कार्यालय ललितपुरले सेवाग्राहीहरूलाई

दुरूपयोग गरे कोमा कारवाही गरी पाउँ ।

रकम असुल नगरी गुठीको करोडौ सम्पति 

जिल्ला  अर्न्तगत गुठी सं स्थानको नाममा रहे को कार्यालय / गुठी सं स्थान रहे का अतिक्रमित जग्गा सं रक्षण गर्न" भूमि व्यवस्था, सहकारी

गुठी सं स्थान केन्द्रिय

धनुषा जिल्लाको सपही गाउँपालिका तथा महोतरी

मालपोत कार्यालय
रूपन्देही कर्मचारीहरू

मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा भएको अनियमितता

२

विपक्षी

सम्बन्धमा ।

उजुरीको विवरण

क्र.स.ं
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नापी कार्यालय कैलालीमा मिति २०७७/०४/३१

७
रामदत्त जोशी, अमिन,

विपक्षी
मिति  २०७७/१०/०७ गतेको निर्णयानुसार नापी कार्यालय

के न्द्रबाट भएको निर्णय

नापी कार्यालय

मिति  २०७७/१०/१४

गतेको

निर्णयानुसार

"आवश्यक 

चावहिलका सर्वेक्षक 

घामतापी दु:ख है रान गरी पैसा बिना काम नगर्ने ।

निर्णयानुसार

"आवश्यक 

दिइएको ।

काममा ढिला सुस्ती गर्ने गरे को ।

गर्दा  रु.

५००- सप्तरी मालपोत कार्यालयका मिति  2078/01/20 गतेको निर्णयानुसार "सेवा प्रवाहमा

कार्यालय, नापी कार्यालय व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई निर्देशन दिइएको ।
डिल्लीबजार

निर्णयानुसार "सेवा सुधार गरी सुशासन कायम गर्नु" भनि भुमि 

प्रकाश यादव

शाह, पशुपति यादव, जय

बैजनाथ यादव, बैद्यनाथ 

सप्तरी लाई निर्देशन दिइएको ।

१००० सम्म घुस लिने गरे को, उक्त रकम नपाए कर्मचारीहरू ललन यादव, च ुस्तता कायम र सुशासन कायम गर्ने" भनि मालपोत कार्यालय,

कार्यालयको कामकारवाही

नक्सा पास नगरी घर निर्माण गरिएको ।

अरुको जमिन मिचिएको, अनियमितता भएको,

नगर कार्यपालिकाको

गतेको

कारवाही गर्नु" भनी नापी कार्यालय, चाबहिललाई निर्देशन

मिति  २०७७/१०/१४

दिइएको।

का.म.न.पा. वडा नं. 13  मा घर निर्माण गर्दा  काठमाण्डौ म.न.पा.का. मिति २०७७/१२/२६ गतेको उजुरी व्यवस्थापन समितिको

बालो मण्डल-१

नापी कार्यालय

हे डम राज मैनाली

सर्वेक्षक  बालो मण्डलले जनताको काम नगरी

जनतालाई दु:ख दिने गरे को ।

लामो समयसम्म  एकै कार्यालयमा बसिरहे का

राज  मैनालीले काममा ढिलासुस्ति  गर्ने गरे को, डिल्लीबजारका सर्वेक्षक  कारवाही गर्नु" भनी नापी कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन

नापी कार्यालय, डिल्लीबजार का सर्वेक्षक  हे डम

अनुसार जाँच गरी चित्त बुझ्दो न्याय पाउँ ।

त्यस्तो  नभएकोले प्रमाण हे रविचार गरी त्यस

भएको तर नक्सा  र प्रमाण हे री नाप्नु पर्नेमा

ु ाई नभएकोले विभागलाई भन्दा फिल्ड नाप 
सुनव

रे खाङ्कन गरी पाउँ भनी कार्यालय प्रमुखलाई भन्दा 

गते जारी भएको लालपुर्जा  र नक्सा फिल्डमा नापी कार्यालय, कैलाली कैलालीलाई "आवश्यक कारवाही गर्न" निर्देशन दिइएको।

उजुरीको विवरण

क्र.स.ं
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क्र.स.ं

।

चेकपोष्ट  रानी,

पशु क्वारे न्टाइन

विपक्षी

केन्द्रको मिति  2077/11/02 को निर्णयानुसार नियम

के न्द्रबाट भएको निर्णय

अन्तर्गत कार्यरत
नेपाल

गरे को र लामो समयसम्म पद ओगटी बसेकोले

सेवा नगरे को, राजिनामा नदिई अन्यत्र नोकरी

पी. एच. डी. अध्ययनपछि  नेपाल सरकारको

कारवाहीका सम्बन्धमा।  

सुनसरी

छात्रवृत्तिमा विदे श अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीले फर्के र आएपछि 

पशु सेवा विभागलाई निर्देशन दिइएको।

खड्गसिं ह विष्ट

पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

कसूरवाट हुने हदै सम्मको कारवाही प्रकृया अपनाउने भनि कृषि तथा

वृत्ति विकास अवरोध  गरी दिएको लगायतका कैफियतमा प्रत्येक 

अन्यत्र नोकरी स्वीकार गरे को, लामो अवधि पद 
ओगटी मातहतको

सजायको साथै नेपाल सरकारवाट (सरकारी सेवावाट) अलग नहुदै

नियमानुसार नेपाल सरकारको सेवा गर्नुपर्नेमा सो नगरे वापत हुने

बरिष्ठ बरिष्ठ पशुचिकित्सक डा. केन्द्रको मिति 2077/11/02 को निर्णयानुसार नेपाल सरकारको

सरकारको मनोनययनमा  विदे श गई विदे शमा

पशुचिकित्सक  डा. खड्गसिं ह विष्टले

पशु  सेवा विभाग

कार्य नियमित रूपमा भइरहे को सम्बन्धमा।

अयोग्य पशु चिकित्सकवाट प्रमाणपत्र जारी गराउने

जारी हुन ु पर्नेमा उक्त प्रावधानको वेवास्ता  गरी

तोकेको योग्य ब्यक्तिवाट क्वारे न्टाइन प्रमाणपत्र विराटनगर र भन्टावारी गराई आइन्दा त्यस्तो नगर्न/नगराउन क्वारे न्टाइन कार्यालय/

विराटनगर र भन्टावारी सुनसरीले नेपाल सरकारले कार्यालय, चेकपोष्ट रानी, प्रकृया विपरित एवं आयात सहजिकरण गर्ने कर्मचारीलाई सचेत

पशु  क्वारे न्टाइन कार्यालय,

उजुरीको विवरण

2071 साल माघ महिनाको करार सं झौता भङ्ग गर्ने ।

कृषि मन्त्रालय तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय

सम्बन्धमा कारवाही होस भन्ने सम्बन्धमा।

अनियमित कार्यहरूका

मात्र पद पूर्ति गर्ने  3. बोर्ड र CG Developer बीचको विषयमा

अविलम्ब कानून बमोजिम सटरवालासं ग असूल गर्ने

विषयहरूमा भएका

रूपमा भर्ना  गरे को,

1. बोर्डले भाडामा लगाएका सटर बापत उठाउनु पर्ने भाडा
2. कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा प्रचलित कानूनी प्रकृया पूरा गरे र

अनियमित

भवन,ललितपुर।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, ल.पु. लाई निर्देशन दिएको..

मिति  2078/03/24 को निर्णयानुसार दे हाय बमोजिम

के न्द्रबाट भएको निर्णय

वोर्डको जग्गा लिज सम्बन्धी लगायतका विभिन्न

कर्मचारीहरू

वृद्वि  गरे को, करारमा

विकास वोर्ड, हरिहर

ललितपुरको साझा किनमेल केन्द्रको सटरहरूको

अनियमित भाडामा

राष्ट्रिय सहकारी

राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड, हरिहर भवन,

१2

विपक्षी

उजुरीको विवरण

क्र.स.ं
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प्रमुख 

पाटपुर्जा वर्कसपलाई बिक्री गरी निजी लाभ लिएको ।

दयाकृष्ण भट्टले बरामद गरिएका मोटरसाइकल र तिनका

जिल्ला  ट्राफिक  प्रहरी कार्यालय, चितवनका

अनियमितताका सम्बन्धमा ।

वेवास्ता हुँदै आएको  साथै ठे केदारसं गको मिलेमतोमा हुने

पटक  निर्देशन हुँदाहँदै पनि  प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट

सामानहरू कमसल भएको, यसमा सुधार गर्न पटक 

सवारी साधनहरू लिलाम गरी प्राप्त राजस्व आम्दानी बाँधी

मिति २०७७/१०/१२ को निर्णयानुसार "बरामद भएका

प्रमुख इन्सपेक्टर

चितवनलाई निर्देशन दिइएको ।

कार्यालय, चितवनका सोको जानकारी गराउन" जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,

ट्राफिक प्रहरी

दयाकृष्ण भट्ट,

गुणस्तरिय खरिद गर्न/गराउन"  निर्देशन दिइएको।

च्यातिने, रङ्ग खुइलिने तथा बिग्रिएर जाने समस्याबाट

पिडित, अहिलेका च ुस्ता  लगायतका अन्य  स्के लका

कार्यालय, नक्साललाई   "कानून सम्मत प्रकृया अनुसार  

तथा अन्य सरसामानहरू  गुणस्तरहीन हुने र समय अगावै

नेपाल प्रहरी कर्मचारीहरूले स्के लमा पाउने लत्ताकपडा

ु ाई नभएको सम्बन्धमा ।
सुनव

तालुक  मन्त्रालय, जिल्ला  प्रशासनमा उजुरी दिं दा समेत
मिति  २०७७/०८/०७ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान

निर्देशन दिइएको।

प्रमुखसं ग भेटी कु रा गर्दा समेत कु नै कारवाही नभएको,

पछिल्ला दिनमा कार्यालय प्रमुखले भेट्न  नखोजेको,

र जनगुनासो नआउने गरी आवश्यक  प्रबन्ध मिलाउन"

दे खाई उपलब्ध  नगराएको, यस सम्बन्धमा कार्यालय

नेपाल  प्रहरी

जि.प्र.का.

रूपन्देही र नागरिक उड्डयन कार्यालय भैरहवालाई "जग्गाको

निर्णयानुसार

मुआब्जा  लगायत एयरपोर्ट  निर्माण कार्य पारदर्शि छिटो

कार्यालय, भैरहवा

अधिग्रहण गरे को जग्गाको मुआब्जा रकमका लागि पटक 

मिति  २०७८/०३/१५ को

के न्द्रबाट भएको निर्णय

पटक  गौतमबुद्ध बीमानस्थलमा जाँदा विभिन्न कारण

नागरिक उड्डयन

गौतम बुद्ध बीमानस्थल नागरिक  उड्डयन कार्यालयले

१

विषक्षी

उजुरीको सक्ं षिप्त विवरण

क्र.स.ं

गृह मन्त्रालय
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लिखु तामाकोशी

मिति  २०७७/१०/२९ को

निर्णयानुसार

"आगामी

जिल्ला पिपरा

गाउँपालिकामा

उजुरीको सक्ं षिप्त विवरण
औषधि 

महोत्तरी

पिपरा गाउँपालिका,

विपक्षी

गर्ने

व्यवस्था मिलाउन

गर्दा  प्रचलित कानूनी

प्रकृयाको पूर्ण 
२०७८।३।१० को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको ।

रूपमा पालना गर्न पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरीलाई मिति 

मालसामान खरिद

के न्द्रबाट भएको निर्णय

श्री सघं ीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

लगायत सामान खरिदमा अनियमितता भएको

महोत्तरी

आपूर्तिकर्ता  छनौट

कारागर व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको।

आधारमा

गर्नका लागि  सं रचनात्मक  व्यवस्था  गरी प्रतिस्पर्धाका

अनियमितता ।

नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक  आ.व. को शुरु मै कैदीवन्दीले
प्रयोग/उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तु/मालसामानहरू आपुर्ति 

अधिकारी लगायत

अधिकारी र उनका दाइना कर्मचारीहरूका योजनामा

मिति २०७७/१०/०९ को निर्णयानुसार "कालोबजारीलाई

सर्लाहीलाई निर्देशन दिइएको।

शाहको सुक्ष्म  निगरानी गर्न  जिल्ला  प्रशासन कार्यालय,

मिति  २०७८/०३/२४ को निर्णयानुसार "निज  रञ्जित

नं. २ लाई निर्देशन दिइएको ।

रूपमा कार्य गर्न/गराउन " लिखु तामाकोशी गा.पा. वडा

सरोकारवालाहरूलाई सार्वजनिक जानकारी गराई पारदर्शी 

गरे र सार्वजनिक  निकायबाट तोकिएको शुल्क लिने गरी

अन्य कैदीवन्दी  माथि  शोषण तथा कारागारमा हुने

जेलर मोहन बहादुर

कारागर कार्यालय नख्खु ललितपुरका जेलर मोहन बहादुर

सर्लाही

जि.प्र.का. मलङ्गवा,

ना.सु. रं जित शाहले सेवाग्राहीबाट रिसवत लिई गैरकानूनी

तवरले नागरिकता प्रदान गर्ने गरे को ।

रञ्जित शाह, ना.सु.

नं. २ का वडाध्यक्ष

जिल्ला  प्रशासन कार्यालय, मलङ्गवा, सर्लाहीमा कार्यरत

लिई उपभोक्ता ठगिएको ।

सिलसिलामा उक्त वडाका जनता/उपभोक्ताबाट बढी पैसा

वडाध्यक्ष पदम वहादुर तामाङ्गले विद्युत मिटर जडान गर्ने गा.पा., रामेछाप वडा दिनमा सार्वजनिक कार्य  गर्दा  गराउँदा लागत यकिन

लिखु  तामाकोशी गा.पा., रामेछाप  वडा नं. २ सं पुका
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क्र.स.ं

विपक्षी

के न्द्रबाट भएको निर्णय

निर्णय

ु ार
अनस

नगरपालिका-१५, काठमाण्डौ निर्देशन दिइएको।

मिति  २०७८।०३।०७ को

चन्द्रागिरी

ु ासनयक्त
ु बनाउन
समग्र काम कारबाहीलाई कानून सम्मत र सश

सचिव, बराहपोखरी
३, खोटाङ

को निर्णय अनुसार लेखी पठाइएको ।

बराहपोखरी गाउँपालिका, खोटाङलाई मिति २०७८।१।२४

अनियमितता भएको

जिल्ला  सुनसरी रामधुनी नगरपालिकामा विभिन्न

गरे को समेत

सुनसरी

रामधुनी नगरपालिका,

डुफ कु मार बास्तोला

सोलुखुम्बुका अध्यक्ष

सुनसरीलाई निर्देशन दिइएको ।

२०७७।९।२७ को निर्णयानुसार रामधुनी नगरपालिका,

पूर्ण  रूपमा आर्थिक  अनुशासन कायम गर्न  गराउन मिति 

२०७७।०९।२६ को निर्णय अनुसार निर्देशन दिइएको ।

स्रोत साधनको उचित एवं प्रभावकारी उपयोग गर्न मिति 

गाउँपालिका,

अध्यक्षले साढुभाईले हिनामिना गरे को रकम मिनाहा

सोलुखुम्बु  जिल्ला  नेचासल्यान

सार्वजनिक स्रोत साधनको हिनामिना नगर्न र मितव्ययी तवरले

२०७७।०८।०७ को निर्णय अनुसार निर्देशन दिइएको ।

सम्पन्न गर्न  नुवाकोट जिल्ला शिवपुरी गाउँपालिकालाई मिति 

पूर्ण  रूपमा पालना गराई जनगुनासो नआउने गरी कार्य 

पूर्णरूपमा जवाफदे ही र उत्तरदायी बनाउन विद्यमान कानूनको

गराई पारदर्शी  ढं गले गठन गर्न  र उपभोक्ता  समितिलाई

नेचासल्यान

वडा अध्यक्ष

गाउँपालिकाका

अनियमितता भएको

आ.व. २०७४/०७५ मा वडा स्तरीय योजनाहरूमा

नुवाकोट जिल्ला शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. १ मा शिवपुरी १, नुवाकोटका उपभोक्ता  समिति  गठन गर्दा  सम्पूर्ण  लाभग्राहीलाई उपस्थित

अनियमितता  गरे को

सुरक्षा भत्ता वितरण, खेलकु द सामाग्री वितरणमा

निर्माण, भूकम्प पीडित राहत वितरण, सामाजिक 

२०७३/०७४ मा चाम्ङ
रु - वङदुवा ग्रामीण सडक  गाउँपालिका वडा नं.

नं. ३ का वडा सचिव शम्भु  आचार्यले आ.व.

जिल्ला खोटाङ बराह पोखरी गाउँपालिका वडा श्री शम्भु आचार्य, वडा कार्य सम्पादन गर्दा लापरबाही नगर्न सचेत गराई लगत राख्न 

काठमाण्डौ

नगरपालिका-१५,

प्रकाशन नगरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गरे को

समेत

ब. रावत, चन्द्रागिरी

अध्यक्ष श्री उत्तम बहादुर रावतले सार्वजनिक सूचना

चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १५ का वडा वडा अध्यक्ष श्री उत्तम विधिसम्मत ढं गले उपभोक्ता समिति गठन गर्न तथा नगरपालिकाको

उजुरीको सक्ं षिप्त विवरण
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तस्करहरू मिलेर

१ करोड

५०

गाउँपालिकाका

नुवाकोटलाई

बोलपत्रमा

तुलसीपुर उ.म.न.पा.,

काभ्रेपलाञ्चोक

तेमाल गाउँपालिका,

मण्डल

प्रमुख वसन्त कु मार

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी,

दिइएको।

गर्न  मिति  २०७८।०१।१६ को निर्णय अनुसार निर्देशन  

प्रचलित कानून र मापदण्ड अनुसार निर्माण सामाग्री उत्खनन

निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको ।

धनुषाका योजना शाखा उपर गर्न विदे ह नगरपालिकालाई मिति २०७८।३।१० को

नियम बिपरीत तलव भत्ता भूक्तानी भएको रकम असूल

२०७८।३।२ को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको।

अनुसार कारबाही गरी सोको जानकारी दिन दिलाउन मिति 

वा सो हुन नसकेमा निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित कानून

उल्लेखित शर्त अनुसार आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न 

तथा सिं चाई विकास डिभिजन,

जलस्रोत तथा सिचाई विभाग, जावलाखेल ललितपुर र जलस्रोत

के न्द्रबाट भएको निर्णय

समेत

२२ का वडा अध्यक्ष

का वडा अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरूले नीतिगत

भ्रष्टाचार गरे को

सिराहा नपा वडा नं.

दाङ

सिरहा जिल्ला सिरहा नगरपालिका वडा नं. २२

अतिरिक्त शुल्क लिने गरे को ।

२०७८।३।१० को निर्णय अनुसार निर्देशन दिइएको ।

दिनमा यस्ता कार्य नदोहोरय् ाउन सिरहा नगरपालिकालाई मिति 

सञ्चालन गर्नु  प्रचलित कानूनको प्रतिकूल रहे काले आगामी

तालिम सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषय उपभोक्ता समिति मार्फ त

अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको ।

नदिने अवस्था सिर्जना गर्न मिति २०७८।३।१५ को निर्णय

सिफारिस दिं दा कर्मचारीले बील भरपाई बेगर 8  नं. वडा कार्यालय, सर्वसुलभ  र जनमैत्री  बनाई कु नै किसिमको गुनासो आउन

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ मा

गरिएको ।

लाखको बालुवा उत्खननको ठे क्का ४० प्रतिशत कम

अध्यक्षसं ग

काभ्रेपलाञ्चोक  जिल्ला  तेमाल

मण्डल गैर कानूनी रूपले कार्यरत रहे को समेत

जिल्ला धनुषा विदे ह नगरपालिकामा बसन्त कु मार

विदे ह नगरपालिका,

ठे केदार ध्वरु श्रे ष्ठ

नुवाकोट जिल्ला तादी गाउँपालिकामा सेक्टर सिं चाई

७

योजनाको काममा अनियमितता भएको

विपक्षी

उजुरीको सक्ं षिप्त विवरण
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गर्न मिति  २०७८।३।१४ को

मिति  २०७८।१।२४ को निर्णयानुसार गणेशमान चारनाथ 

दिइएको ।

कार्यक्रम सं शोधन गर्नु पर्ने भएमा कार्यान्वयन गर्नु पूर्व सं शोधन

यादव

उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिई तथा सं घीय मामिला तथा

धनुषा

अनुरूपको व्यवस्था मिलाउन लेखी पठाइएको।

सामान्य  प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहहरूमा यस

पूर्ण पालना गरी कर्मचारीहरूको पदपूर्ति  गर्न जनकपुरधाम

महानगरपालिका,

करारमा राखेको

मिति २०७८।०३।१०  को निर्णयानुसार प्रचलित कानूनको

नं. वडा कार्यालय, रूपन्देहीलाई निर्देशन दिइएको।

ु ार गैडहवा गा.पा., ३
गर्न मिति २०७८।३।१४ को निर्णयअनस

भेलाबाट पारदर्शी र कानून सम्मत ढं गले उपभोक्ता समिति गठन

जनप्रतिनिधिको सहभागिता सहितको सम्पूर्ण  उपभोक्ताहरूको

जनकपुरधाम उप-

रूपन्देही

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बिपरीत कर्मचारी

गरे को

व्यक्ति  समेतलाई राखी उपभोक्ता  समिति  गठन

मार्फ त कार्यान्वयन गरिने योजनाहरूको हकमा स्थानीय तहका

बोलाइएको भेलाबाट दलगत आधारमा अनुपस्थित

वडा कार्यालय,

खानेपानी डिभिजन कार्यालय, रूपन्देहीलाई उपभोक्ता  समिति 

धनुषालाई निर्देशन दिइएको।

गरे र मात्र कार्यान्वयन गर्न  गणेशमान चारनाथ  नगरपालिका,

गठन गर्न, स्वीकृत नर्म्सको आधारमा तालिम  सञ्चालन गर्न,

इन्जिनियर लखनदे व

नगरपालिका, धनुषाका नगरपालिका, धनुषालाई खरिद इकाई/ मूल्याङ्कन समिति 

गणेशमान चारनाथ 

निर्माण

खानेपानी ट्यांकी निर्माणका लागि जग्गा छनोट गर्न  गैडहवा गापा, ३ नं.

लखनदे व यादवले भष्टाचार गरे को

गणेशमान चारनाथ नगरपालिका धनुषाका इन्जिनियर

गरी

ु ाई निर्देशन
निर्णयानुसार छायानाथ  रारा नगरपालिका, मुगल

नआउने

गुणस्तरीय एवं वातावरणमैत्री  ढं गले लाभग्राहीहरूको गुनासो

नगरपालिका, मुग ु

कार्यहरू गुणस्तरीय नभएको

सडक  लगायतका पूर्वाधारहरू स्वीकृत मापदण्ड  बमोजिम

छायानाथ रारा

मुग ु जिल्ला छायानाथ रारा नगरपालिकामा पूर्वाधारका

१2

के न्द्रबाट भएको निर्णय

विपक्षी
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नगरपालिका, मोरङ

सुन्दर हरै चा नगरपालिका, मोरङलाई निर्देशन दिइएको।

बमोजिम गर्न  मिति  २०७७।११।०२ को निर्णय अनुसार

खरिद प्रकृयालाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली

सर्लाहीका मेयर समेतलाई  निर्देशन दिइएको।

२०७७।७।२१ को निर्णय अनुसार बलरा नगरपालिका,

एवं प्रभावकारिता कायम गरी सुशासन कायम गर्न  मिति 

स्थानीय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रममा पारदर्शिता, मितव्ययिता

सर्लाही

मलं गवा नगरपालिका,

धनकु टा

सर्लाहीलाई निर्देशन दिइएको।

प्रकृया पूरा गरे र मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न मलं गवा नगरपालिका,

मिति  २०७७।९।२६ को निर्णयानुसार आवश्यक कानूनी

पाख्रीबास नगरपालिका, धनकु टालाई निर्देशन दिइएको।

अध्यक्षले उपभोक्ता समितिसं ग घुस लिएको

वडा अध्यक्ष

वडा नं. 2 धादिङका

मिति २०७८।३।३ को निर्णय अनुसार लेखी पठाइएको ।

केन्द्रमा सिफारिस गरी पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, धादिङलाई

खनियाबास गाउँपालिका, वडा नं. 2, धादिङका वडा खनियाबास गाउँपालिका छानबिन गरी कसूरदार ठहर भए आवश्यक कारबाहीका लागि यस

किसिमले करारमा  कर्मचारी भर्ना गरे को

सर्लाही जिल्ला  मलं गवा नगरपालिकामा अनियमित

निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको

धनकु टा जिल्ला पाख्रिबास नगरपालिकामा बस पार्क पाख्रीबास नगरपालिका, गुणस्तरीय निर्माण गर्न मिति २०७७।९।८ को निर्णय अनुसार

प्याड खरिदको सूचना गोप्य राखेको

सुन्दर हरै चा

सर्लाहीका मेयर समेत

भ्रष्टाचार गरी अकु त सम्पत्ति आर्जन गरे को

मोरङ जिल्ला सुन्दर हरै चा नगरपालिकामा स्यानिटरी

बलरा नगरपालिका,

जिल्ला सर्लाही बलरा नगरपालिकाका मेयर समेतले

निर्देशन दिइएको।

रामेछापको वि.व्य.स. का अध्यक्ष राम ब. तामाङ समेतलाई

२०७७।८।१७ को निर्णय अनुसार बौद्ध मावि मन्थली १४,

राम ब. तामाङ समेत

फर्निचरको   व्यवस्था  गर्न  मिति 

इकाई र बौद्ध मा.वि. बीच भएको सम्झौता अनुसार फर्निचरको
व्यवस्था  नभएकोले

१४, रामेछापको

अनियमितता भएको

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला  आयोजना कार्यान्वयन

के न्द्रबाट भएको निर्णय

वि.व्य.स.का अध्यक्ष

बौद्ध मावि मन्थली

बौद्ध मावि मन्थली १४, रामेछापको भवन निर्माणमा

१6
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र

घोराही

विपक्षी

सुवर्ण गाउँपालिका,

घोराही

उपमहानगरपालिकालाई मिति 

सुवर्ण  गाउँपालिका, बारालाई मिति  २०७७।९।२८ को

२०७७।९।२८ को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको।

राख्न 

उजुरीको विषयमा मनन् गरी सुशासन कायम गर्न मिति 

मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशन दिइएको।

अजय कु मार गुप्ता समेत

जिल्ला  दे वाही

गोनाही

नगरपालिकामा

प्रचलित कानून बमोजिम मात्र गर्न  मायादे वी गाउँपालिका,

अब उप्रान्त मर्मत लगायतका सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्य 

सिन्धुपाल्चोकलाई लेखी पठाइएको।

सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सुनकोशी गाउँपालिका,

रौतहट जिल्ला दे वाही

दिइएको।

मिति  २०७७।१०।२७ को निर्णय अनुसार रौतहट जिल्ला 

मायादे वी गाउँपालिका, कपिलबस्तु र हरनामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपिलबस्तुलाई
मिति २०७८।३।२८ को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको।
कपिलबस्तु

स्वास्थ्य केन्द्र,

हरनामपुर प्राथमिक 

सिन्धुपाल्चोक

प्रभावकारी

कार्यरत कर्मचारीहरूले तोकिएको पोशाक नलगाएको गोनाही नगरपालिकामा दे वाही गोनाही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई
कार्यरत कर्मचारीहरू तोकिएको पोशाक  लगाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन

रौतहट

मर्मतमा  हिनामिना भएको

हरनामपुर प्राथमिक  स्वास्थ्य केन्द्रको एम्बुलेन्स 

ढिलासुस्ती भएको समेत

१९ को नियन्त्रण तथा विकास आयोजना निर्माणमा

निर्णयानुसार

रौतहटका नगरप्रमुख  २०७७।१०।७ को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको।

गौर नगरपालिका,

प्रसाद यादवसमेत

सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा कोभिड सुनकोशी  गाउँपालिका, मिति  २०७७।१०।१४ को

गरे को

कु मार गुप्ता समेतले सामुहिक मिलोमतोमा भ्रष्टाचार

गौर नगरपालिका, रौतहटका नगरप्रमुख  अजय

गरे को

यादव समेतले आर्थिक  अनियमितता र भ्रष्टाचार बाराका अध्यक्ष महे न्द्र निर्णयानुसार   भ्रमण, सवारी साधन भाडामा नियमितता   र

सुवर्ण  गाउँपालिका, बाराका अध्यक्ष महे न्द्र प्रसाद

अधिकृत ऋषिराम केसी

प्रमुख प्रशासकीय

के न्द्रबाट भएको निर्णय
आन्तरिक  आय र प्रचलित कानून बमोजिम मात्र कर्मचारी

दै निक  उपमहानगरपालिकाका करारमा

ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्नामा अनियमितता गरे को

ऋषिराम के.सी.ले करार

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख  प्रशासकीय

२2

अधिकृत

उजुरीको सक्ं षिप्त विवरण

क्र.स.ं
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लमजुङ जिल्ला  राइनास नगरपालिकामा स्थायी

28

मिति २०७७।१२।०८ को निर्णयानुसार उजुरीको विषयमा

नगरपालिका, लमजुङलाई निर्देशन दिइएको।

बाँडफाँड गर्न मिति २०७८।१।२४ को निर्णयानुसार राइनास

नियन्त्रण  पद्दतिमा समेत प्रतिकूल असर नपर्ने किसिमले

कर्मचारीहरूको सेवा/ समूह /तह/ TOR अनुसार आन्तरिक 

के न्द्रबाट भएको निर्णय

अजय कु मार गुप्ता समेत दिइएको।

रौतहतका नगरप्रमुख  मनन गरी सुशासन कायम गर्न गौर नगरपालिकालाई निर्देशन

गौर नगरपालिका,

लमजुङ

राइनास नगरपालिका,

विपक्षी

कपिलबस्तुलाई “कु नै पनि आयोजना छनोट गर्नु पूर्व सम्भाव्यता

कपिलबस्तु

आधारमा छनोट गर्न” निर्देशन दिइएको।

सहभागिता लगायत प्रचलित कानून, नीति नियम, मापदण्डका

सम्भाव्य  प्रतिफल, आयोजना सम्पन्न हुने अवधि, सामुदायिक 

अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, लागत प्रभावकारिता, आयोजनाको

मिति २०७८।१।२४ को निर्णयानुसार यशोधरा गाउँपालिका,

अधिकारी, ललितपुरलाई लेखी पठाइएको।

कृष्ण प्रसाद जैसी
यशोधरा गाउँपालिका,

अनुसार सञ्चालन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला 

प्रशासकीय अधिकृत

गरे को

यशोधरा गाउँपालिका, कपिलबस्तुमा भ्रष्टाचार भएको

उद्योग सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी स्वीकृत मापदण्ड 

ललितपुरका प्रमुख 

अधिकृत कृष्ण  प्रसाद जैसीले विभिन्न अनियमितता

गोदावरी नगरपालिका, ललितपुरका प्रमुख प्रशासकीय गोदावरी नगरपालिका, मिति  २०७८।१।२ को निर्णयानुसार नियमानुसार क्रसर

गरे को

कर्मचारीबाटै सम्पादन गराउन निर्देशन दिइएको।

समेतको

राजस्वको जिम्मेवारी दिई अनियमितता र भ्रष्टाचार

सं वेदनशीलता

कारणले राजस्व  र जिन्सी  सम्बन्धी कार्य  उपलव्ध  स्थायी

सिन्धुपाल्चोकलाई कार्यप्रकृतिको

विहीन बनाएर करार कम्युटर अपरे टरलाई जिन्सी र

सिन्धुपाल्चोक

गाउँपालिकामा इन्द्रावती गाउँपालिका, मिति २०७८।३।२ को निर्णयानुसार इन्द्रावती गाउँपालिका,

लोकसेवा पास गरी आएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी

सिन्धुपाल्चोक  जिल्ला  इन्द्रावती

गरे को

कु मार गुप्ता समेतले सामुहिक मिलोमतोमा भ्रष्टाचार

गौर नगरपालिका, रौतहतका नगरप्रमुख  अजय

कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिएको

उजुरीको सक्ं षिप्त विवरण

क्र.स.ं
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३5

आ.वि.

