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विषयः आ.व. २०७६/०७7 को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले गरे को व्यवस्था बमोजिम
यस के न्द्रबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरू समेटिएको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष सादर प्रस्ततु गरे को छु ।
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/fli6«o ;ts{tf s]G›n] !* jif{ k"/f u/L !( cf}+ jif{df k|j]z u/]sf] cj;/df v';L JoQm ub{5' .
e|i6frf/ lgoGq0fnfO{ cem k|efjsf/L agfO{ e|i6frf/d'Qm /fi6« lgdf{0fsf] p2]Zo xfl;n ug{ o;
cj;/df /fli6«o ;ts{tf s]Gb|nfO{ yk ;kmntfsf] sfdgf ub{5' .
e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf #& adf]lhd e|i6frf/hGo sfo{nfO{ k|efjsf/L ?kdf lgoGq0f
ug{ tyf e|i6frf/ lj?4 hgr]tgf clej[l4 ug{] p2]Zosf ;fy :yflkt o; /fli6«o ;ts{tf s]Gb|n]
;'zf;gsf] kIfdf cem a9L of]ubfg lbg]5 eGg] ck]Iff /fv]sf] 5' . xfdL olta]nf g]kfnnfO{ ;d[4 /
g]kfnLnfO{ ;'vL agfpg] /fli6«o cfsfª\Iff k"/f ug{ cu|;/ 5f}+ . ;d[4 g]kfn, ;'vL g]kfnLsf] /fli6«o
cfsfª\Iff k"/f ug{] dxTjk"0f{ cfofd ljsf; / ;'zf;g xf] . /fHooGqdf ;'zf;go'Qm / hgpQ/bfoL
sfo{k2lt a;fNg] jt{dfg ;/sf/sf] gLlt 5 . /fHoaf6 k|jfx ul/g] ;]jf ;'ljwfdf hgtfsf] ;dfg /
;xh kx'Fr ;'lglZrt u/L ;'zf;gsf] k|Tofe"t ug{] xfd|f] ;+j}wflgs kl/sNkgf tyf ;fj{hlgs
k|zf;gnfO{ :jR5, ;Ifd, lgikIf, kf/bzL{, e|i6frf/d'Qm, hgpQ/bfoL / ;xeflutfd"ns agfpg]
gLlt ;/sf/n] to u/]sf] 5 . ;/sf/sf] o; c7f]6 / sfo{k2ltnfO{ k|efjsf/L agfpg /fli6«o
;ts{tf s]Gb|n] dxTjk"0f{ e"ldsf lgjf{x ug{] ljZjf; lnPsf] 5' .
;Eo, ;';+:s[t, ;'Jojl:yt, ;d'Ggt tyf ;'zf;go'Qm ;dfh lgdf{0fsf] nflu ;bfrf/ cfjZos x'G5
. o;n] ;dfhdf zflGt, :yfloTj Pj+ ;'Joj:yf sfod ug{ d2t ub{5 . o:tf] cg's'n jftfj/0fdf
dfq ljsf;n] ult lng ;Dej x'G5 . jt{dfg ;/sf/ e|i6frf/df z"Go ;xgzLntfsf] sfo{z}nL
canDag ul//x]sf] 5 . o; qmddf ljut b]lvsf s]xL 7"nf e|i6frf/sf 36gfx? ;fj{hlgs ePsf
5g\ . 5fgljg ug{] lgsfox?n] o;df 5fglag / cWoog ul//x]sf 5g\ . km]l/ klg o:tf 36gfx?
bf]xf]l/g glbg /fli6«o ;ts{tf s]G›sf] klg dxTjk"0f{ e"ldsf /xG5 .
cfh d'n's tLa| ljsf;sf] cleofgdf cu|;/ 5 . ljsf; lgd{f0fsf ;+/rgfx? tof/ ubf{ u'0f:t/Lo,
bLuf] / l6sfp xf]pmg\ eGg] xfdL ;j}sf] rfxgf 5 . ;+/rgfx?sf] l8hfOg, lgdf{0fb]lv ;~rfng /
dd{t ;+ef/sf r/0fx? q'l6/xLt xf]pmg\ egL k|fljlws k/LIf0f ug'{ kb{5 . /fli6«o ;ts{tf s]G›n]
cfof]hgfx?sf] j9L eGbf j9L ;+Vofdf k|fljlws k/LIf0f u/L sfdsf] u'0f:t/ ;'lglZrt ug{ yk
;lqmotf lgefcf];\ eGg] d]/f] ck]Iff 5 .
ljsf; lgdf{0fsf sfddf u'0f:t/Lotf tyf /fHojf6 k|bfg ul/g] ;fj{hlgs ;]jf ;'ljwfdf zL3|tf /
5l/tf]kgf cfwf/e"t ?kdf cfTd;ft ug'{k5{ eGg] jt{dfg ;/sf/sf] dfGotf 5 . tbg'?k ljsf;
lgdf{0f / ;]jf k|jfx gePsf] tyf cfly{s cg'zf;gxLgtf a9]sf] h:tf hgu'gf;fx? ;Daf]wg ug{
o; s]Gb|n] k|efjsf/L sfo{;Dkfbg ug'{ cfjZos 5 . /fHok|ltsf] hgljZjf; clea[l4 ug{ o;
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प्रतिवद्धता
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने एवं भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना

अभिवृद्धि गर्ने मूल उद्देश्य राखी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रे खदे ख र नियन्त्रणमा

रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम मिति २०५९/४/२७
मा स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो स्थापनाको अठारौं वर्ष पूरा गरी उन्नाइसौं वर्षमा
प्रवेश गरे को छ । यस अवसरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर रूपमा क्रियाशील रही सुशासन मैत्री

वातावरण सिर्जनामा योगदान पु¥याउनु हुने सबै सरोकारवालाहरू प्रति हार्दिक आभार तथा
धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली,
2065, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य व्यवस्थापन) निर्देशिका, 2068, प्राविधिक परीक्षकको आचार सं हिता,

ु राष्ट्रसं घीय महसन्धि, 2003 र सो कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, 2069
2067, भ्रष्टाचारविरुद्धको सं यक्त
तथा नेपाल सरकारबाट समय समयमा प्राप्त निर्देशन अनुसार यस केन्द्रले काम गर्दै आइरहे को छ ।

यस केन्द्रले २०७६ श्रावण दे खि २०७7 आषाढ मसान्तसम्म सम्पादन गरे का मुख्य मुख्य कार्यहरूलाई समेटेर

यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरे को छ । आर्थिक वर्ष 2076/77 मा प्राप्त 715 वटा उजुरी र गत आर्थिक वर्ष
2075/76 बाट जिम्मेवारी सरी आएका 460 गरी 1175 उजुरी रहे कोमा ती मध्ये 781 वटा उजुरीहरू

फर्छ्यौट गरिएको छ । जिल्लास्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्धका सचेतनामूलक गोष्ठीहरू 5 वटा र स्थानीय तहका
पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूलाई सदाचार शिक्षाका 15 वटा कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गरिएका छन् ।

यस अवधिमा राष्ट्रिय गौरव र अन्य आयोजना गरी 26 वटा तथा अन्य निकायबाट अख्तियारी प्राप्त भएका 4

वटा गरी जम्मा 30 वटा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । आ.व.

2075/76 मा आफू र आफ्नो परिवारको नामको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने कानूनको अनिवार्य व्यवस्था
बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेको सं ख्या 5,89,525 र पेश नगर्नेहरूको सं ख्यात्मक विवरण 17,1८५ रहे को
छ । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने उपर कानूनी 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 पु¥याउने सं वैधानिक, सरकारी (प्रदे श, स्थानीय तह समेत), गैरसरकारी निकायहरू,
रजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । प्रतिवेदनमा कुनै

त्रुटी वा कमी कमजाेरी हुन सक्छन्, विज्ञ पाठकले त्यस्ता त्रुटी औ ंल्याई दिनु भएमा आभारी भई आगामी दिनमा
सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । साथै प्रस्तुत प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सं लग्न केन्द्रका सबै राष्ट्रसेवक
कर्मचारीहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

डा. ऋषि राम शर्मा
सचिव
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कार्यकारी सारांश
भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले
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 गर्दै आएको छ।
केन्द्रद्वारा आ.व. २०७6/७7 मा सम्पादन भएका कार्यहरू र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार
समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू समेत समावेश गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सं चालन) नियमावली, २०६५
को नियम ३२ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री 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 २०७6।७7 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 २०७६/७७ मा 715 वटा उजुरीहरू प्राप्त भएको र गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी
सरी आएका 460 गरी 1175 उजुरी रहे कोमा ती मध्ये उजुरी व्यवस्थापन समितिको ३४ वटा वैठक बसी
781 वटा उजुरीहरू फर्छ्यौट गरिएको छ । जसमध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका
164, सुझाव, निर्देशन, सतर्क र ध्यानाकर्षण गराइएका 96 र अन्य तामेलीमा गएका (छानविन, प्रतिक्रिया
आदिबाट कसुर प्रमाणित हुन नसकेका) 521 वटा उजुरीहरू रहे का छन्।
सार्वजनिक निकायहरूबाट विकास, निर्माणका सं रचनाहरू तयार गर्दा नियम सम्मत, गुणस्तरीय र टिकाउ होऊन
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भन्ने उदे श्यले निर्माणका विभिन्न चरणहरू प्राविधिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यसका लागि प्रयोगशाला समेत
तयार भई General Equipments जडान एवं Non-Destructive Test (NDT) का उपकरण खरिद एवं जडान
समेत सम्पन्न गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका 16 वटा र अन्य आयोजनातर्फ 10 वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न
भएको छ ।प्राविधिक परीक्षणका लागि अन्य निकायबाट अख्तियारी प्राप्त भएकोमा समुदाय व्यवस्थित सिं चित
कृषि क्षेत्र आयोजना (CMIASP-AF) तर्फ 4 वटा गरी जम्मा 30 वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण कार्य
सम्पन्न भएको छ । विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न 24 जनालाई
21 दिने प्राविधिक परीक्षक तालिम समेत प्रदान गरिएको छ ।भ्रष्टाचार विरुद्ध प्राविधिक परीक्षण अन्तरनिकाय
समन्वय गोष्ठी प्रदे श नंम्बर २ को धनुषा जिल्लामा सम्पन्न भएको छ ।

प्राविधिक परीक्षणको क्रममा पाइएका अपरिपालना प्रतिवेदन (Non Conformance Reports) हरूलाई सरोकारवालाकै
उपस्थितिमा केन्द्रमा प्रस्तुतीकरण गरी त्रुटी सच्याउन निर्देशन दिइएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार केन्द्रले हरे क आ.व.मा प्रचलित कानून बमोजिम बुझाउनु
पर्ने सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्नु अर्को प्रमुख कार्य हो । समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने
पदाधिकारी/कर्मचारीको सं ख्या आ.व. २०७४/०७५ मा ९६.६९ प्रतिशत रहे कोमा आ.व. २०७५/०७६
मा ५,८९,५२५ जना अर्थात 97.19 प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै आ.व. 2074/75 को सम्पत्ति विवरण
नबुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीहरूको सङ्ख्या १७,१२७ अर्थात ३.३१ प्रतिशत रहे कोमा आ.व. 2075/76
को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या १७,१८५ अर्थात 2.81 प्रतिशतमा झरे को छ । आर्थिक वर्ष
२०७५/७६ को निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने/नबुझाउने पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको सं घीय,
प्रादे शिक र स्थानीय तहहरूमा सङ्ख्यागत विभाजन यसप्रकार रहे को छ ।

तह
सं घीय

बुझाउनेको सङ्ख्या

सम्पत्ति विवरण
नबुझाउनेको सङ्ख्या

कै फियत

421961

12133

3778

554

स्थानीय

163786

4498

जम्मा

589525

१७१८5

प्रदे श

कूल जम्मा दर्ता

606७१०

भोजपुर, सिन्धुली, रौतहट, गोरखा र कन्चनपुर गरी 5 जिल्लामा "भ्रष्टाचार नियन्त्रण : हाम्रो साझा दायित्व"
विषयक जिल्लास्तरीय सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 15 वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू र
कर्मचारीहरूको सहभागितामा सदाचार शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गत आ.व. (076/77)
मा 13 जिल्लाका 265 वटा कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनुगमन गरी दे खिएका कमजोरी
सुधारका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने 284 वटा कार्यालयहरूमा समय पालना
सम्बन्धी अनुगमन गरी 2354 जना कर्मचारीहरूलाई कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार
गरिएको छ।
केन्द्रको कुल जम्मा स्वीकृत दरबन्दी मध्ये सतर्कता प्रहरीतर्फ 24 दरवन्दी रहे कोमा 18 पदपूर्ति भएको,

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
निजामतीतर्फ कूल ९६ दरबन्दीमध्ये 68 पदपूर्ति भई 28 पद रिक्त रहे को छ ।
आ.व. 076/77 मा केन्द्रको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमतर्फ भौतिक प्रगति 94.10% र वित्तीय प्रगति
(अर्थ वजेट समेत) 91.06% 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 ससं ्थागत विकासक्रम
नागरिकलाई सश
ु ासनको माध्यमबाट सर्वसल
ु भ रूपमा सेवासुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायहरूको स्थापना
गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक स्रोत साधन र अधिकारको दरू
ु पयोग हुन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न राज्यबाट प्रवाह हुने
सेवा तथा विकास निर्माणको कार्यमा गणु स्तर अभिवृद्धि गर्दै पारदर्शिता र सश
ु ासन प्रवर्द्धन गर्ने तथा सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाप्रति
नागरिकको विश्वास कायम राख्ने मल
ू दायित्व सरकारमा रहेको हुन्छ ।
स्रोत साधन र अधिकारको दरू
ु पयोग हुन नदिन सार्वजनिक निकायको निगरानी राख्न संस्थागत व्यवस्था हुनु पर्ने विश्वव्यापी
मान्यता रहेको छ । राज्यमा हुने विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई न्नयू ीकरण
गर्दै जनतालाई सश
ु ासनको प्रत्याभूति दिलाउन धेरैजसो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका राष्ट्रहरूले काननू ी, नीतिगत, संस्थागत
एवं कार्यगत प्रकृ या अबलम्बन गरे को पाइन्छ ।
‘भ्रष्टाचारजन्य

कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रे खदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ भनी भ्रष्टाचार
निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ को प्रावधान बमोजिम िव.सं. २०५९ श्रावण २७ गते राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रको स्थापना
भएको हो । यस के न्द्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्क
यू ो प्रत्यक्ष रे खदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी निजामती सेवाका विशिष्ट
श्रेणीका अधिकृ तलाई यस के न्द्रको प्रशासकीय प्रमख
ु को रूपमा तोकिने व्यवस्था रहेको छ ।

१.२	के न्द्रको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५, राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य
व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०६८, प्राविधिक परीक्षकको आचारसंहिता, २०६७, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना,
२०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना, २०६७, भ्रष्टाचार विरुद्धको सयुं क्त राष्ट्रसघं ीय महासन्धि, २००३ कार्यान्वयन
सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०६९ समेतको काननू ी व्यवस्था अनरू
ु प राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि
निरोधात्मक (Preventive) र प्रवर्द्धनात्मक (Promotional) कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । साथै नेपाल सरकारले समय
समयमा दिने निर्देशनको आधारमा समेत यस के न्द्रले कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।
उपर्युक्त ऐन र नियमावली लगायतका काननू ी व्यवस्था एवं रणनीति अनसु ार यस के न्द्रको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ :jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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अ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
सर्वसाधारण जनताको सख
ु , शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा विद्यमान आर्थिक अनश
ु ासन, नैतिकता र सदाचार
कायम राख्दै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा के न्द्रको काम, कर्तव्य
र अधिकारका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्था भएको छ:(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)
(१०)
(११)

नेपाल सरकारका मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनपु र्ने कार्यहरू नियमित
रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने,
नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनपु र्ने कार्य भएको
नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने,
सार्वजनिक पद धारण गरे को व्यक्तिले प्रचलित काननू बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनगु मन गर्ने,
भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था
मिलाउने,
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी काननू मा कुनै सधु ार गर्नुपर्ने देखिएमा
नेपाल सरकारलाई आवश्यक सझु ाव दिने,
नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकतानसु ार सम्बन्धित निकायलाई सझु ाव वा निर्देशन दिने,
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसरु मा अनसु न्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा
सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने,
भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने,
नेपाल सरकारले तोके को 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 के न्द्रको कार्य सञ्चालन नियमित र व्यवस्थित
गर्न नेपाल सरकारले जारी गरे को राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले के न्द्रको काम, कर्तब्य र
अधिकार सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्थाहरू गरे को छ:–
१.

