
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ (३) य 
सूचनाको हक सम्वन्धी ननमाभावरी, २०६५ को ननमभ (३) 

वभोजजभ साववजननक गरयएको वववयण 

 

 

(२०७९कानतवकदेजि ऩसुसम्भ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

यावष्डम सतकव ता केन्र 

नसॊहदयवाय, काठभाडौं 
२०७९भाघ  



 

 

क. ननकामको स्वरूऩ य प्रकृनत: मस यावष्डम सतकव ता केन्रको भ्रष्टाचायजन्म कामवराई प्रबावकायी रुऩभा 
ननमनत्रण गनव तथा भ्रष्टाचाय ववरुद्व जनचेतना अनबवृवि गनव प्रधानभन्त्रीको प्रत्मऺ येिदेि य 
ननमन्त्रणभा यहने गयी भ्रष्टाचाय  ननवायण ऐन ,२०५९ को दपा ३७ को प्रावधान अनसुाय 
२०५९।४।२७ भा मस सॊस्थाको स्थाऩना बएको हो ।मसरे प्रचनरत कानून वभोजजभ भ्रष्टाचाय 
ववरुि ननयोधात्भक(Preventive)यप्रविवनात्भक ( Promotional) कामवहरु गदवछ । 

ि. ननकामको काभ, कतवव्म य अनधकाय : भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन ,२०५९ को दपा ३८ भा उल्रेि बए 
अनसुाय यावष्डम सककव ता केन्रको काभ, कतवव्म य अनधकाय ननम्नानसुाय यहेको छ । 

१. सूचना सॊकरन तथा प्रायजम्बक छानववन गने, 

२. अनगुभन गने, 

३. सतकव  गयाउने य कायवाहीका रानग रेिी ऩठाउन,े 

४. सझुाव तथा ननदेशन ददन,े 

५. सभम ऩारना अनगुभन, 

६. सम्ऩजि वववयण तथा आमको अनगुभन गने, 

७. नागरयक वडाऩत्रको कामावन्वमन अनगुभन गने, 

८. ननगयानी, छड्के जाॉच तथा अन्वेषण गने, 

९. प्राववनधक ऩरयऺण गने, 

१०. जनचेतना अनबवृवि सम्वन्धी काभ गने, 

११. प्रनतवेदन ऩेश गने । 

ग. ननकामभा यहने कभवचायीको सॊख्मा: 
सि.नं. पद शे्रणी िेवा िमूह उपिमूह कूर दयफन्दी 
ननजाभती तपव  
१ सजचव ववजशष्ट    १ 
२ सहसजचव (प्र .(  या.ऩ.प्रथभ प्रशासन   २ 
३ सहसजचव (प्रा.) या.ऩ.प्रथभ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर हाइवे १ 
४ उऩसजचव ( प्र.) या.ऩ.दद्व प्रशासन सा.प्र. – ५ 
५ उऩसजचव(कानून) या.ऩ.दद्व. न्माम कानून – १ 
६ उऩसजचव(रेिा) या.ऩ.दद्व. प्रशासन रेिा – २ 
७ नस.नड.ई. या.ऩ.दद्व. इजन्जननमरयङ्ग नसनबर इरयगेशन १ 
८ नस.नड.ई. या.ऩ.दद्व. इजन्जननमरयङ्ग नसनबर स्माननटयी १ 
९ नस.नड.ई. या.ऩ.दद्व. इजन्जननमरयङ्ग इरेक्ट्रीकर जन. इरे. १ 
१० नस.नड.ई. या.ऩ.दद्व. इजन्जननमरयङ्ग नसनबर हाइवे १ 



११ नस.नड.ई. या.ऩ.दद्व. इजन्जननमरयङ्ग नसनबर जनयर १ 
१२ शािाअनधकृत या.ऩ.त.ृ प्रशासन सा.प्र. - २१ 
१४ रेिाअनधकृत या.ऩ.त.ृ प्रशासन रेिा – २ 
१५ कानून अनधकृत  या.ऩ.त ृ न्माम कानून – २ 
१६ इजन्जननमय या.ऩ.त.ृ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर वव.एण्डआवकव टेक्ट्ट २ 
१७ इजन्जननमय या.ऩ.त.ृ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर हाइवे १ 

१८ इजन्जननमय या.ऩ.त.ृ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर इरयगेशन १ 

१९ इजन्जननमय या.ऩ.त.ृ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर स्माननटयी १ 

२० इजन्जननमय या.ऩ.त.ृ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर जनयर १ 

२१ इजन्जननमय या.ऩ.त.ृ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर एमयऩोटव १ 

२२ नाऩीअनधकृत या.ऩ.त.ृ ईजन्जननमरयङ सबे – १ 

२३ इजन्जननमय या.ऩ.त.ृ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर हाइड्रोऩावय १ 

२४ ईजन्जननमय 
या.ऩ.त.ृ 

इजन्जननमरयङ्ग 
ई .
एण्डटेनरकभ
.ई. 