अनियमितता भएको

मुक्तिधाम

गैडहवा,

रूपन्देहीमा विभिन्न

कपिलबस्तुमा अनियमितता भएको

बालज्योति मा.वि. शिवराज नगरपालिका वडा नं. ८,

३4

कपिलबस्तुलाई कु नै पनि आयोजना छनोट गर्नु पूर्व सम्भाव्यता

मिति २०७८।१।२४ को निर्णयानुसार शिवराज नगरपालिका,

आधारमा छनोट गर्न” निर्देशन दिइएको ।

सहभागिता लगायत प्रचलित कानून, नीति नियम, मापदण्डका

सम्भाव्य  प्रतिफल, आयोजना सम्पन्न हुने अवधि, सामुदायिक 

गैडहवा, रूपन्देही

मुक्तिधाम आ.वि.

ध्यानाकर्षण गराइएको।

रूपन्देहीलाई मिति  २०७८।३।२९ को

निर्णयानुसार

छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न  गैडहवा गाउँपालिका,

आधारमा छनोट गर्न निर्देशन दिइएको ।

सहभागिता लगायत प्रचलित कानून, नीति नियम, मापदण्डका

सम्भाव्य  प्रतिफल, आयोजना सम्पन्न हुने अवधि, सामुदायिक 

वडा नं. ८, कपिलबस्तु अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, लागत प्रभावकारिता, आयोजनाको

शिवराज नगरपालिका

बालज्योति मा.वि.

कपिलबस्तुलाई “कु नै पनि आयोजना छनोट गर्नु पूर्व सम्भाव्यता

कपिलबस्तु

अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, लागत प्रभावकारिता, आयोजनाको

मिति २०७८।१।२४ को निर्णयानुसार शुद्धोधन गाउँपालिका,

शुद्धोधन गाउँपालिका,

शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलबस्तुमा भ्रष्टाचार भएको

३3

के न्द्रबाट भएको निर्णय

विपक्षी

उजुरीको सक्ं षिप्त विवरण

क्र.स.ं
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क्र.स.ं
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सदरमुकाममा वस्ने गरे को र र अन्य समयमा काजमा खटीएको दे खिएको
र काजमा खटिए पछी कार्यसम्पन्न प्रतिबेदन दिनुपर्नेमा सो समेत पेश
भएको नदे खिएको, पेश भएको भ्रमण आदे श कहिले र कसले स्वीकृत
गरे को हो ? मिति  तथा दर्ता  समेत भएको नदे खिएकोले अनावस्यक 
भ्रमणमा खटाउने र खटिने कर्मचारीले अनावश्यक  रूपमा कोषको
रकम खर्च  गरी कोषको ब्ययभार वढाएको दे खिएकोले यसमा सं लग्न 

गरे को, कार्यालयमा वसेर किन काम

गर्नु भएन भनि स्थानिय नागरीकले

प्रश्न गर्दा आफु ठु लो हाकिम भएको

कारण प्रमुख  जिल्ला  अधिकारी र

जिल्लाका प्रहरी प्रमुखले वोलाएको

कारण

पश्चात खटाईएको कामको कार्यसम्पन्न प्रतिबेदन तोकिएको समयमा पेश

विनास तिब्र भएको भन्ने लगायत ।

बमोजिम निर्देशन दिइएको ।

२०७७/५/२ मा नेपाल सरकार (सचिव स्तरीय) निर्णय भएकोले सोही

यस सम्वन्धमा भएको कारवाहीको जानकारी केन्द्रमा पठाउन भनि मिति 

निर्देशन दिई सो को बोधार्थ  राष्ट्रिय प्रकृती कोष, खुमलटारलाई दिई

को दफा ३८ (छ) बमोजिम सं चालक समिति, राष्ट्रिय प्रकृती कोषलाई

गरे र मात्र भुक्तानी हुने ब्यबस्था मिलाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

कोषको काममा मात्र स्पष्ट कार्यादे श तोकी तोकिएको कार्य सम्पन्न गरे

वन

गएपछी

सत्यनारायण

शाह

पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न र अव आईन्दा नियमसं गत

गैरजिम्मेवारी जवाफ दिने गरे को,

वसेको जस्ता 

अनुमति लिनुपर्नेमा सो समेत नगरी आफूखुसी सम्पर्क कार्यालय खोली

नभई जिल्ला  सदरमुकाममा वस्ने 

चरीकोट

प्रमुखले समपर्क कार्यालय स्थापना गर्नको लागि  माथिल्लो  निकायको

निजको कार्यालयमा हाजिर समेत

नारायण शाह ।

उजुरीका सम्वन्धमा केन्द्रवाट प्रारम्भिक  छानबिन हुँदा निज  आयोजना

रहे को प्रधान कार्यालयमा कहिले पनि  नवस्ने, कार्यालयमा हाजिरी

कार्यालयमा कहिले पनि  नवस्ने,

प्रमुख  सत्य  गौरीशंकर सं रक्षण क्षेत्र

आयोजनाका प्रमुख सत्य  नभई सदरमुकाममा वस्ने  गरे को गरे को भन्ने  लगायत ब्यहोराको प्राप्त

आयोजनाका

नारायण शाह दोलखा सिं गटी प्रधान

क्षेत्र

आयोजना प्रमुख  सत्य  नारायण शाह दोलखा जिल्लाको सिं गटीमा

कोष मातहत रहे को

मातहत रहे को गौरीशंकर सं रक्षण

के न्द्रवाट भएको निर्णय
राष्ट्रिय प्राकृतिक कोष मातहत रहे को गौरीशंकर सं रक्षण क्षेत्र आयोजनाका

विपक्षी

राष्ट्रिय प्राकृतिक  सं रक्षण कोष  राष्ट्रिय प्राकृतिक सं रक्षण

उजुरीको विषय

वन तथा वातावरण मन्त्रालय
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क्र.स.ं
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वन

मन्त्रालय

के न्द्रवाट भएको निर्णय

रहे को

वातावरण कार्यरत सह-सचिव यज्ञ दाहालले चालु आ.व.मा १०० वटा योजनाको

भरपाई खडा गरी भ्रष्टाचार गरे को, मिटिङमा कहिले नआउने लेखा र
प्रशासनका सबै कर्मचारी र समिति भन्दा वाहिरका गैर गैर ब्यक्ति तथा
योजना प्रस्तावक एजेन्टवाट विज्ञलाई समेत पारिश्रमिक दिन भनि नक्कली
हाजिरी वनाई खुलेआम सरकारी बजेट भत्ता र खाजा खर्चमा नक्कली वील
वनाई लुट मच्चाई रहे कोले छानबिन गरी कारवाही गर्नुहुन भन्ने लगायत
ब्यहोराको केन्द्रमा प्राप्त उजुरीका सम्वन्धमा केन्द्रवाट प्रारम्भिक छानबिन

कारवाही नभएको, निज  दाहालको

निर्देशनमा ई.आई.ए. मा काम गर्ने

कर्मचारीहरू ज्वाला श्रे ष्ठ, सुवास

शर्मा, कानुनमा काम गर्ने मान

वहादुर वस्नेत समेतले हाकाहाकी

सेवाग्राहीसं ग रकमको मोलमोलाई

jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*

कार्यालय

आ.व.

०७६/७७

मा

शाखाको रहे को दे खिन्छ

मन्त्रालयको सरकारी कोषवाट १ लाखसम्म भत्ता र खाजा खर्चमा नक्कली

रूपमा गुनासो गर्दा  समेत कु नै

नाममा

अगाडी र पछाडी गरे को भनी रजिष्टरमा नक्कली ब्यहोरा लेखि दै निक 

उक्त कु रा वन सचिवलाई मौखिक 

वातावरण प्रभाव मुल्यांकन गरी सुझाव सहित पेश गर्नुपर्ने कार्य वातावरण

विपरीत मिटिङ राखी कार्यालय समयमा गरे को मिटिङको कार्यालय समय

गरे को र गर्ने क्रम जारी रहे को,

चर्का  चर्की परे को, ई.आई.ए.को

०७६/७७ मा कार्यालय समयमा दै निक ५ वटा सम्मको दरले नियम

१० करोड हाराहारीमा भ्रष्टाचार

मन्त्रालयले सम्वन्धित निकायका विज्ञहरू समेत रहे को गठित समितिले

गर्ने रकम नदिनेलाई दुःख दिने कार्य गरे को, ई.आई.ए.को नाममा आ.व.

दरले रकम अशुल गरी अहिलेसम्म 

कु रा राख्दा वातावरण महाशाखामा

मान वहादुर वस्नेत समेतले हाकाहाकी सेवाग्राहीसं ग रकमको मोलमोलाई

रु.५ लाख दे खि २५ लाखसम्मको

प्राप्त वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सम्वन्धि प्रतिबेदनमा राय सुझाव दिन

मा काम गर्ने कर्मचारीहरू ज्वाला श्रे ष्ठ, सुवास शर्मा, कानुनमा काम गर्ने

प्रति  योजनाको

ब्यापक  रूपमा

गरे कोले सेवाग्राहीले गुनासो सहित

गरे को र गर्ने क्रम जारी रहे को,  निज दाहालको निर्देशनमा ई.आई.ए.

आयोजना प्रस्तावकवाट खुलेआम

हुँदा वातावरण सं रक्षण ऐन २०५३ को दपा ६ (४) अनुसार प्रस्तावसाथ 

दरले रकम अशुल गरी अहिलेसम्म  १० करोड हाराहारीमा भ्रष्टाचार

को स्वीकृती सम्वन्धि काम गर्दा 

गर्ने रकम नदिनेलाई दुःख दिने कार्य 

खुलेआम ब्यापक रूपमा प्रति योजनाको रु. ५ लाख दे खि २५ लाखसम्मको

चालु  आ.व.मा महाशाखामा कार्यरत सह- ई.आई.ए. को स्वीकृती सम्वन्धि काम गर्दा  आयोजना प्रस्तावकवाट

सह-सचिव मातहत

वातावरण वन तथा वातावरण मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहे को वातावरण महाशाखामा

विपक्षी

१०० वटा योजनाको ई.आई.ए. सचिव यज्ञ दाहाल

यज्ञ  दाहालले

महाशाखामा कार्यरत

सं घिय

उजुरीको विषय
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भन्दा  अघिपछीको बैठक  समय उल्लेख  गरी राज्यको लाखौ रकम
खर्च  गरे को दे खिदा यस सम्वन्धमा आवस्यकता अनुसार अत्यावस्ययक 
अवस्थामा मात्र कार्यालय समय भन्दा  अघिपछी आबश्यक कार्यविधि 

ब्यहोरा लेखि दै निक  मन्त्रालयको

सरकारी कोषवाट १ लाखसम्म 

भत्ता  र खाजा खर्चमा

समेत आमन्त्रितको रूपमा बोलाई हाजिरी गराई बैठक भत्ता वितरण
गरे को दे खिएको तथा First Come First Service को अवधारणालाई समेत
आत्मसाथ  गर्न  नसकेको, त्यसै गरी प्रस्तावकलाई नै खाजा तथा खाना
खर्च  ब्यहोर्न  लगाएको विषयमा समेत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुन
बमोजिम कारवाही गर्न  र तहाँ मन्त्रालयवाट गठीत छानविन समितिले
दिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख  गरे का कैफियत तथा सुझावहरू समेत
कार्यान्वयन गर्न तहाँ मन्त्रालयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को
दफा ३८ (छ) बमोजिम निर्देशन दिई यस सम्वन्धमा भएको कारवाहीको
जानकारी केन्द्रमा पठाउन भनि मिति २०७७/५/२ मा नेपाल सरकार
(सचिव स्तरीय) निर्णय भएकोले सोही बमोजिम निर्देशन दिइएको ।

मिटिङमा कहिले नआउने लेखा

र प्रशासनका सबै कर्मचारी र

समिति भन्दा वाहिरका गैर  ब्यक्ति 

तथा योजना प्रस्तावक  एजेन्टवाट

विज्ञलाई समेत पारिश्रमिक दिन

भनि नक्कली हाजिरी वनाई खुलेआम

सरकारी बजेट भत्ता र खाजा खर्चमा

नक्कली वील वनाई लुट मच्चाई

रहे को, २०७६ मं सिर महिनाको

मसान्तसम्म  ई.आई.ए.को नाममा

सार्वजनिक भैसकेकोले

लगायत ।

छानबिन गरी कारवाही गर्नुहुन भन्ने 

तालिका

प्रतिदिन ५ वटासम्म मिटिङ को

वनाई बैठक राख्ने ब्यबस्था गर्ने, अनावश्यक ब्यक्ति तथा कर्मचारीलाई

भरपाई खडा गरी भ्रष्टाचार गरे को,  

नक्कली

अवस्था  दे खिदै न त्यसै ले कार्यालय समयमै कार्य  गरी कार्यालय समय

नक्कली

गरे को भनी

रजिष्टरमा

सम्म) १ घण्टाको समयमा प्रतिबेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन सक्ने 

कार्यालय समय अगाडी र पछाडी

दे खि

२०७६/९/२९ सम्ममा १२१ वटा बैठक  (कु ने मितिमा ४ वटा

दे खाई मिति  २०७६/४/२

कार्यालय समयमा गरे को मिटिङको

गरे को

अघिपछीको

दरले नियम विपरीत मिटिङ राखी

समयमा

तर आफ्नो  दै निक कार्यलाई बैठकको नाममा कार्यालय समय भन्दा 

समयमा दै निक  ५ वटा सम्मको

के न्द्रवाट भएको निर्णय

२

विपक्षी

उजुरीको विषय

क्र.स.ं
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क्र.स.ं

अनुमती सिमित

तथा

राष्ट्रिय

मन्त्रालय

निकुञ्ज  तथा

वातावरण

उद्यान भक्तपुरमा कार्यरत लेखापाल हुतराज पौडेल, कार्यालय प्रमुख 

कार्यरत लेखापाल हुतराज  लगायत अन्य  फाँट र शाखामा कार्यरत कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा  

सूर्यविनायक भक्तपुरमा

राष्ट्रिय प्राणी उद्यान,

कर्मचारीवाट फिर्ता  गराउन र प्रतिवेदनमा उठाईएका अन्य विषयमा
आवस्ययक कारवाही गरी सोको जानकारी केन्द्रमा पठाउन भनि  तहाँ

कागजातहरू सबै आफ्नै  जिम्मामा

राखेर

तथा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान भक्तपुरलाई दिने भनि  भ्रष्टाचार निवारण ऐन,
२०५९ को दफा ३८ (छ) बमोजिम मिति २०७७/९/२८ मा नेपाल
सरकार (सचिव स्तरीय) निर्णय भएकोले सोही बमोजिम निर्देशन दिइएको ।

जम्मा  लागतको १० प्रतिशतले

आउने रकम बुझाउने हो भने

ब्यवसायीलाई

निर्माण कार्यको

निर्माण

सम्परक  गरी

तरीकाले

विभागलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी वन तथा वातावरण मन्त्रालय

रूपमा वोलाई वितरण गरे को बैठक भत्ता वापत वुझेको रकम तत् तत्

लगत इष्टिमेट डिजाईन लगायतका
अबैध 

प्रकृया पुरा गरी खर्च  गर्न, अप्रासं गिक कर्मचारीहरूलाई आमन्त्रितको

हुने विकास निर्माणका कामहरूको

र

प्रतिबेदनका सम्वन्धमा कन्टिन्जेन्सीको रकम सोही आ.व.मा कानुनी

मिलेमतोमा आ.व. २०७६/७७ मा

गलत

समितिले राय सहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा पेश गरे को । उक्त छानविन

समेतको

कार्यरत कर्मचारीहरू

त्यसको

गरी प्रतिबेदन पेश गर्न केन्द्रवाट छानविन समिति गठन भई उक्त छानविन

मूल्याङ्कन वनाई निर्माण ब्यवसायी तथा सप्लायर्सवाट अबैध  तरीकाले

लगायत अन्य  फाँट र शाखामा

लगायत ।

रकम अशुल गर्ने भन्ने  लगायत ब्यहोराको उजुरी निवेदन उपर छानविन

लेखापाल

हुतराज पौडेलले कार्यालय प्रमुख 

भक्तपुरमा कार्यरत

राष्ट्रिय प्राणी उद्यान, सूर्यविनायक  पौडेलले कार्यालय प्रमुख  आ.व. ०७६/७७ मा हुने विकाश निर्माणको कार्यहरूमा गलत ईष्टमेट/

वन्यजन्तु सं रक्षण विभाग अन्तर्गतको

मातहत

वन

व्यक्तिलाई दिएको भन्ने ।

तथा विक्रीको

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण विभाग मातहत रहे को राष्ट्रिय प्राणी

मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

कु मार लम्साल समेतको मिलेमतोमा कर्मचारी विराट कु मार

नियम विपरीत जटामसीको सं कलन लम्साल समेत

केन्द्रको मिति २०७७/१२/८ को निर्णयानुसार श्री वन तथा वातावरण

शाखामा कार्यरत कर्मचारी विराट साईटिस शाखामा कार्यरत

के न्द्रवाट भएको निर्णय
उजुरीमा उठाईएका विषयमा आवश्यक  छानविन तथा कारवाही गर्न 

विपक्षी

वन विभागका डिजी तथा साईटिस वन विभागका डिजी तथा

उजुरीको विषय
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उपलब्ध 
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नमानेको,

वन्यजन्तु

सं रक्षण

लाख, खानेपानी ट्याङकी

गरी रहे को भन्ने लगायत ।

मोलमोलाई

सं ग

ठे केदार

रकम

समेत मिलाउने भनि 

लागि  आउने

रकममा

फर्निचर खरीदको

निर्माण भैरहे को भवनको कार्पेट

निर्माणको लागि ५० लाख र हाल

१३

क्षेत्रमा वाटो वनाउने कामको लागि 

हुने जानकारी गराएको, हाल जं गल

दिने हो भने आफ्नो हिसावले काम

दिनु पर्ने भन्ने  गरे को, यसरी रकम

हिसाव चेक  गर्न  आउनेलाई पनि 

विभागमा र विभिन्न पटक लेखाको

निकुञ्ज  तथा

शाखामा, प्राविधिक लगायत राष्ट्रिय

कार्यालयमा कार्यरत सबै फाँट र

१२ प्रतिशत रकम मध्ये  हामि 

उक्त कागजात दिन

प्रतिशत रकम दिने भएर हामीलाई

लेखापालले अन्य  ठे केदारले १२

३ वटा टे ण्डर पार्नु भनेकोमा निज 

गराई दिन्छु  र त्यसको आधारमा

कागजातहरू पहिल्यै 

उक्त कार्यहरूको लगत ईष्टिमेटका

उजुरीको विषय

विपक्षी

के न्द्रवाट भएको निर्णय
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विपक्षी

के न्द्रवाट भएको निर्णय

वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको ।

३ दिन मात्र काट्ने गरे कोले नियमित

सम्वन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी दिनु भनि निर्णय भएमा विद्युत
प्राधिकरणले हस्तान्तरणको प्रकृया अघि  वढाउने ब्यहोरा लेखि आएको
हुँदा काली गण्डकी गाउँपालिकाको कार्यालयले अनुदानको रूपमा माग
गरे को उक्त कालीगण्डकी ए जलविद्युत परियोजनाको लागि  आवस्यक 
नभएका/नपर्ने सामाग्रीहरू उक्त गाउँपालिकाको कार्यालयलाई हस्तान्तरण

सामानहरू पनि  वगाउने क्रममा

रहे को हुँदा जे जस्ता अवस्थामा छन

ती कवाडी सामानहरू गाउँपालिकाको

प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने क्रममा

रहे को हुँदा

गर्ने गराउने ब्यवस्था/प्रकृया नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालयवाट

नेपाल सरकारको निर्णयवाटै उक्त (ठु ला वगरमा रहे का) समानहरू

रहे का

वाँकी

नदिले

र

अधिकार विद्युत प्राधिकरणसं ग नरहे कोले हस्तान्तरण गर्न नसकिएको ।

अधिकतम सामानहरू कालीगण्डकी

वगाएको

सम्पत्ति भएको कारण अर्को कु नै निकायलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने

राखिएका

भईसकेपछी थन्काएर

माग भएका सामाग्रीहरू मूल्य रु.एक लाख भन्दा वढीको हकमा सरकारी

समाप्त

ए जलविद्युत परियोजना

वडा

पत्रवाट कालिगण्डकी गाउँपालिका कार्यालयको भवन निर्माणको लागि 

गाउँपालिकाको

नं. ५ ठू लो वगरमा कालीगण्डकी

कालीगण्डकी

काट्ने ब्यबस्था हुन भन्ने लगायत ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको च.नं. ११३२ मिति २०७७/१२/१८ को

प्रवाहमा सुधार गर्न केन्द्रको मिति २०७७/१०/६ को निर्णयानुसार उक्त

लागि  नियमित वील नकाटी हप्तामा

र प्रत्येक दिन नयाँ मिटरको वील

ँ ाहरूलाई समेटी सेवा
विल काट्ने भन्ने ब्यहोराको उजुरीमा उल्लेखित वुद

सेवा वारे  जानकारी दिन नागरिक  वडापत्र नराखेको तथा नयाँ मिटर

वडापत्र नराखेको नयाँ मिटर जडानको

सेवा शिवनगर प्रशाखा ।

जडानको लागि  नियमित रूपमा वील नकाटी हप्ताको ३ दिन मात्र

सेवाग्राहीसं ग

प्रदान गर्न आलटाल गरे को, नागरीक 

कर्मचारीहरूले

केन्द्र अन्तर्गत शिवनगर प्रशाखामा गौर वितरण केन्द्र अन्तर्गत रौतहटमा कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसं ग सेवा प्रदान गर्न आलटाल गरे को,

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, गौर वितरण नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौर वितरण केन्द्र अन्तर्गत शिवनगर प्रशाखा,

उजुरीको विषय

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिच
ं ाइ मन्त्रालय
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भनि नेपाल सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०७८/३/३१ मा निर्णय
भएकोले सोहि बमोजिम गर्न/गराउन निर्देशन दिइएको ।

भएकोले उक्त सामानहरू अनुदान

स्वरूप उपलब्ध  गराई पाउँ भनि 

निवेदन

गरे कोमा
स्थलगत

लगायत ब्यहोराको उजुरी ।

अनुगमन गरी कारवाही गर्नुहुन भन्ने 

नवढी बेवास्ता  गरे कोले

हालसम्म कु नैपनि कारवाही अगाडी

काठमाण्डौलाई

विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय

पत्रवाट श्री कार्यकारी निर्देशक नेपाल

९१४ मिति  २०७७/१०/१९ को

कालीगण्डकी गाउँपालिकाको च.नं.

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ बमोजिम निर्देशन दिने

तथा राज्यलाई राजश्व समेत प्राप्त हुने

के न्द्रवाट भएको निर्णय
नै अघि वढाउनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालयलाई

विपक्षी

निर्माणको लागि  सहयोग पनि  हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण

उजुरीको विषय

१

सि.नं

छन्:-

भएको भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदन ।

निर्माण कार्यमा ब्यापक  भ्रष्टाचार गरी रकमको हिनामिना

बैतडी जिल्ला स्थित, दशरथचन्द  नगरपालिकामा सडक 

उजुरीको बिबरण

मिति२०७७/४/९ को निर्णयानुसार उजुरी अख्तियार
दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

नगरपालिका

के न्द्रबाट भएको निर्णय
दशरथचन्द 

बिपक्षी

उपनियम ३, १२(६) र २३(१) बमोजिम उजुरी व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार आयोगमा लेखी पठाइएका उजुरी/निवेदनहरू दे हाय बमोजिम

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ खण्ड (झ) तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सं चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ८ को

(आ) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका उजुरी/निवेदनहरूः

सि.नं.
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अमात्य

सम्पति  आर्जन गरे को कारण निजलार ्इ भ्रष्टाचार निवारण

नगरपालिका

भरपाई बनाई सप्लायर्सहरूबाट कमिसन लिने गरे को भन्ने 

उपमहानगरपालिका

अन्तर्गतका विभिन्न

टोल

गरी हटार ्इ बौद्व धर्मको सं रक्षण गरी  पाउँ ।

र झुठा प्रमाणपत्र छानबिन गरी अध्यक्ष नियुक्ति बदर खारे ज 

मा कानुन विपरित नियुक्ति भएको अयोग्य  ब्यक्तिको किर्ते  

बौद्व दर्शन तथा गुम्बा बिकास  समिति (बौद्व धार्मिक सं स्था)

यसमा सं लग्न रहे कोले कारवाही गरीपाउँ ।

गरी रोक्का गरीपाउँ ।प्रदे श नं ४ का SSP नरबहादुर के.सी.

सं स्थाका सुकु म्बासी टोलमा बन्दै  गरे को घरको छानविन

वुटवल

समिति

गुम्बा बिकास  

बौद्व दर्शन तथा

नरबहादुर के.सी.

नगरपालिका

रकम राखी वील बनाई कमिसन खाने गरे कोले छानविन

गरी कारवाही गरिपाउँ भन्ने ब्यहोराको उजुरी निवेदन ।

बाह्रबिसे

बिभिन्न सामानहरू खरिदमा बजारभाउ भन्दा अत्यधिक बढी

बाह्रबिसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा नगरपालिका भित्रको

ब्यहोराको उजुरी निवेदन ।

मध्यपुर ठीमी

खरिदमा बजारभाउभन्दा असामान्य रूपमा बढी रकम विल

मध्यपुर ठिमी नगरपालिका भक्तपुरमा विभिन्न सामानहरू

कारवाही गरी  सम्पत्ति शुद्विकरण समेत गरी पाउँ ।

ऐन,2059 बमोजिम कु नै कसुर बाँकी नराखी हदै सम्मको

राजेन्द्र बहादुर

बिपक्षी

प्रतिष्ठालार ्इ दुरूपयोग गरी अस्वभाबिक  रूपमा अकु त

कार्यरत राजेन्द्र बहादुर अमात्यले निजामती सेवाको पद

ललितपुर जिल्ला, मालपोत  कार्यालय तामेली फाँटमा

उजुरीको बिबरण

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति २०७७/४/१६ को निर्णयानुसार   उजुरी अख्तियार

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति २०७७/४/१६ को निर्णयानुसार उजुरी अख्तियार

अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको।

मिति  २०७७/४/१६ को उजुरी अख्तियार दुरूपयोग

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति २०७७/४/१६ को निर्णयानुसार उजुरी अख्तियार

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति  २०७७/४/९ को निर्णयानुसार उजुरी अख्तियार

के न्द्रबाट भएको निर्णय
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आयुर्बेद

सं योजकले बिभिन्न

वाहानामा

आर्थिक 

छन् ।यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन ् शशी सापकोटा ।

नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी अवाञ्छित ब्यक्तिगत लाभ लिएका

लागि भारतका विहार तथा अन्य विश्वविद्यालयका नाममा

छ ।सं स्थामा कार्यरत केही कर्मचारीहरू वढु वा प्रयोजनका

साझा स्वास्थ्य  सेवाभित्र चरम विकृति  मौलाउदै गएको

नेपाल सरकारको ६० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व भएको

अनियमिता गरे को ।

यादव

सोनिगामाको कार्यालय प्रमुख कबिराज निरीक्षक रामछविला

हं सपुर नगरपालिकामा पर्ने सोनगामा आयुर्बेद औषधालय

गरे कोले कारवाही गरी पाउँ ।

दिएर चेक भुक्तानी गरी करोडौको सरकारी रकम हिनामिना

र निर्माण  नै नभएर भुक्तानी दिन र निर्माण भैसकेको आदे श

निर्माण सम्बन्धी ठे क्काहरू प्राय नक्कली कागजात नक्कली बिल

नियुक्ति भएदे खि नै हालसम्म निजको सहिबाट भएको सम्पूंर्ण 

रं जित यादवले नगरपालिकामा करारमा   इन्जिनियर पदमा

प्रदे श नं २ धनुषाको सबैला नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर

कारवाही गरी पाउँ ।

बेचेर काम गरिरहे कोले निजले गरे को कामहरू उपर

लिएर आफूखुसी अनुसन्धान को नाममा दे शका तथ्यांक 

विदे शी र स्वदे शी NGO/INGO र सं स्थासँग परियोजनाहरू

बिपरीत आफ्नो  जिम्मेवारी अनुसारको काम नगरी बिभिन्न

सरकारको नीति  नियम तथा परिषदको प्रचलित बिनियम

पशु  प्रजनन महाशाखा को प्रमुख  निना ऊर्खालीले नेपाल

नेपाल कृषि अनुसनधान परिषद अन्तर्गत खुमलटारमा रहे को

उजुरीको बिबरण

शशी सापकोटा

यादव

रामछविला

रं जित यादव

निना ऊर्खाली

बिपक्षी

निर्णयानुसार
दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति  २०७७/५/०३ को

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

अख्तियार

मिति २०७७/४/२६ को निर्णयानुसार उजुरी अख्तियार

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति २०७७/४/२६ को निर्णयानुसार उजुरी अख्तियार

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति  २०७७/४/१६ को निर्णयानुसारउजुरी अख्तियार

के न्द्रबाट भएको निर्णय
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लोनिया

नक्कली मार्कसिट वनाएर जागिर खाएको र भ्रष्टाचार गरे कोले

झा

इन्जिनियर ध्बरु

बिश्वनाथ भगत

राजुवावु श्रे ष्ठले

अग्रहरी

मगर आलोक 

छानबिन गरी कारवाही गरीपाउँ ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय

निर्णयानुसार

निर्णयानुसार

अख्तियार

अख्तियार

सम्बन्धित भएकोले

अख्तियार

दुरूपयोग

सम्बन्धित भएकोले

अख्तयार

दुरूपयोग

सम्बन्धित भएकोले

अख्तियार

दुरुयपयोग

अख्तियार
अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाइएको ।

सम्बन्धित भएकोले

दुरुयपयोग

मिति  २०७७/७/२७ को निर्णयानुसार अकु त सम्पत्ति

अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाइएको ।

र्जनसँग

मिति  २०७७/७/२७ को निर्णयानुसार अकु त सम्पत्ति

अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाइएको ।

आर्जनसँग

मिति  २०७७/७/२७ को निर्णयानुसार अकु त सम्पत्त 

अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाइएको ।

आर्जनसँग

मिति  २०७७/७/२७ को निर्णयानुसार अकु त सम्पत्ति

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाइएको ।

मिति  २०७७/७/२७ को

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति  २०७७/६/१५ को

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति २०७७/५/१४ को निर्णयानुसार उजुरी अख्तियार

प्रकाश शाहले भ्रष्टाचार गरी अकु त सम्पत्ति आर्जन गरे कोले ओम प्रकाश शाह आर्जनसँग

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन इन्जिनियर ओम

कारवाही गरी पाउँ ।

भ्रष्टाचार गरी अकु त सम्पत्ति आर्जन गरे कोले छानबिन गरी

तत्कालिन इलाम डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर ध्बरु झाले

गरे कोले छानबिन गरी कारवाही गरी पाउँ ।

अध्यक्ष बिश्वनाथ भगतले भ्रष्टाचार गरी अकु त सम्पति आर्जन

बिराटनगर महानगपालिका वडा नं 9 का बर्तमान वडा

हुँदा निजको सम्पत्ति उपर छानविन गरी कारवाही गरिपाँउ ।

दुरूपयोग गरी गैरकानूनी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरे को

अवकाश पाएका पूर्व प्रहरी राजुवावु श्रे ष्ठले सार्वजनिक पदको

महानगरीय दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण त्रिपुरे श्वरबाट अनिवार्य 

भ्रष्टाचारीलार ्इ कारवाही गरी पाउँ ।

अनियमित गरी राष्ट्रको धन मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने

प्रदे श नं 5, बुटवलको प्रदे श सभा सचिवालयमा व्यापक  दुर्लभ कु मार पुन

आवश्यक कारवाही गरी पाउँ ।

लिखनदार

बस्नेत

कृष्ण बहादुर

बिपक्षी

बाँकेमा मुखिया पदमा कार्यरत लिखनदार लोनियाले भारतवाट

ु ा गा.पा.,३ नं वडा कार्यालय बनकट्टी 
बाँके जिल्ला  डुडव

दे खिएकोले छानबिन गरियोस भन्ने गुनासोको को बारे मा ।

अधिकृत कृष्ण बहादुर बस्नेतको शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद

सार्क टि.भी तथा एचआर ्इभी केन्द्रमा कार्यरत प्रशासकिय

उजुरीको बिबरण
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पाउँ ।

दिईएकोमा हाल सम्म कु नै जानकारी  प्राप्त नभएकोले न्याय

निवेदकले मिति  २०७७/४/२मा अ.दु.अ.आ.मा निवेदन

निवेदन प्राप्त भएको

विशेष  प्रहरी विभागवाट रोक्का भएकोले फुकु वा गरी पाउन

३७८, ३९२ र ३९७ को जग्गा मिति २०२७/११/९ गते

विष्टको नाममा दर्ता कायम भएको कि.न. ३१७, ३४७,

निर्णयानुसार पूर्व  प्रहरी

निर्णयानुसार

निर्णयानुसार

अख्तियार

अख्तियार

अ.दु.अ.आ.