२.

2

सच
ू ना सक
ं लन गर्ने:– सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको
भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्ने, उजुरी तथा निवेदनहरू लिने, प्रारम्भिक छानवीन गर्ने,
नाम किटान भएर प्राप्त उजुरी उपर भएको कारबाहीको सम्बन्धमा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी गराउने।
अनुगमन गर्ने एवम् सझ
ु ाव वा निर्देशन दिने:– सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक ससं ्थाहरूबाट हुने आर्थिक,
प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम, जनतालाई प¥ु याउनु पर्ने सेवा काननू बमोजिम भए नभएको, सम्पादन हुने
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काममा ढिलाससु ्ती 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 अनगु मन गर्ने वा गराउने र नियमित तरिकाले भएको नदेखिएमा छिटो, छरितो र प्रभावकारी किसिमबाट
कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक सझु ाव वा निर्देशन दिन सक्नेछ।
३.
सतर्क गराउने र कारबाहीको लागि लेखी पठाउने:– सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको अनगु मन
गर्दा कुनै किसिमको अनियमितता हुन लागेको वा नियमित रूपमा काम नभएको पाईएमा वा के न्द्रको सझु ाव वा
निर्देशन कार्यान्वयन नगरे मा यस्तो निकायको प्रमख
ु र त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई सो विषयमा लिखित
रूपमा सर्तक गराउन सक्ने । साथै सतर्क गराइएको विषय पालना नगरे मा त्यस्तो प्रमख
ु वा कर्मचारीको अभिलेख
राखी आवश्यक विभागीय कारबाही र प्रचलित काननू बमोजिम अन्य कारबाही गर्नुपर्ने भए अख्तियार दरू
ु पयोग
अनसु न्धान आयोगमा कारबाहीको लागि लेखी पठाउने।
४.
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 अनगु मन गरी नियमित सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरे को
व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारबाहीको लागि अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान
आयोगमा लेखी पठाउने।
५.	निगरानी, छड्के जाँच तथा अन्वेषण गर्ने:– भ्रष्टाचार हुन सक्ने सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको
काममा नियमित निगरानी वा छड्के जाँच गर्न सक्ने, कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक ससं ्थाबाट सम्पादन
हुने काममा अनियमितता भएको छ भन्ने के न्द्रलाई लागेमा सो सम्बन्धमा के न्द्रको अधिकृ तस्तरको कर्मचारी
मार्फ त अन्वेषण गराउने, अन्वेषणको लागि आवश्यक जानकारी, सूचना, विवरण तथा कागजात एवम् लिखित
जानकारी माग गर्ने।
६.
प्राविधिक परीक्षण गर्ने:– सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा सञ्चालन गरिने विकास
आयोजनाको लागत, समय, गणु स्तर, परिमाण, प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धिको आधारमा आयोजनाको
डिजाइनको उपयुक्तता, अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने/नहुने सम्भावना, आयोजनाको प्रभावकारिता र दीगोपना
लगायतका कुराहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्दा देखिएको कमी कमजोरीलाई तत्काल
सधु ार गर्न र भविष्यमा त्यस प्रकारको कमी कमजोरी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारी कार्यालय वा
सार्वजनिक संस्थानको माथिल्लो निकायलाई लेखी पठाउने, त्रुटि सच्याउन लेखी पठाउने, गम्भीर त्रुटि भएको
पाइएमा आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दिन सक्ने ।
७.
जनचेतना अभिवद्धि
ृ सम्बन्धी काम गर्ने:– भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार
विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न के न्द्रको कारप्र्य कृ ति र क्षेत्राधिकार बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने, निरोधात्मक
तथा भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारात्मक कारक्र
्य म सञ्चालन गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तालिम, गोष्ठी
तथा कारश
्य ाला तथा समदु ायमा आधारित सामदु ायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
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९.
१०.

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा अन्य सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने ।
के न्द्रले गरेका कामकारबाहीको वार्षिक विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्री समक्ष
पेश गर्ने ।
के न्द्रले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरू कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने विषयहरू
विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फ त सार्वजनिक गर्ने ।

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 खदेख तथा नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र स्थापना भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा
यस के न्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकाय र सार्वजनिक
संस्थाबाट सम्पादन हुनपु र्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना संकलन 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 के न्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति
विवरण लिई आयको अनगु मन गर्ने समेतको अधिकार के न्द्रलाई रहेको परिप्रेक्षमा भ्रष्टाचार हुनै नदिन निवारणात्मक भूमिका
सम्पादन गर्न के न्द्रको सक्षमता र प्रभावकारितालाई अझ बढी सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ । त्यसैले प्रस्ततु
कार्ययोजनाका उद्देश्यहरू हासिल गर्न र विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न यस के न्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

ई) सश
ु ासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सश
ु ासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)
नियमावली, २०६५
सश
ु ासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सश
ु ासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ बमोजिम
सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम
नागरिक वडापत्र राखे नराखेको एवम् नागरिक वडापत्र बमोजिमको सेवा प्रवाह भए नभएको सम्बन्धमा अनगु मन गर्ने
जिम्मेवारी के न्द्रलाई तोकिएको छ ।
माथि उल्लेखित ऐन, नियमावली र कार्य योजनामा तोकिएका कार्यक्षेत्रका अतिरिक्त अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा ३ वमोजिमको "अनुचित कार्य" यस के न्द्रको कार्य क्षेत्रमा थप गरी के न्द्रको कार्यलाई थप प्रभावकारी
बनाउँदा देशमा सश
ु ासन कायम गर्न थप मद्दत पगु ्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक पदधारण गरे को व्यक्तिले जानी
जानी वा लापरवाही साथ देहायको कुनै कार्य गरे मा अनुचित कार्य गरे को मानिने उल्लेख छ ।
क) आफ्नो अधिकार भित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरे को वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरे को,
ख) कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा वाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालन नगरे को,
ग)
आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित काननू , निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरे को,
घ)
आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरे को,
4
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ङ)
च)
छ)
ज)
झ)

अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरे को वा त्यस्तो कार्यालय,
अधिकारी वा कर्मचारीलाई दवाब दिई कुनै अनधिकृ त कार्य गराएको,
आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारी कहाँ पठाइ आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको,
आफ्नो पदको प्रकृ ति अनसु ार पालन गर्नु पर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरे को,
आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा
पारी आफ्नो अनक
ु ू लको काम गराएको, वा
आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दरू
ु पयोग गरे को ।

१.३ सगं ठन सरं चना तथा जनशक्ति
(क) सगं ठन सरं चना
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)् को मिति २०७५/२/६ को निर्णयानसु ार के न्द्रको स्वीकृ त नयाँ संरचना बमोजिम के न्द्र अन्तर्गत
चारवटा महाशाखाहरू - प्रशासन तथा अनुगमन महाशाखा, प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा, नीति
निर्माण तथा कानूनी राय परामर्श महाशाखा र सतर्क ता के न्द्र प्रहरी व्यवस्थापन, सच
ू ना सक
ं लन, निगरानी तथा
अनुगमन महाशाखा रहेका छन् । प्रशासन तथा अनगु मन महाशाखा अन्तर्गत उजुरी व्यवस्थापन, अन्वेषण तथा अनगु मन
शाखा, सूचना संकलन, अन्वेषण तथा अनगु मन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र प्रशासन तथा योजना शाखा, यसै
गरी प्राविधिक परीक्षण तथा अनगु मन महाशाखा अन्तर्गत प्राविधिक परीक्षण तथा अनगु मन शाखा नं. १, २, ३ र ४ एवं
प्रयोगशाला परीक्षण शाखा र नीति निर्माण तथा काननू ी राय परामर्श महाशाखा अन्तर्गत सम्पत्ति विवरण तथा अनगु मन
शाखा, नीति निर्माण तथा अनगु मन शाखा र काननू ी राय तथा परामर्श शाखा, छानबिन, अन्वेषण तथा अनगु मन शाखा र
सतर्क ता के न्द्र प्रहरी व्यवस्थापन सूचना संकलन, निगरानी तथा अनगु मन महाशाखा अन्तर्गत प्रहरी व्यवस्थापन सूचना
संकलन, निगरानी तथा अनगु मन उपमहाशाखा, सूचना संकलन तथा अन्वेषण शाखा, निगरानी तथा अनगु मन शाखा, प्रहरी
व्यवस्थापन तथा अनगु मन शाखा र अन्वेषण तथा अनगु मन शाखा रहेका छन् । के न्द्रको स्वीकृ त संगठन संरचना अनुसच
ू ी
१ मा समावेश गरिएको छ ।

(ख) जनशक्ति
स्वीकृ त नयाँ संगठन संरचना अनसु ार के न्द्रमा ९६ जना श्रेणी विहीन वाहेकका निजामती कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ ।
सि.नं.
१
२
३
४
५

सेवा
नेपाल प्रशासन
नेपाल प्रशासन
नेपाल प्रशासन
नेपाल प्रशासन
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श्रेणी
विशिष्ट
रा.प. प्रथम
रा.प. द्वितीय
रा.प. द्वितीय
रा.प. तृतीय

पदनाम

सचिव
सह सचिव
उप सचिव
उप सचिव (लेखा)
शाखा अधिकृ त

पद सख
ं ्या
१
२
5
2
21

कै फियत

5

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

सि.नं.
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

सेवा
नेपाल प्रशासन
नेपाल प्रशासन
नेपाल प्रशासन
न्याय
न्याय
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग
नेपाल विविध
नेपाल विविध
नेपाल विविध
नेपाल विविध
नेपाल विविध

श्रेणी
रा.प. तृतीय
रा.प. अनं. प्रथम
रा.प. अनं. प्रथम
रा.प. द्वितीय
रा.प. तृतीय
रा.प. प्रथम
रा.प. द्वितीय
रा.प. तृतीय
रा.प. अनं. प्रथम
रा.प. अनं. प्रथम
रा.प. अनं. द्वितीय
रा.प. तृतीय
रा.प. तृतीय
रा.प. तृतीय
रा.प. तृतीय
रा.प. अनं. प्रथम
विहीन
विहीन

पदनाम
लेखा अधिकृ त
नायब सवु ्वा
लेखापाल
उप सचिव (काननू )
काननू अधिकृ त
सह सचिव (प्रा.)
सि.डि.ई.
इन्जिनियर
सब इन्जिनियर
ल्याब असिस्टेण्ट
ल्याब व्वाई
कम्प्टयू र अधिकृ त
वातावरणविद्
समाजशास्त्री
कम्प्टयू र इन्जिनियर
कम्प्टयू र अपरे टर
हलक
ु ा सवारी चालक
कार्यालय सहयोगी

पद सख
ं ्या
2
१५
2
1
2
1
5
१२
8
2
4
2
1
1
1
6
१०
१७

कै फियत

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदक
् ो 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 के न्द्रमा स्थानान्तरण गरिए पश्चात् के न्द्रमा प्रहरी सेवातर्फ का कर्मचारीहरूको समेत दरवन्दी रहेको छ । यसरी
स्थानान्तरण भै आएका कर्मचारी तथा दरबन्दी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले लागू गरे को साविक राष्ट्रिय
सतर्क ता के न्द्र प्रहरी समहू (गठन) नियमावली, २०६४ बमोजिम बढुवालाई असर नपर्ने गरी रिक्त हुदँ ै गएका पद स्वतः
खारे ज हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)् को मिति २०७१/४/२ को निर्णय र मन्त्रिपरिषद् प्रशासनिक
समितिको मिति २०७१/४/५ को निर्णयानसु ार राष्ट्रिय सतर्क ता प्रहरीतर्फ विभिन्न पदको कूल ४२ दरबन्दी स्वीकृ त भएकोमा
हाल उक्त 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 –९ गरी जम्मा २४ प्रहरी दरबन्दी
कायम रहेको छ । करार तर्फ २८ जना सहायक स्तर तथा श्रेणी विहीन कर्मचारीहरू रहेका छन् । जसमा, ल्याव तर्फ का
३, हलक
ु ा सवारी चालक ९ र कार्यालय सहयोगी १७ रहेको छ । के न्द्रको निजामती र राष्ट्रिय सतर्क ता प्रहरी तर्फ को
स्वीकृ त दरबन्दी एवं पदपूर्तिको विवरण अनुसच
ू ी-२ मा समावेश गरिएको छ । यस के न्द्रको स्थापना देखि हालसम्मका
प्रमख
ु अधिकृ त/सचिवहरूको नामावली र के न्द्रमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको नामावली अनुसच
ू ी – ३ मा समावेश
गरिएको छ ।
6
jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

१.४ सश
ु ासन कायम गर्न विद्यमान नीतिगत व्यवस्था तथा प्रयासहरूः
१.४.१ 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, जवाफदेहिता, जनउत्तरदायी, सदाचारयुक्त र आधुनिक प्रविधिमा आधारित विधिको शासन ।

लक्ष्य

समग्र शासन व्यवस्थामाथि नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै विधिको शासन सदृु ढ बनाउने ।

उद्देश्य

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

ख. प्रशासकीय सश
ु ासन
सोच

परिणाममख
ु ी र जनसेवी सार्वजनिक प्रशासन तथा विकास व्यवस्थापन।

लक्ष्य

जवाफदेही, व्यावसायिक र सक्षम सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र विकासलाई
नतिजामख
ु ी बनाउने ।

उद्देश्य
१.

२.
३.

सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचना अनरू
ु प सबल, सक्षम र सदृु ढ बनाई दक्ष, सेवाग्राहीमख
ु ी र व्यावसायिक
बनाउनु ।
सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, सल
ँ ोग्य बनाई विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन।ु
ु भ, गणु स्तरीय र पहुचय
सेवा प्रवाह र शासन प्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्नु ।

ग. भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सोच

सदाचारयुक्त समाज निर्माण ।

लक्ष्य

भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी मर्यादित एवम् स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने ।
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उद्देश्य

भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी सश
ु ासनको अनभु ूति दिलाउनु ।

१.४.२ आ.व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम
पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिको सदृु ढ आधार तयार गर्ने । स्रोतसाधन जनशक्ति
परिचालन र अनगु मनको विशेष व्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधरु ो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित
समयभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने । भ्रष्टाचार हुन नदिन र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई काननू ी कारबाहीको
दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराखिने ।  विकास आयोजनाहरू तोकिएको समय, गणु स्तर र लागतमा सम्पन्न नगर्ने
पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई काननू ी कारबाहीको दायरामा ल्याइने ।

१.४.३ आ.व. २०७७/०७८ नीति तथा कार्यक्रम	
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१.