– 
१ 

२५ भेकाननकर इजन्जननमय या.ऩ.त.ृ इजन्जननमरयङ्ग भेकाननकर जन. भेका. १ 

२६ भेकाननकर इजन्जननमय या.ऩ.त.ृ इजन्जननमरयङ्ग भेकाननकर नन.उऩ.सॊ १ 

२७ वातावयणववद् या.ऩ.त.ृ ववववध – – १ 

२८ इजन्जननमय या.ऩ.त.ृ ववववध कम््मटुय – १ 

२९  सभाजशास्त्री या.ऩ.त.ृ ववववध – – १ 

३० कम््मटुयअनधकृत या.ऩ.त.ृ ववववध – – २ 

३१ ना.स.ु या.ऩ.अनॊ. प्रथभ प्रशासन सा.प्र. – १५ 

३२ रेिाऩार या.ऩ.अनॊ. प्रथभ प्रशासन रेिा – २ 

३३ सफ –ईजन्जननमय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर हाइवे १ 

३४ सफ –ईजन्जननमय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर इरयगेशन १ 

३५ सफ –ईजन्जननमय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर स्माननटयी १ 

३६ सफ –इजन्जननमय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर वव.एण्डआवकव टेक १ 



३७ सफ –ईजन्जननमय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ ईजन्जननमरयङ नसनबर जनयर १ 

३८ सफ –ईजन्जननमय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ इजन्जननमरयङ्ग इरेक्ट्रीकर जनयरइरेजक्ट्र. १ 

३९ सफ –ईजन्जननमय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ इजन्जननमरयङ्ग भेकाननकर ननभावणउऩकयणसॊबाय १ 

४० सफ –ईजन्जननमय 
या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 

इजन्जननमरयङ्ग 
ई .एण्ड 
टेनरकभ.ई. 

– 
१ 

४१ ल्माफ अनसस्टेन्ट या.ऩ.अनॊ. प्रथभ इजन्जननमरयङ्ग नसनबर जनयर 4 

४२ कम््मटुय अऩयेटय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ ववववध – – ६ 

४३ ल्माफ ब्वाई या.ऩ.अनॊ.दद्व(.प्रा) इजन्जननमरयङ्ग नसनबर जनयर 2 
         जम्भा ९६ 
१. ह.स.चा शे्रणी ववहीन    १० 
२. का.सहमोगी/ऩारे/स्वीऩ

य 
शे्रणी ववहीन    १७ 

 ननजाभती जम्भा (क)      १२३ 
राष्ट्रिय सतर्क ता रे्न्द्र प्रहरी तर्क  

नस.
नॊ. 

ऩद 
शे्रणी सेवा सभूह 

दयवन्दी  

१ प्रहयी नामव भहाननयीऺक या.ऩ. प्रथभ सयह प्रहयी या.स.के. प्रहयी १ 

२ वरयष्ठ प्रहयी उऩयीऺक या.ऩ. प्रथभ सयह प्रहयी या.स.के. प्रहयी १ 

३ प्रहयी उऩयीऺक या.ऩ. दद्वतीम सयह प्रहयी या.स.के. प्रहयी ५ 

४ प्रहयी नामव उऩयीऺक या.ऩ.दद्वतीम सयह प्रहयी या.स.के. प्रहयी ८ 

५ प्रहयी ननयीऺक या.ऩ. ततृीम सयह प्रहयी या.स.के. प्रहयी ९ 

        जम्भा २४ 

घ.ननकामवाट प्रदान गरयने सेवा:साववजननक ननकामवाट प्रदान हनुे सेवाको वायेभा गनुासो/उजयुी सॊकरन गयी 
कायवही अगाडी वढाउने । 

ङ. सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्तयु  य अवनध् दस्तयु नराग्ने ( प्रनतनरऩी भाग गयेभा ननमभानसुाय राग्ने ),  ऐन 
ननमभरे तोकेको अवनधभा ददने । 

च. ननणवम गने प्रविमा य अनधकायी ्केन्रको ननदेजशका अनसुाय हनुे । 

छ. ननणवम उऩय उजयुी सनु्ने अनधकायी ्सहसजचव ( प्रशासन तथा अनगुभन भहाशािा ) 