दुरूपयोग

पठाइएको ।

अख्तियार

अनुसन्धान

आयोगमा

मिति २०७७/९/२ ६को निर्णयानुसार प्रस्तुत उजुरीलाई

लेखि

अ.दु.अ.आ.मा रहे को भन्ने  बुझिएकोले सक्कलै निवेदन

विभाग

सहितका कागजातहरू अ.दु.अ.आ.मा पठाइएको।

प्रहरी सम्वन्धमा तत्कालिन विशेष प्रहरी विभागका कागजातहरू

मिति २०७७/९/२६ को निर्णयानुसार प्रस्तुत निवेदनका

लगत कट्टा गर्ने ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाई

मिति २०७७/९/२६ को निर्णयानुसार प्रस्तुत उजुरीलाई

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति  २०७७/८/१५ को

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति  २०७७/८/१५ को

पनि अख्तियार दुरूपयोग आयोगमा लेखि पठाइएको ।

सम्वन्धी उजुरी अ.दु.अ.आ. पठाईएको हुँदा यस उजुरीलाई

उपरीक्षक  राजुवाबु  श्रे ष्ठले अकु त सम्पत्ति आर्जन गरे को

मिति  २०७७/८/१५ को

के न्द्रबाट भएको निर्णय

विशेष 

वहादूर शाही

आर्जन गरे कोले कारवाही गरी पाउँ ।

भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक न.पा.वडा.नं. ७ वस्ने ईन्द्र वहादुर

राणा र कलम

सागर शम्सेर

पौडेल

डिएसपी पंकज 

सशस्त्र प्रहरीका

सागर शम्सेर राणा र कलम वहादुर शाहीले अकु त सम्पत्ति

जिल्ला  प्रहरी कार्यालय बारा अन्तर्गत कार्यरत प्र.ना.नि.हरू

रही बिभिन्न अनियमितता गरे को बारे ।

सुर्यबिनायक  न.पा वडा नं 2 का स्थायी बासिन्दाले पदमा

पौडेल आफू बसोबास गरे को गृह जिल्ला भक्तपुर हाल

सशस्त्र  प्रहरीका डिएसपी आ.र ्इ.डि  नं 1050 का पंकज 

खाएकोले निजलार ्इ कारवाही गरी पाँउ ।

योग्यता र अनुभवको प्रमाण पत्रको आधारमा नोकरी

रे डियो नेपालका निर्देशक खगेन्द्र खत्रीले झुठ्ठा  शैक्षिक 
खगेन्द्र खत्रीले

राजुवाबु श्रे ष्ठले

अनिर्वाय अवकाश पाएका पूर्व प्रहरी उपरीक्षक राजुवाबु श्रे ष्ठले

बिभिन्न भ्रष्ट्राचारजन्य कसुर गरे काले कारवाही गरी पाउँ ।

उपरीक्षक 

पूर्व प्रहरी

बिपक्षी

प्रक्रियामा सोही कार्यालयबाट मिति 2075 कात्तिक 15 गते

गण त्रिपुरे श्वरको भवन निर्माणको (हाल निर्माणाधिन ) ठे क्का 

आ.व 2075/76 मा महानगरीय दं ङ्गा  नियन्त्रण प्रहरी

उजुरीको बिबरण
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३०

२९

२८

२७

कारवाही नभएको भन्ने बिषयको उजुरी ।

आयोगमा दिइएको  चेक वाउन्स सम्बन्धी निवेदनमा हालसम्म 

मिति २०७७/०४/०२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान

गरे कोले छानविन होस ।

पदमा  कार्यरत नवराज कडरियाले अथाह सम्पत्ति आर्जन

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कावासोती, नवलपुरको मिटर रिडर

-----------

नवराज कडरिया

नगरपालिका

त्यहाँका कर्मचारीको करोडको घर र करोडको balance छ ।

सम्पत्ति

मिति  २०७७/१०/२७ को निर्णयानुसार यसै उजुरीका
सम्वन्धमा मिति  २०७७/९/२६ को निर्णयानुसार
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठार ्इ
सकिएकोले यस उजुरीलाई समेत   अख्तियार दुरूपयोग
अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

अनुसन्धान आयोगमा सक्कल उजुरी पठाइएको ।

निर्णयानुसार

छानविन सम्बन्धी विषय भएको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग

मिति  २०७७/१०/१४ को

मिति  २०७७/१०/१४ को निर्णयानुसार सम्पत्ति
छानविन सम्बन्धी विषय भएको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग
अनुसन्धान आयोगमा सक्कल उजुरी पठाइएको ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

अधिकारी

गढीमाई

मिति २०७७/१०/०७ को निर्णयानुसार प्रस्तुत उजुरीलाई

रौतहट जिल्लाको गढीमाई नगरपालिकामा ब्रम्हलुट छ,

घर छन् ।गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरे को ।

ठु ला ठु ला घर छन् ।काठमाडौ लगायत अन्य ठाउँमा पनि 

कार्यरत शान्ति बहादूर अधिकारीको सुनसरीमा मात्र ४ वटा

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर मोरङमा स्टोर शाखामा

कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरे कोले कारवाही गरी पाउँ ।

(आठौ तह)मा कार्यरत दिलिप कु मारले ११ करोडको गैर

मिति २०७७/१०/०6 को निर्णयानुसार यसै ब्यहोराको
उजुरीका सम्वन्धमा मिति  २०७७/०९/२६ को
निर्णयानुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा
लेखि पठाइएको ।

मिति २०७७/९/२६ को निर्णयानुसार प्रस्तुत उजुरीलाई
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि
पठाइएको ।

ु पयोग अनस
ु न्धान आयोगमा लेखि पठाइएको ।
अख्तियार दरू

ु ार प्रस्तुत उजुरीलाई
मिति  २०७७/९/२६को निर्णयानस

के न्द्रबाट भएको निर्णय

शान्ति बहादूर

दिलिप कु मार

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं ५ भक्तपुरमा ईन्जिनियर

२५

२६

श्याम महतो

नापी कार्यालय चावहिलमा कार्यरत सर्भेक्षक श्याम महतोले
बिभिन्न अनियमित कार्य गरी अकु त सम्पत्ति आर्जन गरे कोले
कारवाही गरी पाउँ ।

सम्पत्ति आर्जन गरे कोले कारवाही गरी पाउँ ।

दिलिप कु मार

बिपक्षी

(आठौ तह)मा कार्यरत दिलिप कु मारले ११ करोडको अकु त

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं ५ भक्तपुरमा ईन्जिनियर

उजुरीको बिबरण

२४

सि.नं
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३५

३४

३३

३२

३१

सि.नं

आयोगमा

लेखि

दुरूपयोग

अनुसन्धान

आयोगमा

लेखि

दुरूपयोग

आयोगमा

लेखि

गरे काले

मौलाएको हुँदा छानविन गरी कारवाही गरिपाँउ।

नेपाल वन निगममा विगत बर्ष दे खि विविध विषयमा भ्रष्टाचार

आवश्यक कारवाही गरिदिने सम्बन्धमा ।

भ्रष्टाचार

दुरूपयोग
पठाइएको ।

नेपाल वन निगम अख्तियार

अनुसन्धान

आयोगमा

लेखि

मिति २०७७/१२/०८ को निर्णयानुसार यस उजुरीलाई

लेखि पठाइएको ।

सम्बन्धमा अखितयार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा

अनुसन्धान

स्याङजामा कार्यरत कृष्ण  अर्यालले

पठाइएको ।

अख्तियार

मिति  २०७७/१२/०८ को निर्णयानुसार उक्त उजुरी

पठाइएको ।

अख्तियार

मिति  २०७७/१२/०८ को निर्णयानुसार उक्त उजुरी

अनुसन्धान

मिति  २०७७/१२/०८ को निर्णयानुसार यस उजुरीका
कृष्ण अर्याल

बैकु ण्ठ रे ग्मी

कबिराज रे ग्मी

दुरूपयोग

पठाइएको ।

अख्तियार

मिति २०७७/१२/०८ को निर्णयानुसार यस उजुरीलाई

के न्द्रबाट भएको निर्णय

पुतलीबाजार न.पा.स्याङ्जा  निवासी हाल स्वास्थ्य कार्यालय

पाँउ ।

घडेरी लगायतका अकु त सम्पति रहे को हुँदा कारवाही गरी

बिभाग र हाल इमिग्रेसनमा रही भक्तपुरमा घर, टोखामा

रे ग्मीका छोरा बैकु ण्ठ रे ग्मीले यातायात कार्यालय, स्वास्थ्य 

पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं १३ निवासी श्याम प्रसाद

नेपाल सरकारको सेवामा रही काम गरे का स्याङजा जिल्ला 

हुँदा कारवाही गरी पाँउ ।

छोरा कबिराज रे ग्मीले सरकारी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरे को

वडा नं 13 (करिनडाडा-3) जौसीडाँडा निवासी रबिलालको

सम्पति कमाएका स्याङजा जिल्ला पुतलीबजार  नगरपालिका

नेपाल सरकारको टिका लगाएर सरकारी पदमा बसेर अकु त

आयोग, पोखरा

अनुसन्धान

छानबिन गरिपाँउ

।

दुरूपयोग

अख्तियार

सुरेश आचार्य,

बिपक्षी

ओभरसियर सुरेश आर्चायले भ्रष्टाचार गरे काले निजको सम्पत्ति

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा कार्यरत

उजुरीको बिबरण
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३9

३८

३७

3६

सि.नं

बिपक्षी

दुरूपयोग   अनुसन्धान

लेखि

आयोगमा

लेखि

आयोगमा पठाईएकोले मिति 

अध्यापन

गराईरहे का

कारवाहि गरी पाउँ।

डा. जागेश्वर गौतमले अकु त सम्पत्ति कमाएको हुनाले

छानबिन गरि पाउँ।

प्राध्यापकहरूको शैक्षिक  प्रमाणपत्र नक्कलि भएको हुनाले

मध्यमान्चल विश्वविद्यालयमा

आयोगमा पठाइएकोले यस उजुरीलाई समेत  अख्तियार

लिएकोले छानबिन गरी पाऊँ ।

गौतम

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

मिति २०७८/०३/०१ को निर्णयानुसार यस उजुरीलाई

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

रावल समेत
डा. जागेश्वर

मिति २०७८/०३/०१ को निर्णयानुसार यस उजुरीलाई

दिप बहादुर

दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

यसै  विषयको उजुरीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान

योग्यताको प्रमाण पत्र पेश गरी बढु वा लिर ्इ लाभ  समेत

प्रमाणपत्र पेश गरी कार्यरत रहे को तथा नक्कली शैक्षिक  सरिता दे बि पन्थी 2078/01/20 र 2078/03/01 को निर्णयानुसार

अनुसन्धान

दुरूपयोग

श्री सरिता दे बी पन्थीले भारतीय नक्कली शैक्षिक  योग्यताको

निर्णयानुसार

मिति  २०७८/०३/०१ को निर्णयानुसार यसै  विषयको

पठाइएको ।

अख्तियार

उजुरीलाई मिति  २०७८/१/२० को

टक्कर स्वांर

आयोगमा

मिति  २०७८/०1/२० को निर्णयानुसार उक्त उजुरी

पठाइएको ।

दुरूपयोग   अनुसन्धान

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कन्चनपुरका प्रशासकिय अधिकृत

का. नेपालगञ्जमा सर्वसाधारणलार ्इ दुःख दिने गरे को ।

करोडौ घोटला गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरे को तथा जि.प्र.

पेश गरी जागिरमा प्रवेश गरी पेट्रोल पम्प तथा अन्य ठाउँमा

टक्कर स्वांरले भारतको आई.ए. को नक्कली प्रमाण पत्र

पाउँ ।

प्रमाणपत्र पेश गरी बढु वा समेत भएकोले छानबिन गरी

के न्द्रबाट भएको निर्णय
मिति  २०७८/०1/२० को निर्णयानुसार उक्त उजुरी

पेश गरी कार्यरत रहे को तथा नक्कली शैक्षिक  योग्यताको सरिता दे बी पन्थी अख्तियार

श्री सरिता दे बी पन्थीले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र

जिल्ला  प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रशासकिय अधिकृत

उजुरीको बिबरण
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बिपक्षी

गौतम

निकालेको र नियम विपरित अकु त सम्पत्ति आर्जन गरे कोले

छानबिन गरि पाउँ ।

डा. जागेश्वर

गौतम

डा. जागेश्वर

लि.

ब्यापार कम्पनी

निकटलाई अनुकु ल हुनेगरी झण्डै  एक  अर्वको टे ण्डर

बीर अस्पतालमा  कार्यतर डा. जागेश्वर गौतमले आफु 

सम्पत्ति आर्जन गरे कोले कारवाही गरी पाउँ ।

बीर अस्पतालमा कार्यरत डा. जागेश्वर गौतमले गैर कानूनी

भ्रष्टाचार गरी अकु त सम्पति कमाएकोले कारवाही गरी पाँउ ।

भर ्इ जानुभएकोले निजले यस कम्पनीमा अनियमितता र

रहँदा र हाल कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय काठमांडौमा सरुवा

तत्कालीन प्रादे शिक  प्रमुख  श्री भिम बहादरु  थापा सुर्खेतमा थापा, खाद्य तथा

तथा ब्यापार कम्पनी लि. प्रादे शिक कार्यालय सुर्खेतका

भ्रष्ट्राचार गरी अकु त सम्पति कमाएको बारे । खाद्य व्यबस्था 

उजुरीको बिबरण

दुरूपयोग

अनुसन्धान

१

क्र.स.ं

दुरूपयोग

विपक्षी

दुरूपयोग

पठाइएको ।

अख्तियार

अनुसन्धान

विल बनाएकोले कारवाही गरि पाउँ।

बापतको रकम हिनामिना गरे को, एउटै  कार्यको दोहोरो

सेलरी रकम, छात्रवृत्ति बापत प्राप्त रकम, पाठ्यपुस्तक 

आयोगमा

लेखि

अनुसन्धान

सम्बन्धमा केन्द्रबाट

गठित

लेखि

छानविन टोलीले दिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी थप 

उजुरीको

के न्द्रबाट भएको निर्णय

आयोगमा

लालदे व साह।

अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

को निर्णयानुसार सम्मानित अख्तियार दुरूपयोग

नं. 7 का प्र. अ. श्री  छानविनको लागि केन्द्रको मिति 2078/03/10

जब्दीको भवन ईस्टिमेट विना निर्माण गरे को, आर्थिक  कल्याणपुर जब्दी वडा

कारोवार नगदी रसिद विना गरे को, पि.सि.एफ. रकम, नन

लेखि

मिति २०७८/०३/२९ को निर्णयानुसार यस उजुरीलाई

पठाइएको ।

अख्तियार

सिरहा जिल्ला स्थित रा. दु. उ. मा. वि. कल्याणपुर श्री रा. दु. उ. मा. वि., उक्त

उजुरीको विवरण

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

आयोगमा

मिति २०७८/०३/१३ को निर्णयानुसार यस उजुरीलाई

पठाइएको ।

अख्तियार

मिति २०७८/०३/१३ को निर्णयानुसार यस उजुरीलाई

के न्द्रबाट भएको निर्णय

छानविन पश्चात प्राप्त प्रमाणका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका उजुरीहरूको विवरणः

४३

४२

४१

सि.नं
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मनोनयन ग रिएको सम्बन्धमा।

अनियमित रूपले वैदेशिक तालिमको लागि 

1

क्याप्टेन आर.पि ढकाल

5=

4=

2=
3=

1=

सम्झौता गरे को सम्बन्धमा।

टे ण्डर कोटे शन विना तिनतारे

सम्बन्धमा
होटल नारितासँग

क्याप्टेन गोपाल सिं ह विष्टलाई तालिममा पठाएको

सम्बन्धमा।

विदे शी पाईलटहरूलाई तलब भत्ता भुक्तानी गरे को

पाईलटहरूलाई दिईएको तालिमको सम्बन्धमा।

जिम्मेवारी दिईएको सम्बन्धमा।

क्याप्टेन दिपुराज  ज्वार्चनलाई अपरे शन निर्देशकको

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।

थप छानविन गर्न आवस्यक भएकोले छानविन प्रतिवेदन

मिति 2078/03/08 को निर्णयानुसार दे हायका विषयमा

गरे को।

Automated Analayzer को नाममा   टे ण्डर तयार डा.राजेन्द्र पन्त

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरिएको ।

ँु ा
अनुसन्धान आयोगबाट फाईलको छानविन भएको दे खिएको हद

ु पयोग
क्षयरोग केन्द्रको प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियार दरू

ु ार राष्ट्रिय
सिमित सप्लायरले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका केन्द्रको मिति  2076/03/29  को निर्णयानस

स्वास्थ्य तथा जनसख
ं ्या मन्त्रालय

1.

ससं ्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
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१

२

1

भुलन यादव साविक 

प्रतिवेदनको

केन्द्रबाट मिति 2078/03/28 को निर्णयानुसार विस्तृत

छानविन

दे खिएकोले मिति 

प्रसाद

ु ार
सुनव

पठाइएको।

लक्ष्मण ब. बम

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

अनुसन्धान

कालिकोटका अध्यक्ष

विभिन्न अनियमितता गरे को

आयोगमा थप  अनुसन्धानका

लागि  लेखी

मिति २०७८।१।५ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरूपयोग

पलाँता गाउँपालिका,

समेतका व्यक्तिहरू

तारिणी

कालिकोट जिल्ला पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्षले

गरे को

पोखरीमा लगाइएको ठे क्का  बापतको रकम भ्रष्टाचार तत्कालीन गाविस सचिव अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको।

ु ार समेतका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक  गाउँ विकास समितिका २०७८।३।१० को निर्णय अनुसार अख्तियार दुरूपयोग
तारिणी प्रसाद सुनव

गर्नु पर्ने

अनुसन्धान आयोगमा सक्कलै फाईल पठाइएको ।

सङ
ं ् घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

लि.।

क्रेडिट सहकारी सं स्था  अध्ययन प्रकृया अगाडी बढाउनका लागि अख्तियार दुरूपयोग

सिभिल सेभिङ्ग एण्ड 

रूपन्देही

नं.३ तथा अन्य दोषीहरू प्रतिलिपि पठाइएको ।

आयोगलाई

सिरहा जिल्ला  हकपारा गाविसका तत्कालीन सचिव सिरहा जिल्ला  हकपारा उजुरीमा थप  छानवीन

गरे को सम्बन्धमा ।

सहकारी सं स्था  सं चालन ऐन नियम विपरित कार्य 

सार्वजनिक उपयोगको सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिन

मापदण्ड अनुरूप आवास विकास क्षेत्र विक्री नगरे को,

अन्तर्गत सं चालित सिभिल होम प्रा. लि. ले तोकेको

सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी सं स्था लि.

व्यक्तिको नाममा दर्ताका सम्बन्धमा ।

अनुसन्धान

मिति  २०७८/0१/२४ गतेको निर्णयानुसार अख्तियार

सडकको पश्चिममा रहे को पजौहा पोखरीको जग्गा  मैनाहिया गा.वि.स. वडा दुरूपयोग

साविक  बसन्तपुर वडा नं. २ पननी भैरहवा परासी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
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सरस्वती वन उपभोक्ता  समितिमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका विषयमा छानविन

समितिहरूले विधान अनुसार र सामान्य  प्रकृया समेत पुरा
नगरी समुदायको रकम आफुखुसी खर्च गरे को दे खिएकोले थप 
छानविन तथा अनुसन्धानको लागि उजुरी र छानबिन प्रतिबेदन
सम्मानित अख्तियार दुरूपयोग आयोगमा पठाउने भनि मिति 
२०७७/९/२८ मा केन्द्रवाट (सचिवस्तरीय) निर्णय भएकोले
सोही अनुसार उजुरी तथा छानविन प्रतिबेदन पत्रसाथ संलग्न 

अन्य फलफूल दाउरा काठवाट वार्षिक ५० लाख 

भन्दा  वढीको ठे क्का  लागि  आम्दानी भएको रकम

अन्य वाहिरका मानिसहरूको मिलेमतोमा हिनामिना

भएको साथै वर्दिवास ११ मा पर्ने सरस्वती वन

उपभोक्ता समितिमा समेत अनियमितता भएको भन्ने 

लगायत ।

सम्बन्धी अनुगमन गर्दा दे हाय बमोजिम पाइयो:-

विभिन्न मितिमा विभिन्न मन्त्रालय/कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्रममा कर्मचारीहरूको कार्यालय समय पालना र तोकिएको पोशाक लगाए/नलगाएको

कार्य पनि पर्दछ । केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ बमोजिम

नियमित रूपमा स्थलगत अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच तथा अन्वेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विषयहरूमा आकस्मिक रूपमा निगरानी राख्नुपर्ने

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्यलाई न्यूनिकरण गर्न भ्रष्टाचार हुन सक्ने सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक सं स्थाको काम कारबाहीमा

क) स्थलगत अनुगमन, निगरानी तथा छड्के जाँच

ु न्धान आयोगमा पठाईएको ।
राखी अख्तियार दुरूपयोग अनस

ँ ु ा उल्लेखित उपभोक्ता 
प्रतिबेदनका सम्वन्धमा छलफल हद

ँ , लिचि जस्ता 
समितिलाई हस्तान्तरण गरे कोमा आप

लिई २१ विगाहा जं गल मुसहर वन उपभोक्ता  समिति वर्दिवास महोत्तरी गरी प्रतिबेदन पेश गर्न गठित छानविन टोलीवाट पेश भएको

लागि Care Nepal ले वन मन्त्रालयको सहमती

समिति  गठन गरी मुसहरको आर्थिक  उन्नतिको वन उपभोक्ता समिति र वन उपभोक्ता  समिति  र सरस्वती सामदु ायिक  वन उपभोक्ता 

ु हर सामदु ायिक 
वर्दिवास-१० स्थित मुसहर सामुदायिक वन उपभोक्ता  स्थित मुसहर सामुदायिक  यस केन्द्रमा प्राप्त महोत्तरी जिल्ला स्थित मस

२.२ सेवा प्रवाहको अनुगमन स्थिति

1
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१. आ.व. २०७७/०७८ मा काठमाडौं जिल्लामा गरिएको अनुगमनको विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

१

2077/09/01

काठमाडौं

२

2077/09/01

काठमाडौं

३

2077/09/01

काठमाडौं

४

2077/09/01

काठमाडौं

५

2077/09/01

काठमाडौं

६

2077/09/01

काठमाडौं

७

2077/09/01

काठमाडौं

८

2077/09/01

९

कार्यालयको नाम

०

४

४

०

६

६

०

१४

१४

०

३

३

०

११

११

०

१२

१२

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

०

२६

२६

काठमाडौं

शहरी विकास मन्त्रालय

०

१३

१३

2077/09/01

काठमाडौं

गृह मन्त्रालय

०

२१

२१

१०

2077/09/01

काठमाडौं

०

९

९

११

2077/09/01

काठमाडौं

नेपाल टे लिभिजन

०

२३

२३

१२

2077/09/01

काठमाडौं

मुद्रण विभाग

०

९

९

१३

2077/09/01

काठमाडौं

रे डियो नेपाल

०

१५

१५

१४

2077/09/01

काठमाडौं

खानेपानी मन्त्रालय

०

१०

१०

१५

2077/09/01

काठमाडौं

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

०

१७

१७

१६

2077/09/01

काठमाडौं

अर्थ मन्त्रालय

०

२४

२४

१७

2077/09/01

काठमाडौं

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

०

२५

२५

१८

2077/09/01

काठमाडौं

सं घीय सं सद सचिवालय

०

४८

४८

१९

2077/09/01

काठमाडौं

परराष्ट्र मन्त्रालय

०

28

२८

२०

2077/09/01

काठमाडौं

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

०

21

२१

२१

2077/09/01

काठमाडौं

०

15

१५

२२

2077/09/01

काठमाडौं

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय

०

12

१२

२३

2077/09/01

काठमाडौं

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

०

४

४

२४

2077/09/01

काठमाडौं

जल तथा ऊर्जा आयोग

०

3

३

२५

2077/09/01

काठमाडौं

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग

०

4

४
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ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिं चाई मन्त्रालय

समय तोकिएको
पालना पोशाक जम्मा
नगरेको नलगाउने

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी
निवारण मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक 
मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सं घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास
मन्त्रालय

कानुन, न्याय तथा सं सदीय मामिला
मन्त्रालय
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मिति

जिल्ला

२६

2077/09/01

काठमाडौं

रक्षा मन्त्रालय

०

2

२

२७

2077/09/01

काठमाडौं

युवा तथा खेलकु द मन्त्रालय

०

2

२

२८

2077/09/01

काठमाडौं

महालेखा परीक्षकको कार्यालय

०

4

४

२९

2077/09/01

काठमाडौं

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

०

14

१४

३०

2077/09/01

काठमाडौं

०

14

१४

३१

2077/09/01

काठमाडौं

राष्ट्रिय योजना आयोग

०

15

१५

३२

2077/09/01

काठमाडौं

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

०

17

१७

३३

2077/09/01

काठमाडौं

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

०

3

३

३४

2077/09/01

काठमाडौं

रे डियो प्रसारण समिति

०

2

२

३५

2077/09/01

काठमाडौं

राष्ट्रिय प्राकृति श्रोत तथा वित्त आयोग

०

4

४

३६

2077/09/01

काठमाडौं

कर्मचारी सञ्चय कोष

०

2

२

३७

2077/09/01

काठमाडौं

समाजिक सुरक्षा कोष

०

3

३

३८

2077/09/13

काठमाडौं

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय  

०

0

०

३९

2077/09/13

काठमाडौं

परराष्ट्र मन्त्रालय

3

12

१५

४०

2077/09/13

काठमाडौं

रक्षा मन्त्रालय

11

2

१३

४१

2077/09/13

काठमाडौं

अर्थ मन्त्रालय

30

3

३३

४२

2077/09/13

काठमाडौं

गृह मन्त्रालय  

75

0

७५

४३

2077/09/13

काठमाडौं

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

30

0

३०

४४

2077/09/13

काठमाडौं

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय  

0

0

०

४५

2077/09/13

काठमाडौं

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

23

0

२३

४६

2077/09/13

काठमाडौं

79

4

८३

४७

2077/09/13

काठमाडौं

5

1

६

४८

2077/09/13

काठमाडौं

11

1

१२

४९

2077/09/13

काठमाडौं

युवा तथा खेलकु द मन्त्रालय

0

1

१

५०

2077/09/13

काठमाडौं

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय  

35

2

३७

५१

2077/09/13

काठमाडौं

30

0

३०

५२

2077/09/13

काठमाडौं

0

0

०

72

कार्यालयको नाम

समय तोकिएको
पालना पोशाक जम्मा
नगरेको नलगाउने

सि.नं.

सं स्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
मन्त्रालय

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी
निवारण मन्त्रालय

सं स्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
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कार्यालयको नाम

समय तोकिएको
पालना पोशाक जम्मा
नगरेको नलगाउने

सि.नं.