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सधु ार, शान्ति सवु ्यवस्थाको सदृु ढीकरण र सश
ु ासन प्रवर्द्वन गर्ने । (३६ झ)

२.

सरकारले कुनै पनि तहमा कुनै पनि स्वरूपको भ्रष्टाचार सहने छै न, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको नीति
हो । निगरानी, अनसु न्धान र छानबिन कार्यलाई थप सशक्त बनाई भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको
अनधिकृ त प्रयोग, अपचलन तथा दोहन गर्ने जुनसक
ु ै व्यक्तिलाई काननू ी कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ ।
(२४८)

३.

सश
ु ासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सदाचार प्रणालीको
विकास गरिने छ । "म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु"
भन्ने प्रतिज्ञा सहितको कार्यससं ्कृतिको प्रवर्द्वन गरिनेछ । (२४९)

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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आ. व. २०७६/७७ मा के न्द्रबाट सम्पादन
भएका प्रमुख कार्यहरू
आ.व. २०७६/७७ मा राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सश
ु ासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार विरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि,
आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक लाभको पद धारण गरे का पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण अनगु मन र
संस्थागत क्षमता विकास अन्तर्गत प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण,
सफ्टवेयर निर्माणजस्ता कार्यहरू सम्पादन गरिएका छन् ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा नेपाल सरकारका सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट सम्पादन हुनपु र्ने
कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको सम्बन्धमा के न्द्रको हटलाइन, लिखित वा मौखिक रूपमा प्राप्त उजुरी, पत्रपत्रिकामा
प्रकाशित समाचार, लेख र यस के न्द्रले गरे को निरीक्षण, सरु ाकी तथा विशेष निगरानी मार्फ त् संकलित सूचनाहरूलाई उजुरीको
रूपमा ग्रहण गर्ने गरिएको र उजुरीहरूको प्रारम्भिक छानवीन गरी र आवश्यकतानसु ार विस्तृत अध्ययन समेत गरी उजुरी
व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । साथै सार्वजनिक निकायहरूको सेवा प्रवाह प्रभावकारी गराउन कर्मचारीहरूको समय पालना
र नियमितताको अनगु मन गर्ने, तोकिएको पोशाक लगाए नलगाएको अनगु मन गर्ने, नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अवस्थाको
अनगु मन गर्ने, सेवाग्राही सर्भेक्षण गर्ने, आवश्यकता अनसु ार उजुरी परे का क्षेत्र/निकाय/आयोजनाहरूको अनगु मन गरी सेवा
प्रवाह चुस्त दरुु स्त बनाउन सझु ाव तथा निर्देशन दिने कार्य गर्दै आएको छ ।

२.१ सच
ू ना सक
ं लन, उजुरी तथा निवेदन सम्बन्धी छानवीन र कारबाही
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ र राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ बमोजिम आर्थिक
वर्ष २०७५/७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएका र आ.व. २०७६/७७ मा दर्ता भएका उजुरी निवेदनहरू उपर छानवीन गरी
सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण तथा सतर्क गराइएको, सझु ाव तथा निर्देशन दिइएको, थप छानवीन गरी
कारबाही गर्न अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोगमा पठाइएको तथा हाल सबदु प्रमाण फे ला नपरे को र पछि सबदु प्रमाण
फे ला परे मा कारबाही हुन सक्ने गरी फाइल तामेलीमा राख्ने कार्य गरिएको छ ।
आ.व. २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका मन्त्रालयहरूमा क्रमशः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसखं ्या मन्त्रालय रहेका छन् ।

२.१.१ आ.व. २०७६/७७ सम्मको उजुरी दर्ता र फर्छ्यौट विवरण
के न्द्रले सम्पादन गर्ने कार्यबोझलाई उजुरीका आधारमा विश्ले षण गर्दा के न्द्र स्थापना भएदेखि आ.व. २०७६/७७ को उजुरी
तथा फर्छ्यौट सम्बन्धी विवरण निम्नानसु ार रहेको छ :jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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आ. व.

उजुरी दर्ता सख
ं ्या

उजुरी फर्छ्यौट सख
ं ्या

29

5

2०६०/६१

90

70

2०६१/६२

179

101

2०६२/६३

161

121

2०६३/६४

123

150

2०६४/६५

146

79

2०६५/६६

288

94

2०६६/६७

474

205

2०६७/६८

587

465

२०६८/६९

787

671

2०६९/७०

1159

1218

2०७०/७१

1269

1452

2०७१/७२

९७३

१०९८

2०७2/७3

772

686

2०७३/७४

944

1052

2०७४/७५

725

903

2०७५/७६

1535

१411

2076/77

715

781

जम्मा

10956

10562

2०५९/६०

आ.व. २०५९/०६० देखि २०७६/०७७ सम्मको उजुरी एवं फर्छयौटको विवरणः

10

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

माथि उल्लिखित तालिकालाई हेर्दा के न्द्र स्थापनादेखि आ.व. २०७६/७७ सम्मको अवधिमा के न्द्रमा पर्ने विभिन्न प्रकारका
उजुरी दर्ता के ही वर्ष अपवाद वाहेक हरे क वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । तर आ.व. २०७६/७७ मा के न्द्रमा परे का उजुरी दर्ताको
सखं ्या अघिल्लो आ.व.हरूको तल
ु नामा कोभिड – १९ को कारणबाट नेपाल सरकारबाट वन्दावन्दी घोषणा भई नागरिकलाई
हिडं डुल गर्न रोक लगाउनक
ु ा साथै के न्द्रको कार्य सुचारु हुन नसके को लगायतको अवस्थाले कम भएको देखिन्छ । के न्द्रमा पर्ने
उजुरीको प्रकृ ति फरक-फरक हुने, सम्वन्धित निकायहरूबाट समयमा जवाफ प्राप्त नहुने तथा के न्द्रले सूचना सक
ं लन, अनगु मन
गर्दै अनसु न्धान कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले शतप्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट गर्न सकिने अवस्था रहँदनै । तथापि हालसम्म
जम्मा १०९५६ उजुरी दर्ता भएकोमा १०५६२ (९६.४०%) उजुरीहरू फर्छ्यौट भएको र आ.व. २०७६/७७ मा दर्ता भएका
७१५ वटा र गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएको उजुरी ४६० समेतगरी जम्मा उजुरी ११७५ मध्ये उजुरी व्यवस्थापन समितिको
३४ वटा बैठक (अनसु ूची-४) बसी ७८१ वटा उजुरी फर्छ्यौट भई ६६.४७ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएको छ । उजुरीकाे
विवरणा अनसु ूची-५ मा समावेश गरिएकाे छ ।

२.१.२ आ.व. २०७६/७७ मा दर्ता भएका र गत आ.व. बाट जिम्मेवारी सरेका उजुरी र फर्छ्यौट विवरण
आ.व. २०७५/७६ बाट
आ.व. २०७६/७७ मा जम्मा उजुरी फर्छ्यौट
सि.नं.
जिम्मेवारी सरिआएका उजुरीहरू दर्ता भएका उजुरीहरू
सखं ्या
उजुरी संख्या
१

४६०

७१५

११७५

७८१

फर्छ्यौट गर्न
बाँकी उजुरीहरू
३९४

२.२ के न्द्रबाट कारबाही भएका उजुरीहरूको विवरण
२.२.१ के न्द्रबाट सम्बन्धित निकायमा दिइएका सझ
ु ाव तथा निर्देशनहरूः
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ खण्ड (छ) तथा राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को
नियम ७ को उपनियम ३ अनसु ार प्रदान गरिएका सझु ाव तथा निर्देशनहरू देहाय बमोजिम छन:् jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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विपक्षीको नाम/ठे गाना

मालपोत कार्यालय भरतपरु , चितवनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले
काममा ढिलाससु ्ती गरी सेवाग्राहीलाई दःु ख दिईरहेको आवश्यक
कारबाही गरी पाउँ ।

४

मालपोत कार्यालय,
भरतपरु , चितवन

बेनामी (प्र.म.तथा
म.प.को
कार्यालयबाट प्राप्त)

कै फियत

मिति २०७६/५/१ को निर्णयले हदवन्दी भन्दा बढीको सरकारी जग्गा
नियमानसु ार सरं क्षण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण
मन्त्रालयलाई निर्देशन दिईएको ।
मिति २०७६/५/१ को निर्णयले कि.नं. ९२ र २६९ को सार्वजनिक
जग्गामा कुनै निजी स्वामित्वको भौतिक सरं चना निर्माण भएको भन्ने खलु ्न
आएकोले सो संरचना नियमानसु ार भत्काई वा भत्काउन लगाई सार्वजनिक
जग्गाको संरक्षण गर्नको लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन
दिइएको ।
मिति २०७६/५/५ सत्यसाई के न्द्रबाट उपयोग भएको भवन, जग्गा र हरिहर
नारायण समाजको नामबाट उपयोग भएको भवन र बीचको बाटोको रूपमा
राखिएको जग्गा समेत गठु ी संस्थानले नियन्त्रणमा लिई कम्पाउण्ड पर्खाल
लगाई सरं क्षण हुने व्यवस्था गरी प्रचलित ऐन नियम अनसु ार भाडामा
(व्यक्ति/समहू लाई कौडीको मलू ्यमा उपयोग गर्न नदिई) लगाउन भूमि
व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।
मिति २०७६/९/०१ को निर्णयले "गनु ासो नआउने गरी नियमित सेवा
प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउन" मालपोत कार्यालय, भरतपरु लाई निर्देशन
दिइएको ।

के न्द्रबाट भएको निर्णयको सक्ं षिप्त व्यहोरा

सि.नं.
विषय
विपक्षी
के न्द्रबाट भएको निर्णयको सक्ं षिप्त व्यहोरा
१ दाङ तलु ्सीपरु उपमहानगरपालिका वडा वर्षात भण्डारी र मिति २०७६/११/१२ को निर्णयानसु ार मिति २०७६/१२/०३ मा
नं. १६ स्थित ग्वारखोला पक्की पल
ु को जगतराम चौधरी प्रचलित काननू को अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक जग्गा पूर्णरूपमा
उत्तर दक्षिण फै लिएको सार्वजनिक जग्गा
लगायतका
संरक्षण गर्नु गराउनु हुन दाङका प्रमख
ु जिल्ला अधिकारीलाई
अतिक्रमण भएको बारे ।
व्यक्तिहरू
निर्देशन दिइएको ।

ख) सघं ीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्तर्गत

काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १ नक्साल नारायणचौर स्थित गठु ी
तैनाथी घर जग्गा विना प्रतिस्पर्धा टेन्डरै नगरी काठमाडौंको
साविक राजदरवार वरिपरि रहेको जग्गा श्री सत्यसाई के न्द्र र
नक्साल नारायण गठु ी समेतलाई कौडीको भाउमा भाडामा दिई
अनियमितता गरे भन्ने सम्बन्धमा ।

साविक उढरापरु गा.वि.स.-२ हाल खजुरा गाँउपालिका वडा नं. ६ गिजरा खाडसारी मिल्स
स्थित गिजरा खाडसारी मिल्स प्रा.लि.को जग्गा सम्बन्धमा जग्गा
प्रा.लि.
रोक्का गरी आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० धोवी खोलाको
मन्जु श्रेष्ठ
करिडोरस्थित सार्वजनिक बाटोको सार्वजनिक जग्गा रोक्का गरी
आवश्यक कारबाही गरिदिने वारे ।

उजुरीको सक्ं षिप्त व्यहोरा

३

२

१

क्र.स.ं

क) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत
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के न्द्रबाट भएको निर्णयको सक्ं षिप्त व्यहोरा
आगामी दिनमा कर्मचारी भर्ना/नियुक्ति गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको
सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट गर्नु गराउनु
भनि काठमाण्डौं महानगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको ।
मिति२०७६/११/१२ को निर्णयानसु ार मिति २०७६/१२/०३
मा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा जनसहभागिता र
गणु स्तरको पूर्ण सुनिश्चितता सहित विवादरहित तवरले सञ्चालन
गर्न श्री गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको ।
मिति २०७६/११/१२ को निर्णयले मिति २०७६/१२/०३ गते
सरकारी जग्गा कित्ता नं. ५६२ मा निर्माण भएको अस्थायी संरचना
भत्काई जग्गा संरक्षण गर्न र खलु ्ला स्थानको महत्त्वका सम्बन्धमा
स्थानीय स्तरमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्न टोखा नगरपालिकालाई
निर्देशन दिइएको ।

रूपन्देही जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका स्थानीय पदाधिकारी कि.नं. ५२ को हकमा कित्ताकाट भई कि.नं. 673, 674 कायम
वडा नं. ४ स्थित सार्वजनिक जग्गा बिक्री र भ-ू माफियाहरू भएकोमा नापी कार्यालयको कित्ताकाट अभिलेखमा कि.नं. 673
वितरण गर्न लागेकोले कारबाही गरिपाउँ ।
डिभिजन सडक कार्यालय रूपन्देहीको नाममा र कि.नं. 674 बाँकी
जनिएकाले मालपोत कार्यालय, रूपन्देही, भैरहवालाई कि.नं. 673
को जग्गा डिभिजन सडक कार्यालय रूपन्देही, बटु वलको नाममा र
कि.नं. 674 को जग्गा साबिक अनसु ार पर्ति जनाई सरकारी जग्गा
कायम गरी श्रेस्ता राख्न लगाई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न
मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र मायादेवी गाउँपालिकालाई
निर्देशन दिइएको ।

सि.नं.
विषय
विपक्षी
२ हनमु ानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रममा कार्यक्रम प्रमख
ु
मोटो रकम असल
ु ेर कर्मचारी भर्ना गरे को उदय बहादरु
भन्ने बारे ।
पसखल
३ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. १ को
स्थानीय
आयोजनाहरूमा अनियमितता भएको भन्ने जनप्रतिनिधि र
बारे ।
उपभोक्ता समितिका
पदाधिकारीहरू
४ टोखा नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा रामेश्वर कँु वर र
मिचेर जीम हल बनाएको बारे ।
मक
ु ुन्द कँु वर

मालपोत कार्यालयमा
जग्गाधनी श्रेस्ता किताबमा
लगत खडा नभएको जग्गाको
जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि
जारी गर्ने कर्मचारी उपर
आबश्यक अनसु न्धान
गरी अग्रिम कारवाहि
गर्न अख्तियार दरूु पयोग
अनसु न्धान आयोगमा लेखि
पठाइएको ।

कै फियत
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भूमि व्यवस्था, कृ षि तथा सहकारी मन्त्रालय,
प्रदेश नं. ३ हेटौडा, मकवानपरु अन्तर्गत कृ षि
ज्ञान के न्द्र, ललितपरु ले साना किसान कृ षि
सडक निर्माण तथा मर्मत शीर्षकमा रहेको बजेट
रकम कर्मचारी र उपभोक्ता समितिसँग मिलेर
हिनामिना गरे को भन्ने सम्बन्धमा ।

कृ षि ज्ञान के न्द्र,
ललितपरु

क्र. स.ं
उजुरीको विषय
१
यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपरु मा २
तथा ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनको लाईसेन्स
परीक्षामा आर्थिक चलखेल हुने गरे को ।