ज.  सम्ऩादन गयेको काभको वववयण(्२०७९ कानतवक१ गतेदेजि २०७९ऩसु भसान्तसम्भ ) 

 
१. उजयुी व्मवस्थाऩन सनभनतको ४वटा वैठक वसी केन्रभा प्राप्त उजयुीहरू उऩय सनुवुाई गरयएको । 



२. गत आ.व. वाट अ. ल्मा. बई आएका 23७ तथा चार ुआ.व.को ऩसुभसान्त सम्भभा प्राप्त 
बएका २५९ सवहत जम्भा ४९६ वटा उजयुीहरु भध्मे मस अवनधभा २८६ (५७.६६%) वटा 
उजयुीहरु पर्छ्यौट गरयएको । मसवाट सशुासन कामभ गनव सघाउ ऩमुावभएको ।  

३. मस अवनधभा ६ वटा छानववन टोरी गठन बएको तथा छानववन टोरीवाट ८ वटा प्रनतवेदन ऩेश 
बएको । 

४. चार ुआ.व. को हार सम्भ उऩत्मका नबत्रका १२ वटा ववनबन्न भन्त्रारमहरु, केन्र य 
कामावरमभा गरयएको सभम ऩारना य ऩोशाक सम्वन्धी अनगुभनभा ६८७ जना कभवचायीहरु 
तोवकएको सभमभा कामावरमभा हाजजय नबएको य ७३ जनारे तोवकए वभोजजभको ऩोशाक 
नरगाएको ऩाइमो । ननजाभती सेवाका कभवचायीहरुराई ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा 
५५(क) फभोजजभ, स्वास््म सेवाका कभवचायीहरुराई स्वास््म सेवा ऐन, २०५३ को दपा ६८ 
फभोजजभ य कयाय सेवाका कभवचायीहरुराई सेवा कयाय सम्झौता फभोजजभ कायवाही गनव अनयुोध 
गयी सम्वजन्धत ननकामभा रेिी ऩठाइएको । मसवाट कभवचायीहरुवाट आचायसॊवहता ऩूणव रुऩभा 
ऩारना हनुे अऩेऺा गरयएको  

५. ४५ वटा आमोजनाहरुको प्राववनधक ऩयीऺण गनवका रानग ऩयाभशवदाताहरुसॉग सम्झौता गरयएकोभा 
२० वटा आमोजनाहरुको प्रनतवेदन प्राप्त बै प्रस्तनुतकयण बैयहेको ।  

६. १५ यावष्डम गौयव/अन्म आमोजनाहरुको प्राववनधक ऩयीऺण गनवका रानग प्रस्ताव भाग गयी प्राप्त 
बएका प्रस्तावहरुको भूल्माॉकन बैयहेको ।  

७.  १ ऩटक प्राववनधक ऩयीऺण ऩयाभशव सनभनतको वैठक वसी ववववध ननणवमहरु गरयएको ।  

८. २० जना ईजिननमयहरुराई प्राववनधक ऩयीऺक तानरभ प्रदान गनवका रानग तानरभ प्रदामक सॊस्था 
छनौट गयी सम्झौता गनव आउन ऩत्राचाय बएको तथा तानरभभा सहाबागी हनुेहरुको नाभावरी 
भाग गयी छनौट गनवका रानग नाभावरीको भूल्माॉकन बैयहेको ।  

९. उजयुी उऩय छानववन गयी प्राप्त प्रनतवेदनहरु भध्मे भहत्वऩूणव प्रनतवेदनहरु केन्रको Web Siteभा 
याख्न ेगरयएको।साथै केन्रभा ऩनव आएका उजयुीहरुको ववषमभा उजयुीको अजन्तभ ननरुऩण बै 
सकेऩनछ सोको जानकायी भाग बएको अवस्थाभा भौजिक/नरजित जानकायी ददने गरयएको ।  

 

झ. सूचना अनधकायीको य प्रभिुको नाभ य ऩद्  
 श्री यववन्रनाथ शे्रष्ठ - प्रभिु अनधकृत 

 श्री हरय प्रसाद शभाव- सूचना अनधकायी 
ञ. साववजननक ननकायमको वेबसाइट ्

www.nvc.gov.np 
ट. साववजननक ननकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्वन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना ददइएको ववषम् मस अवनधभा 

कुनै ऩनन सूचनाको भाग बएको छैन । 
 

 
 

http://www.nvc.gov.np/