मिति

जिल्ला

५३

2077/09/13

काठमाडौं

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

3

0

३

५४

2077/09/13

काठमाडौं

शहरी विकास मन्त्रालय

2

0

२

५५

2077/09/13

काठमाडौं

खानेपानी मन्त्रालय

1

2

३

५६

2077/09/13

काठमाडौं

2

2

४

५७

2077/09/13

काठमाडौं

21

2

२३

५८

2077/09/13

काठमाडौं

23

0

२३

५९

2077/09/13

काठमाडौं

रे डियो नेपाल

79

0

७९

६०

2077/09/13

काठमाडौं

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

80

1

८१

६१

2077/09/13

काठमाडौं

नेपाल टे लिभिजन

43

14

५७

६२

2077/09/14

काठमाडौं

कानुन, न्याय तथा सं सदीय मामिला मन्त्रालय

0

0

०

६३

2077/09/13

काठमाडौं

राष्ट्रिय योजना आयोग

28

0

२८

६४

2077/09/13

काठमाडौं

स्वास्थ्य तथा जनसङ्
ख्या मन्त्रालय

57

2

५९

६५

2077/09/13

काठमाडौं

पुरातत्व विभाग

16

21

३७

६६

2077/09/13

काठमाडौं

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

6

0

६

६७

2077/09/13

काठमाडौं

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय

17

1

१८

६८

2077/12/30

काठमाडौं

यातायात व्यवस्था विभाग

1

1

२

६९

2077/12/30

काठमाडौं

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

1

0

१

७०

2077/12/31

काठमाडौं

औषधि व्यवस्था विभाग

7

7

१४

श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा 
मन्त्रालय
मुद्रण विभाग
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक 
मन्त्रालय

जम्मा

719

१३०८

1257

२. आ.व. २०७७/०७८ मा ललितपुर जिल्लामा गरिएको अनुगमनको विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

१

2078/01/03

ललितपुर

कार्यालयको नाम
गोदावरी नगरपालिका
जम्मा

jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*

समय
पालना

तोकिएको
पोशाक जम्मा
नलगाउने

35

27

६२

२४

१५८

७३

73
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३. आ.व. २०७७/०७८ मा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.
१

मिति

जिल्ला

2077/11/09

सिन्धुपाल्चोक

2077/11/09

सिन्धुपाल्चोक

2077/11/09

सिन्धुपाल्चोक

४

2077/11/09

सिन्धुपाल्चोक

५

2077/11/09

६

कार्यालयको नाम
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

समय
पालना

तोकिएको
पोशाक 

जम्मा

नलगाउने

0

0

०

5

1

६

11

2

१३

कारागार कार्यालय

0

0

०

सिन्धुपाल्चोक

चौतरा नगरपालिका - ५

2

1

३

2077/11/09

सिन्धुपाल्चोक

डिभिजन वन कार्यालय

1

0

१

७

2077/11/09

सिन्धुपाल्चोक

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

0

0

०

८

2077/11/09

सिन्धुपाल्चोक

मालपोत कार्यालय

0

0

०

९

2077/11/09

सिन्धुपाल्चोक

जिल्ला हुलाक कार्यालय

0

0

०

१०

2077/11/09

सिन्धुपाल्चोक

भू-तथा जलाधार कार्यालय

0

0

०

११

2077/11/09

सिन्धुपाल्चोक

नापी कार्यालय

0

0

०

19

4

23

२
३

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार
आयोजना
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन
ईकाइ (भवन)

जम्मा

४. आ.व. २०७७/०७८ मा इलाम जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.

74

मिति

जिल्ला

कार्यालयको नाम

समय
पालना

तोकिएको
पोशाक 

 जम्मा

नलगाउने

१

2077/12/09

इलाम

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ईलाम

0

1

१

2

2077/12/09

इलाम

मालपोत कार्यालय

0

1

१

3

2077/12/09

इलाम

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

1

1

२

4

2077/12/09

इलाम

डिभिजन वन कार्यालय

0

0

०

5

2077/12/09

इलाम

नापी कार्यालय

1

0

१

6

2077/12/09

इलाम

करदाता सेवा कार्यालय

0

1

१

7

2077/12/09

इलाम

शिक्षा विकास समन्वय इकाइ

2

2

४

8

2077/12/09

इलाम

जिल्ला हुलाक कार्यालय

0

0

०

9

2077/12/09

इलाम

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

0

0

०
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सि.नं.
10

मिति

2077/12/09

जिल्ला

इलाम

कार्यालयको नाम
सं घिय खानेपानी तथा ढल विकास
आयोजना

 जम्मा

समय
पालना

तोकिएको
पोशाक 

 जम्मा

नलगाउने

0

0

०

४

६

१०

तोकिएको
पोशाक 
नलगाउने

जम्मा

0

0

०

५. आ.व. २०७७/०७८ मा झापा जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

2077/11/25

झापा

२

2077/11/25

झापा

नापी कार्यालय, चन्द्गगढी

0

0

०

३

2077/11/25

झापा

आन्तरिक राजश्व कार्यालय

0

0

०

2077/11/25

झापा

0

0

०

५

2077/11/25

झापा

भद्रपुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

0

0

०

६

2077/11/25

झापा

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

0

0

०

जम्मा

0

0

0

समय
पालना

तोकिएको
पोशाक 
नलगाउने

जम्मा

१

४

कार्यालयको नाम

समय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण
कार्यालय, चन्द्रगढी

साधन शहरी तथा भवन निर्माण
आयोजना

पालना

६. आ.व. २०७७/०७८ मा पर्सा जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

१

2077/12/08

पर्सा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

0

0

०

२

2077/12/08

पर्सा

विरगन्ज महानगरपालिका

12

12

२४

३

2077/12/08

पर्सा

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय

7

0

७

2077/12/08

पर्सा

सघन शहरी तथा भवन निर्माण
आयोजना

0

0

०

५

2077/12/08

पर्सा

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

0

0

०

६

2077/12/08

पर्सा

डिभिजन वन कार्यालय

7

0

७

७

2077/12/08

पर्सा

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय

0

6

६

८

2077/12/08

पर्सा

नापी कार्यालय

0

0

०

९

2077/12/08

पर्सा

0

0

०

१०

2077/12/08

पर्सा

6

0

६

४
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कार्यालयको नाम

जिल्ला हुलाक कार्यालय
घरे ल ु तथा साना उद्योग कार्यालय
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समय
पालना

तोकिएको
पोशाक 
नलगाउने

जम्मा

यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी)

4

0

४

पर्सा

यातायात व्यवस्था कार्यालय
(स.च.अ.प.)

0

0

०

2077/12/09

पर्सा

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी
लिमिटे ड

0

0

०

2077/12/10

पर्सा

आन्तरिक राजश्व कार्यालय

सि.नं.

मिति

जिल्ला

११

2077/12/09

पर्सा

2077/12/09

१२
१३
१४

कार्यालयको नाम

 जम्मा

0

0

०

३६

१८

५४

७. आ.व. २०७७/०७८ मा प्यूठान जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

कार्यालयको नाम

समय
पालना

तोकिएको
पोशाक 

जम्मा

नलगाउने

१

2077/12/17

प्यूठान

नापी कार्यालय

0

0

०

२

2077/12/17

प्यूठान

मालपोत कार्यालय

0

0

०

३

2077/12/17

प्यूठान

नापी कार्यालय, जस्पुर, प्यूठान

0

0

०

४

2077/12/18

प्यूठान

करदाता सेवा कार्यालय

0

0

०

५

2077/12/18

प्यूठान

इलाका प्रशासन कार्यालय

0

0

०

६

2077/12/18

प्यूठान

मालपोत कार्यालय, जस्पुर, प्यूठान

0

0

०

७

2077/12/17

प्यूठान

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

0

0

०

८

2077/12/17

प्यूठान

शिक्षा विकास समन्वय इकाइ

0

0

०

९

2077/12/17

प्यूठान

मल्लरानी गाउँ पालिका

0

0

०

१०

2077/12/17

प्यूठान

प्र.म. कृषि आधुनिकिकरण परियोजना

8

2

१०

11

2077/12/17

प्यूठान

जलस्रोत तथा सिं चाई विकास डिभिजन

1

0

१

12

2077/12/17

प्यूठान

प्यूठान नगरपालिका

8

1

९

13

2077/12/17

प्यूठान

स्वास्थ्य कार्यालय

1

0

१

१८

३

२१

 जम्मा

८. आ.व. २०७७/०७८ मा अर्घाखाँची जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.
१

मिति
2077।12।17
 जम्मा

76

जिल्ला
अर्घाखाँची

कार्यालयको नाम
शितगंगा नगरपालिका

तोकिएको
पोशाक 
नलगाउने

जम्मा

10

2

१२

10

2

12

समय
पालना
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आ.व. २०७7।७8 मा विभिन्न 8 जिल्लाका 59 वटा कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनुगमन गरी
दे खिएका कमजोरी सुधारका लागि सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने 126 वटा कार्यालयहरूमा

ु मन गरी 841 जना र तोकिएको पोशाक नलगाउने 598 जना गरी जम्मा 1439 जना
समयपालना सम्बन्धी अनग
कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको लागि सम्वन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।

कार्यालय अनुगमनको क्रममा केन्द्रबाट खटिएका टोलीले सम्बन्धित प्रमुख  जिल्ला  अधिकारी र कार्यालय
प्रमुखहरूलाई निम्नानुसार सुझावहरू दिइएको थियो।
क)

दरवन्दी बमोजिम कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई दे खिएकोले समयमा पदपूर्तिका लागि पहल

ख)

बिदा स्वीकृत नगराई कु नै पनि कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित हुन नपाउने प्रावधान कडाइका साथ 

ग)

कर्मचारीहरू काम विशेषले बाहिर जाँदा लगबुक भरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र जाने र फिल्ड 

घ)

कर्मचारीहरूलाई तोकिएको पोशाक र परिचय पत्र लगाउन अनिवार्य गर्ने।

ङ)

सेवाग्राही/नागरिकहरूलाई सहज किसिमले सेवा प्रवाह गर्न कार्यालयको विन्यास (Layout) मिलाउने।

च)

नागरिक  बडापत्र कार्यान्वयन, अनुग मन तथा विश्लेषण

गर्नुपर्ने।

लागू गर्ने।

खटिने कर्मचारीहरूको समेत लगबुक अनिवार्य रूपमा भर्ने व्यवस्था मिलाउने।

भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति  तथा कार्ययोजना, २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना, २०६७
ले नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमनको कार्य गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मेवार

निकायका रूपमा तोकेको छ।सोही अनुरूप केन्द्रले नागरिक  बडापत्र कार्यान्वयन अनुगमनको कार्य 
आ.व. २०६६।०६७ दे खि गर्दै आएको छ।

यस केन्द्रले सरकारी तथा सार्वजनिक  निकायहरूमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै 
आर्थिक  वर्ष  ०७7/७8 मा पनि  नागरिक  बडापत्र कार्यान्वयन अनुगमनको कार्यलाई वार्षिक कार्यक्रममा

समावेश गरी कार्य सम्पादन गरे को थियो । आ.व. 2077/078 मा नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन
दे हाय बमोजिमका जिल्लाका  कार्यालयहरूमा गरिएको थियो।

क्र.स.ं

जिल्ला

अनुगमन गरिएको
मिति

कार्यालयको सख
ं ्या

काठमाडौं

विभिन्न मितिमा

ललितपुर

मिति 2078/01/03

सिन्धुपाल्चोक

मिति 2077/11/9-11

11

इलाम

मिति 2077/12/9

10

झापा

मिति 2077/11/25

पर्सा

मिति 2077/12/8-12  

14

प्यूठान

मिति 2077/12/17-18

13

अर्घाखाँची

मिति 2077/12/17

जम्मा
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नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमनको क्रममा प्राप्त सुझावहरू निम्नानुसार रहे का छन् :
जिल्ला स्थित सार्वजनिक  निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सम्बन्धमा एकीकृत रूपमा नागरिक 

(1)

बडापत्र तयार गरी जनताको नजिकमा रहे र कामगर्ने नगरपालिका, गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी आदिमा
उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
(2)

नागरिक बडापत्रमा सेवा प्रवाहका सम्पूर्ण प्रक्रिया र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको विवरण तयार गरी सबैले
दे ख्ने गरी राख्नु पर्ने।

(3)

निरक्षर सेवाग्राहीहरूको सहजताका लागि  नागरिक  बडापत्रको अडियो माध्यमबाट समेत प्रशारणको
व्यवस्था मिलाउने।

(4)

नागरिक बडापत्रलाई विद्यमान ऐन कानूनको व्यवस्थामा परिवर्तन भएको अवस्थामा र कर्मचारीहरूको
जिम्मेवारी हे रफेर भएको अवस्थामा तत्काल अध्यावधिक एवं स्पष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(5)

कार्यालयको विन्यास सेवाग्राही मैत्री हुन ुपर्ने।

(6)

जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रत्येक कार्यालयमा हे ल्पडेस्क र सूचना अधिकारी मार्फ त अध्यावधिक 
सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

(7)

नागरिक बडापत्र सबै सेवाग्राहीलाई बुझ्न सहज हुने गरी सरल भाषामा तयार गर्नुपर्ने।

(8)

दरवन्दी अनुसार जनशक्तिको पदपूर्ति हुन ुपर्ने।

(९)

सेवा प्रवाहको कार्यविधि सरल हुन ुपर्ने ।

२.३ भ्रष्टाचार विरुद्धमा जनचेतना अभिवद्धि
ृ गर्ने कार्य
२.३.१ गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन अभिवृद्धि  गर्न केन्द्रले विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्लास्थित राजनीतिक  दल,
कार्यालय प्रमुखहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्गहरूको सहभागितामा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतनामूलक 
गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्रले स्थापना काल दे खि आ.व. २०७7/७8 असार
मसान्तसम्म जम्मा  311 गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरे को छ । आ.व. २०७7/७8 मा मात्रै 
दे हायका जम्मा 3 वटा जिल्लाहरूमा गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरे को छ ।

आ.व. २०७७/७८ मा सम्पन्न भएका गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण
सि.नं.

मिति

सहभागी सं ख्या

१

2077/11/12

सिन्धुपालञ्चोक

94

२

2077/12/10

पर्सा

93

३

2077/12/20

प्यूठान

94

जम्मा

78

जिल्ला

281

jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
माथि उल्लेखित गोष्ठीहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो साझा दायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको
भूमिका, नागरिक  बडापत्र सै द्धान्तिक कानूनी व्यवस्था  र कार्यान्वयन पक्षको विश्लेषण, प्राविधिक परीक्षणको
सै द्धान्तिक  र व्यवहारिक पक्ष विषयका कार्यपत्रहरूका साथै सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी कार्यपत्र समेत प्रस्तुत
गरिएको थियो।उक्त गोष्ठीहरूमा कार्यपत्रमा उठे का प्रश्नहरूको जवाफ कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताले दिने व्यवस्था 
गरिएको थियो ।

२.३.२ सदाचार शिक्षा कार्यक्रम
आ.व. 2077/078 मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा सदाचार शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

स्थानीय तह

सहभागी सं ख्या

१

2077/11/13

सिन्धुपाल्चोक 

बाह्रबिसे नगरपालिका

62

२

2077/11/14

काभ्रेपलाञ्चोक

नमोबुद्ध नगरपालिका

71

३

2077/11/22

झापा

भद्रपुर नगरपालिका

50

४

2077/12/11

इलाम

सूर्योदय नगरपालिका

56

५

2077/12/11

बारा

जितपुर सिमरा उप-महानगरपालिका

70

६

2077/12/13

सर्लाही

हरिवन नगरपालिका

24

७

2077/12/12

रौतहट

चन्द्रपुर नगरपालिका

24

८

2077/12/22

दाङ

शान्तिनगर नगरपालिका

65

९

2077/12/24

अर्घाखाँची

सितगंगा गाउँपालिका

62

१०

2077/12/25

कपिलवस्तु

मायादे वी गाउँपालिका

67

जम्मा

551

यस कार्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्वन्धी जानकारी र सो को कारण, समस्या र सुझावहरू, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको
काम कर्तव्य  अधिकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाका साथै सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी 
प्रस्तुतीकरणका विषयका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।

२.३.३ दर्ता चलानी अनुगमनः
सि.नं.

मिति

१

2077/9/13 र 14

प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय  

२

2077/9/13 र 14

परराष्ट्र  मन्त्रालय

३

2077/9/13 र 14

कानुन, न्याय तथा  सं सदीय मामिला मन्त्रालय

४

2077/9/13 र 14

राष्ट्रिय योजना आयोग

५

2077/9/13 र 14

रक्षा  मन्त्रालय
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सि.नं.

मिति

निकायहरूको नाम

कैफियत

६

2077/9/13 र 14

अर्थ मन्त्रालय

७

2077/9/13 र 14

गृह मन्त्रालय  

८

2077/9/13 र 14

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

९

2077/9/13 र 14

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

१०

2077/9/13 र 14

सङ्घीय मामिला  तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

११

2077/9/13 र 14

वन तथा वातावरण  मन्त्रालय

१२

2077/9/13 र 14

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

१३

2077/9/13 र 14

युवा तथा खेलकु द मन्त्रालय

१४

2077/9/13 र 14

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय  

१५

2077/9/13 र 14

सं स्कृ ती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय

१६

2077/9/13 र 14

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

१७

2077/9/13 र 14

सञ्चार तथा  सूचना प्रविधि मन्त्रालय

१८

2077/9/13 र 14

शहरी विकास  मन्त्रालय

१९

2077/9/13 र 14

खानेपानी मन्त्रालय

२०

2077/9/13 र 14

श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

२१

2077/9/13 र 14

मुद्रण विभाग

२२

2077/9/13 र 14

महिला, बालबालिका  तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

२३

2077/9/13 र 14

रे डियो नेपाल

२४

2077/9/13 र 14

शिक्षा, विज्ञान  तथा प्रविधि मन्त्रालय

२५

2077/9/13 र 14

नेपाल टे लिभिजन

२६

2077/9/13 र 14

स्वास्थ्य तथा  जनसङ्ख्या मन्त्रालय

२७

2077/9/13 र 14

पुरातत्व विभाग

२८

2077/9/13 र 14

राष्ट्रिय सूचना  प्रविधि केन्द्र

२९

2077/9/13 र 14

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय

३०

2077/10/25

सं स्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

३१

2077/10/26

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

३२

2077/10/27

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

३३

2077/10/29 र ३

परराष्ट्र मन्त्रालय

३४

2077/10/29 र ३

कानुन, न्याय तथा सं सदीय मामिला मन्त्रालय

३५

2077/10/29 र ३

रक्षा मन्त्रालय
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सि.नं.

मिति

निकायहरूको नाम

३६

2077/10/29 र ३

अर्थ मन्त्रालय

३७

2077/10/29 र ३

गृह मन्त्रालय  

३८

2077/10/29 र ३

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

३९

2077/10/29 र ३

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

४०

2077/10/29 र ३

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

४१

2077/10/29 र ३

युवा तथा खेलकु द मन्त्रालय

४२

2077/10/29 र ३

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय  

४३

2077/10/29 र ३

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

४४

2077/10/29 र ३

शहरी विकास मन्त्रालय

४५

2077/10/29 र ३

खानेपानी  मन्त्रालय

४६

2077/10/29 र ३

श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

४७

2077/10/29 र ३

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

४८

2077/10/29 र ३

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

४९

2077/10/29 र ३

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

५०

2077/10/29 र ३

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय

५१

2077/10/29 र ३

पुरातत्व विभाग

५२

2077/11/16

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग

५३

2077/11/16

श्री नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

५४

2077/11/16

श्री सार्वजनिक खरिद् अनुगमनको कार्यालय

५५

2077/11/16

श्री राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

५६

2077/11/16

श्री लगानी बोर्डको कार्यालय

५७

2077/11/16

श्री सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग

५८

2077/11/16

श्री राजश्व अनुसन्धान विभाग

कैफियत

२.३.४ प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूः
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना फैलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आवश्यक्तानुसार समय
समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र पत्रपत्रिकाबाट भ्रष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रचार-प्रसार गर्ने कार्य केन्द्रले गर्दै
आएको छ।साथै भ्रष्टाचार विरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थानीयस्तरमा केन्द्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र
सुशासन प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्।
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२.४ सम्पत्ति विवरण
(१) सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र अनुगमन गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था :
(क)

सार्वजनिक पदमा बहाल रहे का व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार शुरू

नियुक्तिको साठी दिनभित्र र हरे क आर्थिक वर्ष कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था 
भए अनुसार पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको सम्बन्धमा उक्त ऐनको
दफा ३८ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गरी आएको छ ।

(ख) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक 
पद धारण गरे को व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे नगरे को सम्वन्धमा अनुगमन
गर्दा कु नै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरे को नदे खिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्ति उपर ऐनको दफा

५०(३) बमोजिम कारवाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाउन

सक्ने व्यवस्था रहे को छ । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरे का व्यक्तिलाई पाँच

हजार रूपैयाँ जरीवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैर कानूनी सम्पत्ति रहे को अनुमान
गरी सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

(ग)

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११० मा भएको व्यवस्थाले स्थानीय तहका
पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थालाई यसरी व्यवस्थित गरे को छ:

(१) सदस्यले पद धारण गरे को र प्रत्येक  आर्थिक  वर्ष  समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र

आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहे को चल अचल सम्पत्तिको श्रोत वा निस्सा 
सहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानुनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा
पेश गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख 
राखी तीस दिनभित्र प्रदे श सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विवरणको सं रक्षण र व्यवस्थापन प्रदे श सरकारले प्रचलित
कानुनबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम पेश भएको सम्पत्ति विवरण प्रचलित कानुन बमोजिमको छानविन वा
अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बाहे क गोप्य रहनेछ ।

तर, त्यस्तो विवरण पेश गर्ने सदस्यले स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक 
गर्न कु नै बाधा पर्ने छै न ।

(घ) सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने निकाय सम्बन्धमा मिति  २०७५/३/२० गतेको नेपाल राजपत्रमा
विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

(२)

आ.व. २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन सम्बन्धी तथ्यांक
(क)

सं घीय,  प्रादे शिक र स्थानीय तहहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको
सम्बन्धमा तथ्य एवं विवरण सङ्कलन गर्न पत्राचार, सफ्टवेयर मार्फ त् विवरण सङ्कलन, स्थलगत
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अनुगमन, निकायगत समन्वय, टे लिफोन सम्पर्क, अन्तरक्रिया (गोष्ठी, सेमिनार, छलफल आदि)
जस्ता विधिहरू अपनाइएको छ ।
(ख)

प्रचलित कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी एवं पदाधिकारीको सङ्ख्या  हरे क 
आर्थिक वर्षमा निरन्तर बढिरहे को छ । समयमै सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्त्व पालनामा
केन्द्रले जोड दिई आएको छ ।आ.व. २०७५/७६ र २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण पेश
गरे को र नगरे को विवरणको तुलनात्मक तालिका यस्तो छः
आ.व. २०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण
बुझाउने

निकाय/कर्मचारी

नबुझाउने

जम्मा

आ.व. २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण

नबुझाउने

बुझाउने

नबुझाउने

जम्मा

नबुझाउने

प्रतिशत

प्रतिशत

(क) प्रदे श तह
प्रदे श  प्रमुखको

3778

554 4322

12.82 6747

263 7010

3.75

028

1203

2.33

2.67 194026 4036 198081

2.04

कार्यालय,  प्रदे शसभा
सचिवालय र मुख्यमन्त्री 
तथा मं .प.को कार्यालय
(ख) स्थानीय तह
जिल्ला   समन्वय समिति 

1072

35

1107

3.16

1175

(७७)
नगरपालिका/गाउँ पालिका  

162714

4463 167186

(७५३)
(ग) सं घीय तह
निजामती कर्मचारी

84378

2504

86882

2.88

79330

3429

82759

4.14

स्थायी शिक्षक

78305

7626

85931

8.87

92413

7451

99864

7.46

नेपाली सेना

86194

460

86654

0.53

92112

0

92112

0

प्रहरी

104411

111

104300

0.11

103३३8

161

103499

0.16

अन्य

६८६७३

1432

70105

2.04

80987

280२

83771

3.35

421961

12133

433872

2.80

448180

1384३

462005

2.996

589525

17१८५

606४८७

2.81

650129

१८१7०

668299

2.72

जम्मा
कूल जम्मा 
(क+ख+ग)

(3)

आ.व.२०७५/०७६ को तुलनामा आ.व.२०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्यामा
वृद्धि भएको छ।प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित समय भित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी
र कर्मचारीको सङ्ख्या आ.व.२०७५/७६ मा ५,८९,५२५ जना अर्थात् ९७.१९ प्रतिशत रहे कोमा
आ.व.२०७६/०७७ मा 6,50129 जना अर्थात् ९७.28 प्रतिशत पुगेको छ।

(4)

आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या १७,१८५ अर्थात् 2.81 प्रतिशत
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रहे कोमा आ.व. २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या  अठार हजार एक 
सय सत्तरी (18,1७०) जना अर्थात 2.72 प्रतिशत रहे को छ ।सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको
सङ्ख्यात्मक विवरणमा थोरै बढोत्तरी भए पनि समग्रमा शुन्य दशमलव शुन्य आठ प्रतिशतले यो
घटे को दे खिन्छ।
(5)

आर्थिक  वर्ष  २०७६/077 को सम्पत्ति विवरण निर्धारित समय भित्र बुझाउने र नबुझाउने
पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको सं घीय,  प्रादे शिक  र स्थानीय तहबमोजिमको सङ्ख्यागत विभाजन
यसप्रकार रहे को छ :सम्पत्ति विवरण

तह

बुझाउनेको सङ्ख्या

सं घीय

44818०

13844

6747

263

प्रदे श
स्थानीय

19520२

जम्मा

65012९
केन्द्रलाई विवरण प्राप्त कूल जम्मा 

(6)

कैफियत

नबुझाउनेको सङ्ख्या

4064 जि.स.स.का २८ जना समेत।
1817०
668299

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने 18,१7० (अठार
हजार एक सय सत्तरी ) जना पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको सेवागत वर्गीकरण यस्तो रहे को छ :सेवा
1.1 निजामती

नबुझाउनेको सङ्ख्या

कैफियत

3,429

1.2 नेपाली सेना

0

1.3 नेपाल प्रहरी

१६१

1.4 विद्यालय शिक्षक कितावखाना

७,४५१

1.5 अन्य (नं.1.1-1.4 बाहे क)

2,80२

जम्मा
प्रदे श तह

13,84३
263

स्थानीय तह
3.1 स्थानीय तह (पालिका)
3.2 स्थानीय तह (जि.स.स.)
कूल जम्मा

(7)

4,036
28
18,17०

सातै प्रदे शका दे हायका मन्त्रालयहरू र अन्तर्गतका निकायहरूले विकास, अस्थायी, करार, ज्यालादारी
आदिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सम्वन्धी तथ्याङ्क प्रविष्टिका लागि लगइन गरे को तर
आफ्नो वा आफ्नो अन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको तथ्याङ्क अपूर्ण 
रूपमा प्रविष्टि गरे को गराएको वा प्रविष्टि नै नगरे को नगराएको दे खिएको छ :-
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(8)

•

सामाजिक विकास मन्त्रालय

•

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

•

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

•

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

एउटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको आ.व.२०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको
अभिलेख  सम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसकेको (यस केन्द्रले सञ्चालन गरे को अनलाइन सफ्टवेयरमा
तथ्याङ्क प्रविष्टि नगरे को, पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा एवं पत्र मार्फ त समेत जवाफ नदिएको) ले
'सार्वजनिक पद धारण गरे को पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरण समयमै
बुझाउन लगाउने, बुझाएका सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउने
र नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विवरण समयमा नै उपलव्ध  गराउने जिम्मेवारी र
कर्तव्य सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुनेछ।' भन्ने व्यवस्था बमोजिम समेत कारवाही हुन राष्ट्रिय
सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १०(२) अनुसार अख्तियार दुरूपयोग
अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाइएको छ।

(३) सध
ु ारका लागि सझ
ु ावहरू
(1)

शुरू नियुक्ति पाउने सार्वजनिक पद धारण गरे का पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले नियुक्ति पाएको
मितिले साठी दिनभित्र र हरे क आर्थिक वर्ष शुरू भएको साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियुक्ति दिने निकायहरूले सम्बन्धित पदाधिकारी र

कर्मचारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन लगाउने व्यवस्था भएमा आगामी दिनमा
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घट्ने दे खिन्छ । पदाधिकारी कर्मचारीलाई

सम्पत्ति विवरण भर्न  लगाउने जिम्मेवारी र कर्तव्य  सम्बन्धित निकायको कार्यालय प्रमुखको हुने

कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गराउने, अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्याङ्क

प्रविष्टि गर्ने विषयलाई स्थानीय तहले अझ महत्त्व दिने (इन्टरनेटको पहुँच नभएको वा भएकोमा पनि 
पूर्वाधार कमजोर रहे को कतिपय अवस्था), सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्त्व सम्बन्धमा पर्याप्त
जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा कार्य गर्ने निकायबीच ढाँचागत
एकरूपताका लागि पहल हुन ु जरूरी छ।
(2)

सार्वजनिक पद धारण गरे का पदाधिकारी र कर्मचारीहरू सबैले सालबसाली रूपमा सम्पत्ति विवरण
बुझाउनु पर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी निश्चित श्रे णी र तहभन्दा मुनिका एवं
करार र ज्यालादारी तर्फका कर्मचारीको हकमा अलग्गै व्यवस्था गर्नु जरूरी छ।

(3)

सं रक्षण गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरणका फारामहरूको सङ्ख्या  वर्षेनी वढ्दै  गैरहे को सन्दर्भमा यसलाई

विद्युतीय ढाँचामा लै जान ढिलाइ भैसकेको महसुस भएको छ।विश्वमा प्रचलित अनलाइन प्रविधि 
मार्फ त् सम्पत्ति विवरण प्राप्त गर्ने, निश्चित श्रे णी र तहभन्दा माथिका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूको मात्र
सम्पत्ति विवरण लिने व्यवस्था गरी अन्यको हकमा वैंकल्पिक  व्यवस्था गर्ने, नगद कारोकार हुने
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कार्यालयमा मात्र सम्पत्ति विवरण लिने दिने व्यवस्था गर्ने, उजुरी परे का वखत मात्र विस्तृत सम्पत्ति
विवरण भर्ने व्यवस्था  गराउने, सुरू नियुक्ति  हुँदा नै विस्तृत सम्पत्ति विवरण लिई चेकजाँचलाई

तथ्यांकमा आधारित बनाई थप कडाइ गर्ने, सम्पत्ति विवरणलाई नगदमा आधारित बनाउने (Through
Bank Statement) जस्ता विधिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
(4)

महाशाखा, शाखा र पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको कार्यविवरण तयार गर्दा  सम्पत्ति विवरण

व्यवस्थापन गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा किटान गरी कार्यालयलाई नै थप जिम्मेवार बनाउनु पर्ने दे खिएको
छ।सबै कार्यालयहरूले आ-आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा यो विषयलाई समेट्नु जरूरी छ।

(5)

सबै सरकारी निकायहरूमा रहे का पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विवरण अद्यावधिक भएको दे खिन्न।
मृत्यु भै सकेका, अवकाश भैसकेका वा वर्षौँदेखि सम्पर्कमा नरहे का व्यक्तिहरूको विवरण समेत
अभिलेखमा रहिरहे को दे खिएकाले सम्बन्धित कितावखाना यसतर्फ क्रियाशील रहनु जरूरी छ।