विपक्षी
यातायात व्यवस्था
कार्यालय, जनकपरु

के न्द्रको मिति २०७६/०३/१५को निर्णयानसु ार 'राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र बोर्ड
अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रिक्त दरबन्दी शीघ्र पदपूर्ति गरी सेवा नियमित गराउने र चिया
अक्सन सेन्टरको लागि खरिद भएको सम्पूर्ण भौतिक सामग्रीहरू ठूलो रकममा खरीद गरी
बोर्डको झापास्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा प्रायः प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेकोले/राखिएकोले
उक्त सामग्रीहरूको प्रयोग गरि चिया अक्सन सेन्टर सञ्चालन गर्ने भनि छानबिन समितिबाट
पेश भएको राय सझु ावलाई कार्यान्वयन गर्न कृ षि तथा पशपु क्षी
ं विकास मन्त्रालयलाई
निर्देशन दिइएको ।
के न्द्रको मिति २०७७/०३/२९ को निर्णयानसु ार कृ षि ज्ञान के न्द्र, ललितपरु ले साना किसान
कृ षि सडक निर्माण तथा मर्मत शीर्षकमा रहेको बजेट रकम कर्मचारी र उपभोक्ता समितिसंग
मिलेर हिनामिना गरे को भन्ने उजुरी निवेदन उपर कारबाही हुदँ ा भुक्तानी दिने अधिकार प्राप्त
कर्मचारी र चेकजाँच गर्ने पदाधिकारीको लापरवाही/हेल्चेक्राईबाट बढी भुक्तानी हुन गएको
देखिएको हुदँ ा ईन्जिनियर राजेन्द्र गौतमलाई सचेत गराइएको ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय
के न्द्रबाट भएको प्रारम्भिक छानबिन पश्चात् प्राप्त कै फियतहरू उपर आवश्यक कारबाही गर्न र
नियमित रूपमा अनगु मन गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश
नं. २ लाई के न्द्रको मिति २०७६/ १०/२३ को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।

कृ षि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बोर्डका कार्यकारी
चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतम
निर्देशक शेषकान्त गौतमले गैर काननू ी कार्य
लगायत अन्य
गरी भ्रष्ट्राचारजन्य कार्य गरे कोले छानबिन
गरीपाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।

घ) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा अन्तर्गत

2

1

ग)	कृषि विकास तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
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जयपृथ्वी राजमार्गलाई सेती लोकमार्गसम्म
जोड्ने तमैल पक्की पल
ु को निर्माण कार्य
सझं ौता भएको ३ बर्ष वितिसक्दा समेत
निर्माण कार्य ढिलाई भएकोले स्थानीयहरूले
सास्ती भोग्नु परे को ।
काठमाण्डौ उपत्यका लगायत वाहिरका
अन्य यातायात कार्यालयहरूमा गाडीको
ट्रायल परीक्षामा ब्यापक अनियमितता
हुने गरे को, सरोकारवाला व्यक्तिहरूको
मिलेमतोमा ट्रायल परीक्षामा सिसि टिभिमा
रे कर्ड नहुने, रकम दिने सेवाग्राहीलाई
कन्डिसनको गाडि दिने, कर्मचारीहरूले
ट्रायल परीक्षामा सिकाउने भन्ने लगायत ।

क्र. स.ं
उजुरीको विषय
२ यातायात व्यवस्था कार्यालय बटु वलबाट
लिइने लाईसेन्स परीक्षामा कर्मचारी, प्रहरी र
तालिम सेन्टरका कर्मचारीहरू मिलि ट्रायल
पास नगर्नेलाई १५ देखि २० हजार लिई
पास गराउने ।

यातायात व्यवस्था
कार्यालयहरू

चैनपरु ताक्लाकोट
सडक योजना

विपक्षी
यातायात व्यवस्था
कार्यालय, बटु वल

के न्द्रबाट भएको निर्णय
के न्द्रबाट भएको प्रारम्भिक छानबिनबाट प्राप्त तथ्यको आधारमा यातायात ब्यवस्था विभाग र
श्री भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ लाई निम्नानसु ारको सधु ार गर्न के न्द्रको मिति
२०७६/१०/२३ को निर्णयानसु ार सझु ाव दिइएको ।
1. Online Registration विभागबाट खलु ्ने र वन्द हुने हुदँ ा उक्त दर्ता २४ सै घण्टा गर्ने
व्यवस्था मिलाउने ।
2. प्रयोगात्मक र लिखित परीक्षा स्थलमा सिसिटिभिको जडान अनिवार्य गर्ने ।
3. प्रयोगात्मक परीक्षा लिने दिने साधन नेपाल सरकारबाट तोकिएका साधनबाट
लिनेदिने व्यवस्था गर्ने ।
4.	यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई विभागबाट Software सहितको प्रविधि
हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
5.	लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा राष्ट्रिय अनसु न्धान विभागबाट सक्ु ष्म निगरानी
गराउने ।
सडक विभागको प्रतिकृ या तथा के न्द्रबाट स्थलगत खटिई गएको छानबिन समितिले दिएको
प्रतिवेदनको आधारमा पल
ु निर्माण कार्य सन्तोषजनक नदेखिएको, म्याद थपको प्रकृ यामा रहेको
आयोजना कुनै कारण र आधार विना म्याद थप गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा स्पष्ट भई म्याद थप
गर्नुपर्ने कारण र आधार खल
ु ाई पठाउन र प्रतिवेदनमा उल्लेखित अन्य सझु ावहरू कार्यान्वयन
गर्न के न्द्रको मिति २०७६/११/९ को निर्णयानसु ार सडक विभागलाई सझु ाव दिइएको
के न्द्रबाट प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा विभिन्न निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित
कै फियतहरूमा सधु ार ल्याउन मातहत कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता उपर नियमित निगरानी
राख्न र जनविश्वास अभिबृद्धि गर्ने तर्फ सजक रहने व्यवस्था मिलाउन भनि श्री भौतिक पूर्वाधार
विकास मन्त्रालय वागमती प्रदेश, हेटौडालाई के न्द्रको मिति २०७६/९/१३ को निर्णयानसु ार
निर्देशन दिइएको ।
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पूर्वाञ्चल विश्वविद्यायमा पटक पटक फोन गर्दा पनि
फोन रिसिभ हुदँ नै जसले गर्दा के ही कुराहरू बझु ्न
सकिएन ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले आफ्नो पद
जोगाउन विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई झण्डै १२००
रोपनी जग्गा बाँडिएको भन्ने व्यहोराको उजुरी ।
त्रिभवु न
विश्वविद्यालय

पूर्वाञ्चल
विश्वविद्यालय

विपक्षी
यातायात व्यवस्था
विभाग

ङ) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा अन्तर्गत

क्र. स.ं
उजुरीको विषय
५ ड्राइभिङ लाईसेन्सको नाममा यातायात
व्यवस्था विभागले सर्वसाधारणलाई
चरम यातना दिइरहेको, हजारौं लाइसेन्स
वितरण गर्ने कर्मचारी एकजना मात्र रहेको,
म्यासेजमा लाइसेन्स प्रिन्ट भयो भन्ने आउने
तर ५ घण्टा लाइनमा वस्दा लाइसेन्स कहिले
बन्ने भन्ने विषयमा कर्मचारीलाई थाहै नहुने
देखिएकोले दिनहुँ हजारौं नागरिकले दःु ख
पाएको ।

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन हुदँ ा त्रिभवु न विश्विवद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट
प्राप्त विवरण बमोजिम त्रिविले आफ्नो स्वामित्वको कतिपय जग्गा/जमिन कुन
निर्णयको आधारमा अन्यले भोगचलन गरिरहेका छन् ? भन्ने जानकारी राख्न सके को
नदेखिएको । कतिपय सम्झौताको अवधि समाप्त हुदँ ा समेत आफ्नो मातहतमा ल्याई
भोगचलन गर्न सके को नदेखिएकोले त्रिविलाई आफ्नो स्वामित्वको जग्गा/जमिनको
स्पष्ट अभिलेख राखि विश्वविद्यालयको जग्गामा भएका अतिक्रमणलाई हटाउन यथाशिघ्र
पहल गर्नका लागि भ्रष्टाचार ऐन, २०५९ को दफा ३८ तथा राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य
सञ्चालन) नियमावली, २०६५को नियम ७(३) बमोजिम के न्द्रको मिति २०७६/०६/०७
को निर्णयानसु ार सझु ाव दिइएको ।

उजुरीमा उल्लेखित गनु ासो नआउने गरी व्यवस्थापन गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई
के न्द्रको मिति २०७६/५/२० को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय
के न्द्रबाट प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा राज्यबाट प्रदान हुने सेवा सुविधा लिनका लागि
शलु ्क/कर बझु ाएपनि समयमै खोजेको सेवा सुविधा उपलब्ध नहुनक
ु ो परिणामले जनमानसमा
वितृष्णा पैदा भएको देखिएकोले यथासमयमा सेवाग्राहीलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवाप्रति
विश्वस्त गराउने/वनाउने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को
दफा ३८ (छ) तथा राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५को नियम ७
(३) बमोजिम यातायात व्यवस्था विभागलाई के न्द्रको मिति २०७६/९/१२ को निर्णयानसु ार
निर्देशन दिइएको ।
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जनता मावि वरमपरु ीका विद्यालय व्यवस्थापन
समितिका अध्यक्ष शसीकपरु महतोले नियम विपरीत
परिचर पदमा लक्ष्मी महतोलाई स्थाई गरे को ।

स्याङजा जिल्ला, कालीगणडकी गाउँपालिका स्थित
सरस्वती मा.वि.को भवन निर्माण तथा अन्य विभिन्न
शीर्षकमा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन
समितिका अध्यक्षको सल
ं ग्नतामा आर्थिक
अनियमितता भएको सम्बन्धमा ।

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन हुदँ ा शितलादेवी अग्रेजी
ं मा.वि., धनकुटाले छात्रवृत्ती
कोटामा छनौट भई आवासीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा शिक्षा विभागसँग
गरे को सम्झौता विपरीत कार्य गरे को पाइएको हुदँ ा शितलादेवी अग्रेजी
ं मा.वि., धनकुटालाई
नियमानसु ार कारबाही गर्न शिक्षा विभागलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा
३८(छ) तथा राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५को नियम ७(३)
बमोजिम के न्द्रको मिति २०७६/०८/०५ को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित छानबिन टोलिबाट पेश भएको छानबिन
प्रतिवेदनका सम्बन्धमा के न्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिबाट मिति २०७६/०८/०९ मा
भएको निर्णयानसु ार प्रतिवेदनमा उल्लेखित सझु ावहरू कार्यान्वयन गर्न छानबिन प्रतिवेदनको
छाँयाप्रति सहित निर्देशन दिईएको ।
श्री सरस्वती उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा विद्यालयबाट आम्दानी र खर्चको वार्षिक विवरण
माविको प्रअ र सहितको कार्य प्रगति समीक्षा, लेखा परीक्षण र सामाजिक लेखा परीक्षण समेत वार्षिक
विव्यसका अध्यक्ष एवं नियमित रूपमा गर्न, वित्तीय विवरणहरू तयार गर्ने, वित्तीय अनश
ु ासन पालना गर्ने र
भौतिक निर्माण कार्यहरू समयमा सम्पन्न गर्न/गराउनु हुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को
दफा ३८(छ) तथा रासके (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५को नियम ७(३) बमोजिम
के न्द्रको मिति २०७६/०८/१३ को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।
श्री जनता मावि उक्त उजुरीको सम्बन्धमा के न्द्रले छानबिन गर्दा परिचर नियुक्तिमा विधि र काननू सम्मत
वरमपरु ीका
नदेखिएकोले के न्द्रको मिति २०७६/०८/१३ को निर्णयानसु ार काननू बमोजिम प्रकृ या
विद्यालय
पु¥याई कार्य गर्नु/गराउनु हुन भनी रा.स.के . (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम
व्यवस्थापन
७ (३) बमोजिम निर्देशन दिइएको ।
समितीका अध्यक्ष
शसीकपरु महतो

बुढानिलकण्ठ स्कू लले विपन्न समदु ायका जेहन्दा
े र
धनकुटा
बालबालिकाहरूका लागि दिइने छात्रवृत्ति नि:शलु ्क पाख्रिबास स्थित
रूपमा उपलब्ध गराई अध्ययन गर्ने मौका दिदं ै श्री शितलादेवी
आएकोमा उक्त उपलब्ध छात्रवृत्ती कार्यक्रम अन्तर्गत बोर्डिङ्ग स्कू ल
धनकुटा पाख्रिबास स्थित शितलादेवी बोर्डिङ्ग
स्कू लमा अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीहरूलाई
विभेदपूर्ण व्यवहार गरे काले गम्भीर रूपमा छानबिन
गरिपाउँ ।
पाटन क्याम्पसमा भइरहेका आर्थिक
श्री पाटन क्याम्पस
अनियमितताहरूको छानबिन गरीपाउँ ।
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7 नेपाल ससं ्कृ त विश्वविद्यालयबाट मिति ०७४/५/१९
गते बसेको विश्वविद्यालय सभामा गठित समिति तथा
उप समितिले तयार गरे को नियम संशोधन प्रस्ताव नै
नलगी सभा पश्चात माननिय शिक्षामन्त्री गोपालमान
श्रेष्ठको कार्यकक्षमा वर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. कुल
प्र. कोइरालाले सभाको माइन्युट तयार गर्ने क्रममा
आफ्ना आसेपासेलाई राखेर सभाले गरे को मार्गदर्शन
विपरीत आफ्नो अनक
ु ु ल माइन्युटमा थपघट तथा
के रमेट गरी नियम पारित गरे को लगायतको उजुरी ।
8 प.नि.का., बल्खुमा सर्टिफिके ट निकाल्न २८ दिन
लाग्छ भन्यो । त्यतिकै मा बाहिर एउटाले एक जनाको
१५०० दिनसु ् म एक हप्तामा निकालिदिन्छु भित्र मेरो
चिनेको भाइ छ भन्यो यसरी ठाडै घसु माग्छन् ।
9 दाङ्ग जिल्ला, तलु ्सीपरु उमनपा अन्तर्गत वडा नं. १२
स्थित पशपु ति मावि विव्यसका अध्यक्ष शम्भु रे ग्मीको
कार्यकालको आर्थिक हिसाव पारदर्शी नभएको
सम्बन्धमा बझु ्न खोज्दा सूचनाको हकबाट बञ्चित
गरिएको र प्रअ रुद्र ब डाँगी लगायतको मिलेमतोमा
आर्थिक अनियमितता गरे को हुदँ ा कारबाही गरी पाउँ
भन्ने सम्बन्धमा ।
१० दुर्गाथली गाविस-३ स्थायी ठे गाना भई श्री नमादेव
नि.मा.वि.मा कार्यरत प्र.अ. प्रयागराज धामीले सरकारी
पदमा बसी अख्तियार दरू
ु पयोग गरी अकुत सम्पत्ति
आर्जन गरे कोले कारबाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको
उजुरी प्र.म. तथा म.प.को कार्यालयबाट के न्द्रमा प्राप्त ।

18
श्री नमादेव
निमाविमा कार्यरत
प्र.अ. प्रयागराज
धामी

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा निज प्रयागराज धामीले पदीय आचरण पालना
गरे को नदेखिएकोले निजलाई शिक्षा ऐन/नियमावलीमा व्यवस्था गरिए बमोजिम काननू ी
कारबाही गरी सो को जानकारी के न्द्रमा पठाउनु भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा
३८ (छ) तथा रा.स.के . (कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५को नियम ७ (३) बमोजिम
मिति २०७६/०९/०७ को निणयानसु ार निर्देशन दिइएको ।