(6)

राष्ट्रिय कितावखाना (शिक्षक) बाट ७,४५३ जना नबुझाउने शिक्षकहरूको नामावली (सं केत नं., पद,

नाम, कार्यरत विद्यालय, बाबुको नाम) प्राप्त भएकोमा कार्यरत विद्यालयको नाम (प्रा.वि. नि.मा.वि,

मा.वि.मात्र उल्लेख) मा धेरै त्रूटी दे खिएको छ। यसको लागि कितावखानाको विवरण अद्यावधिक 
हुन जरूरी छ । खण्ड ६८) अतिरिक्ताङ्क ११ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७५/३/२० को
पुनश्च: (३) 'सार्वजनिक पद धारण गरे को पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरण

समयमै बुझाउन लगाउने, बुझाएका सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण
बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विवरण समयमा नै उपलव्ध गराउने जिम्मेवारी

र कर्तव्य  सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुनेछ।' भन्ने  व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई नतिजापरक 
तुल्याउन जरूरी दे खिएको छ।
(7)

सार्वजनिक पद धारण गरी लामो समयसम्म (६ महिनाभन्दा बढी) वैदेशिक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार

आदिमा रहे का पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण भर्ने नगरे को दे खिएकाले सम्बन्धित
कार्यालयलाई नै बढी जवाफदे ही तुल्याउनु पर्ने दे खिन्छ।

(8)

सं घियता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ।कतिपय निकायहरूबाट अझै पनि सं घीय ढाँचा

बमोजिमको विवरण प्राप्त भएको दे खिन्न।नवलपरासी, रूकु मजस्ता  जिल्लाहरूको विवरण एकमुष्ठ
रूपमा प्राप्त हुँदा प्रदे शगत रूपमा एकीकृत विवरण तयार गर्न समस्या भएको छ।

(9)

सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी कार्य गर्ने एवं अभिलेखीकरण गर्ने विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, कार्यालय,

निकाय र कितावखानाहरूबाट एकरूप  नतिजा प्राप्तिका लागि  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको नेततृ ्वमा
सहकार्य, सहयोग र समन्वयको खाँचो दे खिएको छ।

२.५ प्राविधिक परीक्षण
२.५.१ पष्ठृ भूमि
प्राविधिक परीक्षकको सं लग्नतामा गरिने प्राविधिक परीक्षण एक त्यस्तो परीक्षण हो जसले तथ्यहरू खोजी गर्ने,
अध्ययन गर्ने, सङ्केत गर्ने र सुझाव गर्ने कार्य गर्दछ । प्राविधिक परीक्षणमा हरे क  प्रणाली, उपकरण, प्रकृया,
भण्डारण, सूचितालिका, पाटपुर्जा, प्रशासन, व्यापारिक कृयाकलाप तथा हरे क  आगतहरूको  प्राविधिकता विना
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पूर्वाग्रह अध्ययन गरिन्छ । प्राविधिक परीक्षणलाई  क्षेत्रका आधारमा हे र्ने हो भने प्रकृया, यान्त्रिक, विद्युतीय,
औजारीकरणको यन्त्रशास्त्र, सं यन्त्रको हिफाजत, वातावरण सं रक्षण, सामाजिक सम्बन्ध सुरक्षा तथा व्यवस्थापन
आदि कार्यहरू यसभित्र पर्दछन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय
सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ६ को नियम १३ दे खि २६ सम्म प्राविधिक 
परीक्षण सम्बन्धी  ब्यवस्था  गरे को छ।यस नियमावली बमोजिम केन्द्रले सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक 
सं स्थाबाट निर्माण वा सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूको आवश्यकता अनुसार प्राविधिक परीक्षण गर्ने कार्य सम्पादन
गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति  २०६०।४।२८ को निर्णयबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिक 
परीक्षण महाशाखा स्थापना भई उक्त कार्यको जिम्मेवारी यस केन्द्रलाई प्राप्त भएको छ । आर्थिक  वर्ष 
(आ.व.)२०७७।७८ मा केन्द्रबाट राष्ट्रिय गौरवका ३ वटा, अन्य आयोजनाहरू १५ वटा र समुदाय व्यवस्थित
सिञ्चित कृषि क्षेत्र आयोजना अतिरिक्त सहयोगको ६ वटा गरी २४ वटा आयोजनाहरू (प्याकेजहरू)को प्राविधिक 
परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तो परीक्षणलाई अझ वस्तुगत र व्यापक बनाउनुपर्ने सुझावहरू भने विभिन्न
पक्षहरूबाट प्राप्त भएका छन् ।  

२.५.२ प्राविधिक परीक्षणको उद्देश्य
प्राविधिक परीक्षण आयोजनाहरूको अनुगमन र गुणस्तर सुधार गरी आयोजनाको दिगोपना कायम गर्ने एक 
महत्वपूर्ण साधन हो । यसको मूल उद्देश्य निम्नबमोजिम रहे का छन्
•

सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाहरूको उचित गुणस्तर कायम गर्ने,

•

आयोजनाको दिगोपना कायम गर्ने,

•

आयोजनाको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने,

•

निर्माण वा अन्य प्रकृयामा त्रुटी भएकोमा सो त्रुटी तोकिएको समयभित्र तत्काल सच्याउन लगाउने,

•

आयोजनाको निर्माण निर्दिष्ट लागत तथा समयमा तोकिएको गुणस्तर कायम गराउने ।

पारदर्शी ढङ्गले आयोजना सम्पन्न गरी सर्वसाधारणले अपेक्षा गरे को प्रतिफल दीर्घकालसम्म प्राप्त गर्न, आयोजनामा
भएका कमि कमजोरीहरू त्यस्तै प्रकारका अन्य आयोजनामा दोहरिन नदिन पनि प्राविधिक परिक्षणको उद्देश्य 
भित्र नै रहन्छ ।

२.५.३	प्राविधिक परीक्षण गरिने आयोजनाका चरणहरू
केन्द्रबाट कु नै पनि  आयोजनामा दे हायका सबै वा कु नै पनि  चरणको कार्य भइरहे कै अवस्थामा प्राविधिक 
परीक्षण गर्न सकिन्छ । प्राविधिक परीक्षण सार्वजनिक निर्माण कार्यको कामको प्रकृतिमा भर पर्दछ । यसलाई
कु नै योजनाहरूको निश्चित खण्डहरूको परीक्षणमा समेत उपयोग गरिदै आइएको छ । यसरी गरिने प्राविधिक 
परीक्षणका चरणहरू निम्नानुसार रहे का छन् ।
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चित्रः प्राविधिक परीक्षण गरिने आयोजनाका चरणहरू

क) योजना तर्जुमा तथा डिजाइन चरण
आयोजनाको यस चरणमा गरिने प्राविधिक परीक्षणमा आयोजनाको प्रारूप  तयारी तथा डिजाइन सम्बन्धी 
अध्ययन पर्दछ । मुख्यतया यो चरणमा डिजाइन पर्याप्तता, बजेटको सुनिश्चितता र गुणस्तरसँग सम्बन्धित विषय
हे रिन्छ । कतिपय आयोजनाहरूको प्रगतिमा यही चरणमा भएका कमी कमजोरीहरूले असर गरे को दे खिएका
कारण प्राविधिक परीक्षण कार्यका लागि आयोजना छनौट गर्दा यस चरणमा रहे का योजना समेत छनौट गर्नुपर्ने
दे खिन्छ ।

ख) खरीद/ठे क्कापट्टा चरण
आयोजनाको यस चरणमा गरिने प्राविधिक परीक्षण सेवा, वस्तु तथा निर्माण खरीद तथा प्राप्तिसँग सम्बन्धित छ ।
यसमा मुख्यतया खरीद कार्यविधि, सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीको पालना, लागतको प्रभावकारिता,
मुख्यरूपमा पारदर्शिता तथा दातृ सं स्थासँग भएको सम्झौतासँग समन्वय भए नभएको विषय हे रिन्छ । यस
चरणमा रहे का आयोजनाहरूको न्युन सङ्ख्यामा मात्र प्राविधिक परीक्षण भएकोले परीक्षणको दायरा बढाएर यस
चरणका आयोजनाहरू पनि अझै समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरू आएका छन् ।

ग) कार्यान्वयन/निर्माण चरण
आयोजनाको यस चरणमा गरिने प्राविधिक परीक्षणमा आयोजनाहरूमा निर्माण तथा कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित
मुख्यतया समय, गुणस्तर, लागत, कार्यतालिका, ठे केदारसँगका कानुनी विवादसँग सम्बन्धित विषयहरू परीक्षण
गरिन्छन् । केन्द्रबाट गरिने परीक्षणमा अधिकांश आयोजनाहरूको यस चरणका आयोजनाहरू समेटिएका
दे खिन्छन् ।

घ) निर्माणपछिको सञ्चालन र सम्भार चरण
आयोजनाको यस चरणमा गरिने प्राविधिक परीक्षणमा आयोजनाहरू निर्माण भइसकेपछि तिनीहरूको सामाजिक आर्थिक 
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र निर्धारित प्रभावहरू के कस्ता रहे, लक्ष्यित उपलव्धीहरू प्राप्त भए/भएनन्  के कति उपलव्धी हुन ुपर्ने तय गरिएको
थियो र अवस्था के छ भनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रबाट गरिएका आयोजनाहरूको परीक्षणमा निर्माण सम्पन्न
संरचनाको दिगोपना, डिजाइनको उपयुक्तता तथा लागत प्रभावकारिता, सामाजिक आर्थिक प्रभाव आदि विषयहरू
समावेश रहन्छन् । यस चरणका आयोजनाहरू पनि अझै समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरू आएका छन् ।

२.५.४ हालसम्मको मुख्य उपलब्धि
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हरे क  वर्ष प्रदान गर्ने प्राविधिक परीक्षक तालिमबाट हालसम्म स्वदे शी तथा विदे शी र
सार्वजनिक निकाय र निजि/व्यावसायिक कार्यमा सं लग्न प्राविधिकहरू गरी आ.व. २०७६।७७ सम्म ३६४
जना र आ.व. २०७७।७८ मा ८ जना सार्वजनिक क्षेत्रका र १७ जना निजि/व्यावसायिक क्षेत्रका गरी २५
जना थप हुँदा कु ल ३८९ जना इञ्जिनियरहरूलाई तालिम प्रदान गरी प्राविधिक परीक्षकको रूपमा प्रशिक्षित गरि 
प्राविधिक परीक्षकको प्रमाण्पत्र प्रदान गरे को छ । आ.व. २०७६।७७ सम्ममा ८६३ वटा आयोजना/आयोजना
खण्ड तथा आ.व. ०७७।७८ को २४ वटा गरी कु ल ८८७ वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न
गरिएको छ । निर्माणकार्यको गुणस्तर कायम गर्न तथा निर्माणकार्यमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरूको गुणस्तर परिक्षण
गर्न केन्द्रमा प्राविधिक परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रको नाममा नव निर्मित भवनको
जमिन मुनिको तल्लामा प्रयोगशालामा उपकरणहरू जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको तथा अविनाशकारी परीक्षण
उपकरणहरूलाई समेत चालु हालतमा राख्न आ.व. २०७७।७८ माति उपकरणलाई फिक्सिङ गर्ने कार्य भई
क्यालिव्रे सन कार्य गराउने तयारी प्रकृयामा रहे को छ ।

आ.व. २०६१/०६२ देखि आ.व.२०७७।०७८ सम्म गरिएका प्राविधिक परीक्षण कार्य तथा तालिम
सि.नं.
१.

प्राविधिक परीक्षणक्षेत्र
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू (विभिन्न

आ.व. ०७६।७७ सम्म आ.व. ०७७।७८ को

हालसम्म

११२

३

११५

३४१

४

३४५

आयोजनाका आयोजनाखण्ड÷प्याकेजहरू सहित)
२.

सडक÷ग्रामीण सडक आयोजना

३.

पुल आयोजना (झोलुङगे पुल सहित)

९२

२

९४

४.

सिञ्चाई आयोजना

६४

८

७२

५.

भवन निर्माण तथा शहरी विकास आयोजना

१६४

१

१६५

६.

बीमानस्थल आयोजना

८

०

८

७.

खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना

३३

३

३६

८.

नदी तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजना

१०

१

११

९.

जलविद्युत आयोजना

७

०

७

१२

०

१२

१०.

बाढीजन्य क्षती पुनर्निर्माण आयोजना

११.

उर्जा÷विद्युत प्रसारण तथा वितरण

८

१२.

दूर सञ्चार

६

२

८

१३.

रे लवे सेवा

०

०

०
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सि.नं.

प्राविधिक परीक्षणक्षेत्र

आ.व. ०७६।७७ सम्म आ.व. ०७७।७८ को

१४.

हालसम्म

अन्य 

६

०

जम्मा

८६३

२४

८८७

तालिम सम्पन्न गरि प्राविधिक परीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त

३६४

२५

३८९

गर्ने सबै प्रशिक्षार्थी।परीक्षकको सङ्ख्या

आ.व. २०७७।७८ मा प्राविधिक परीक्षण गरिएका राष्ट्रिय गौरव सहितका आयोजनाहरूको क्षेत्रगत विवरणलाई
तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
आयोजनाको  प्रकृतिवा क्षेत्र

सि.नं.

राष्ट्रिय गौरवका  आयोजनाको
सङ्ख्या

अन्य आयोजनाको सङ्ख्या 

१.

सडक आयोजना

०

४

२.

पुल आयोजना

०

१

३.

सिचाई र बहुउद्देश्यीय आयोजना

१

८

४.

बीमानस्थल आयोजना (भवन निर्माण)

२

०

५.

भवन/सभा भवन निर्माण

०

१

६.

खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना

०

३

७.

उर्जा/जलविद्युत आयोजना

०

०

८.

दूर सञ्चार

०

२

९.

नदी तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण

०

१

१०

झोलुङ्गे पुल

०

१

कु ल

३

२१

कु ल जम्मा

२४

२.५.५ आ.व. ०७७/०७८ का मुख्य उपलब्धिहरू
२.५.५.१ प्राविधिक परीक्षक तालिम
केन्द्रले विभिन्न आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गराउन इन्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातक  तह उत्तीर्ण  गरी
इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा कम्तिमा १० (दश) वर्ष  सेवा वा व्यवसाय गरे का, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदमा दर्ता 
भएका र प्रचलित कानुन बमोजिम प्राविधिक परीक्षक हुन अयोग्य नठहरिएका प्राविधिकहरू मध्येबाट एक सूची
तयार गर्ने तथा सूचीमा समावेश भएका प्राविधिकहरूलाई आवधिक तालिमको व्यवस्था गर्ने कार्य नियमित रूपमा
गर्दै आइरहे को छ । यसै  क्रममा आ.व. ०७७।७८ मा प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी  २१ (एक्काइस) दिने
अनलाइन तालिम (१९ औ ं ब्याच) सम्पन्न भई थप २५ जना दक्ष प्राविधिक परीक्षकहरू प्रशिक्षित भएका छन् ।
यस वर्ष उक्त तालिममा सरकारी तर्फ वाट८ र गैह्र सरकारी तर्फ वाट १७गरी जम्मा २५ जना इन्जिनियरहरूको
सहभागिता रहे को थियो । सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई विभिन्न चरणमा भएका योजनाहरूको निर्माण अवधिमा
गरिने प्राविधिक परीक्षणको नमुना प्रतिवेदन तयार गर्न  समेत लगाइएको थियो । केन्द्रले तालिम प्राप्त गरि 
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प्रमाणपत्र हाँसिल गरे का, सूचनामा तोकिएको योग्यता पुगेका प्राविधिक परीक्षकहरू मध्येबाट मात्रै केन्द्रको
छनौट गरे का आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षणका लागि खटाउने गरे को छ ।

२.५.५.२ भ्रष्टाचार विरुद्ध/प्राविधिक परीक्षण अन्तरनिकाय समन्वय गोष्ठी
यस आर्थिक वर्षमा प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी अन्तरनिकाय समन्वय गोष्ठि अन्तर्गत तेस्रो चौमासिकमा गण्डकी
प्रदे शमा गर्ने तयारीका अधिकांश काम सम्पन्न भएको अवस्थामा कोरोना महामारी र श्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या 
मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउन नसकिएकोले सो गेष्ठि सं चालन हुन सकेन ।

२.५.५.३ प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिको वैठक
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कार्य सं चालन नियमावली, २०६५ को दफा २५ बमोजिम यस केन्द्रका सचिवज्यूको
अध्यक्षतामा मिति  २०७७ असोज  २१ गते पहिलो तथा मिति  २०७८ जेठ ०९ गते दोस्रो पटक  सतर्कता
केन्द्रमा प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिको वैठक बसी  प्राविधिक परीक्षण कार्यको समीक्षा  तथा आगामी
आ.व. २०७८।७९ र त्यसपछिका  प्राविधिक परीक्षण कार्यलाई निम्नानुसार अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।


आर्थिक  वर्ष  २०७८।७९ मा परीक्षण गरिने आयोजनाको सूचि जेठ मसान्तभित्र केन्द्रमा सबै
सरोकारवाला निकायले निर्धारित ढाँचामा पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।



आर्थिक  वर्ष  २०७९।८० बाट प्राविधिक परीक्षण कार्यलाई आयोजनाको बजेटमा नै समावेश गर्ने
व्यवस्था मिलाउने र आ.व. २०७८।७९ मा पनि सम्बन्धित निकायले केन्द्रमा बजेट सहित अनुरोध 
गरे मा सो बमोजिम प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने ।



प्राविधिक परीक्षण कार्यलाई थप क्षेत्रगत र परिणममुखी बनाउन प्राविधिक परीक्षण दिग्दर्शन निर्माण र
आचारसं हिता अद्यावधिक गर्नका लागि केन्द्रको प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुखको
सं योजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको ।



आर्थिक  वर्ष  २०७६।७७ सम्मका अपरिपालनाहरूको फर्छ्यौटलाई सम्पन्न गरी अपरिपालना शुन्य 
अवस्था निर्माण गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई हालसम्म बाँकी रहे का अपरिपालनाको विवरण
पठाइ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्धारित ढाँचामा फर्छ्यौटको जानकारी केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था 
मिलाउने र सो अवधि सम्म पनि अपरिपालना फर्छ्यौट भएको जानकारी केन्द्रमा प्राप्त नभएमा तालुक 
निकायलाई सम्बन्धित कर्मचारी/प्रमुखलाई विभागिय कारवाहीका लागि केन्द्रबाट लेखि पठाउने ।

२.५.५.४ यस आ.व.को प्राविधिक परीक्षण
आ.व.०७६।७७ मा तपसिलका आयोजनाहरूमा प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरी प्राविधिक परीक्षकले औ ंल्याइएका
अपरिपालना सम्बन्धी  प्रतिवेदनहरूलाई केन्द्रमा सरोकारवाला तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू समेतसँग

छलफल गरी त्रुटि सुधार गर्न तथा आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न तत् तत् निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको
छ । यस आ.व.मा प्राविधिक परीक्षण गरिएका आयोजनाहरूको विवरण निम्नानुसार रहे का छन् ।
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क. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू
कार्यान्वयन चरणमा रहे का राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्येबाट विभिन्न ३ (तीन) वटा आयोजना
खण्ड÷प्याकेजहरूको प्राविधिक परीक्षण कार्य  सम्पन्न भई प्राविधक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।
प्राविधिक परीक्षकले केन्द्रमा प्रस्तुत गरे का प्रतिवेदनहरूको आधारमा सो प्रतिवेदनमा औ ंल्याइएका अपरिपालनाहरू
सहितको प्रतिवेदन सम्वन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाउने गरिएको छ । यस अन्तर्गत आ.व.
०७७।७८ प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएका ३ (तीन) वटा आयोजनाहरूको सं क्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम
रहे का छन् ।
S.N.

1

Package No:
NVC/TA/
NPP/2077/078-01

NVC/TA/
NPP/2077/078-02
2

3

NVC/TA/
NPP/2077/078-03

Project Name
Construction of Airside &
Infrastructures and other
facilities at Gauttam Buddha
Airport, Bhairahawa
Construction of civil works
for headworks,surge shaft
,penstock& powerhouse
ICB-civil-02/HWSSPH/
BBDMP/2075-76 BheriBabai Diversion Multipurpose
Project,Surkhet
River Training Works at
Pasaha River at Simara
International Airport, Simara,
Bara

Firm/Technical
Auditor/Expert
M/s Sismo Engineering
Pvt. Ltd/ Er.
Mankeshwor Thakur

Implementing agency
Civil Aviation Authority of
Nepal (CAAN), Gautam
Buddha International Airport

M/s Sanskar
Engineering &
Management
Services(SEMS)/
Er. Pradeep kr.
Manandhar

Department of Irrigation and
Water Resources, BheriBabai
Diversion
Multipurpose
Project

M/s Chhinnamasta
Engineering
consultancy/ Er.
BaudevPokhrel

Civil Aviation Authority of
Nepal (CAAN), Gautam
Simara International Airport,
Simara, Bara

ख. अन्य आयोजनाहरू
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्राविधिक परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहे कका सडक,
खानेपानी तथा सरसफाई, उर्जा, सिञ्चाई विद्युत, दूर सञ्चार, भवन लगायतका १५ (पन्ध्र) वटा आयोजनाहरूको
खण्ड/प्याकेजहरूको प्राविधिक परीक्षण कार्य  सम्पन्न भई परीक्षकले केन्द्रमा प्रस्तुत गरे का प्रतिवेदनहरूको
आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सो प्रतिवेदनमा औ ंल्याएका अपरिपालनाहरू सहितको प्रतिवेदन
विगतमा झैं सम्वन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइने गरिएको छ । अन्य  आयोजनाहरू
अन्तर्गत प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएका १५ वटा योजनाहरूको सं क्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम रहे का छन्
S.N.

1

92

Package No:
NVC/TA/
OP/077/078-01

Project Name
Construction of Tanakpur Main
Canal & Associated Structures
Mahakali Irrigation Project III
phase,Kanchanpur

Firm/Technical
Auditor/Expert
M/s, Riwa Consultant
Pvt. Ltd/ Rajendra pd.
Yadav

Implementing agency
Department of Water
Resources and Irrigation,
Mahakali
Irrigation
Project,
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S.N.

2

Package No:
NVC/TA/
OP/077/078-02

3

NVC/TA/
OP/077/078-03

4

NVC/TA/
OP/2077/078-04
NVC/TA/
OP/2077/078-05

5

NVC/TA/
OP/2077/078-06
6

NVC/TA/
OP/2077/078-07
7

NVC/TA/
OP/2077/078-08
8

9

NVC/TA/
OP/077/078-09

10

NVC/TA/
OP/077/078-10

Firm/Technical
Auditor/Expert
Construction of Sahja Headworks M/s Pathivara
& structure, Kamala Irrigation
Engineering &
Project, Siraha, KHIMD/KECS/
Management Consult./
BR/072/73-P4
Er. RambabuRegmi
West Rapti River Training
Golden Globe
Works,Banke
Engsolution Pvt Ltd/Er.
Subash Chandra Verma
Project Name

Ridi sangamjhopu Suspension
Bridge,Gulmi,Palpa and
SyangjaSangamsthal
Amaldagi-SamayaghadBaswari-Solmari Road(11.5
km) and Padajungi (lakhanpur)Guhawari-Laladhbandre-JharkaBaluwathan-ChapramariKhajurgachhi road(10.003 km)
Road upgrading &slope
stabilization Works khodpeChainpurRoad chainage:( Ch
29+400 to 75+400 )RSDPAF
II-DOR-W-KCSJ-SS-NCB1B,Bajhang
Construction of Blacktopped
Road & Drain Bhimdutta
Municipality, DUDBC/Kailali/
works/NCB/10/073-74,
Kanchanpur
Build & Operate District Optical
fiber network along Mid Hill
highway(Eastern), Optical fiber
laying works ,DWDM system
and Core router equipment
Installation,Panchthar

Implementing agency
Department of Water
Resources and Irrigation,
Kamala Irrigation Project,

Department of Water
Resources and Irrigation,
People's
Embankment
Programme, Dang
M/s Remus Technical & Department of Local
Management services/
Infrastructure
Er. Naresh Ram Babu
M/s Shuvi Engineering Department of Local
PVT Ltd/ Er. Ajay
Infrastructure
Kumar Jha/ Er.
Anandkrjha

M/s Sambhunath
Services pvt.
Ltd, Lalitpur./Er.
Bhuwaneshwar Prasad
Deo

Department of Roads,
Road Division Office,
Baitadi

M/s Raksha Consulting
Engineers Nepal/Er.
Buddhi Raj adhikari

Department of Urban
Development and Building
Construction,
Federal
Project Office, Dhangadi

M/s Tangent consultant Nepal Telecommication
Group & suppliers/Er.
Authority/NTC
JnanendraKhatiwada/ Er.
PrawinDahal

M/s Chhinnamasta
Nepal Telecommication
Engineering
Authority/NTC
Mobile Device ManagmentSytem
consultancy/ Er.
NTA-MDMS-075-76,Kathmandu
UmeshThani/ Er.
Pradeep Thakur
Jalbire River Bridge Construction
Department of Roads
Work Narayanghat- Mungling
road Project,Chitwan NIRTTPM/s Rishikesh Services
DOR-W-NCB-5
P Ltd./ Er. Bholapd shah

jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*

93

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
S.N.

Package No:

11

NVC/TA/
OP/077/078-11

12

NVC/TA/
OP/077/078-12

13

NVC/TA/
OP/077/078-13

14

NVC/TA/
OP/076/077-14

15

NVC/TA/
OP/076/077-15

Project Name
Subhaghat Urban Water Supply
and Sanitation Project,UWSSP/
OCB-02/Subhaghat,Surkhet

Firm/Technical
Auditor/Expert
M/s Consolidated
Architectural &
engineering service/ Er.
PurnachandShakya

Charikot Urban Water Supply and
Sanitation Project UWSSP/OCB01/Charikot ,Dolkha
Er. Hari Prasad sharma
DamouliShavahallBulding
Construction, Tanahu(DUDBC/
M/s ARC Consult/ Er.
Gorkha/NCB/Works/073/74-15) Suresh Pd Shrestha
M/s Tinau Consult
Ilam Urban Water Supply
Bhaktapur/ Er.
and Sanitation Project, Illam,
DhaneshworJha/ Er.
UWSSPOGB-05/Illam
Jaisi Lal Mandal
Upgrading and Performance
Based Maintenance of PhislingTolang-Orlang-Mayatar-TarseM/s Slate Consultants,
Upperding-Gadi-Shaktikhor
Kathmandu/ Er. Shankar
Bazar Road (Ch 9+000 to
46+000), Chitwan
Pokharel

Implementing agency
Department of Water
Supply and Sewerage
Management
Department of Water
Supply and Sewerage
Management
Department of Urban
Development and Building
Construction,
Department of Water
Supply and Sewerage
Management
Department of
Infrastructure

Local

ग. समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र आयोजना–अतिरिक्त सहयोग
जलस्रोत तथा सिं चाई विभागद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लास्तरवाट सञ्चालित सिञ्चाई आयोजनाहरूको  
प्राविधिक परीक्षण गरीएको छ । आ.व. ०७७।७८ मा ८ वटा जिल्लामा एक एक आयोजनाको प्राविधिक 
परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने तय भएकोमा मोरङ र सङ्खुवासभा जिल्लाका २ वटा आयोजनामा कोभिड १९ को
महामारीका कारण जान असमर्थ भएको प्राविधिक परीक्षकले जानकारी गराएकोले बाँकी ६ वटा आयोजनाको
परीक्षकले केन्द्रमा प्रस्तुत गरे का प्रतिवेदनहरूको आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सो प्रतिवेदनमा
औ ंल्याईएका अपरिपालनाहरू सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको
छ । प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरिएका समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र आयोजना अतिरिक्त सहयोगको
विवरण निम्न बमोजिम रहे को छन् ।
S.N.

Package No:

Project Name

Firm/Technical
Auditor/Expert
M/s Riwa Consultancy
Pvt. Ltd/Er. Mahendra
Narayan Yadav

1

NVC/TA/
CMIASP/077/078-03

MurtiKhola ISP,
Udayapur

2

NVC/TA/
CMIASP/077/078-04

M/s Pathivara
HarshahiKulo ISP, Engineering &
Sindhuli
Management Consult/Er.
Ram BabuRegmi

94

Implementing agency
Department of Water Resources and
Irrigation/CMIASP, Water resources
and Irrigation Development Division
Office, Udayapur
Department of Water Resources and
Irrigation/CMIASP, Water resources
and Irrigation Development Division
Office, Sindhuli
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S.N.

Package No:

3

NVC/TA/
CMIASP/077/078-05

4

NVC/TA/
CMIASP/077/078-06

5

NVC/TA/
CMIASP/077/078-07

6

NVC/TA/
CMIASP/077/078-08

Project Name

Firm/Technical
Auditor/Expert

Implementing agency

Department of Water Resources and
M/s SochaConstruction &
Irrigation/CMIASP, Water resources
Adherikhola ISP,
Engineering Service/ Er.
and Irrigation Development Division
Dolakha
LaxmiSainju
Office, Dolakha
Department of Water Resources and
M/s Riwa Consultant Pvt.
Phaparbari ISP,
Irrigation/CMIASP, Water resources
Ltd./ Er. Rajendra Prasad
Makwanpur
and Irrigation Development Division
Yadav
Office, Makwanpur
Department of Water Resources and
M/s Smith Tech Pvt.
TatleMakle ISP,
Irrigation/CMIASP, Water resources
Ltd./ Er. Subash Chandra
Kavrepalanchowk
and Irrigation Development Division
Verma
Office, Kavre
Department of Water Resources and
M/s Orient Consultancy/
Simraphant ISP,
Irrigation/CMIASP, Water resources
Er. Pradeep Kumar
Nuwakot
and Irrigation Development Division
Manandhar
Office, Nuwakot
Mathillo Thulo

२.५.५.५ प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला
निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गरि  गुणस्तर कायम गर्नु, प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशालाको प्रमुख  उदे श्य 
रहे को छ । नेपाल सरकारको वार्षिक  नीति  तथा कार्यक्रम अनुसार विकास आयोजनाहरूको प्राविधिक 
परीक्षण गर्न केन्द्रले आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७१।०७२
मा जनरल प्रयोगशाला उपकरण खरिद प्रकृया शुरु गरी केन्द्रको नाममा नवनिर्मित भवनको जमिन मुनिको
तलामा उपकरणहरू जडान तथा परीक्षण कार्य  सम्पन्न भएको छ । यसै  क्रममा अविनाशकारी परीक्षणको
लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद कार्य समेत सम्पन्न भएको छ । प्रयोगशाला सञ्चालनको लागि आ.व.
२०७५/०७६ मा प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरि प्रयोगशाला सं चालन म्यानुअल  सार्वजनिक निर्माण गुणस्तर
परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन तथा परीक्षण निर्देशिका २०७५ जारि गरिएकोमा यस आर्थिक वर्षमा प्रयोगशालाका
केही उपकरणहरू फिक्सिङ कार्य सम्पन्न गराई क्यालिब्रे शन गराउने तयारीमा रहे को छ ।

२.५.६ के न्द्रबाट विभिन्न निकायहरूलाई उपलब्ध गराईएको प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी सझ
ु ावहरू
निर्माणधीन आयोजनाहरूको आ.व. २०७७।०७८ मा प्राविधिक परीक्षण गर्ने क्रममा दे खिएका कमी कमजोरीहरू
हटाउन तथा सोहि प्रकृतिका कमजोरिहरू नदोहो¥याउन प्राविधिक परीक्षणका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य 
हुन्छ । यसका लागि आ.व. २०७७।७८ मा प्राविधिक परीक्षण गरिएका सरोकारवाला मन्त्रालयहरू क्रमशः
उर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सं स्कृति,
पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार, सूचना तथा
प्रविधि  मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई तपसिल बमोजिमका सुझावहरू (केही सुझावहरू मन्त्रालय
विशेषलाई समेत रहे को)लाई ध्यानमा राखी कार्य गर्न गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
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१.

तोकिएबमोजिम पर्याप्त मात्रा र पटकमा ल्याव टे ष्ट  नगरिएको र गरिएकामा पनि अभिलेख  नपाइने,
तजविजी मात्र हुने गुणस्तर निश्चितिकरण योजना नबनाइएको र बनाइएको पनि उपलव्ध नगराइएकोले
आयोजना शुरुहुन ु पूर्व  नै तयार गरि स्विकृत गराउनुपर्ने र सो अनुसारको परीक्षणस्तर कायम गर्नु 
पर्ने ।

२.

आयोजनाको आकार, कार्यबोझ, निर्माण गर्नुपर्ने सं रचनाहरू र भौगोलिक  अवस्थितिको आधारमा  
ठे क्काको म्याद निर्धारण गर्ने, औचित्य र पार्ने प्रभावको विश्लेषणका आधारमा म्याद थप गर्नुपर्ने, कोरोना
लगायतका महामारीका कारण भएको ढिलाइमा समयमै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय समयमा नै  सम्पन्न
गर्नुपर्ने ।

३.

आयोजना तथा कार्यालयको कार्यबोझको आधारमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हुन ुपर्ने ।

४.

आवश्यकता अनुसार वातावरणीय अध्ययनहरू गर्दा सामाजिक स्थानिय परिवेशलाई समेत ध्यान दिएर
समाजशास्त्रीय तथा समाजविज्ञानका स्वीकार्य अवस्थामा मात्र आयोजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा लानुपर्ने
र बायोइञ्जिनियरिङ्ग÷जलवायु अनुकु ल कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।

५.

हरे क  आयोजनालाई उपयुक्त आयोजना व्यवस्थापनका प्रयोग गर्नुपर्ने र सामग्री भण्डारणलाई उचित
ध्यान दिनुपर्ने ।

६.

आयोजनाको साईट रजिष्टरमा नियमित लगको व्यवस्था गरि सम्बन्धित परामर्शदाता निर्माण व्यवसायी
र साईटमा खटिएका ईन्जिनियर तथा सवईन्जिनियरको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन ुपर्ने र  आयोजनासँग
सम्बन्धित कागजातहरू चाहिएको बखत तुरुन्त पाउनसक्ने  र माग भएका बखत उपलव्ध  हुनेगरी
अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने ।

७.

प्राविधिक परिक्षकले औ ंल्याएका अपरिपालनाहरू सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट सच्चिएको वा नसच्चिएको
तथा सुझावहरू लागू भए÷नभएको मन्त्रालय तथा विभागबाट अनुगमन गरी यस केन्द्रमा जानकारी
गराउनुपर्ने ।

८.

सम्बन्धित निकायले स्थापित नियम र कानुनहरूको पालना गरी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न यथेष्ट 
ध्यान पु¥याउनुपर्ने ।

९.

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सं रचनाहरू तय गरि भवन सं हितालाई कडाइकासाथ पालना गर्नु 
तथा गराउनुपर्ने ।

१०. दे शका प्रमुख  नदी तटहरूको तटवन्ध  सं रक्षण सम्बन्धी  गुरुयोजना तयार गरी वाढी सम्भाव्यता र
पूर्वानुमान विश्लेषण गरी पूर्वाधार निर्माणको दिगोपनमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने तथा लामो समयसम्म 
ु ा कारण पहिचानका लागि समयमै ध्यान दिनुपर्ने ।
पनि आयोजनाको प्रगति नहुनम
११. लामो समयदे खि सम्पन्न हुन नसकेका तथा समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको लागि 
तत्काल समीक्षा गर्ने र कार्यसम्पन्न गराउने वातावरण मिलाउने ।
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२.५.७ आ.व. २०७७।०७८ मा प्राविधिक परीक्षण भएका योजनाहरूको अपरिपालना प्रतिवेदन
आ.व. २०७७।०७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम जम्मा २ वटा कार्यक्रमहरू (राष्ट्रिय गौरव,अन्य 
र समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र आयोजना–अतिरिक्त सहयोग, जलस्रोत तथा सिं चाइ विभाग) अन्तर्गतका
कु ल २६ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य  अगाडि  बढाइए तापनि प्राविधिक परीक्षकबाट
सिं चाइ सम्बन्धी  २ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न  नसकेकोले कु ल २४ वटा विभिन्न क्षेत्रका
आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। उक्त आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षणमा दे खिएको
मुख्य मुख्य उपलब्धि  तथा परीक्षणमा भेटिएका अपरिपालनाहरूलाई केन्द्रमा सम्बन्धित आयोजना, सरोकारवाला
तथा विभिन्न निकायहरूका प्रतिनिधिहरू समेतको सहभागितामा प्रस्तुतीकरण (अनलाइन समेत) तथा छलफल
गरी सोको आधारमा पेश भएको अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका त्रुटिहरू (अपरिपालनाहरू) सुधार गर्न 
सम्बन्धित निकायहरूमा निर्देशन दिइएको छ। अपरिपालना प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण अनुसूचिमा राखिएको
छ।

२.६ आर्थिक विवरण तथा वेरुजुको स्थिति
२.६.१ बजेटको व्यवस्था
यस के न्द्रलाई आ.ब. २०७७/०७८ मा प्राप्त भएको बजेट र खर्चको विवरण निम्नानुसार भएको देखिन्छः
बजेट उपशिर्षक नं.

आयोजना / कार्यालयको
नाम

खुद वार्षिक बजेट (रु.)

निकासा (रु.)

खर्च (रु.)

३०१०40113 (चालु)

रा.स.के.

10,01,00,000.-

7,76,84,563.51

7,76,84,563.51

३०१०40114(पुँजीगत)

रा.स.के.

1,51,00,000.-

1,47,21,087.-

1,47,21,087.-

308031054 (पुँजीगत)

;fd'bfols Jojl:yt
l;+lrt s[lif If]q cfof]hgf

20,35,000.-

18,84,728.-

18,84,728.-

11,72,35,000।-

9,42,90,378।51

9,42,90,378।51

जम्मा

आ.व. 2077/078 को प्राप्त अख्तियारी बमोजिम केन्द्रिय आर्थिक विवरण तथा आ.व. 2077/078 को
चालु खर्चको शिर्षकगत बार्षिक आर्थिक विवरण अनुसूची –4 मा राखिएको छ ।

२.६.२ बेरुजूको अवस्था
यस केन्द्रको आ.ब. २०५९।६० दे खि आ.व. २०76।७7 सम्म केन्द्रको नाममा कायम भएको कूल
बेरुजू रकम रु. ३,14,800।– रहे को छ। कु ल वेरुजु रु. 3,14,800।– मा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट नगद
रु. 1,53,705।– नगद दाखिला भई सम्परीक्षणको लागि म.ले.प. को कार्यालयमा अनुरोध भई गएको ।

२.६.३ आ.व. २०७७/०७८ मा के न्द्रबाट भएका थप प्रशासनिक कार्यहरूः
1.

लिलाम गर्नुपर्ने भनी जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनबाट 
औ ंलाईएका जिन्सी सामानहरू लिलाम विक्रि
गरी रु. 4,27,610।15 राजश्व खातामा जम्मा गरिएको ।
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2.

खर्च  हुने र खर्च  नहुने दुवै प्रकारका जिन्सी  सामानहरू नेपाल सरकारले तोके अनुसारको
सफ्टवेयरमा प्रविष्टी गरिएको ।

3.

केन्द्रको बैठक कक्षको मर्मत सं म्भार गरिएको ।

4.

केन्द्रको फिल्ड प्रयोजनको लागि २ वटा पिकअप खरिद गरिएको ।

5.

ु ारायण नगरपालिकालाई यस केन्द्रबाट स्कारपियो गाडी थान –1 हस्तान्तरण गरिएको ।
चांगन

६.

25 जना ईन्जिनियरहरूलाई 21 दिने प्राविधिक परीक्षक तालिम दिई दीक्षित गरिएको ।

७.

1 जना सि. डि. ई. बैदेशिक छात्रवृतिमा अध्ययनको लागि जापान पठाइएको ।

8.

5 जना निजामती कर्मचारीहरूलाई सेवाकालिन तालिममा पठाइएको ।

9.

सार्वजनिक  सरोकारको चासोमा रहे का २ वटा विषयमा बिस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त
भएको ।

10. कोभिड-19 को पहिलो र दोश्रो लहरमा नेपाल सरकारको नीति तथा निर्देशन बमोजिम स्वास्थ्य 
मापदण्ड अपनाई आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीहरूलाई आलोपालो गरी (Work Form Home)
कार्यालय सुचारु गरिएको ।

२.६.४ चालु आ.व.मा उल्लेखनीय रूपमा उजुरी दर्ता भएका क्षेत्र र विषयहरूः
स्थानीय तहमा वारम्बार दोहोरीएका उजुरीहरूः
1.

स्थानीय तहमा हुने कर्मचारी भर्ना/नियुक्तीमा सक्षम र राम्रा भन्दा आफ्नालाई प्राथमिकता दिने
गरे को । विधि मापदण्ड र O&M नै नगरी जथाभावी कर्मचारीको तहवृद्धि गरि राज्यकोषमा भार
थपिएको ।

2.

उपभोक्ता  समिति  गठन गर्दा  एकाघरका सदस्य, निकट नातेदारलाई समावेस गरिएको ।
वास्तविक रूपमा उपभोक्ता समिति सबै उपभोक्ताको हुने गरी सवावेसी हुन नसकेको ।

3.

जननिर्वाचित पदाधिकारी स्वयं निर्माण/ठे क्का प्रकृयामा सहभागि भै ठे क्का प्रभावित गर्ने गरे को ।
आफ्नै परिवार र निकटका नाममा निर्माण कम्पनी खडा गरि ठे क्का दिने गरिएको ।

4.

निर्माणाधिन आयोजनाहरूको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न प्राविधिक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको
सघन अनुगमन गर्ने परिपाटि वस्न नसकेको ।

5.

स्थानीय तहभित्रका सार्वजनिक जग्गा, वाटो, चौर, वनक्षेत्रको उचित सं रक्षण गर्ने स्पष्ट योजना
वनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ।

6.

स्थानीय तहवाट हुने सिफारिस लगायत सेवा प्रवाहमा कर्मचारीवाट अतिरिक्त शुल्क लिने र
कार्यविधि दे खाएर है रानी गर्ने गरिएको ।

7.

स्थानीय तहवाट हुने विकास निर्माणका सं रचनाहरू गुणस्तरहीन, कमशल हुँदा दिगो विकास
व्यवस्थापनमा समस्या दे खिएको ।
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8.

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहविच आयोजना व्यवस्थापनमा उचित समन्वय नहुँदा duplication हुने
गरे को ।

9.

स्थानीय तहका गतिविधि र सूचना पारदर्शि प्रयाप्त नहुँदा अत्यधिक मात्रामा उजुरी पर्ने गरे को ।
उजुरीको प्रदे शगत मात्र प्रदे श नं. 2 का स्थानीय तहमा वढी हुने गरे को । रौतहट जिल्लाको
राजापुर नगरपालिकामा मात्र एक दर्जन वढी उजुरी रहे को अवस्था ।

10. जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विच मिलेमतोमा अनियमितताको उजुरी आउने गरे को ।
आस्था नमिलेकै आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखलाई हाजिर नगराउने, छिटो
छिटो सरुवा गरिदिने हुँदा स्थानीय तहमा institutional memory र दिगो कर्मचारी व्यवस्थापनमा
समस्या आउने गरे को ।


स्वाथ्य क्षेत्र
१.

नयाँ उपकरण खरिद गर्न रुची राख्ने, हाल भएका उपकरणहरू मर्मत गर्न कम ध्यान दिने ।

2.

खरिद भएका उपकरणहरू प्रयोगमा नल्याई थन्क्याएर राख्ने ।

3.

स्वास्थ्य  सं स्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी लगायत कर्मचारीहरूमा करारमा भर्ना  गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि,
प्रतिस्पर्धा गराई राख्नु भन्दा सोझै राख्ने ।

4.

स्थायी दरवन्दी समयमै पदपूर्ति नगर्नाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा वाधा पुगेको ।

5.

औषधि खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा नगराएको भन्ने उजुरी आउने गरे को ।

6.

चिकित्सकहरूलाई माथिल्लो उपाधि अध्ययन मनोनयन गर्दा ऐन नियमको प्रावधान मिचेको भन्ने 
उजुरी आउने गरे को ।


बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र
१.

बैकिङ र वीमा सम्बन्धी निकायहरूमा ऋण लगानी असुली गर्दा अनियमितता गरे को, कार्यकारी
पदमा नियुक्ति गर्दा नियम, कार्यविधि पालना नभएको भन्ने उजुरी आउने गरे को ।

2.

नेपाल राष्ट्र  बैंकमा अनियमितता भएको भन्ने  उजुरी एवं वित्तीय सुशासनको लागि  प्रभावकारी
नियमन नहुनाले वित्तीय सुशासन कमजोर दे खिएको ।
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सझ
ु ावहरू
भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्ने  कार्यका लागि  ने पाल सरकार समक्ष के न्द्रको तर्फ बाट
प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूः

11=

नेपालको सं विधान २०७२ बाट साविकमा भएको अनुचित कार्य  हे र्ने सम्बन्धी  व्यवस्था  अख्तियार
दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य क्षेत्रबाट खारे ज  गरे को, भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य  वीच घनिष्ट 
सम्बन्ध हुने भएकोले अनुचित कार्य हे र्ने निगरानी निकाय कानुनद्वारा तोकिनु पर्ने।

22=

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रदे श तहसम्म विस्तार अति आवश्यक दे खिएको ।

33=

निगरानी निकायहरू वीच विद्युतीय सुचना आदान प्रदान गर्ने सं यन्त्र विकास गर्नुपर्ने।

44=

ु राष्ट्र संघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि (United Nations Convention Againstcorruption)
नेपाल सं यक्त
को पक्ष राष्ट्र भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त महासन्धिमा व्यवस्था भए बमोजिम निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य 
क्रियाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

5=

हाल

मन्त्रालय/विभाग

लगायतका

निकायहरूमा

रहे का

अनुगमन

महाशाखा/शाखाहरूको कार्य 

सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी वनाउन र सुशासन प्रवर्द्धनको प्रथम चरणको काम हरे क  निकायबाट
गौण रूपमा हुंदै गएको पाईएकोले त्यस्ता अनुगमन महाशाखा/शाखाहरूको नाम सुशासन प्रवर्द्धन तथा
अनुगमन महाशाखा/शाखा नामाकरण गरी जिम्मेबारी तोक्न र कार्यादे श थप गर्न उपयुक्त दे खिएको ।

6=
7=
8=

नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभुषण, पदक एवं पुरस्कारको स्पष्ट वस्तुगत मापदण्ड तोक्नु पर्ने।
प्रविधिक परीक्षण कार्यलाई विकास निर्माणका आयोजनाको अभिन्न अं ग बनाउनु पर्ने।
प्राविधिक परीक्षकहरूबाट योजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण भैसकेपछि औ ंल्याइएका अपरिपालना (NonCompliance) लाई सच्याउन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा आयोजनास्तरबाट अनिवार्य रूपमा पालना
गर्न बाध्यकारी बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।

9=

सार्वजनिक निकायबाट ठे क्का लगाउँदा ठू ला आयोजनाहरूमा तर्जुमा गरिने प्राविधिक मापदण्डमा आयोजना
पिच्छै फरक फरक मापदण्ड बनाई सीमित ठे केदारहरूलाई फाइदा पुरय् ाएको भन्ने जनगुनासो आएको
परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय स्तरबाटै ठू ला आयोजनाहरूको लागि प्राविधिक र आर्थिक मापदण्डहरू निर्धारण गरी
लागू गरिएमा सिमित व्यक्तिहरूको चलखेललाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्ने ।
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10=

विकास आयोजनाको ठे क्कापट्टा गर्दा सो को अवधि वस्तुगत विश्लेषण गरी ठे क्का सम्झौताको म्याद तोक्न र
म्याद भित्रै सम्पन्न गर्न सुनिश्चित कार्ययोजना साथ काम गर्ने, थप गर्नै पर्ने अवस्था भएमा औचित्य पुष्टि 
गरे र मात्र म्याद थप निर्णय समयमै गरिनु पर्ने ।

11=

सार्वजनिक खरिद ऐनमा जुनसुकै वस्तु खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्ने व्यवस्थाको कारण एउटै

वस्तुको मूल्य विभिन्न कार्यालयमा फरक फरक मूल्य पेश भै खरिद हुने गरे को हुँदा यसबाट भ्रष्टाचार र

ँ ा सम्भव भएसम्म गुणस्तरीय सामान प्राप्त हुनेगरी उत्पादक 
अनियमिततामा प्रोत्साहन हुन पुगेको दे खिद
कम्पनीसं ग सोझै दररे ट लिई सो दररे टको आधारमा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा मितव्ययिता कायम
हुन जाने ।

12=

कार्यालयहरूमा दै निक रूपमा प्रयोग हुने जिन्सी सामाग्रीहरूको केन्द्रीय स्तरबाटै  खरिद दररे ट निर्धारण
गरी सो दररे ट भित्र सार्वजनिक निकायहरूले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा खरिद मूल्यमा एकरूपता
आई कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता आउने हुँदा सो व्यवस्था हुन ुपर्ने।

13=

विकास निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न, पूजँ िगत खर्चमा वृद्धि गर्न र निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नको
लागि विकास निर्माणमा लापरवाही वा ढिलाई गर्ने वा कामै नगरी ठे क्का ओगटी रहने र अन्त्यमा आएर
ठे क्का तोड्ने जस्ता विकृति अन्त्य गर्न कर्मचारी, ठे केदार र परामर्शदातालाई कडा कानूनी कारबाहीको
व्यवस्था हुन ुपर्ने ।

14=

कु नै पनि योजना/आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु पूर्व  त्यस्ता योजना/आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन
(डि.पि.आर.), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आई, ई.ई.), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ई.आई.ए.)  
लगायतका चरणहरू पार गरे को हुन ुपर्ने ।

15=

विरामीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न  सक्ने औषधीजन्य  उपकरणहरूको गुणस्तर तथा मूल्यको
अनुगमन तथा नियमन गर्ने सं स्थागत व्यवस्था प्रभावकारी नदे खिं दा आपूर्तिकर्ता तथा फार्मेसीहरूले आपसी
मिलेमतो (Collusion) मा मनोमानी तरीकाले कम गुणस्तरीय उपकरणलाई बढी मूल्य राखी आपूर्ति गर्न 
सक्ने, जसबाट बिरामीहरूले यस्ता कम गुणस्तरीय उपकरणहरूलाई बढी मूल्य तिरे र किन्नुपर्ने बाध्यता
रहने हुँदा विद्यमान सं स्थागत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी प्रभावकारी तुल्याउनु पर्ने ।

16=

राजश्व सं कलनमा नक्कली भ्याट विललाई निरुत्साहन गर्न सरकारी निकायबाट भ्याट रकम भुक्तानीको
विवरण मासिक  रूपमा कर कार्यालय/आन्तरिक  राजश्व विभागमा पठाउने र कार्यालय/विभागबाट
जाँचवुझ एवं रुजु गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने ।

17=

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृत दे खि माथिका सबै कर्मचारीहरूलाई
हलुका सवारी चालकको तालिम क्रमश: दिलाउने  र नयाँ भर्ना हुनेलाई हलुका सवारी चालकको अनुमति 
पत्र लिएको हुन ुपर्ने व्यवस्था मिलाईएमा हलुका सवारी चालक पदको भर्ना नगरी आर्थिक मितव्ययिता
कायम गर्न सहज हुने ।

18=

सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा: सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गर्दा दिर्घकालीन फाइदा समेत हे रिनु पर्ने ।
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उदाहरणका लागि वन ऐन, 2048 मा कवुलियत वनको सं रक्षण र विकास हुने गरी पर्यटनका लागि 
उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान रहे को छ । यहि प्रावधानलाई टे केर कु नै व्यक्ति विशेषलाई 30 बर्ष 
अवधि तोकेर रिसोर्ट वनाउन अत्यन्तै न्यून भाडा दर (रु. दश हजार प्रति हे क्टर प्रति वर्ष) मा दिने
प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयवाट मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ । ऐनको भावनाको विरुद्ध हुने
गरी यस्ता प्रस्तावहरूलाई निरुत्साहित गरि राष्ट्रिय सम्पदाको दिगो विकास सुनिश्चित गरिनुपर्ने।

19=

नीति निर्माण गर्दा यथार्थ वस्तुस्थितिलाई ध्यान पुरय् ाउनु पर्ने: उदाहरणका लागि:

1=

रु. 1 करोड सम्मका आयोजानमा मेसिनरी औजार प्रयोग नगर्ने भनी नीतिगत व्यवस्था भएको
सन्दर्भमा जन श्रमदानबाट उक्त काम सम्पन्न गर्ने भन्ने नीति व्यवहारमा हे र्दा उक्त ठाउँमा काम
गर्न सक्ने जनशक्ति नहुन,ु  जनशक्तिवाट काम गर्दा समय धेरै लाग्नु, खर्च वढ्नु आदि कारणवाट
काम समयमै हुन नसक्ने स्थिति दे खियो । यो लगायत नीतिहरू पुनरावलोकन हुन ुपर्ने ।

2=

नेपाल सरकारले हरे क बर्ष तोक्ने धानको न्यूनतम समर्थन मुल्यमा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी
लिमिटे डले सिधै कृषकसँग खरिद गर्ने गरिएको पाइएन ।
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उपसहं ार
सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवाप्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन ती निकायहरूको अनुगमन गर्ने,
पदाधिकारीहरूबाट हुने अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरू सं कलन गरी निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरी फर्छ्यौट
गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण विरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक एवं चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सं चालन गर्ने, भ्रष्टाचार र आर्थिक
अनियमितता हुनसक्ने क्षेत्रको निगरानी राखी विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने,
विकास पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको गुणस्तर, लागत, परिमाण र तोकिएको समयावधि समेतका आधारमा
प्राविधिक परीक्षण गरी समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न लगाउने, सम्पत्तिको अनुगमन गर्ने जस्ता कार्य
यस राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको छ। आ.व. २०७7।७8 मा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी
सरि आएका र यस आ.व.मा दर्ता भएका समेत गरी कूल

884

वटा उजुरीहरू रहे कोमा

594

वटा उजुरी

फर्छ्यौट भइ ७०.३८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । प्राप्त उजुरीहरूका विषयमा अनुसन्धान गरी विभिन्न सुझाव
तथा निर्देशन दिइएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारी/कर्मचारीको नक्कली शैक्षिक योग्यता भएको, गैरकानूनी
रूपमा अकु त सम्पत्ति आर्जन गरे को जस्ता विषयका उजुरीहरू र यस केन्द्रबाट छानविन गर्दा भ्रष्टाचारको
कसुर दे खिने कु नै कार्य भए गरे को पाइएकोमा त्यस्ता उजुरी एवं सो सम्बन्धी कागजातहरू प्रमाण सहित
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम
अन्तरगत जिल्लास्तरमा जनचेतनामूलक गोष्ठी, विद्यालय सदाचार शिक्षा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको छ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा न्युनिकरण गर्दै दे शमा सुशासन कायम गर्ने मूल उद्देश्यका साथ
स्थापना भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आधुनिक प्रविधि र प्रणालीमैत्री बनाउँदै केन्द्रको आफ्नो मूल उद्देश्य,

कार्यप्रकृति, जनशक्ति  लगायत उपलब्ध स्रोत साधनको उचित तालमेल मिलाउँदै राष्ट्रको महारोगको रूपमा
रहे को भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा केन्द्रलाई सशक्त ढं गले अगाडि बढाउन सं घीयता कार्यान्वयनको
सन्दर्भमा सं घ र प्रदे श सहितको स्पष्ट कानूनी खाका सहित छुट्टै ऐनद्वारा स्पष्ट कानूनी अधिकार सहितको केन्द्र
व्यवस्था हुन ुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। भ्रष्टाचार कु नै एक व्यक्ति, निकाय वा सं गठनको एकल
प्रयासबाट मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने समस्या होइन, तसर्थ यसको लागि सबै निकाय, सं स्था, नागरिक समाज,
बुद्धिजिवी लगायत आम नेपाली नागरिकको सहयोग यस केन्द्रलाई प्राप्त भएमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई
निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारमा हाल दे खिएको नयाँ प्रकृति र प्रवृत्तिको पहिचान र अनुसन्धान गरी टुं गोमा
पुर्याउन केन्द्रका जनशक्तिलाई समय सापेक्ष भौतिक पूर्वाधार सहितको अनुसन्धानमूलक तालिम (आन्तरिक/
वाह्य) प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी भैसकेको छ।
विकास निर्माणमा हुने गुणस्तरहीन कार्य अहिले दे शको जटिल समस्याको रूपमा दे खा परे को महसूस गरी
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सरकारले निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अधिनमा रहने गरी
गुणस्तर नापजाँच गर्न सकिने प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएकोमा यसलाई थप  व्यवस्थित र
प्रभावकारी रूपमा सं चालनमा ल्याउन प्रयोगशालामा सामग्री जडान गरी आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार र जनशाक्ति
व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहे को छ। जसको फलस्वरूप केन्द्रले हाल प्राप्त जनशक्ति, स्रोत साधनको उच्चतम
प्रयोग गरी सरकारले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरे को भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, सदाचार, पारदर्शिता तथा
भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने अभियानमा एक सशक्त निकायको रूपमा स्थापित हुन सक्नेछ।
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के न्द्रमा हाल (आ.व.२०७७/७८ मा) कार्यरत कर्मचारीहरूको नामावली
पद

 क्र.स.

निजामती तर्फ

नाम/थर

स्थायी ठे गाना

यस केन्द्रमा कार्यरत अवधि
दे खि

1.

    सचिव

श्री दिनेशकु मार घिमिरे

सं खुवासभा

2078/1/13

हालसम्म

2.

    सचिव

श्री दे वेन्द्र कार्की

दोलखा

2077/11/10

2078/1/13

3.

    सचिव

श्री मणिराम गेलाल

भक्तपुर

2077/8/26

2077/11/4

4.

    सचिव

डा. ऋषिराम शर्मा

वाग्लुङ

2076/5/29

2077/07/11

5.

    सहसचिव

श्री प्रल्हाद प्रसाद सापकोटा

काभ्रे

2076/7/1

हालसम्म

6.

   सहसचिव

श्री ज्ञानराज सुवेदी

गुल्मी

2076/5/8

हालसम्म

7.

उपसचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद आचार्य

झापा

2075/8/9

हालसम्म

8.

उपसचिव

श्री हरि प्रसाद शर्मा

बाग्लुङ

2077/01/14

हालसम्म

9.

उपसचिव

श्री अमिता बज्राचार्य

काठमाडौं

2075/08/09

हालसम्म

10.

उपसचिव

श्री इन्द्रदे व पाण्डे

स्याङ्जा

2076/4/6

हालसम्म

11.

उपसचिव

श्री राजेन्द्र बुढाथोकी

दाङ

2076/2/9

हालसम्म

12.

उपसचिव

श्री प्रेम प्रसाद गौतम

भक्तपुर

2077/6/15

हालसम्म

13.

उपसचिव (कानुन)

श्री विनोद कु मार गौतम

अर्घाखाँची

2077/5/22

हालसम्म

14.

उपसचिव(लेखा)

श्री तोमनाथ उप्रेती

मोरङ

2076/5/13

हालसम्म

15.

सि.डि.ई.

श्री हरिबहादुर थापा

कास्की

२०७२/३/२३

हालसम्म

16.

सि.डि.ई.

श्री सुदिना कुँ इकेल

भक्तपुर

2075/२/2

हालसम्म

17.

सि.डि.ई.

श्री निरोज बहादुर भुजेल

चितवन

2077/11/14

हालसम्म

18.

शाखा अधिकृत

श्री भोला खड्का

भक्तपुर

२०७०/५/३१

हालसम्म

19.

शाखा अधिकृत

श्री रत्नकु मारी शाक्य तुलाधर

रूपन्देही

२०७२/२/२५

हालसम्म

20.

शाखा अधिकृत

श्री लक्ष्मी थापा (बस्नेत)

रूपन्देही

२०६७/१२/७

हालसम्म

21.

शाखा अधिकृत

श्री सहदे व खत्री

भक्तपुर

२०७०/११/२६

हालसम्म

22.

शाखा अधिकृत

श्री राजेश सुवाल

भक्तपुर

2075/२/७

हालसम्म

23.

शाखा अधिकृत

श्री वकिल प्रसाद पाल

बारा

2077/2/25

हालसम्म

24.

शाखा अधिकृत

श्री माधव प्रसाद अधिकारी

काभ्रेपलाञ्चोक

2077/5/31

हालसम्म

25.

शाखा अधिकृत

श्री प्रकाश नेपाल

पाल्पा

2077/6/29

हालसम्म

26.

शाखा अधिकृत

श्री निशा थापा राउत

उदयपुर

2077/5/15

हालसम्म

27.

शाखा अधिकृत

श्री हरिमाया पौड्याल

गुल्मी

2077/5/28

हालसम्म

28.

शाखा अधिकृत

श्री भावना पुडासै नी

काठमाडौं

2077/5/31

हालसम्म

29.

शाखा अधिकृत

श्री जं गम राई

भोजपुर

2077/12/27

हालसम्म

30.

शाखा अधिकृत

श्री बासुदेव भण्डारी

अछाम

2077/8/26

हालसम्म

31.

शाखा अधिकृत

श्री षष्टिका गिरी

सुनसरी

2077/12/16

हालसम्म

32.

शाखा अधिकृत

श्री प्रकाश श्रे ष्ठ

काठमाडौं

2075/5/10

हालसम्म

33.

शाखा अधिकृत

श्री शान्ता कु मारी राई

काठमाडौं

2077/5/15

हालसम्म

34.