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा कस्तो प्रकृ तिको प्रमाणपत्र बनाउन कति दिन लाग्ने
हो ? सो सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी त्यसलाई सार्वजनिक गरी सेवा प्रवाहमा चुस्त र
दरुु स्त बनाई काम गर्नु/गराउनु हुन भनी के न्द्रको मिति २०७६/०९/०१ को निर्णयानसु ार
रासके (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५को नियम ७ (३) बमोजिम निर्देशन दिइएको ।
श्री पशपु ति मावि उल्लेखित उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्दा सामदु ायिक विद्यालयको नाममा रहेको
वि.व्य.स.का जग्गामा विना कुनै सम्झौता वडा कार्यालय तथा मेट्रो कलेज सञ्चालन गर्न भनि दिनल
ु े
अध्यक्ष शम्भु रे ग्मी, प्रचलित काननू को रीत नप¥ु याईएको अवस्था देखिएको हुदँ ा जग्गा लिनेदिने कार्य गर्दा शर्त
प्र.अ. रुद्र ब. डाँगी सहितको प्रचलित नियम/काननू बमोजिम गर्नु/गराउनु हुन भनी रा.स.के . (कार्य सञ्चालन
समेत
नियमावली, २०६५को नियम ७ (३) बमोजिम के न्द्रको मिति २०७६/०९/०४ को
निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।

त्रिभवु न
विश्वविद्यालय

श्री नेपाल ससं ्कृ त उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा मिति २०७६/०४/१४ मा तहाँ प्रेषित प्रा. प्रेमकुमार
विश्वविद्यालय, आचार्यले दिनभु एको प्रतिवेदनमा औलं ्याइएका सझु ावहरू कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हुन भनी
दाङ्ग
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (६) र रासके (कार्य सञ्चालन) नियमावली,
२०६५को नियम ७ (३) बमोजिम के न्द्रको मिति २०७६/०८/१३ को निर्णयानसु ार निर्देशन
दिइएको ।
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त्रिभवु न विश्वविद्यालय भौतिक शास्त्र तर्फ को
स्नातकोत्तर तह, प्रथम सेमेष्टर, क्वान्टम मेकानिक्स
[Quantum Mechanics I (Phy.५०३)] विषयको
महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचल परीक्षा के न्द्रमा मिति
२०७५/०९/२९ गते १२:०० बजे सञ्चालिन परीक्षामा
वितरण गरिसके को प्रश्नहरू पाठ्यक्रम भन्दा बाहिरबाट
आएकोले परीक्षामा सामेल हुन गएका विद्यार्थीहरूले
होहल्ला गरिसके पछी सो परीक्षाको प्रश्नपत्र फिर्ता लिई
सोही प्रश्नपत्र पनु : साढे एक घण्टा पश्चात वितरण गरी
प्रश्नपत्रको गोपनियता भङ्ग गरे को, परीक्षाको परिणाम
फे रबदल हुन पगु ेको तथा प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न
व्यक्ति नै विषय स्थायी समितिमा भएकोले आफ्नो
गल्ती ढाकछोप गर्न गलत प्रतिवेदन बझु ाएको भन्ने
लगायतको उजुरी ।

सनु सरी जिल्ला, दहु वी न.पा. स्थित सरस्वती मा.वि.
का नि.प्र.अ. नगेन्द्र लाल देवले आफूलाई प्र.अ. भनी
ढाँटेको र विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता समेत
गरे कोले कारबाही गरी पाउँ ।

उक्त उजुरीमा उल्लेख गरिएका विषयमा विश्वविद्यालयबाट वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम
कार्य सञ्चालन गर्न के न्द्रको मिति २०७६/०९/१४ को उजुरी व्यवस्थापन समितिको
निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।
उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा विशेष प्रयोजन वा विशेष अवस्थामा को.ले.नि.का.
बाट पूर्व स्वीकृ ती लिएर रुम्जाटार बचत तथा ऋण सहकारी ससं ्थामा खाता खोलिएको
बाहेक जिम्मेवार पदाधिकारीबाट उक्त कार्य गरे को भए यथाशिघ्र नियमानसु ार खाता खोली
सञ्चालन गर्नु/गराउनु हुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८ तथा रासके (कार्य
सञ्चालन) नियमावली, २०६५को नियम ७(३) बमोजिम के न्द्रको मिति २०७६/०९/२९
को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।
श्री सरस्वती उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा निज नगेन्द्र लाल देवले दैनिक काम कारबाहीमा
माविका नि.प्र.अ. निप्रअ रहेको अवस्थामा प्रअ को हैसियतमा दस्तखत गरे को देखिन आएकोले अब
नगेन्द्र लाल देव उपरान्त नि.प्र.अ. कै हैसियतमा विद्यालयको कामकाज गर्नु/गराउनु हुन भनि रासके (कार्य
सञ्चालन) नियमावली, २०६५को नियम ७ (३) बमोजिम के न्द्रको मिति २०७६/१०/२ को
निर्यायानसु ार निर्देशन दिइएको ।
त्रिभवु न
उक्त उजुरी/निवेदनहरूका सम्बन्धमा छानबिन हुदँ ा त्रिभवु न विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष
विश्वविद्यालय प्रा.डा. सधु ा त्रिपाठीले डा. सिताराम व्याहुत सहितको प्रतिवेदन र विषय समितिको
प्रतिवेदन एकै साथ राखी अध्ययन गरी मिति २०७६/०२/१२ मा निर्देशन दिई सोही बमोजिम
कार्यान्वयनमा गइसके को अवस्थामा पनु : सोही विषयमा अघिल्लो निर्देशन फिर्ता लिने गरी
भएको मिति २०७६/०५/०३ गतेको पत्राचार उचित मान्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले
अब उपरान्त कुनै पनि विषयमा निर्णय/निर्देशन प्रदान गर्दा गहन अध्ययन, विश्ले शण गरी
प्रमाण काननू का आधारमा पछिसम्म फरक नपर्ने गरी गर्नु/गराउनु भनि राष्ट्रिय सतर्क ता
के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५को नियम ७ (३) बमोजिम के न्द्रको मिति
२०७६/१०/०९ को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।

त्रिविविले लामो समयसम्म परिक्षाफल प्रकाशित
त्रिभवु न
नगरे कोले हजारौं विद्यार्थीहरूलाई पिडीत तलु ्याउँदै विश्वविद्यालय
आइरहेको ।
ओखलढुङ्गा जिल्ला, सिद्धिचरण नगरपालिका, वडा श्री रुम्जाटार
नं. ४, रुम्जाटार स्थित श्री रुम्जाटार मा.वि.का प्र.अ. माविका प्र.अ.
गोकर्ण बानिया र ले.पा. कुन्दन गरुु ङ्गको मिलेमतोमा गोकर्ण बानिया र
विद्यालयको रकम अनियमितता गरे को सम्बन्धमा । ले.पा. कुन्दन गरुु ङ्ग
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उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन हुदँ ा निज क्याम्पस प्रमख
ु ले त्रिविको नियम विपरीत खरिद
तथा अनियमितता गरे को तथा त्रिविको स्वीकृ ती बेगर शिक्षक करारमा नियुक्ति गरे को
देखिएको हुदँ ा उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई काननू बमोजिम कारबाही गरी सोको
जानकारी दिन के न्द्रको मिति २०७६/१०/२५ को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।
उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन हुदँ ा त्रिवि ऐन, २०४९ को दफा ३३क मा "यस ऐनमा
अन्यत्र जुनसक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार
पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृ ती लिनपु र्नेछ" भन्ने
व्यवस्थाको विपरीत त्रि.वि.वि. कार्यकारी परिषदबाट श्रेणीविहीन पदमा स्थायी पदपूर्ती गर्ने
गरी गरिएको निर्णय काननू सम्मत देखिन नआएकोले कार्यालय सहयोगी/पाले स्वीपर
एवं सवारी चालक लगायतका श्रेणीविहीन पदहरूको स्थायी पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु हुन
रा.स.के . (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५को नियम ७ (३) बमोजिम के न्द्रको मिति
२०७६/११/१२ को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।
स्कू लको सार्वजनिक जग्गाको पर्खाल अनाधिकृ त श्री मदन स्मारक उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा के न्द्रको मिति
निर्माण भइरहेकोमा निर्माण कार्य रोक्का गरीपाउँ ।
उ.मा.वि. ललितपरु २०७६/११/२७ को निर्णयानसु ार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३
मा स्थानीय तहको सम्पत्तिको सरं क्षण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएको र सोही ऐनको दफा
९७ मा "गाउँपालिका तथा नगरपालि का क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षण" सम्बन्धी व्यवस्था
भएकोले सोही ऐन बमोजिम उक्त विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु/गराउनु
हुन रा.स.के . (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५को नियम ७ (३) बमोजिम निर्देशन
दिइएको ।
का.म.न.पा. वडा नं. २८ बागबजार स्थित राष्ट्रिय श्री शहिद शक्र
उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन हुदँ ा विद्यालयको भवन बनाउन बजेट समेत छुट्टिइ
ु
प्रतिष्ठानको महत्त्व बोके को सरकारी विद्यालय शहीद मा.वि. बागबजार सके को अवस्थामा आयोजना रद्द गर्नु उपयुक्त नभइ यथाशिघ्र भवन निर्माण कार्यलाई
शक्र
कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन भनि रा.स.के . (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५को नियम
ु मा.वि.मा आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक भ्रष्टाचार
गरी अकूत सम्पत्ति कमाउनक
ा
साथै
राष्ट्रिय
सम्पत्तिको
७(३) बमोजिम के न्द्रको मिति २०७६/११/२७ को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।
ु
हिनामिना गरे को हुदँ ा प्र.अ. मञ्जु तल
ु ाधर र स.प्र.अ.
रोशन शाहको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गरी
पाउँ ।

सानोठिमी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमख
ु रामचन्द्र श्री सानोठिमी
घिमिरे ले के ही सहयोगीहरूसँग मिलि क्याम्पसमा
क्याम्पस,
आर्थिक तथा शैक्षिक हिनामिना गरे कोले अनसु न्धान सानोठिमी, भक्तपरु
गरी आवश्यक कारबाही गरी पाउँ ।
त्रि.वि.वि.का उपकुलपति प्रा.डा. तिर्थ खनिया,
त्रिभवु न
शिक्षाध्यक्ष सधु ा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार हिल्ली उप्रेतीले विश्वविद्यालय
नेपाल सरकारको नीति निर्देशन विपरीत कार्य गरे को
हुदँ ा कारबाही गरीपाउँ ।

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

त्रिविले मानविकी सक
त्रिभवु न
ं ाय तर्फ को एम.ए. प्रथम
वर्षको ०७६ जेठ महिनामा लिएको राजनीतिशास्त्र विश्वविद्यालय
विषयको नतिजा हालसम्म प्रकाशन नगरे को र त्रिभवु न
विश्वविद्यालयको नियम भित्र परीक्षा लिइ सके को तीन
महिना भित्र नतिजा प्रकाशन गरि सक्नु पर्ने व्यवस्था
भएको हुदँ ा दोषी उपर कारबाही गरि पाउँ ।
सर्लाही जिल्ला, मलंगवा न.पा. वडा नं. ५ भाडसरमा श्री कृ ष्ण मा.वि.
रहेको रामगल
ु ाम ज.मा.वि.का प्र.अ. विन्देश्वर यादवले का प्र.अ. बलराम
विगत ५ वर्षदेखि तत्कालीन जिशिका सर्लाहीबाट
कार्की
विद्यालयका लागि प्राप्त रकममा शीर्षक अनसु ार खर्च
नगरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तीका आधारमा झठु ो विल
बनाई दरू
ु पयोग गरे को सम्बन्धमा ।

2

क्र.स.
१

विपक्षी
रे डियो नेपाल
सिहं दरवार ।
नेपाल टेलिकम
शाखा कार्यालय
छाउनी ।

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय छाउनीमा टेलिफोन विग्रिएर
मर्मतका लागि सम्पर्क गर्दा प्राविधिक तथा कार्यालय प्रमख
ु ले
समेत वास्ता नगरे को हुदँ ा सेवाग्राहीलाई समस्या परे कोले दोषी
उपर कारबाही गरी पाउँ

निर्देशन/सझ
ु ाव
के न्द्रको मिति २०७६/४/१४ को निर्णयले सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा
लगाउँदा प्रचलित नियम/काननू बमोजिम गर्न निर्देशन दिई तामेलीमा
राखिएको ।
के न्द्रको मिति २०७७/३/२२ को निर्णयानसु ार समयमा टेलिफोन मर्मत
गर्न/गराउन श्री नेपाल टेलिकम, के न्द्रीय कार्यालयलाई निर्देशन दिई लगत
कट्टा गरिएको ।

उक्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन हुदँ ा अब उप्रान्त परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने समय सीमा
सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको नियममा नै उल्लेख गर्ने तथा सोको व्यवस्था नियममा
नहुदँ ासम्म शैक्षिक कार्यतालिका अन्तर्गत परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने समय अवधि
समेत उल्लेख गरी कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनका लागि राष्ट्रिय
सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५को नियम ७ (३) बमोजिम के न्द्रको
मिति २०७६/१२/०९ को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।
उल्लेखित उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन हुदँ ा यथाशीघ्र लेखा परीक्षण गराई विद्यालयको
सम्पूर्ण आयव्यय स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा राख्न लगाउन तथा अनियमितता भएको फे ला
परे मा कारबाही समेत गर्नुहुन रा.स.के . (कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५को नियम
७(३) बमोजिम के न्द्रको मिति २०७७/०३/१४ को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।

उजुरीको विवरण
रे डियो नेपालका नायव कार्यकारी निर्देशक अशोक वास्कोटाले
काननू विपरीत कार्य गरे को भन्ने सम्बन्धमा ।

च) सञ्चार तथा सच
ू ना प्रविधि मन्त्रालय वा अन्तर्गत

२०

१९
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क्र.स.ं
उजुरीको विवरण
१. पत्र पत्रिकामा एकलौटी विज्ञापन दिएर
कमिशन लिने गरे को ।

विपक्षी
उर्मिला श्रेष्ठ समेत
महाप्रवन्धक,
साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरे शन लिमिटेड

ज) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत

मिति २०७६/०६/२९ को निर्णयानसु ार उक्त काममा खटिई गएका
कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउन र अब उप्रान्त यस्ता कार्यहरू गराउँदा प्रचलित
नियम/काननू अनसु ार गर्न गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन
दिइएको ।
मिति २०७६/०९/०१ को निर्णयानसु ार माथिल्लो अरुण र माथिल्लो मोदी
आयोजनाहरूलाई अब उप्रान्त यस्ता कार्यहरू गराउँदा प्रचलित नियम/काननू
अनसु ार गर्न गराउन निर्देशन दिइएको ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय
मिति २०७६/०८/१३ को निर्णयानसु ार अब आइन्दा उपभोक्ता समिति मार्फ त
काम गराउँदा प्रचलित नियम/काननू अनसु ार गर्न गराउन जिल्ला समन्वय
समिति, डोल्पालाई निर्देशन दिइएको ।
मिति २०७६/०८/१६ को निर्णयानसु ार उक्त काममा खटिई गएका
कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउन र अब उप्रान्त यस्ता कार्यहरू गराउँदा प्रचलित
नियम/काननू अनसु ार गर्न गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय
के न्द्रको मिति २०७६/५/३१ को निर्णयानसु ार मधेशवादी नामक पत्रिकालाई मात्र
विज्ञापन दिन नहुने समानपु ातिक रूपमा पत्रिकाहरूमा विज्ञापन दिने व्यवस्था हुन
भनी निर्देशन दिइएको ।