लेखा अधिकृत

श्री वसन्तलाल महर्जन

काठमाडौं

2077/3/14

हालसम्म

35.

कम्प्युटर अधिकृत

श्री च ुडामणि गुरागाईँ

मोरङ

2076/4/8

हालसम्म
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पद

 क्र.स.

नाम/थर

स्थायी ठे गाना

यस केन्द्रमा कार्यरत अवधि
दे खि

कैफियत

सम्म

36.

इन्जिनियर

श्री सुरज भण्डारी

कास्की

२०७२/८/२८

हालसम्म

37.

इन्जिनियर

श्री रं गलाल मण्डल

सप्तरी

2074/७/१६

हालसम्म

38.

इन्जिनियर

श्री शोभा श्रे ष्ठ

काठमाडौं

2075/7/15

हालसम्म

39.

इन्जिनियर

श्री दिपेन्द्र कु मार साह

महोत्तरी

२०६९/८/१

हालसम्म

40.

समाजशास्त्री

श्री केदार सत्याल

काभ्रेपलाञ्चोक

2075/8/09

हालसम्म

41.

इन्जिनियर

श्री राजन पाण्डे

चितवन

2076/7/22

हालसम्म

42.

ना.सु.

श्री कमला प्रसाईं

झापा

२०६५/११/२९

हालसम्म

43.

ना.सु.

श्री सूर्यकु मारी शर्मा

गोरखा

२०७१/६/२९

हालसम्म

44.

ना.सु.

श्री उमेश कु मार मेहता

सुनसरी

2076/3/23

हालसम्म

45.

ना.सु.

श्री किशोर सिग्देल

काठमाडौं

2076/4/1

हालसम्म

46.

ना.सु.

श्री भवानी खकु रे ल त्रिपाठी

काभ्रेपलाञ्चोक

2076/2/01

हालसम्म

47.    ना.सु.

श्री यदुनाथ आचार्य

काठमाडौं

2076/3/02

हालसम्म

48.

ना.सु.

श्री विदुर ढोडारी

काभ्रेपलाञ्चोक

2076/3/30

हालसम्म

49.

ना.सु.

श्री गणेश बास्तोला

खोटाङ

2076/12/05

हालसम्म

50.

ना.सु.

श्री यशोधा कु मार थापा राई

उदयपुर

2076/11/30

हालसम्म

51.

ना.सु.

श्री निर्मला पन्थी

काठमाडौं

2077/4/11

हालसम्म

52.

ना.सु.

श्री दुर्गा बस्नेत

गुल्मी

2077/5/28

हालसम्म

53.

ना.सु.

श्री सरिता भण्डारी

इलाम

2077/8/8

हालसम्म

54.

ना.सु.

श्री राजु अर्याल

2077/11/5

हालसम्म

55.

ना.सु.

श्री खगिश्वरा शर्मा

गुल्मी

2078/3/23

हालसम्म

56.

ना.सु.

श्री राधिका पाण्डे शर्मा

रोल्पा

2078/3/23

हालसम्म

57.

लेखापाल

श्री यादव प्रसाद खरे ल

काभ्रेपलाञ्चोक

2075/9/09

हालसम्म

58.

लेखापाल

श्री नवराज सुवेदी

2078/3/6

हालसम्म

59.

सब इन्जिनियर

श्री रमिता पौडेल

ललितपुर

2075/8/24

हालसम्म

60.

सब इन्जिनियर

श्री सुनिल कु मार यादव

सप्तरी

२०७२/८/०९

हालसम्म

61.

सब इन्जिनियर

श्री विजय कु मार चौधरी

मोरङ

2077/9/13

हालसम्म

62.

क.अ.

श्री रिता कु मारी आचार्य

काठमाडौं

2076/4/13

हालसम्म

63.

क.अ.

श्री रमेश फँ ु याल

काठमाडौं

2076/7/1

हालसम्म

64.

क.अ.

श्री दिक्षा श्रे ष्ठ

सप्तरी

2076/04/09

हालसम्म

65.

क.अ.

श्री सरस्वती गैरे

ललितपुर

2076/04/10

हालसम्म

66.

क.अ.

श्री अम्बिका सुवेदी

काठमाडौं

2076/04/12

हालसम्म

67.

क.अ.

श्री सं गीता कु मारी सापकोटा

पाल्पा

2078/2/19

हालसम्म

68.

ल्याब टे क्निसियन

श्री सुलब अधिकारी

गोरखा

2076/1/15

हालसम्म

सेवा करार

69.

ल्याब टे क्निसियन

श्री तुलसा शाही

डोल्पा

2076/1/15

हालसम्म

सेवा करार

70.

ल्याब ब्वाई

श्री इन्द्र बहादुर हायु

रामेछाप

2076/2/21

हालसम्म

सेवा करार
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पद

 क्र.स.

नाम/थर

स्थायी ठे गाना

यस केन्द्रमा कार्यरत अवधि
दे खि

कैफियत

सम्म

आ.व. २०७७/०७८ मा के न्द्रबाट सरुवा तथा अनिवार्य अवकाश हुनुभएका कर्मचारीहरूको नामावली
1.

सि.डि.ई.

श्री लक्ष्मी झा

2076/11/5

2077/11/3

सरुवा

2.

शाखा अधिकृत

श्री गोमा घिमिरे  धमला

झापा

२०७०/६/१

2077/4/8

सरुवा

3.

शाखा अधिकृत

श्री चोल रमण अधिकारी

भोजपुर

207४/३/५

2077/4/19

सरुवा

4.

शाखा अधिकृत

श्री गिता आचार्य

अर्घाखाँची

२०७३/३/१९

2077/4/4

सरुवा

5.

शाखा अधिकृत

श्री कविता पन्थी

गुल्मी

2075/5/10

2077/5/29

सरुवा

6.

शाखा अधिकृत

श्री इन्दिरा पन्त

गोरखा

2075/8/12

2077/5/31

सरुवा

7.

शाखा अधिकृत

श्री निर्मला अर्याल

मकवानपुर

2075/8/11

2077/11/5

8.

शाखा अधिकृत

श्री मेघराज शंकर

भक्तपुर

2075/12/19

2077/11/13

सरुवा

9.

शाखा अधिकृत

श्री शोभा चौलागाईँ

काठमाडौं

2076/5/9

2078/1/14

सरुवा

10.

शाखा अधिकृत

श्री कृष्ण कु मार कार्की ढोली

सं खुवासभा

2076/6/15

2077/9/16

सरुवा

11.

शाखा अधिकृत

श्री नारायण प्रसाद चापागाईं

बाग्लुङ

2077/5/29

2077/10/26

सरुवा

12.

शाखा अधिकृत

श्री दशरथ राई

इलाम

2077/6/1

2077/12/5

सरुवा

13.

शाखा अधिकृत

श्री मिना कु मारी मैनाली

काठमाडौं

2077/5/31

2077/12/5

सरुवा

14.

लेखा अधिकृत

श्री प्रमोद कु मार तिमिल्सिना

2075/4/27

2077/5/21

सरुवा

15.

इन्जिनियर

श्री अम्बिका प्रसाद बराल

मोरङ

2076/2/01

2078/1/12

सरुवा

16.

इन्जिनियर

श्री बसन्त श्रे ष्ठ

काठमाडौं

2076/2/09

2077/9/19

सरुवा

17.

इन्जिनियर

श्री टोपेन्द्र खड्का

बाँके

2077/3/30

2078/4/8

सरुवा

18.

ना.सु

श्री पुष्पराज राउत

सप्तरी

२०७३/८/१९

2077/8/12

सरुवा

19.

ना.सु.

श्री उमाविन्दु अर्याल

गुल्मी

2073/११/४

2077/5/30

सरुवा

20.

ना.सु.

श्री बाबुराम अर्याल

गुल्मी

2075/5/20

2077/11/29

सरुवा

21.

ना.सु.

श्री सरस्वती पराजुली

चितवन

2076/12/07

2077/10/26

सरुवा

22.

लेखापाल

श्री हरिचन्द्र अर्याल

गोरखा

2073/9/1

2078/5/21

सरुवा

23.

सब इन्जिनियर

श्री सर्वेश यादव

24.

क.अ.

श्री अनिता अधिकारी

अनिवार्य 
अवकाश

2077/3/3

2077/5/28

सरुवा

काठमाडौं

20७४/५/0७

2078/1/14

सरुवा

दाङ

२०६१/१/७

हालसम्म

राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र प्रहरीतर्फ
1.

प्रहरी नायव
महानिरीक्षक

श्री कमल प्रसाद अधिकारी

2.

प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक श्री निरञ्जन विष्ट

मोरङ

२०६१/१/७

हालसम्म

3.

प्रहरी उपरिक्षक

श्री गणेश गिरी

दाङ

२०६१/०१/७

हालसम्म

4.

प्रहरी उपरिक्षक

श्री गणेश कु मार श्रे ष्ठ

दाङ

२०६१/१/७

हालसम्म

5.

प्रहरी उपरिक्षक

श्री अर्जुन कु मार खड्का

रामेछाप

२०६१/०१/७

हालसम्म

6.

प्रहरी उपरिक्षक

श्री माधव के.सी.

दाङ

२०६१/१/७

हालसम्म

7.

प्रहरी उपरीक्षक

श्री राजेन्द्र कु मार पोखरे ल

सिन्धुली

२०६१/१/७

हालसम्म
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 क्र.स.

नाम/थर

स्थायी ठे गाना

यस केन्द्रमा कार्यरत अवधि
दे खि

सम्म

8.

प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री रमेश खरे ल

काभ्रे

२०६१/१/७

2077/6/15

9.

प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री राजन थापा

काठमाडौं

२०६१/१/७

हालसम्म

10.

प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री आधार कु मार शाह

रुकु म

२०६१/१/७

हालसम्म

11.

प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री कमल राई

धनकु टा

२०६१/१/७

हालसम्म

12.

प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री बुद्धिराम खनाल

दाङ

२०६१/१/७

हालसम्म

13.

प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री किरण कु मार रानाभाट

सर्लाही

२०६१/१/७

हालसम्म

14.

प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी

लमजुङ्ग

२०६१/१/७

हालसम्म

15.

प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री शिवकु मार पौडेल

गुल्मी

२०६१/१/७

हालसम्म

16.

प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री बम बहादुर खड्का

सप्तरी

२०६१/१/७

हालसम्म

प्रहरी निरीक्षक

श्री याम बहादुर के.सी.

दाङ

२०६१/१/७

हालसम्म

प्रहरी निरीक्षक

श्री कालीप्रसाद चौधरी

दाङ

२०६१/१/७

हालसम्म

17.
18.

  

कैफियत
अनिवार्य 
अवकाश

करारतर्फ
1.

हलुका सवारी चालक

सन्तोष खड्का

काठमाडौं

2060/1/11

हालसम्म

2.

हलुका सवारी चालक

अशोक राज बुढाथोकी

काठमाडौं

2068/4/1

हालसम्म

3.

हलुका सवारी चालक

दिनेश महत

ललितपुर

2068/4/1

हालसम्म

4.

हलुका सवारी चालक

उद्वव  प्रसाद ओली

दोलखा

2068/4/1

हालसम्म

5.

हलुका सवारी चालक

दे वनारायण महर्जन

काठमाण्डौ

2072/10/1

हालसम्म

6.

हलुका सवारी चालक

राजु सिजापती

ललितपुर

2076/1/15

हालसम्म

7.

हलुका सवारी चालक

टं कनाथ दाहाल

झापा

2076/1/15

हालसम्म

8.

हलुका सवारी चालक

कु मार महत

धादिङ

2076/9/1

हालसम्म

9.

कार्यालय सहयोगी

सुवर्ण के.सी.

काभ्रे

2068/4/1

हालसम्म

10.

कार्यालय सहयोगी

युरिना श्रे ष्ठ

ललितपुर

2068/4/1

हालसम्म

11.

कार्यालय सहयोगी

टं क माया विमली

दोलखा

2068/4/1

हालसम्म

12.

कार्यालय सहयोगी

वासुदेवी महरा

बैतडी

2068/4/1

हालसम्म

13.

कार्यालय सहयोगी

माया कुँ वर

चितवन

2068/4/1

हालसम्म

14.

कार्यालय सहयोगी

योग माया सिवाकोटी

दोलखा

2068/4/1

हालसम्म

15.

कार्यालय सहयोगी

भूमिका पोखरे ल

कपिलबस्तु

2068/4/1

हालसम्म

16.

कार्यालय सहयोगी

सुधा ओली

दोलखा

2068/4/1

हालसम्म

17.

कार्यालय सहयोगी

सहदे व थापा

काभ्रे

2068/4/1

हालसम्म

18.

कार्यालय सहयोगी

दल बहादुर भण्डारी

बाँके

2068/4/1

हालसम्म

19.

कार्यालय सहयोगी

शारदा मल्ल

तनहुँ

2068/4/1

हालसम्म

20.

कार्यालय सहयोगी

वन्दना श्रे ष्ठ

काठमाडौं

2068/4/1

हालसम्म

21.

कार्यालय सहयोगी

निलम कु मारी भट्ट

बैतडी

2071/4/1

हालसम्म

22.

कार्यालय सहयोगी

सावित्रा गुरागाईं (चालिसे)

सिन्धुपाल्चोक

2071/4/2

हालसम्म

23.

कार्यालय सहयोगी

सुनिता दवाडी

मकवानपुर

2072/9/1

हालसम्म

24.

कार्यालय सहयोगी

सुमित्रा खड्का

काभ्रे

2072/9/1

हालसम्म

jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*
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 क्र.स.

कार्यालय सहयोगी

25.

नाम/थर
मिरा भण्डारी

स्थायी ठे गाना
दाङ्ग

यस केन्द्रमा कार्यरत अवधि
दे खि
2073/5/10

कैफियत

सम्म
हालसम्म

आ.व २०७७/७८ मा उजुरी ब्यबस्थापन समितिको बैठक बसेका मितिहरू
सिं नं

114

मिति

1

२०७७/०४/09

२

२०७७/०४/१६

३

२०७७/०४/२६

४

२०७७/०५/०३

५

२०७७/०५/१४

६

२०७७/०५/२३

७

२०७७/०६/०६

८

२०७७/०६/१५

९

२०७७/०७/०३

१०

२०७७/०७/२७

११

२०७७/०८/१५

१२

२०७७/०९/०५

१३

२०७७/०९/२६

१४

२०७७/१०/०६

१५

२०७७/१०/०७

१६

२०७७/१०/१४

१७

२०७७/१०/२७

१८

२०७७/११/१०

१९

२०७७/१२/०८

२०

२०७७/१२/२६

२१

२०७८/०१/२०

२२

२०७८/०२/११

२३

२०७८/०३/०१

२४

२०७८/०३/१३

२५

२०७८/०३/२९

कैफियत

jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*
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महं गी भत्ता

कर्मचारी बैठक भत्ता

अन्य भत्ता

योगदानमा आधारित

21132

21134

21139

21212

पानी तथा बिजुली

सं चार महसुल

इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)

सवारी साधन मर्मत खर्च

22112

22212

22213

कोष खर्च

योगदानमा आधारित बीमा

कोष खर्च

22111

21213

खद्यान्न

21122

निवृतभरण तथा उपदान

पारिश्रमिक कर्मचारी

पोशाक

21121

खर्च सं केत

21111

दातृ निकाय

आयोजना रहे को स्थानः

कार्यालय/आयोजनाको नामः

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

प्रकार

स्रोतको

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

विधि

भुक्तानी

1,300,000

1,700,000

600,000

500,000

500,000

100,000

100,000

200,000

2,800,000

1,400,000

1,500,000

थप

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

घट

श्रोतान्तरबाट

सं शोधन/रकमान्तर/

150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,700,000 0

शुरु बजेट

बजेट मुल शीर्षक नं.: राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (301040113)

2077/78 साल

1,300,000

1,850,000

600,000

500,000

500,000

100,000

100,000

200,000

2,800,000

1,400,000

1,500,000

67,700,000

अन्तिम बजेट

निकासा

जम्मा खर्च

बाँकी बजेट

1,069,799

1,839,893

433,736

305,104

365,600

10,000

99,820

199,920

1,925,911

958,511.73

1,090,000

1,069,799

1,839,893

433,736

305,104

365,600

10,000

99,820

199,920

1,925,911

958,511.73

1,090,000

230,201

10,107

166,264

194,896

134,400

90,000

180

80

87,4089

441,488.27

410,000

खर्च

गत बर्षको

म.ले.प.फा.नं. 214

48,217,688.34 48,217,688.34 19,482,311.66

दातृ निकायगत बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण

कार्यालय कोड नं.: 301043501

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

अनुसच
ू ी- ४
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115

116

पत्रपत्रिका ,छपाई तथा

सीप विकास तथा जनचेतना नेपाल सरकार

22512

अनुगमन ,मूल्याँकन खर्च

भ्रमण खर्च

विविध खर्च

22611

22612

22711

पेश्की कटाई खर्चः 0

फर्छ्यौट हुन बाँकी पेश्कीः 0

जम्मा

कार्यक्रम खर्च

22522

खर्च

तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी 

करार सेवा शुल्क

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

सेवा र परामर्श खर्च

22413

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

22411

सूचना प्रकाशन खर्च

इन्धन – अन्य प्रयोजन

22315

सामाग्री

मसलन्द तथा कार्यालय

22314

22311

सम्भार तथा सञ्चालन खर्च

नेपाल सरकार

बिमा तथा नविकरण खर्च

मेशिनरी तथा औजार मर्मत नेपाल सरकार

प्रकार

22221

खर्च सं केत

22214

दातृ निकाय

स्रोतको

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

नगद

विधि

भुक्तानी

50,000

0

0

0

0

187,7750

0

100,000

0

100,000

0

600,000

थप

0

0

0

1,777,750

100,000

0

0

0

0

0

0

0

घट

श्रोतान्तरबाट

99,100,000 2,877,750 1,877,750

900,000

200,000

1,300,000

2,900,000

100,000

6,300,000

5,600,000

400,000

100,000

2,000,000

400,000

500,000

शुरु बजेट

सं शोधन/रकमान्तर/

950,000

79,725

1,297,923

1,117,390

0

8,041,714.40

5,592,651

471,177

54,891

2,094,943

398,732

1,069,434.04

निकासा

950,000

79,725

1,297,923

1,117,390

0

8,041,714.40

5,592,651

471,177

54,891

2,094,943

398,732

1,069,434.04

जम्मा खर्च

0

120,275

2,077

4,860

0

136,035.60

7,349

28,823

45,109

5,057

1,268

30,565.96

बाँकी बजेट

100,100,000 77,684,563.51 77,684,563.51 22,415,436.49

950,000

200,000

1,300,000

1,122,250

0

8,177,750

5,600,000

500,000

100,000

2,100,000

400,000

1,100,000

अन्तिम बजेट

खर्च

गत बर्षको

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
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फर्निचर तथा फिक्चर्स

कम्प्युटर सफ्टवेयर

31123

31134

पेश्की कटाई खर्चः 0

फर्छ्यौट हुन बाँकी पेश्कीः 0

निर्माण तथा खरीद खर्च

मेशिनरी तथा औजार

31122

जम्मा

सवारी साधन

खर्च सं केत

31121

निकाय

दातृ

आयोजना रहे को स्थानः

कार्यालय/आयोजनाको नामः

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

आन्तरिक ऋण

नेपाल सरकार-

प्रकार

स्रोतको

नगद

नगद

नगद

नगद

विधि

भुक्तानी

2,200,000

200,000

1,000,000

1,000,000

0

शुरु बजेट

बजेट मुल शीर्षक नं.: राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (301040114)

12,900,000

100,000

0

800,000

12,000,000

थप

0

0

0

0

0

श्रोतान्तरबाट
घट

सं शोधन/रकमान्तर/

2077/78 साल

15,100,000

300,000

1,000,000

1,800,000

12,000,000

अन्तिम बजेट

दातृ निकायगत बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण

कार्यालय कोड नं.: 301043501

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

14,721,087

299,901

999,609

1,469,506

11,952,071

निकासा

14,721,087

299,901

999,609

1,469,506

11,952,071

जम्मा खर्च

378,913

99

391

330,494

47,929

बाँकी बजेट

गत बर्षको खर्च

म.ले.प.फा.नं. 214
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117

118

तथा परामर्श

ँ ीगत अनुसन्धान
पूज

पेश्की कटाई खर्चः 0

फर्छ्यौट हुन बाँकी पेश्कीः 0

जम्मा

31172

ँ ीगत अनुसन्धान
पूज

31172

तथा परामर्श

खर्च सं केत

दातृ निकाय

आयोजना रहे को स्थानः

कार्यालय/आयोजनाको नामः

ए.डि.वि.

नेपाल सरकार

प्रकार
विधि

भुक्तानी

हुने ऋण

सोधभर्ना 

नगद

स्रोतको

0

2,035,000 0

थप

0

0

0

घट

श्रोतान्तरबाट

सं शोधन/रकमान्तर/

1,565,000 0

470,000

शुरु बजेट

बजेट मुल शीर्षक नं.: समुदाय व्यवस्थित सिं चित कृषि क्षेत्र आयोजना (308031054)

2077/78 साल

470,000

निकासा

470,000

जम्मा खर्च

0

2,035,000 1,884,728 1,884,728 150,272

खर्च

बाँकी बजेट गत बर्षको

म.ले.प.फा.नं. 214

1,565,000 1,414,728 1,414,728 150,272

470,000

अन्तिम बजेट

दातृ निकायगत बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण

कार्यालय कोड नं.: 301043501

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
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निकाय

महाशाखा

सूचना संकलन
अन्वेषण तथा
अनुगमन

शाखा

2
20

7
16

भौतिक पूर्वाधार तथा
यातायात

निगरानी तथा
अनुगमन
शाखा
21

2
10

1

2

0

0

0

0

4

0

परराष्ट्र

छानविन
अन्वेषण तथा
अनुगमन
शाखा

3

1

0

0
2

18

10

9

8

34

15

50

117

95
37

34

15

0

15

36

3

7

0

नीति निर्माण
तथा कानुनी
राय परामर्श

सम्पत्ति विवरण
तथा अनुगमन

नीति निर्माण
तथा अनुगमन

उजुरी व्यवस्थापन अन्वेषण तथा
अनुगमन शाखा

प्रशासन तथा
अनुमगन

4

अघिल्लो महिनासम्मको

3

२०७७ असार मसान्त सम्मबाट
अ.ल्या.

संवैधानिक निकाय

राष्ट्रिय योजना आयोग

युवा तथा खेलकु द
महिला बालबालिका तथा
तथा जेष्ठ नागरीक
कानून न्याय तथा संसदीय
व्यवस्था
रक्षा
प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय
अर्थ

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
संस्कृति, पर्यटन तथा
नागरिक उड् डयन
सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी

कृ षि तथा पशुपंक्षी विकास
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा
गरिवी निवारण
संघीय मामिला तथा सामान्य
प्रशासन
उजुरी व्यवस्थापन समिति
रा. स. के .
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

श्रम तथा रोजगार तथा
सामाजिक सुरक्षा
गृह

यस महिनाको
4

1

0

0

4

2

0

2

1

1

0

6

4

8

6

19

9

2

9

0

चालु आ.व.को जम्मा
14

2

2

0

24

4

0

6

4

3

0

24

12

42

43

136

43

17

45

4

जम्मा उजुरी संख्या
35

4

2

0

40

11

0

6

5

12

0

34

27

92

43

231

58

20

52

7

अघिल्लो महिनासम्मको
25

2

1

0

19

6

0

4

3

2

0

16

16

30

37

82

31

12

34

5

8

1

0

0

7

1

0

2

1

0

0

11

10

18

6

49

15

3

13

0

यस महिनाको

आ.व.२०७७।७८

फछ्र्यौट उजुरी सखं ्या

जम्मा फर्छर्यौट संख्या
33

3

1

0

26

7

0

6

4

2

0

27

26

48

43

131

46

15

47

5

फछ्र्यौट हुन बाँकी संख्या
2

1

1

0

14

4

0

0

1

10

0

7

1

44

0

100

12

5

5

2

ध्यानाकर्षण ÷ सतर्क
0

0

1

0

16

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

सुझाव
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

जम्मा फछ्र्यौट मध्ये

निर्देशन
10

2

0

0

3

5

0

0

0

0

0

20

12

31

0

4

3

2

2

0

अ.द.ु अ.आ.मा पठाई तामेली
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

43

2

1

0

0

0

23

1

0

0

7

1

0

6

4

2

0

6

13

16

0

125

42

13

45

5

अन्य तामेली

आ.व. २०७७/०७८ को असार मसान्तसम्मको उजुरी फर्छ्यौटको विवरण

अनुसच
ू ी- ५

२०७७ असार मसान्त सम्म बाँकी
रहेका उजुरी मध्ये आ.व.२०७७।७८ मा
फर्छ्यौट गरिएको संख्या
19

0

0

0

8

7

0

0

0

0

0

6

14

13

0

4

0

0

0

0

कै फियत
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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119

120
416

11
178

1

5

2

1

0

6

18

91=73

844

18

3

4

1

7

18

47

70=38

520

13

17

11

2

10

29

78

hDdf ph'/L km5\of}{6 k|ltzt

92

0

6

6

2

4

18

46

चालु आ.व.को जम्मा

चालु आ.व.को असार मसान्तसम्म प्राप्त उजुरीको फर्छ्यौट प्रतिशत

428

13

2

1

1

0

3

जम्मा उजुरी संख्या

36=11

5

4

5

5
11

1

0

यस महिनाको
7

अघिल्लो महिनासम्मको

324
गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका उजुरीहरुको फर्छ्यौट प्रतिशत

hDdf

संचार तथा सूचना प्रविधि

प्रहरी
व्यवस्थापन
तथा अनुगमन

4

6

अन्वेषण तथा
अनुगमन

15

39

अघिल्लो महिनासम्मको

11

32

वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रहरी
व्यवस्थापन
खानेपानी मन्त्रालय
सूचना
संघीय संसद सचिवालय
संकलन
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई निगरानी तथा
अनुगमन
सहरी विकास मन्त्रालय

निकाय

शाखा

सूचना संकलन
तथा अनुगमन

महाशाखा

२०७७ असार मसान्त सम्मबाट
अ.ल्या.

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि

यस महिनाको

आ.व.२०७७।७८

फछ्र्यौट उजुरी संख्या

65

जम्मा फर्छर्यौट संख्या
594

12

8

6

2

7

24

फछ्र्यौट हुन बाँकी संख्या
250

6

9

5

0

3

5

13

ध्यानाकर्षण ÷ सतर्क
19

0

0

0

0

0

0

0

1

सुझाव
3

0

0

0

0

1

0

जम्मा फछ्र्यौट मध्ये

निर्देशन
116

0

2

2

0

0

4

14

अ.द.ु अ.आ.मा पठाई तामेली
50

1

0

0

0

0

1

1

अन्य तामेली
406

11

6

4

2

6

19

49

२०७७ असार मसान्त सम्म बाँकी
रहेका उजुरी मध्ये आ.व.२०७७।७८ मा
फर्छ्यौट गरिएको संख्या
117

4

3

1

0

6

9

23

कै फियत
0

0

0

0

0

0

0

0
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अनुसच
ू ी– ६
Government of Nepal
National Vigilance Center
Singhdarbar, Kathmandu
Technical Audit NCR Compilation (2077/078)
Total Projects : 26 Nos.
National Pride Projects (NPP) : 3 Nos.
1. NVC/TA/NPP/2077/078-01: Construction of Airside & Infrastructures and other facilities at Gautam Buddha Airport,
Bhairahawa
NCR
Condition Expected
Condition found
Root cause
Proposed Disposition
No.
1
Management of insurance shall be
The following
Lack of attention/
The account section in
completed and maintained in the
policies and
care and emphasis in
close monitoring of Project
amount mentioned in provide, in the
certificates for
proper insurance facility
Manager will manage
joint names of the Employer and the
insurance have
management by the Project the insurance component
Contractor, insurance cover from the
been found: The
Manager and account
complying as mentioned in
start date until the date of issue of
insurance with no.
section as mentioned in
part A – Contract data under
taking over certificate and performance 30902/42/054/1939/ part A – Contract data
PCC in supplement of clause
certificate of the work completion
2019/ 00012 is failed under PCC in supplement no. 18.1, 18.2, 18.2(d), 18.3
of construction work as detailed
before issuance
of clause no. 18.1, 18.2,
and 18.4 of GCC. PCU,
mentioned in part A – Contract data
of taking over
18.2(d), 18.3 and 18.4 of
GAUC, CAAN, Bhairahawa
under PCC in supplement of clause
certificate of the
GCC.
will monitor it.
no. 18.1, 18.2, 18.2(d), 18.3 and 18.4
work.
of GCC.
2
The Employer shall pay to the
No payment has
Lack of attention/care/
The concerned authority
Contractor as mentioned in clause
been made for IPCs accountability and
should make timely decision
no. 14.7 (b) i.e. the amount certified
no. 40 1nd 41 till
emphasis in proper time
for any payment for the
in each Interim Payment Certificate
date.
management by the
contract as per clause no
within 56 days after the Engineer
engineer and PSU and
14.7 of GCC and also
receives the statement and supporting
compelled to activate
to avoid the condition
documents.
clause no 14.8 of GCC.
mentioned in clause no. 14.8
of GCC. Project Manager
will coordinate/follow up
with concerned authority
and related stakeholders to
finalize the decision. PSU,
GAUC, CAAN, Bhairahawa
will coordinate/follow up and
monitor it.
If the contractor consider himself to
The revised intended Lack of attention/care/
The concerned authority
be entitled to an extension of time
completion date
accountability and
should make timely decision
for completion as subject to subon December 31,
emphasis in proper time
for any claim including EoT
clause 20.1 i.e. contractor’s claim,
2020 as per EoT - 5 management by the
for the contract as per clause
the contractor shall give notice to
granted has been
engineer and PSU and
no 8.4 of GCC. Project
the engineer in accordance with sub
already passed away compelled to activate
Manager will coordinate/
clause 20.1. When determining each
but no decision has
clause no 8.5 of GCC.
follow up with concerned
extension of time under sub-clause
been made upon the
authority and related
20.1, the engineer shall review previous contractor’s claim
stakeholders to finalize the
determinations and may increase, but
for EoT-6 till date.
decision. PSU, GAUC,
shall not decrease, the total extension
CAAN, Bhairahawa will
of time as per clause no. 8.4 of GCC.
coordinate/follow up and
monitor it.
2. NVC/TA/NPP/2077/078-02: Construction of civil works for Headworks, Surge Shaft, Penstock and Powerhouse,
ICB-civil-02/HWSSPH/BBDMP/2075-76 Bheri-Babai Diversion Multipurpose Project, Surkhet District
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NCR has not been issued in this project.
3. NVC/TA/NPP/2077/078-03: River Training Works at Pasaha River at SIA, Simara, Bara
NCR
Condition Expected
No.

Condition found

Root cause

Proposed Disposition
Approval for modified
specifications is required

1

Mesh wire, Selvedge wire and lacing
wire diameter shall be as specified in
the BoQ

Diameter of Mesh
, selvedge and
lacing wire has been
found different than
specification

Non availability of
specified wire diameter in
the market.

2

The end of side diaphragm top and
lid shall meet together after filling
the boulder in the gabion so as proper
lacing between panels could be
achieved

Wide gap has been
observed between
the top of end panel
and top lid and the
gap has been tied
with lacing.

Lack of implementation of At the joints other than the
quality assurance plan
top gabion the gap has to
be covered with additional
wire mesh of same material
as of parent body and laced
properly.

3

Lacings should have been provided at
all the joints.

Lacings were not
Lack of implementation of Lacings should be provided
found in some joints. quality assurance plan.
at all the joints where the
proper lacing has not been
provided.
Other Projects (OP): 15 Nos.

4. NVC/TA/OP/2077/078-01: : Construction of Tanakpur Main canal and Associated structures Mahakali Irrigation
Project Phase III phase, Kanchainpur
NCR
No.
1

2

Condition Expected

Condition found

A information notice board of specified
size should be erected at suitable place
prior to commencement of work as per
clause 1.26 GRW (specification) and
137 (2 KA) of PPR 2064.
Steel reinforcement should be stored
above ground on platforms skids or
support as per clause no tech.sp 5.8.2
Size of stones used in the filling gabion
boxes should be atleast twice the longer
dimension of the mesh of gabion

Information notice
board has not been
erected at any place
of work site.

Steel reinforcements
are stored on ground
and exposed to air.
3
Size of large no. of
boulders filled in
gabion boxes near
ch 25+624 syali-2
bank protection, are
smaller in size.
5. NVC/TA/OP/2077/078-02 :Construction of Sahja Headworks &
KECS/BR/072/73-P4

Root cause

Proposed Disposition

Construction works are
Ashad 2078
in forest area so not
appropriate place available
to fix the sign board
Lack of attention of
contractors and site staff.

Project will order
immediately to contractors
for actions.
Lack of proper attention in Such work would be replaced
during supervision.
by appropriate size of boulder

structure,Kamala Irrigation Project,Siraha,KHIMD/

NCR has not been issued in this project.
6. NVC/TA/OP/2077/078-03: West Rapti River Training Works, Banke
NCR
No.
1

122

Condition Expected

Condition found

Root cause

Proposed Disposition

Smaller Boulders have been filled in
the top level of slope protection of the
crate work from the chainage 0.00m to
150.00m (Specification – L)

Smaller boulders have
been filled in the top
level of slope protection
of the crate work from
the Chainage 0.00 m to
150.00 m.

Negligence of the
contractor and slackness of
supervision by supervisory
staff.

The works to be rectified and
the boulders to be replaced
with appropriate size by the
contractor in the presence
of supervisory staff by the
second week of Bhadra 2078.

jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
2

Quality Assurance Plan (QAP) to be
submitted by the contractor during
bidding of the tender (Specification –
L4) (NCR-2 dated 2077.12.03)

Quality Assurance
Plan (QAP) has
not been submitted
by the contractor
during bidding of the
tender.

Negligence of the
For QAP it can’t be proposed
contractor while e-bidding for disposition at this stage
the tender, further, while
opening the e-tender
submission of Quality
Assurance Plan (QAP)
by the contractor was
overlooked.

7. NVC/TA/OP/2077/078-04: Ridi Sangam Jhopu Suspension Bridge, Gulmi, Palpa and Syangja Sangam Sthal
NCR has not been issued in this project.
8. NVC/TA/OP-077/78-05 :Amaldagi-Samayaghad-Baswari-Solmari Road (11.5 km) and Padajungi (Lakhanpur)Guhawari-Laladhbandra-Jharka-Baluwathan-Chapramari- Khajurgachhi Road (10.003 km) in Jhapa.
NCR
No.

Condition Expected

1 The finished slab surface must be well
finished and smooth.

2

Rubble Stone used for packing gabion
boxes must be larger than mesh size.

3

The reinforce need to be kept short
term in needed amount with covered
fully and rust free at certain place.

4

The proposed site should be dust and
pollution free.

5

Condition found
The finished slab
was found not
properly clean and
smooth
In some section, top
of gabion boxes has
been found levelled
by using spalls
(small stone).
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Proposed Disposition

Lack of good
workmanship and lack of
awareness to workers.

Contractor should deploy
skilled labour and maintained
as soon as possible.

There is due to lack of
sufficient proper skill
manpower, lack of good
workmanship and lack of
awareness to workers.

Packing of Gabion Box with
Rubble Stone must be larger
than mesh size and should be
well tightened and levelled.

Stocked
Contractor not aware
reinforcement at site about the storage of
was in open space
materials.
and some of the
bundles have been
seen rusted.

Air pollution
observed where
Asphalt concrete
work is not
completed.
The precast concrete drain cover should Some of the drain
be properly levelled and having no any covers are found not
cracks.
properly levelled.
And Some pieces
of precast concrete
cover slab has been
observed corner
cracks.
6 The cement bags are stored properly
at rain-proof, damp-free and away of
petroleum products.

Root cause

Contractor not frequently
sprinkling water in dusty
area .

Workers were not aware
about the placing of
precast concrete cover
during construction and
due to improper handling
edge broken has been
occurred. Piling of garbage
inside the drain due to lack
of public awareness.

Contractor should be kept
reinforcement material
in proper method using
some safety covered
insuring material should
be maintained in required
standard.
Water Sprinkle should be
done properly and frequency
of sprinkling water has to
be increased to be kept the
surface moist.
It can be solved by putting
the drain covers with proper
levelling. The broken part
should be plastered. Drain
should be clean and covered
as soon as possible.

The cement bags are There is day to day
The cement bags need to be
kept uncovered.
construction activities, and kept on wood and covered
expected to be consumed fully.
in same day and need of
awareness of workers is
important.
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7 At construction time diversion must be
proper.

8 The finished drain should be clean and
well maintained.

In some section,
smooth vehicle
movement has been
obstructed due to
dumping of base
material.
Some non-covered
section of drain has
been observed piling
of garbage and other
unwanted materials.

Less availability of
The road should be clear as
dumping area this situation soon as possible by using
has been raised.
grader or any other means.

Piling of garbage inside
It should be clean and
the drain due to lack of
covered as soon as possible.
public awareness and
some of the section, public
were fill up the drain for
temporary accesses.
9. NVC/TA/OP-077/78-06: Road upgrading &slope stabilization Works khodpe-Chainpur Road chainage:( Ch 29+400 to
75+400 )RSDPAF II-DOR-W-KCSJ-SS-NCB-1B, Bajhang
NCR
No.

Condition Expected

Condition found

Root cause

Proposed Disposition
As per BOQ item no 1.02 ,
two number of sign board
should be installed at Ch
29+400 and at CH 75+400
Side drain should be
corrected by sealing in bed of
side drain

1 As per BOQ item no 1.02 installation
of Project sign boards 2 no Should be
erected.

Lack of installation
of project sign
boards as per BOQ

The sign boards are stolen
by person from site

2 At from KM 43+680 to Km 43+ 730,
right side drain should be intact and
joint (gap) less between plum concrete
breast wall
3 Construction work should be
completed within time

Lack of skill and
serious ness to the
work

Lack of serious ness in
work by contractor

Time elapsed more
than 1.5 month
from given EOT of
project

Due to unexpected
A circular was issued from
pandemic Covid 19 in the GON on 2077/ 10/ 11 about
country and continuation
extension of Time of project
of such pandemic in the
up to 6 month due to Covid
area from last year.
19.
10. NVC/TA/OP-077/78-07 : Construction of Black Topped Road & Drain, Bhin Dutta Municipality DUDBC Kailali/
Works/NCB/10/073-74 Kanchanpur.
NCR has not been issued in this project.
11. NVC/TA/0P-2077/078-8 : Build and Operate District Optical Fiber Network along Mid Hill Highway (Eastern), optical
fiber laying works, DWDM system, and Core router equipment Installation- Panchthar
NCR
No.

124

Condition Expected

Condition found

Root cause

Proposed Disposition
The ODF cabinet must be
grounded with grounding
cable and must be terminated
to the busbar
Appropriate action to be
taken according to contract
agreement

1 All racks, cabinet and Ironworks shall
be connected to the Earth system
(Technical Specs Earthing 1.20.2)

ODF Cabinet Not
grounded

Missed during Installation
time

2 As per GCC Clause No 33. the
contractor must submit the contract
extension letter 7 days prior to the
expiry of procurement contract
(Applicable to DWDM and Router)

1. The DWDM project
Contract end date was
Dec 13, 2019. The
contractor submitted
the EOT request letter
only on Feb 19,2020.
2. The Core Router
Project Contract end
date was Jan 14,
2019. The contractor
submitted the EOT
request letter only on 5
March,2020

Negligence from the
contractor side
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3 According to Technical Specification
No Such
Negligence from the
The contractor has been
of Laying of optical fiber Clause no
precautionary
contractor side
repeatedly instructed to
1.2.4, the contractor shall provide and measures were
follow the protocol; The
maintain for the period of construction implemented
Contractor will be warned
traffic control and devices including
by contractor
again to strictly adhere to the
traffic sign, barricade, traffic cone etc. on majority of
protocol clause
kept in all location where work is in
construction location
progress
12. NVC/TA/0P-2077/078-09: Mobile Device Management System NTA-MDMS-075-76, Kathmandu
NCR has not been issued in this project.
13. NVC/TA/0P-2077/078-10 : Jalbire River Bridge Construction work Narayanghat – Mungling Road Project, Chitwan,
NIRTTP-DOR-W-NCB-5
NCR
No.

Condition Expected

Condition found

Root cause

Proposed Disposition

1 Jalbire River Bridge should be
completed up to 2nd time extension
14th January 2021.

Jalbire River Bridge 1) Lockdown due to
i) EOT3 is for under process
is not completed
COVID-19 pandemic.
for approval
with given time
and EOT 3 is not
approved
14. NVC/TA/0P-2077/078-11 : Subhaghat Urban Water Supply and Sanitation Project UWSSP/OCB-02/ Subbaghat,
Surkhet
NCR has not been issued in this project.
15. NVC/TA/0P-2077/078-12 : Charikot Urban Water Supply and Sanitation Project UWSSP/OCB-01/ Charikot, Dolkha
NCR
No.

Condition Expected

1 n difficult terrain pipe protection
structure to be constructed and DI
pipe should be protected properly,
permanent pipe protection structures in
some places to be added.

Condition found

Root cause

Proposed Disposition

Pipe protection
structure are
constructed by
insufficient numbers
and DI pipe in
some places are
temporarily tight by
gabion wire in the
trees.

Due to the negligence of
contractor pipe protection
structures in the some
places of transmission
line are not constructed to
protect DI pipe in difficult
terrain.

Construction Supervision
Engineer (CSE) should
instruct to contractor to
construct pipe protection
structures, where ever needed
and immediately start to
construct pipe protection
structures before water
testing.

2 Proper staking of construction
materials by the contractor in the
construction site of Charikot Urban
WSS Project site is envisaged.

Not Proper staking
Proper staking of
of construction
construction material to
materials by the
be done for the safety &
contractor in the
accessibility to the site
construction site
of Charikot Urban
WSS Project WTP
site
16. NVC/TA/0P-2077/078-13 :Damauli Shavahall Building Construction, Tanahun
NCR
No.

Condition Expected

Condition found

1 Soak pit brick wall should be
No honey comb in
constructed with honeycomb brick wall wall
as per dwg – SN-13 of Staff Quarter
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Root cause
Negligence of contractor/
supervisor

Proper staking of
construction materials by the
contractor in the construction
site is mandatory for the
safety & accessibility.

Proposed Disposition
Required nos. of honeycomb
to be provided in the brick
masonry wall as per drawing
within 1 month.
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2 No. of Gents Urinal Points should be 8 Only 7 points are
nos. as per dwg. AR-07 on F.F & as per fixed on wall. Total
cost estimate
number of urinals
should be 23 nos.

Lack of construction
supervision

3 Description of work in Running bills
no. 3 to 8 of item no. 7.3 should be
same as per contract document “Priced
bill of Qty,” which indicates cement,
sand, plaster(1:3) work.

Description of
Manual Mistake
work in R.B. 3 to
8 of item no.7.3 is
not matched with
the description of
works indicated
in the “Priced bill
of Quantities” of
Contract document
(Page 4 of 30)
17. NVC/TA/0P-2077/078-14 :Illam Urban Water Supply & Sanitation Project, illam.
NCR
No.

Condition Expected

1 Proper wielding and finishing at joints
of tulular steel pipes at side rail in tank

Condition found
No proper wielding
done at some side
rails.

Root cause
Lack of skill
workmanship.

The constructed urinal points
to be dismantled & rectify
with 8 nos. in equal distance
as per drawing within 207803-07.
The description of work in
Running bill 3 to 8 of item no
7.3 will be corrected in next
bill (in IPC-10).

Proposed Disposition
Reweld the area where
needed. This defects will be
corrected within two months
from date 2021/06/28.

18. NVC/TA/0P-2077/078-15 : Phisling-Tolang-Orlang-Mayatar-Terse-Upperdanggadi-Shaktikhor Bazar Road (Ch. 9+000
to 46+000 ) Ichhakamana, Chitwan.
NCR
No.

126

Condition Expected

Condition found

Root cause

1 Project sign board is properly installed
as per BOQ SL no 3.1.6 supply and
placing project sign board size1.8*1.2
along with iron post Inc. excavation,
backfilling, complete as per (DOR SP
108).

Flex print is worn
out. Iron post and
board is rutted.

Negligence of contractor
about project information
board considering less
importance.

2 Contractor key personal /Contractor
Engineer absence at site.

Site Engineer not
found at site.

Negligence of contractors
to mobilize the Engineer
at site.

3 As per method of statement no 5 Road
alignment should be run through stable
area that helps SESE (Short, Easy, Safe
and Economy route).

Alignment passes
through MBT
(Main Boundary
Thrust) line. Seen
no other alternative
options(alternate
route)nearby
area. Difficulty
to maintain slope
stability in this
section.

No detail geological
investigation during initial
phase of road alignment
selection.

Proposed Disposition
It is small information,
which is most important
information for all road user,
publics, politicians, party
representative, and anyone
who are walking or driving
the road. Action to be taken
by date within 7 days
Supervising consultant
should monitor staff of
consultant. At site and report
to project manager if there
is any discrepancy. Action
to be taken by date within
7 days
This section lies under
unstable area. Seen
rare chance of alternate
alignment. Need to detail
investigation. Leave the
section for upgrading work.
Make the stretch pliable for
the time being.
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4 Road section passes through design
gradient.

Road section
Faulty alignment survey in
found greater than
initial phase.
12% in stretches.
Before, RCIP it was
improved by SNRTP
of Dolidar project.

This section is 2800m long.
Gradient I greater than 12%
no option for alternative
alignment. Therefore, leave
the section for upgrading
work. Simple gravelling side
drain, pipe culvert (cross
drainage) work is feasible
now. It's worthless to make
asphalt now.

5 As per GCC42.1 sampling transporting Out of 14 samples of Mass of zinc coating
Replace the gabion wires
and procedural activities required for
GI wire test results. provided seen less during related to this supply.
testing. All the test results should be
5samples failed in
galvanization of GI wires.
within range.
mass of zinc coating.
Community Managed Irrigation and Agriculture Sectoral Project (CMIASP) : 8 Nos.
19. NVC/TA/CMIASP-077/78-01: Malta Khola Dangdunge Muhan Aakase ISP, Sankhuwashabha.
Not happened in this Fiscal Year
20. NVC/TA/CMIASP-077/78-02: Trinath Irragation Sub project, Morang.
Not happened in this Fiscal Year
21. NVC/TA/CMIASP-077/78-03: Murti Khola Irragation Sub project, Udaypur
NCR
No.

Condition Expected

Condition found

1 HDPE Pipe lining should be properly
backfilled with proper material as per
cl. 13.6(a).

In Right main Canal
HDPE pipe lining
constructed between
ch 0+607 to 0+755
pipes are exposed
and not provided
sufficient backfill on
HDP pipe.
2 In canal lining Bifurcation regulating
In canal lining
gate or stop log should be provided.
Bifurcation
regulating gate or
stop log are not
provided.
22. NVC/TA/CMIASP-077/78-04: Harshahi Kulo ISP, Sindhuli.
NCR
No.

Condition Expected

1 Finishing of formed concrete surface
Head wall and abutment wall of intake
structure should be smooth and no
irregularities should appear on concrete
surface as per clause 18.7 (C) and (E)
2 The gabion mattress used for protection
work should not bulge distered and
filled with stones having minimum
voids and placed on filter fabrics as per
specification clause 14.3(c)
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Condition found
Surface irregularities
appear on the formed
surface of head wall
and abutment wall at
intake structure.
The gabion mattress
are distorted damage
and also laid on
direct contract on
earth near left bank
of H/W

Root cause
Because of land slide
HDPE pipe lining was
damaged.

Proposed Disposition
WUA will be asked to
backfill the Exposed HDPE
pipe lining.

Project has not paid proper WUA will be asked to install
attention.
regulating gates or stop in
logs canal bifurcation.

Root cause

Proposed Disposition

May be due to multiple
use of formworks
(plywood).

Unevenness in surface can
removed by chipping some
part as per specification.

This is due to movement
of JCB during back filling
of structure.

Gabion works near left bank
of H/W (intake) will be
rectified.
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3 All type of structures, lining, cut and
cover conducts should be properly back
filled with proper material as per clause
– 13.6 (a)

Left bank canal
May be due to multiple
lining constructed
use of formworks
near ch 0 + 375m
(plywood).
and ch 0 + 900 – ch
0 + 950 are not
supported with
backfilling with
proper material.
4 WUA/C should have provided training No O/M training
Due to Covid-19
and O/M of canal system and operating and operating
pandemic, No training
maintenance manual as per CMIASP
maintenance manual were allowed to conduct.
objective.
are provided to
WUA/C.
23. NVC/TA/CMIASP-077/78-05:Mathillo Thulo Adheri Khola ISP, Dolakha.
NCR
No.

Condition Expected

Condition found

Root cause
Negligence of contractor
and lack of supervision

Contractor will be asked to
backfill the noted canal again.

WUA training will be
conducted as earliest as
possible after situation
because manual.

Proposed Disposition

1

Backfill on HDPE is done properly
with minimum thickness of 0.5 at
top of pipe as per contract specation
clauses no. 21.9

HDPE pipe is
exposed on surface
at some location.

Division chief committed to
make correction to contractor
on backfilling on top of pipe
within 15th Ashad 2078.

2

Thickness of PCC caping on masonary
wall is as per design drawing of 50mm
with uniformity.

Thickness of PCC
Poor workmanship and
capping is found less lack of supervision during
than 50mm and non- construction work.
uniform at chainage
0+153.

Less capping thickness and
non-uniformity is accepted
and rectification will be done
within 15th Ashad, 2078.

3

Implementation of work, RCC Road
crossing instead of Hume pipe crossing
is done with approved drawing and
Design.

Design and Drawing Lack of seriousness on
of RCC Road
approving Design and
crossing instead of
Drawing by Division
Hume pipe crossing Chief
is not approved by
Division Chief.

Acceptance of issue and
Commented on carelessness
on documentation.

24. NVC/TA/CMIASP-077/78-06: PHAPARBARI Irrigation Sub-Project.
NCR
No.

Condition Expected

Condition found

Root cause

Proposed Disposition

1

Finishing of formed concrete surface
Head wall and abutment wall of intake
structure should be smooth and no
irregularities should appear on concrete
surface as per clause 18.7 (C) and (E)

Surface irregularities May be due to multiple
appear on the formed use of formworks
surface of head wall (plywood).
and abutment wall at
intake structure.

Unevenness in surface can
removed by chipping some
part as per specification.

2

The gabion mattress used for protection
work should not bulge distered and
filled with stones having minimum
voids and placed on filter fabrics as per
specification clause 14.3(c)

The gabion mattress This is due to movement
are distorted damage of JCB during back filling
and also laid on
of structure.
direct contract on
earth near left bank
of H/W

Gabion works near left bank
of H/W (intake) will be
rectified.
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3

All type of structures, lining, cut and
cover conducts should be properly back
filled with proper material as per clause
– 13.6 (a)

Left bank canal
Backfill was done by river
lining constructed
bed material of nearly
near ch 0 + 375m
area. Some were washed
and ch 0 + 900 – ch by flood water during
0 + 950 are not
flood.
supported with
backfilling with
proper material.
4 WUA/C should have provided training No O/M training
Due to Covid-19
and O/M of canal system and operating and operating
pandemic, No training
maintenance manual as per CMIASP
maintenance manual were allowed to conduct.
objective.
are provided to
WUA/C.
25. NVC/TA/CMIASP-077/78-07: Tatle – Makle ISP of Kavrepalanchowk.
NCR
No.

Condition Expected

Condition found

1 Quality Assurance Plan (QAP) to be
submitted by the contractor (Technical
Specification Clause 1.5 Quality
control)

Quality Assurance
Plan (QAP) has not
been submitted by
the contractor

Root cause
Negligence of the
contractor.

Contractor will be asked to
backfill the noted canal again.

WUA training will be
conducted as earliest as
possible after situation
because manual.

Proposed Disposition
For QAP it can’t be proposed
for disposition at this stage

26. NVC/TA/CMIASP-077/78-08: Simraphant ISP Nuwakot.
NCR has not been issued in this project.
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अनुसच
ू ी-७

सम्पत्ति विवरण बुझाउन तोकिएका निकायहरूको विवरण
नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पदधारण गरे का दे हायका व्यक्तिहरूले
सं लग्न ढाँचामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहे को सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्ने
प्रयोजनको लागि खण्ड ६८ मिति २०७५।३।२० अतिरिक्ताङ्क ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार दे हाय
बमोजिमको निकाय तोकेको छ :–
क्र.सं .

सार्वजनिक पद

विवरण पेश गर्नुपर्ने निकाय

१.

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपतिको  कार्यालय

२.

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को 

३.

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, सदस्य  तथा पदाधिकारीहरू, सं घीय सं सदको सचिवालय
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा पदाधिकारीहरू, सं घीय सं सदका
महासचिव, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवहरू

४.

सं वैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू

सं वैधानिक परिषद्को सचिवालय

५.

महान्यायाधिवक्ता

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को 

कार्यालय

कार्यालय
६.

राष्ट्रपतिबाट मनोनित तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को 

७.

उपराष्ट्रपतिबाट मनोनित तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को 

८.

निजामती सेवाका कर्मचारी

राष्ट्रिय किताबखाना

९.

नेपाल सरकारबाट नियुक्त अन्य आयोगका प्रमुख एवं सदस्यहरू

सम्बन्धित मन्त्रालय

१0.

नेपाली सेना

सै निक अभिलेखालय

११.

नेपाल प्रहरी,  सशस्त्र  प्रहरी बल नेपाल, विशेष  सेवाका कर्मचारी र राष्ट्रिय राष्ट्रिय किताबखाना

कार्यालय
कार्यालय

सतर्कता प्रहरी
१२.

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को 
कार्यालय

१३.

नेपाली राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधि

परराष्ट्र मन्त्रालय

१४.

नेपाल सरकार बाट मनोनित तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारी

सम्बन्धित मन्त्रालय

१५.

नेपाल सरकारको पूर्ण  वा आंशिक  स्वामित्व  वा नियन्त्रण भएको, कम्पनी, सम्बन्धित मन्त्रालय
बैंक, समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग,

सं स्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् यस्तै प्रकृतिका अन्य 
सं गठित सं स्थाका पदाधिकारी तथा निजामती बाहे कका कर्मचारी

130

jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
क्र.सं .
१६.

सार्वजनिक पद

विवरण पेश गर्नुपर्ने निकाय

नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण  वा आंशिक  अनुदान सम्बन्धित मन्त्रालय
प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा
शैक्षिक सं स्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी

१७.

नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण  वा आंशिक  अनुदान राष्ट्रिय किताबखाना
प्राप्त विद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारी

१८.

प्रदे श प्रमुखहरू

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को 
कार्यालय

१९.

प्रदे श सरकारका मुख्यमन्त्री¸ मन्त्री¸ राज्यमन्त्री लगायतका पदाधिकारी

सम्बन्धित प्रदे श मुख्यमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२०.

प्रदे श सभाका सभामुख¸ उपसभामुख¸ सदस्य लगायतका पदाधिकारीहरू

सम्बन्धित प्रदे श सभाको
सचिवालय

२१.

प्रदे शका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू

सम्बन्धित प्रदे श मुख्यमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२२.

प्रदे श लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू

सम्बन्धित प्रदे श मुख्यमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२३.

प्रदे श सरकारबाट मनोनित तथा गरे का अन्य पदाधिकारी

सम्बन्धित प्रदे श मुख्यमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२४.

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख¸ उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिबाट सम्बन्धित जिल्ला समन्वय
नियुक्ति भएका अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू

२५.

समितिको कार्यालय

स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यकारिणी सम्बन्धित स्थानीय तह
सदस्य तथा वडा सदस्य लगायतका पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारी (निजामती
र स्थायी शिक्षक बाहे क)

२६.

नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित सं स्थाका पदाधिकारी सम्बन्धित मन्त्रालय
तथा कर्मचारी

२७.

क्र.सं . १६, १७, १८ र २७ मा उल्लिखित सं स्थाको पूर्ण  वा आंशिक सम्बन्धित मन्त्रालय
स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहे का वा त्यस्तो  सं स्थाबाट अनुदान प्राप्त
सं स्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी

२८.

क्र.सं . १ दे खि १८ सम्म  र २७ र २८ मा उल्लेख  गरिए दे खि बाहे क सम्बन्धित मन्त्रालय
सार्वजनिक पदधारण गरे का नेपाल सरकार मातहतका अन्य पदाधिकारी तथा
कर्मचारी

२९.

प्रदे श प्रमुखको कार्यालयमा कार्यरत निजामती बाहे क  अन्य पदाधिकारी एवं सम्बन्धित प्रदे श प्रमुखको
कर्मचारीहरू

३०.

क्र.सं . २० दे खि २४ सम्म  उल्लेख  गरिए दे खि बाहे क  प्रदे श सरकार सम्बन्धित प्रदे श मुख्यमन्त्री तथा
मातहतका सार्वजनिक पदधारण गरे का अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी

३१.

कार्यालय
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक सं स्था भनी सोही सूचनामा तोकिएको निकाय
तोकेका अन्य सं स्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
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पुनश्च:

1=

क्र.सं . १ दे खि ३१ सम्मका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाए वा नबुझाएको अभिलेखको
जानकारी सम्पत्ति विवरण राखेको निकायले सम्पत्ति विवरण बुझाउन तोकेको अन्तिम म्याद सकेको दुई महिनाभित्र
अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा छिटो साधनद्वारा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

2=

जिल्ला  समन्वय समिति, गाँउपालिका, नगरपालिका र प्रदे श सरकारको मन्त्रालयमा पेश भएका सम्पत्ति
विवरणहरूको अभिलेख  तत् तत् निकायले राखी सम्पत्ति विवरण बन्दी खामहरू तीस दिनभित्र प्रदे श मुख्यमन्त्री 
तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिसक्नु पर्दछ र त्यस्ता  सम्पत्ति विवरण प्रदे श सरकारले सं रक्षण एवं
व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

3=

सार्वजनिक पद धारण गरे को पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउन लगाउने,
बुझाएका सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा  पठाउने र सम्पत्ति विवरण  बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी तथा
कर्मचारीहरूको विवरण समयमा नै उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी र कर्तव्य सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुनेछ ।
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अनुसच
ू ी-८

राष्ट्रिय सर्तकता के न्द्रबाट सम्पादित के ही कार्यहरू : तस्वीरमा

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रणः हाम्रो साझा दायित्व विषयक गोष्ठीमा कार्यपत्र

प्रस्तुत गर्नु 

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रणः हाम्रो साझा दायित्व विषयक गोष्ठीमा कार्यपत्र

प्रस्तुत गर्नु 

हुँदै केन्द्रका सहसचिव श्री ज्ञानराज सुवेदी ।

हुँदै केन्द्रका उपसचिव श्री हरि प्रसाद शर्मा ।
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सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रणः हाम्रो साझा दायित्व विषयक गोष्ठीमा केन्द्रका

सहसचिव

श्री ज्ञानराज सुवेदी सहित कर्मचारीहरू  ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, बाह्रविसे नगरपालिकामा आयोजित सदाचार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुँदै
केन्द्रका सहसचिव श्री ज्ञानराज सुवेदी ।
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पर्सा  जिल्लामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रणः हाम्रो  साझा दायित्व विषयक  गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु  हुँदै
केन्द्रका प्रहरी नायव उपरिक्षक श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी ।

सर्लाही जिल्लाको हरिवन नगरपालिकामा आयोजित स्थानीय तह सदाचार शिक्षा कार्यक्रम मा रा.स.के.का प्रहरी
वरिष्ठ उपरिक्षक श्री निरन्जन विष्ट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुँदै ।
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प्युठान जिल्लामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रणः हाम्रो साझा दायित्व विषयक गोष्ठीमा आफ्नो मन्तव्य राख्नु हुँदै
केन्द्रका गोष्ठीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री कमल प्रसाद अधिकारी ।

कपिलबस्तु जिल्लाको मायाँदेवी गाउँपालिकामा आयोजित स्थानीय तह सदाचार शिक्षा कार्यक्रम समापन पश्चात
सहभागीहरूको सामुहिक तस्विर ।
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प्युठान जिल्लामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रणः हाम्रो साझा दायित्व विषयक गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुँदै
केन्द्रका प्रहरी नायब उपरिक्षक श्री बुद्धिराम खनाल।

इलाम जिल्लाको सुर्योदय नगरपालिकामा स्थानीय तह सदाचार प्रवर्धन कार्यक्रम पश्चात सामूहिक तश्विर
खिचाउदै  केन्द्रका कर्मचारी र सहभागिहरू ।
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स्थानीय तह सदाचार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बाह्रबिसे नगरपालिकाका उपप्रमुख आफ्नो धारणा राख्नुहँद
ु ै ।

स्थानीय तह सदाचार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वारह् विसे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो 
धारणा राख्नुहँद
ु ै ।
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स्थानीय तह सदाचार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बाह्रबिसे नगरपालिकाका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरू ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, बाह्रविसे नगरपालिकामा आयोजित सदाचार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नु हुँदै
नगर उपप्रमुख श्री सुशीला पाख्रिन ।
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आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मिति २०७७/०६/३० गते
पेश गर्नु हुँदै केन्द्रका सचिव डा. ऋषिराम शर्मा ।

मिति २०७८/१/२३ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका श्रीमान सचिवज्यू दिनेशकु मार घिमिरे बाट राष्ट्रसेवकहरुको
आ.व. २०७६/७७ को सम्पत्ती विवरण अ.दु.अ.आ.का माननीय प्रमुखआयुक्तज्यू समक्ष पेश गर्दै ।
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