क्र.स.ं
उजुरीको विवरण
विपक्षी
१. जि.वि.स., डोल्पाबाट उपभोक्ता समिति अध्यक्ष ओठे
उपभोक्ता समिति
सार्कीले कुलो निर्माणका लागि रकम लिइ काम नगरी अध्यक्ष ओ
 ठे सार्की ।
अनियमितता गरे को भन्ने ।
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरण, संखवु ासभा बितरण के न्द्रका
नेपाल विद्युत
कर्मचारीले घरमा मिटर जडान गर्दा अनियमित तरिकाले प्राधिकरण, सख
ं वु ासभा
नगद लिने गरे को भन्ने ।
बितरण के न्द्रका
कर्मचारी ।
३ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खरिपाटी तालिम के न्द्र,
नेपाल विद्युत
भक्तपुरले निजी कलेज र प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई प्राधिकरण, खरिपाटी
भवन, कोठा भाडामा लगाउँ दा अनियमितता गरे को तालिम के न्द्र,भक्तपरु ।
भन्ने ।
४. माथिल्लो अरुण, माथिल्लो मोदी र दट्ठधकोशी
माथिल्लो अरुण,
आयोजनाहरूमा सामान खरिद, कर्मचारी भर्ना लगायतका
माथिल्लो मोदी
कार्यमा अनियमितता गरे को भन्ने ।
र दधु कोशी
आयोजनाहरू ।

छ) उर्जा, जलस्रोत तथा सिच
ं ाइ मन्त्रालय वा अन्तर्गत
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६. दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्क
तु ो कृ त्रिम अभाव
सृजना गर्दै मलू ्य वृद्धि गरी व्यवसायीहरूले
व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा उद्योग
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको
सम्झौता विपरीत मलू ्य वृद्धि गरिरहेको भन्ने
बारे ।

५. नीति नियमावलीलाई लत्याउँदै तोकिएको
सिमा भन्दा बढीको मलू ्यका सामान, बस्तु
सिधा खरिद गरे को ।

४. मेडेपा कार्यक्रम सञ्चालनमा भएको
अनियमितताको छानबिन गर्ने सम्बन्धमा ।

क्र.स.ं
उजुरीको विवरण
२. वार्षिक १ (एक) करोड मलू ्य बराबरको
बियरिंग खपत हुदँ ा पनि कहिल्यै टेण्डर
ननिकाली आर्थिक अनियमितता गरी
सेटिङ्ग मार्फ त खरिद गरे को भन्ने
सम्बन्धमा ।
३. नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरे को भन्ने
सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्च

मिति २०७६/१०/०६ को निर्णयानसु ार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको
व्यवस्था बमोजिम खरिद योजना, लागत अनमु ान तयार गर्ने र उल्लेखित ऐन
नियमानसु ारको खरिद प्रकृ या अपनाइ हाल देखिएको प्रकृ यामा सधु ार र परिमार्जन
गर्न निर्देशन दिइएको ।
मिति २०७७/०३/०३ को निर्णयानसु ार तत्काल बजार अनगु मन गरी मलू ्य नियन्त्रण
गर्ने व्यवस्था गर्न भनी वाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई लेखि
पठाइएको ।

१. स्वीकृ त दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना नगर्ने र गर्नुपर्ने भएमा संगठन
सर्भेक्षण गरी दरबन्दी स्वीकृ त गराई गर्ने,
२. स्थायी पदको शरुु स्के ल भन्दा बढि हुने गरी करारका कर्मचारीलाई तलब
स्के ल दिने व्यवस्था तत्काल बन्द गरी शरुु स्के ल बराबर मात्र दिने व्यवस्था
गर्न मिति २०७६/०९/२० को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।
मिति २०७६/०७/०३ को निर्णयानसु ार ससं ्था छनौट गर्दा प्रचलित काननू बमोजिम
आवश्यक योग्यताका कागजातहरू संलग्न गराई कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन
दिइएको ।

प्रेम शक
ं र सिंह
महाप्रवन्धक,
हैटौंडा सिमेन्ट उद्योग
लिमिटेड
माधव काफ्ले समेत
प्रमख
ु ,
जिल्ला घरे लु तथा साना उद्योग
कार्यालय, सिन्धुली
प्रेमशक
ं र सिंह
महाप्रवन्धक,
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड

के न्द्रबाट भएको निर्णय
उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेशिनरी लगायत अन्य सामानको खरिद योजना, लागत
अनमु ान तयार गरी गत विगत वर्षको खर्च समेतलाई ध्यान दिई सार्वजनिक खरिद
ऐन विपरीत नहुने गरी खरिद गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन मिति २०७६/०९/२०
को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।

विपक्षी
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग
लिमिटेड
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१.

क्र.स.ं

ञ)

२.

१.

क्र.स.ं

विपक्षी

उजुरीको विवरण
मानसिक अस्पताल, ललितपरु मा
खानेपानीको पर्याप्त व्यवस्था
नभएको, ड्यूटीमा बस्ने गार्डहरूले
लापरवाही गरे को भन्ने समेत ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय
मिति २०७६/०४/१२ को निर्णयानसु ार गनु ासो नआउने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न
मानसिक अस्पताल, ललितपरु लाई निर्देशन दिइएको ।

मानसिक अस्पताल ललितपरु का
कार्यालय प्रमख
ु समेत

यस के न्द्रको मिति २०७६/०६/०२ को निर्णयानसु ार गौतमबुद्ध
विमानस्थल विस्तार गर्दा मआ
ु ब्जा पाउने व्यक्तिहरूलाई मआ
ु ब्जा दिइ
शिघ्र टुङ्ग्याउनु हुन भनी मिति २०७६/०६/०५ को पत्र मार्फ त निर्देशन
दिइएको ।
के न्द्रको मिति २०७६/०६/१० को निर्णयानसु ार निगममा कार्यरत
कर्मचारीलाई समय पालना र नियमिततामा सचेत गराउनु हुन भनी मिति
२०७६/०६/२७ को पत्र मार्फ त निर्देशन दिइएको ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय

विपक्षी

स्वास्थ्य तथा जनसख
ं ्या मन्त्रालय वा अन्तर्गत

गौतमबुद्ध विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले टेकराज पोखरे ल प्रमख
ु ,
अधिग्रहण गरे को परु ानो जग्गाको हालसम्म मआ
ु ब्जा नपाएको । गौतमबुद्ध विमानस्थल
नागरिक उड्ड्यन
कार्यालय
कार्यालय नआएको समयमा पनि विद्युतीय हाजिर तथा हाजिरी
नरे श यादव लेखा
पसु ्तिकामा समेत हाजिर गरे को ।
अधिकृ त,
नेपाल वायुसेवा निगम

उजुरीको विवरण

झ) ससं ्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय वा अन्तर्गत

क्र.स.ं
उजुरीको विवरण
विपक्षी
के न्द्रबाट भएको निर्णय
७. कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा अनावश्यक माया नगरकोटी काफ्ले र दिपक काफ्ले मिति २०७७/०३/०२ को निर्णयानसु ार छानबिन तथा कारबाहीको लागि बाणिज्य,
डर, त्रास र झठु ो हल्ला फै लाएर मास्क, संचालक,
आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा लेखि पठाइएको ।
स्यानिटाइजर अत्यावश्यक औषधि तथा मेरोगोल्ड फर्मा
औषधिजन्य सामानको व्यापक कृ त्रिम
अभाव सृजना गरी खल
ु ेआम कालोबजारी
गर्नुका साथै बजार मलू ्य भन्दा अत्यधिक
बढी लिइ बिक्री वितरण गरे को सम्बन्धमा ।
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२.

४.

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी
ज्येष्ठतामा पछाडि रहे पनि रकमको
तथा जनकपरु अञ्चल आयुर्वेद
लेनदेन गरी नियम काननू मिचेर
औषधालयका आयुर्वेद चिकित्सक
समायोजन गरे को ।
(आठौं) सीमा झा
आ.व. २०७४/०७५ र
आ.व. २०७५/०७६ मा बिना
विज्ञापन, बिना प्रतिस्पर्धा
आफूखसु ी ढङ्गले आ-आफ्ना
नातेदारहरूलाई विभिन्न पदमा
कर्मचारीहरू नियुक्त गरे को भन्ने
समेत ।
कोशी अस्पतालका मे.स.ु डा. रोशन
पोख्रेल र ना.स.ु नवराज लईु टें ल

राष्ट्रिय क्षयरोग के न्द्र, ठिमी

आ.व. ०७१/७२ मा करिब डेढ
करोडको औषधि, के मिकल
ल्याबका सामानहरू मिलेमतोमा
बिना टेण्डर पटक पटक बजार
भाउ भन्दा बढीमा खरिद गरे को,
अनावश्यक रूपमा कर्मचारीहरू
करारमा नियुक्त गरे को भन्ने समेत ।

३.

विपक्षी

उजुरीको विवरण

क्र.स.ं

मिति २०७६/०७/०३ को निर्णयानसु ार देहायका सझु ावहरू कार्यान्वयन गर्न कोशी
अस्पताललाई लेखी पठाइएको१. काननू को दृष्टिमा सबै नेपाली नागरिक समान भएकोले प्रारम्भिक तहका
पदहरूमा नियुक्तिका निश्चित आधारहरू तय गरी यथाशक्य गनु ासो वा विवाद
नआउने ढङ्गले नियुक्त गर्ने ।
२. सहायक तथा अधिकृ त स्तरका रिक्त पदहरूमा अस्पतालको नियमावली
अनसु ार पदपूर्ति समिति मार्फ त पदपूर्ति गर्ने । सम्भव भएसम्म त्यस्ता पदहरू
करारबाट पूर्ति नगर्ने । नियमावलीमा तोकिएको अवस्थामा त्यस्ता पदहरू
करारबाट पूर्ति गर्नुपर्दा समान प्रतिस्पर्धा तथा योग्यता प्रणालीको मान्यता
अनरू
ु प निश्चित मापदण्ड वा कार्यविधि बनाई विवादरहित ढङ्गले गर्ने ।
३. अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीहरू अस्पतालमा बसी कार्यरत रहे नरहेको
नियमित निगरानी र अनगु मन गरी समय पालना गर्ने गराउने ।
४. अस्पताल प्रशासनले अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको अनिवार्य
रूपमा विद्युतीय हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५. स्वीकृ त दरवन्दी बमोजिमका कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएमा
कार्यबोझ हेरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गरी दरवन्दी बढाउने ।

मिति २०७६/०६/१० को निर्णयानसु ार सो सम्बन्धमा गनु ासो नआउने गरी व्यवस्था
मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय
मिति २०७६/०५/३१ को निर्णयानसु ार राष्ट्रिय क्षयरोग के न्द्रलाई देहायको निर्देशन
दिइएको१. औषधि तथा अन्य सामग्री खरिद कार्य वार्षिक कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने
अख्तियारी प्राप्त हुनासाथ वार्षिक खरिद योजना तथा बहुवर्षीय खरिद
गरुु योजना तयार गरी कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
२. के न्द्रको विभिन्न गतिविधिमा विभिन्न उजुरी हुने अवस्था सिर्जना नहुने गरी
समयमै ऐन नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम काम कारबाही गर्ने र सबै
कर्मचारीहरूलाई पदीय कार्यविवरण अनरू
ु पको जिम्मेवारी दिने ।
३. हरे क खरिद कार्यको अनगु मन गर्ने प्रणालीको व्यवस्था मिलाउने ।
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७.

६.

अस्पतालसँग भएका दईु वटा
एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन अवस्थामा
रहेकोले सेवाग्राहीले चर्को मलू ्य
तिरे र व्यावसायिक ससं ्थाका
एम्बुलेन्स प्रयोग गर्नुपरे को ।
भक्तपरु अस्पतालमा औषधि
तथा सर्जिकल सामानहरू
खरिदमा अनियमितता भएको,
ICU सञ्चालनका लागि खरिद
गरिएका सामानहरूको सदपु योग
नगरे को भन्ने समेत ।
भक्तपरु अस्पताल

ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पताल

क्र.स.ं
उजुरीको विवरण
विपक्षी
५. औषधिहरू र भल्बमा खरिद मलू ्य शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय के न्द्र,
भन्दा २७०० गणु ा बढी सम्म
बाँसबारी, काठमाडौं
मनोमानी तरिकाले बिक्री मलू ्य
तोकी अर्बौं रकम भ्रष्टाचार गरे को
भन्ने समेत ।

मिति २०७७/०३/२३ को निर्णयानसु ार भक्तपरु अस्पताललाई दिइएको निर्देशन१. कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी अस्पतालको नियमावली/निर्देशिका वा कार्यविधि भए सो
बमोजिम र सो नभए योग्यता, समान प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता, पारदर्शिता समेतको आधारमा
पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यविधि बनाई विवादरहित ढङ्गले कर्मचारी छनौट गर्ने ।
२. ICUको सामान आपूर्तिकर्ताबाट बुझिलिने तथा जिन्सी सामानको जिम्मा लिने कर्मचारीले
आफ्नो पदीय दायित्व इमान्दारीपूर्वक पालना नगरे का कारण उक्त सामान प्रयोग-योग्य
तथा उचित संरक्षण हुन नसके को पाइएकोले अब आइन्दा त्यस प्रकारको लापरवाही गरी
अस्पताललाई क्षति हुन नदिन सो कार्यमा सल
ं ग्न कर्मचारीलाई अस्पतालले सचेत गराउने
वा आवश्यक कारबाही गर्ने ।
३. आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ५० बमोजिम नियमित रूपमा अस्पतालको
जिन्सी निरीक्षण गराउने तथा सोही नियमावलीको नियम ५१ बमोजिम कार्यालय प्रमख
ु ले
जिन्सी मालसामानको सरं क्षण र सम्भार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
४. कार्यसम्पादनको सूचकहरू तयार गरी सो बमोजिमको प्रगति विवरण अनसु ार मात्र भत्ता
(इन्सेन्टिभ) दिने व्यवस्था गर्ने ।
५. स्वास्थ्य उपचारमा अस्पतालका कर्मचारीलाई भन्दा राज्यले सहुलियत दिएका वर्ग
(नागरिक) लाई बढी प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
साथै मिति २०७५/११/०७ को सूचना बमोजिम औषधि तथा सर्जिकल सामानहरू खरिद
सम्बन्धी दरभाउपत्र बिक्री गर्दा समेत लापरवाही भएको पाइएकोले यस्तो संवेदनशील
विषयमा अब आइन्दा गल्ती नगर्न अस्पताललाई सतर्क गराइएको ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय
मिति २०७६/०७/०३ को निर्णयानसु ार छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेखित - स्वास्थ्य तथा
जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरे को अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७२ को दफा ९ मा
भएको व्यवस्था बमोजिम के न्द्रको निर्देशिकामा सश
ं ोधन गरी सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने
गरी औषधिको मलू ्य समायोजन गर्ने लगायतका सझु ावहरू कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा
जनसंख्या मन्त्रालय र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय के न्द्रलाई निर्देशन दिई सो को बोधार्थ
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालयलाई दिइएको ।
मिति २०७७/०३/१७ को निर्णयानसु ार ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा रहेका दईु वटै
एम्बुलेन्स सुचारु गरी सेवाग्राहीका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन
ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पताललाई निर्देशन दिइएको ।
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नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

नेपाल ट्रष्टको २१ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिलार्इ
भाडामा दिन मिल्ने गरी काननू संशोधन
भएछ । गलत मनसायले सार्वजनिक जग्गा
निजी मनु ाफामा लगाउन पार्इंदनै भनी सांसद
राधेश्याम अधिकारीले कान्तिपरु मा लेख्नु
भएको ।

1=

नेपाली राजदतू ावास अवधु ावीमा कार्यरत तृतीय सचिव रामविनय
यादवले कामदारको मागपत्र प्रमाणित गर्दा हाकाहाकी घसु खाने
गरे को, कार्यालय सहयोगी पसु ्कल लामा मार्फ त पैसा उठाउने गरे को
र उनीहरूले गरे को काममा राजदतू र राजदतू ावासले पनि देखक
े ो
नदेखक
े ो जस्तो गरे को भनी उजुरी परे को ।

ड) परराष्ट्र मन्त्रालय

१.

विपक्षी

नेपाली
राजदतू ावास
अवधु ावी

मिति २०७७/३/१४ को निर्णयानसु ार विदेस्थित नेपाली दतू ावासबाट प्रदान
गरिने सेवा प्रवाहमा आउन सक्ने गनु ासाहरूलार्इ यथाशीघ्र संबोधन गर्न
दतू ावासबाट प्रवाह गर्ने सेवालाई सरल, पारदर्शी, प्रभावकारी, सेवाग्राहीमैत्री बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको गरिमा अभिवृद्धि गर्न परराष्ट्र
मन्त्रालयलार्इ निर्देशन दिइएको ।

नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिदं ा व्यक्तिगत फाइदा पगु ्ने गरी दिन नहुने, भाडामा दिदं ा
प्रचलित नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६,
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नेपाल सरकारका मौजुदा ऐन तथा नियमहरूलार्इ समेत ग्रहण
गरी प्रभावकारी, पारदर्शी, मितव्ययीपूर्ण ढंगले नेपाल सरकारको हितमा प्रयोग हुने गरी
भाडामा लगाउन उपयुक्त हुने मिति २०७७/३/२१ को निर्णयानसु ार निर्देशन दिएको ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

ठ)

उजुरीको विवरण

तल
ु सीपरु खानेपानी तथा उपभोक्ता समिति, तल
ु सीपरु खानेपानी तथा मिति २०७६/०९/२१ को निर्णयानसु ार तल
ु सीपरु खानेपानी तथा उपभोक्ता समिति,
तल
सीप
र
,
दाङ
गले
लाखौं
रकम
हिनामिना
उपभोक्ता
समिति,
त
ल
सीप
र
,
त
ल
सीप
र
,
दाङ
गलाई
अब
उप्रान्त
यस्ता
कार्यहरू गराउँदा प्रचलित नियम/काननू
्
्
ु
ु
ु
ु ु
ु
गरे को भन्ने ।
दाङ्ग ।
अनसु ार गर्न गराउन निर्देशन दिइएको ।

१.

क्र.स.ं

खानेपानी मन्त्रालय

ट)
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क्रस.ं
उजुरीको विषय
१
डिभिजन वन कार्यालय, गोरखाका प्रमख
ु ईमनाथ पौड्याल समेतको
मिलेमतोमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सरकारी रकम रु ३८ लाख र
सामदु ायिक वनको नाममा सझं ौता गराई एउटै कामको दोहोरो भुक्तानी वनाई
कुनै कामनै नगरी ग्रीन पिसका प्रो. सदन राईसंगको साँठगाँठमा रु. ५८ लाख
भ्रष्टाचार गरे को, सरकारबाट आएको ४ लाख मध्ये समहु को कार्यान्वयनमा
लगाउनपु र्नेमा १० बर्षे कार्ययोजना बनाउन कुल ५० हजार खर्च हुनपु र्नेमा
समहू को ४ लाख समेत थप गराई प्रत्येक समहु बाट ८ लाखका दरले भ्रष्टाचार
गरे को, भर्खर निर्माणकार्य सम्पन्न भएको वन कार्यालयको नयाँ भवनलाई रंग
लगाउने नाममा बिभिन्न काम गरे को वाहना बनाई नक्कली वील भरपाई पेश
गरी १९ लाख रकम हिनामिना गरे को, ग्रिन पिस सर्भिसका सदन राईसंगको
मिलेमतोमा कार्ययोजना नबिकरणको नाममा हरियो वन कार्यक्रमको रु. २०
लाख र सोही संस्थालाई दिएको बन्यजन्तु संरक्षणको रु. ५ लाख समेत सोही
संस्थालाई पटक पटक संझौता गरी कामै नगरी रकम हिनामिना गरे को, वन
बिज्ञानका बिद्यार्थीहरूको नया वनावटी संस्था वनाई आई.ई.ई जस्तो काममा
कामै नगरी रु. ५ लाख हिनामिना गरे को भन्ने लगायत ।
२
डिभिजन वन कार्यालय देउखरु ी, लमहीका डिभिजनल वन अधिकृ त
शक
ं र प्रसाद गुप्ता र सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृ त प्रेमीलाल
प्रसादको मिलेमतोमा सामदु ायिक वन उपभोक्ता समितिहरूको बैज्ञानिक वन
व्यवस्थापन कार्ययोजनामा, नियमित कटान आदेशमा, वोलपत्र स्वीकृ त गर्ने
क्रममा, निकासी ईजाजत लगायत सामदु ायिक वनलाई वजेट विनियोजन गर्ने
क्रममा सामदु ायिक वन उपभोक्ता समहू तथा ठे केदारहरूसंग रु. १० लाखसम्म
रकम लिई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी आफ्नो श्रीमती र नाता पर्ने आफन्तको
नाममा राखेको हुदँ ा कारबाही गरी पाउँ भन्ने लगायत ब्यहोराको उजुरी ।

ढ) वन तथा वातावरण मन्त्रालय
के न्द्रबाट भएको निर्णय
डिभिजन वन कार्यालय गोरखाको भवन निर्माणको लागि
कार्यालयलाई प्राप्त रकम तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगरी रकमलाई
टुक्रा टुक्रा गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा
(२) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को
प्रावधानलाई पालना नगरी आफूखसु ी ढंगले खर्च गरे को देखिदा
उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई काननू बमोजिम कारबाही गर्न
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०६८ को
दफा ५.१(घ) बमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई के न्द्रको
मिति २०७६/८/१५ को निर्णयानसु ार निर्देशन दिइएको ।

के न्द्रबाट प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा प्राप्त कागजात लगायतका
अन्य कागजातहरू थप छानबिन तथा कारबाहीको लागि अख्तियार
दरू
ु पयोग आयोगमा के न्द्रको मिति २०७६/११/९ निर्णयानसु ार
पठाइएको ।

विपक्षी
डिभिजन वन
कार्यालय,
गोरखाका प्रमख
ु
ईमनाथ पौड्याल
समेत

डिभिजन वन
कार्यालय
देउखरु ी, लमहीका
डिभिजनल वन
अधिकृ त शक
ं र
प्रसाद गुप्ता र
सूचना अधिकारी
स.व.अ प्रेमीलाल
प्रसाद
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क्रस.ं

विपक्षी

के न्द्रबाट भएको निर्णय
के न्द्रको मिति २०७६/१०/७ गतेको निर्णयानसु ार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदस् ँग
कर्मचारीहरूको लापरवाहीले खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद
सम्बन्धित प्रचलित काननू मा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी भएको व्यवस्थाको मर्म
मर्का परे को भन्ने सम्बन्धमा ।
परिषद्
अनसु ार गर्न सझु ाव दिइएको ।

उजुरीको विषय

उजुरीको विषय
विपक्षी
के न्द्रबाट भएको निर्णय
समाज कल्याण परिषदक
् ा उपमहानिर्देशक दुर्गा उपमहानिर्देशक के न्द्रको मिति २०७६/८/९ गतेको निर्णयानसु ार निम्नानसु ार निर्देशन दिइएको भट्टराईले गरे को अनियमितता एवं भ्रष्टाचार माथि दुर्गा भट्टराई, समाज १. परिषदक
् ो अनगु मन, सपु रीवेक्षण एवं मलू ्याङ्कन निर्देशिका, २०७१
छानबिन होस् भन्ने सम्बन्धमा ।
कल्याण परिषद्
लगायतका प्रचलित काननू एवं कार्यविधि अनरू
ु प थप पारदर्शिता कायम
गर्ने ।
२. परिषदस् ँग सम्वद्ध आचार सहि
ं ताको परिपालनलाई थप महत्त्व दिने ।
३. तहाँबाट सम्पादित कार्यको Standard Operating Procedure
तयार गरी क्रियाकलापहरू व्यवस्थित गर्ने ।
भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी स्थल वरपरका साना तथा समाज कल्याण के न्द्रको मिति २०७६/७/३ गतेको निर्णयानसु ार पसलहरू भाडामा लिने व्यक्ति
ठूला पसलहरू रु. एक लाखदेखि पचास लाखसम्म
परिषद्
बाहेक अन्य कसैको नाममा हकभोग हस्तान्तरण नहुने गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा
बिक्री हुने गरे को भन्ने सम्बन्धी उजुरी ।
सूचना प्रकाशन गरी नियमानसु ार भाडामा लगाउन समाज कल्याण परिषदल
् ाई
निर्देशन दिइएको ।

त) महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

१

क्रस.ं

ण) युवा तथा खेलकु द मन्त्रालय
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मिति २०७७/०३/३० को निर्णयानसु ार यस विषयमा यस के न्द्रमा कारबाही हुदँ ा
नेपाल राष्ट्र बैंकको सपु रीवेक्षण एवं अनगु मन प्रभावकारी बनार्इ बैंकबाट हुन
सक्ने अनियमितता, ठगी नियन्त्रण गर्न र सेवाग्राहीको गनु ासो सबं ोधन गर्न नेपाल
राष्ट्र बैंकलार्इ सझु ाव दिइएको ।

मिति २०७६/०८/२३ को निर्णयानसु ार नागरिक लगानी कोषबाट गरिएका
सधु ारहरू थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा कोषका सचय
ं कर्ताको जम्मा
हुनपु र्ने रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा यथाशीघ्र जम्मा गरिदिने, कुनै महिना
कट्टी रकम जम्मा हुन नआएमा सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी जानकारी
लिने, संचयकर्ताको इमेल, मोवाइल नम्वर लिर्इ कोषले खातामा जम्मा गरे पछि
एस एम एस एलर्ट तथा इमेलमा सूचना दिने व्यवस्था मिलाउने, सचय
ं कर्ताको
इस्टेटमेन्ट आ.व को अन्त्यमा एक पटक इमेल मार्फ त वा अन्य माध्यमबाट
संचयकर्तालार्इ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सझु ाव दिइएको ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल नागरिक
लगानी कोष

नेपाल राष्ट्रबैकका कर्मचारीले ठूला बैंकसँग ठुलो रकम कमिसन
लिने गरे को, सर्वसाधारण नागरिकको कुरा सुन्ने नगरे को, नेपाल
राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम हचुवाको भरमा वनाउने गरे को, एक
शाखाबाट अर्को शाखामा रकम जम्मा गर्दा बैंकपिच्छे मनपरी
तरिकाले पैसा लिएको, चेक बक
ु हराएको अवस्थामा चेक
क्लियरिङ्गका लागि दिएकोमा ए. टि. एम. एस. एम. एस.
र अन्य बैंकिङ्क सुबिधामा बैकले लिने चार्जमा एकरूपता
कायम नभएको भनी यस के न्द्रमा उजुरी परे को ।
नागरिक लगानी कोषले बल्लव तिमिल्सिनाको खाताको एक
महिनाको रकम अर्को व्यक्तिको खातामा हाली दिएको पछि
कोषले नाम पनि पत्ता लगाएको तर पैसा फिर्ता गर्न चासो
नदिएको र संयोगबस पैसा निजको साथीको खातामा जम्मा
भएको र उजुरकर्ताले नगदै उसँग पैसा फिर्ता लिएको ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय

विपक्षी

उजुरीको विषय

सघं ीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सातौं तहमा समायोजन भएका फार्मेसी अधिकृ तहरूको के ही महिना अगाडि गरे को स्तरवृद्धि गैरकाननू ी
रहेको भन्ने समेत ।

क) स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ खण्ड (झ) तथा राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ८ को उपनियम ३, १२(६) र २३(१)
अनसु ार आयोगमा लेखी पठाइएका उजुरी/निवेदनहरू देहाय बमोजिम छन:् -

२.२.२ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका उजुरी/निवेदनहरूः

2

1

क्र.स.ं

थ) अर्थ मन्त्रालय
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१.

विपक्षी

उजुरीको विवरण
कपिलबस्तु जिल्लाको बुद्धभमू ी नगरपालिका वडा नं. १
विरपरु स्थित जनज्योती आधारभतू विद्यालयका प्र.अ.
रविलाल घिमिरे ले विद्यालयको भोगचलनमा रहेको राजकँु डा
सामदु ायिक वनको सार्वजनिक जग्गा गैरकाननू ी तरिकाले
स्थानीय जग्गा कारोवारीलाई बिक्री गरे कोले छानबिन
गरिपाउँ ।

विपक्षी
कपिलबस्तु जिल्ला,
बुद्धभमू ी नगरपालिका
वडा नं. १ विरपरु स्थित
श्रीजनज्योती आधारभतू
विद्यालयका प्र.अ.
रविलाल घिमिरे

नेपाल कृ षि अनसु न्धान परिषद् क्षेत्रिय कृ षि अनसु न्धान नेपाल कृ षि अनसु न्धान
के न्द्र, परवानीपरु , बारामा आ.व. २०७४/७५ मा प्रधानमन्त्री
परिषद्
कृ षि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका निर्माण कार्यको
सिलबन्दी बोलपत्र/ दरभाउ पत्र सम्बन्धी अनियमितताको
छानबिन गरियोस भन्ने सम्बन्धमा ।
काठमाडौं न.पा. बडा नं. १ स्थित कृ षि सामग्री कं.लि. को कृ षि सामग्री कं. लि.
नाममा रहेको जग्गामा महानगरबाट नक्सा पास तथा कुनै
सरकारी निकायबाट पनि अनमु ति नलिई घर टहराहरू बनाई
बल्खु तरकारी बजारको रूपमा भाडामा लगाएको भन्ने
सम्बन्धमा ।

उजुरीको विषय

ग) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा अन्तर्गत

2

1

क्र.स.ं

ख) कृषि विकास तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रालय वा अन्तर्गत

के न्द्रबाट भएको निर्णय
उक्त उजुरीको सम्बन्धमा बुद्धभमू ी नगरपालिका वडा नं. १ विरपरु स्थित
जनज्योती आधारभतू विद्यालयको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बिक्री
गर्न लागेको लगायतका विषयको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गरी पेश
गर्न गठीत छानबिन टोलीबाट पेश भएको छानबिन प्रतिवेदनको छायाँप्रति
जानकारीको लागि के न्द्रको मिति २०७६/०७/०३ को निर्णयानसु ार
अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोगमा पठाइएको ।

के न्द्रको मिति २०७६/७/७ को निर्णयबाट उजुरी परे को निकायको तालक
ु
निकायको छानबिन प्रतिवेदनले समेत उजुरीको आरोपमा सत्यता नजिक
रहेको व्यहोरा सहितको प्रतिवेदन पेश हुन आएकोले उजुरीको विस्तृत
अध्ययनका लागि अनरु ोध सहित अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान
आयोगमा पठाइएको ।
के न्द्रको मिति २०७६/११/२७ को निर्णयबाट छानबिन टोलीबाट पेश
भएको राय/सझु ाव (१नं. देखि ४ नं .सम्मका) लाई तत्काल कार्न्यान्वयन
गरी सरकारी/सार्वजनिक (कम्पनीको) जग्गा संरक्षण गर्ने र सझु ावमा उल्लेख
भए अनसु ार प्रयोग गरे को भाडा असल
ु उपर गर्न तत्काल कारबाही गर्न
कृ षि सामग्री कं.लि., प्रधान कार्यालय, कुलेश्वरलाई निर्देशन दिईएको । साथै
जग्गा सरं क्षणमा ध्यान नदिने र सार्वजनिक जग्गा विक्रीका लागि प्रस्ताव
गर्ने कम्पनीका र अन्य सम्बद्ब कर्मचारी उपर छानबिन/अनसु न्धान गरी
कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक भएकोले सम्मानित अख्तियार
दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोगमा पठाइएको ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय
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क्र.स.ं
२

बाँके जिल्ला, नरै नापरु
गाउँपालिका वडा नं.
२ मा संचालित दारुल
उलमु अमजदिया
बरकातियाका शिक्षक
नसीरुद्दीन खाँ

विपक्षी
रौतहट जिल्लाका
जिल्ला शिक्षा
अधिकारी राम विनय
कुमार सिंह

मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीसँग ब्याज समेत असल
ु ी गरे को, श्री त्रिभवु न वश्वविद्यालय
मेडिकल कलेजको ठगीमा उपकुलपतिकै संरक्षण भएकोले अन्तर्गतका मेडिकल
कारबाही गरिपाउँ ।
कलेजहरू

उजुरीको विवरण
रौतहट जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी राम विनय
कुमार सिहं ले एस.आई.पी., पाठ्यपसु ्तक, छात्रवृत्तीको
रकम विद्यालयहरूमा नियम विपरीत ५० प्रतिशत थप पठाई
कमिसन लिने गरे को, शिक्षा नियमावली विपरीत जिल्ला
अन्तर्गतको सरुवामा प्रति शिक्षक २ लाख लिएको, राहत
कोटा बिक्री गरे कोले छानबिन गरी कारबाही गरिपाउँ ।
बाँके जिल्ला, नरै नापरु गा.पा. २ मा संचालित दारुल उलमु
अमजदिया बरकातियामा कार्यरत प्रा.वि. तृतीय श्रेणी राहत
दरबन्दीमा कार्यरत नसीरुद्दीन खाँ ले नक्कली शैक्षिक
योग्यताका प्रमाणपत्र पेश गरी उक्त पदमा नियुक्ती भएकोले
कारबाही गरीपाउँ ।

के न्द्रबाट भएको निर्णय
उक्त उजूरीका सम्बन्धमा यस के न्द्रबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय,
हेटौंडा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिहं दरवार तथा मानव स्रोत
विकास के न्द्र, सानोठिमी, भक्तपरु मा पटक पटक पत्राचार गरी छानबिन
प्रतिवेदन/राय प्रतिकृ या माग गरिएकोमा प्राप्त हुन नआएकोले उजुरी तथा प्राप्त
कागजातहरूको छाँयाप्रती पत्रसाथ संलग्न गरी के न्द्रको मिति २०७६/०८/२५
को निर्णयानसु ार अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोगमा पठाइएको ।
उक्त उजुरीको सम्बन्धमा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँके र हालको
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन
पत्राचार एवं पटक पटक ताके ता समेत गरी प्रतिवेदन माग गरिएकोमा सो
को जवाफ प्राप्त हुन नआएकोले उजुरी तथा कागजातहरूको छाँयाकपी
पत्रसाथ संलग्न गरी थप छानबिन तथा कारबाहीका लागि के न्द्रको मिति
२०७६/०८/३० को निर्णयानसु ार अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान
आयोगमा पठाइएको ।
उजुरीको छानबिन सम्बन्धमा छानबिन टोलीले दिएको छानबिन प्रतिवेदनमा
उल्लेखित सझु ावहरू कार्यान्वयन गर्न त्रिभवु न विश्वविद्यालय, काठमाडौं
विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिने, आवश्यक कारबाहीका लागि प्रतिवेदनको
छाँयाप्रति सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनसु न्धान विभागमा लेखी पठाउने तथा
प्रतिवेदनको छाँयाप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री
तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोगमा
पठाइ मिति २०७६/१०/०५ को निर्णयानसु ार लगत कट्टा गरिएको ।
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१

सि.नं

च)

1

क्र.स.ं

के न्द्रबाट भएको निर्णय
के न्द्रको मिति २०७६/०४/२३ को निर्णयानसु ार आवश्यक कारबाहीको
लागि अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोगमा पठाइएको ।

यस विषयमा अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोगबाट पनि छानबिन
भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हुदँ ा मिति २०७६/०४/०५ को
निर्णयानसु ार छानबिन प्रतिवेदन सहित फाइल अख्तियार दरू
ु पयोग
अनसु न्धान आयोगमा पठाइएको ।
लुम्विनी विकास कोषका अध्यक्ष समेतले कोषको ऐन, विनियम लुम्बिनी विकास कोष के न्द्रको मिति २०७६/०४/२३ को निर्णयानसु ार आवश्यक कारबाहीको
भन्दा बाहिर गइ विभिन्न शीर्षकको कार्यमा अनियमितता गरे को ।
लागि अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोगमा पठाइएको ।

उजुरीको विषय
विपक्षी
वाईडबडी विमान भ्रष्टाचारमा ससं दीय छानबिन समिति बनाएर नेपाल वायु सेवा निगम
निश्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ, सत्तापक्ष तैं चुप मैं चुप सबै चुप बस्न
पाइदैन भन्ने सम्बन्धमा ।
पर्यटन बोर्डमा अनियमितता, १२(बाह्र) करोडको बिल भर्पाइ
पर्यटन बोर्ड
गायब सम्बन्धमा ।

विषय

विपक्षी

के न्द्रबाट भएको निर्णय

प्रहरी नायव निरीक्षकले नागरिकता प्रमाण पत्रमा जन्म मिति श्री वीरे न्द्र महतो
मिति २०७६/११/२७ को निर्णयले मिति २०७६/११/२८ मा
सच्याएर जागिर खाएको भन्ने बारे ।
बलरा नगरपालिका वडा नं.१० आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान
आयोगमा पठाइएको ।

गृह मन्त्रालय

उजुरीको विषय
विपक्षी
के न्द्रबाट भएको निर्णय
साविक दमक बडा नं. ६ र हाल बडा नं. १० को नेपाल सरकारको हस्त बहादरु राया, मिति २०७६/८/१५ को निर्णयले "उजुरी सहितको
स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा छलकपटपूर्ण सर्पट नाप नक्सा गरी
दमक र रनिता
कागजातहरूको छायाँप्रति अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान
निजी श्रेस्ता पूर्जा बनाई दर्ता गरे कोले दूषित नापी दर्ता बदर खारे ज गरी चेमजोङ्ग, पाँचथर। आयोगमा पठाइएको ।
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गरीपाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।

ङ) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

3

2

1

क्र.स.ं

घ) ससं ्कृति, पर्यटनतथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय वा अन्तर्गत
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34

नेपाल टेलिभिजनका नायव महाप्रवन्धक दिपकमणि धितालले नेपाल
टेलिभिजनको इटहरि प्रसारण के न्द्र निर्माणमा ठे केदारसँग मिलेमतो गरी
करिव १ करोडको भेरिएसन विल वनाई कमिशन असलु ्न खोजेको ।

२

नेपाल
टेलिभिजन
सिंहदरवार ।

डिभिजन वन कार्यालय देउखरु ी, लमहीका डिभिजनल वन अधिकृ त
डिभिजन वन
शक
ं र प्रसाद गुप्ता र सूचना अधिकारी सहयक वन अधिकृ त प्रेमीलाल कार्यालय देउखरु ी,
प्रसादको मिलेमतोमा सामदू ायिक वन उपभोक्ता समितिहरूको बैज्ञानिक लमहीका डिभिजनल
वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा नियमित कटान आदेशमा, बोलपत्र वन अधिकृ त शक
ं र
स्वीकृ त गर्ने क्रममा, निकासी ईजाजत लगायत सामदु ायिक वनलाई बजेट प्रसाद गुप्ता र सूचना
विनियोजन गर्ने क्रममा सामदु ायिक वन उपभोक्ता समहू तथा ठे केदारहरूसँग अधिकारी सहायक
रु १० लाखसम्म रकम लिई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी आफ्नो श्रीमती र
वन अधिकृ त
नाता पर्ने आफन्तको नाममा राखेको हुदँ ा कारबाही गरी पाउँ भन्ने लगायत प्रेमीलाल प्रसाद
व्यहोराको उजुरी ।

के न्द्रबाट प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा प्राप्त कागजात
लगायतका अन्य कागजातहरू थप छानबिन तथा कारबाहीको
लागि अख्तियार दरू
ु पयोग आयोगमा के न्द्रको मिति
२०७६/११/०९ को निर्णयानसु ार पठाइएको ।

के न्द्रको मिति २०७६/९/१ को निर्णयले अख्तियार दरू
ु पयोग
अनसु न्धान आयोगमा पठाइएको ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदक
् ा ध्वरु बहादरु गरुु ङले दोहोरो राष्ट्रिय खेलकुद के न्द्रको मिति २०७६/११/२७ गतेको निर्णयानसु ार सोही व्यहोराको
नागरिकता लिई नोकरी गरे को भन्ने सम्बन्धमा ।
परिषदक
् ा प्रशिक्षक उजुरी अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोगमा समेत परे कोले सो
ध्वरु बहादरु गरुु ङ उजुरीसंग सम्बन्धित सक्कलै फाइल आवश्यक कारबाहीका लागि सोही
आयोगमा पठाइएको ।

झ) युवा तथा खेलकु द मन्त्रालय

१

ज) बन तथा वातावरण मन्त्रालय

४

छ) सञ्चार तथा सच
ू ना प्रविधि मन्त्रालय
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२.३ सेवा प्रवाहको अनुगमन स्थिति
क) स्थलगत अनुगमन, निगरानी तथा छड्के जाँच
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रले भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्यलाई न्नयू ीकरण गर्न भ्रष्टाचार हुन सक्ने सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक
संस्थाको काम कारबाहीमा नियमित रूपमा स्थलगत अनगु मन, निगरानी, छड्के जाँच तथा अन्वेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय
विषयहरूमा आकस्मिक रूपमा निगरानी राख्नुपर्ने कार्य पनि पर्दछ । के न्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ तथा
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ बमोजिम विभिन्न मितिमा विभिन्न मन्त्रालय/कार्यालयको
अनगु मन गर्ने क्रममा कर्मचारीहरूको कार्यालय समय पालना र तोकिएको पोसाक लगाए/नलगाएको सम्बन्धी अनगु मन गर्दा
देहाय बमोजिम पाइयो :-

१. आ.व. २०७६/०७७ मा काठमाडौं जिल्लामा गरिएको अनुगमनको विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

कार्यालयको नाम

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सक
ु े धारा
मालपोत कार्यालय, चावहिल
का.म.न.पा. वडा नं. ७ को कार्यालय
का.म.न.पा. वडा नं. ३२ को कार्यालय
बीर अस्पताल, कान्तिपथ
कान्ति बाल अस्पताल महाराजगंज
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण
मन्त्रालय
वनतथा वातावरण मन्त्रालय
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सघं ीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय

१
२
३
४
५
६
७

२०७६/०४/१९
२०७६/०४/१९
२०७६/०४/१९
२०७६/०४/२०
२०७६/०४/२५
२०७६/०५/१०
२०७६/०६/२८

काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं

८

२०७६/०६/२८

काठमाडौं

९

२०७६/०६/२८

काठमाडौं

१०

२०७६/०६/२८

काठमाडौं

११

२०७६/०६/२८

काठमाडौं

१२

२०७६/०६/२८

काठमाडौं

१३
१४
१५

२०७६/०६/२८
२०७६/०६/२८
२०७६/०६/२८

काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

कार्यालय
सख
ं ्या

समय
पालना

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने

१
१
१
१
१
१
१

२
४
०
०
३२१
५०
१७

६
२
०
०
१०
४
०

१

२५

३

१

१९

०

१

१७

२

१

१२

३

१

२९

०

१
१
१

१०
२
७८

०
४
३

35
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मिति

जिल्ला

१६

२०७६/०६/२८

काठमाडौं

१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२

२०७६/०६/२८
२०७६/०६/३०
२०७६/०६/३०
२०७६/०६/३०
२०७६/०६/३०
२०७६/०६/३०
२०७६/०६/३०
२०७६/०७/०६
२०७६/०७/०७
२०७६/०७/०६
२०७६/०७/०६
२०७६/०७/०६
२०७६/०७/०६
२०७६/०७/०६
२०७६/०७/०६
२०७६/०७/०६

काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं

३३

२०७६/०७/०६

काठमाडौं

३४
३५
३६
३७
३८

२०७६/०८/०१
२०७६/०८/०१
२०७६/०८/०१
२०७६/०८/०१
२०७६/०८/०१

काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं

३९

२०७६/०८/०१

काठमाडौं

४०
४१

२०७६/०८/०१
२०७६/०८/०१

काठमाडौं
काठमाडौं

कार्यालयको नाम

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास
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फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन
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दगु ्ध विकास संस्थान
खानी तथा भगू र्म विभाग
आन्तरिक राजश्व विभाग
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, महारजगन्ज
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, टंगाल
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग
दगु ्ध पदार्थ विक्रि वितरण आयोजना,
लैनचौर
खानेपानी संस्थान के न्द्रिय कार्यालय,
त्रिपरु े श्वर
वैदशि
े क रोजगार कार्यालय, ताहाचल
सार्वजनिक खरिद अनगु मन कार्यालय,
ताहाचल
नापी कार्यालय, कलंकी
मालपोत कार्यालय, कलंकी
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वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरं क्षण
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खाद्य प्रविधि तथा गणु नियन्त्रण कार्यालय,
बबरमहल
हुलाक प्रशिक्षण के न्द्र, बबरमहल
वैदशि
े क रोजगार विभाग
स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु
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इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण
महाशाखा, टेकु
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य तालिम के न्द्र, टेकु
नर्सिङ्ग तथा सामाजिक सरु क्षा महाशाखा,
टेकु
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण के न्द्र,
टेकु
परिवार कल्याण महाशाखा, टेकु
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार
के न्द्र, टेकु
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग,
टेकु
व्यवस्थापन महाशाखा, टेकु
उपचारात्मक सेवा महाशाखा, टेकु
आर्थिक प्रशासन शाखा, टेकु
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ललितपरु
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ललितपरु
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ललितपरु
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ललितपरु

महालक्ष्मी नगरपालिका कमलपोखरी,
ललितपरु
गोदावरी नगरपालिका बज्रबाराही,
ललितपरु
यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना
ललितपरु
यातायात व्यवस्था कार्यालय, (ठूला
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जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपरु
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी
चालक अनमु ति पत्र
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
डिभिजन वन कार्यालय
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा
प्रतिष्ठान(NAST) खमु लटार, ललितपरु
उपत्यका पर्यटन कार्यालय, सानो हात्तिवन
ललितपरु
वन डिभिजन कार्यालय, ललितपरु
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती),
ललितपरु
नेपाल कृ षि अनसु न्धान परिषद,् खमु लटार
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालय,
सातदोबाटो
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी
चालक अनमु ती पत्र
जम्मा
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कार्यालय
सख
ं ्या

समय
पालना

१
१
१
१
१

१३
२१
०
०
३४

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने
१
३
१
२
४

१

१

०

१

५

०

१
१

१
३

१
१

१

४

०

१
१

०
०

१
०

१

११

६

१

२

३

१

८

२

१

९

१९

१

०

०

१

६

९

१

१०

१

२४

१५८

७३
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३. आ.व. २०७६/०७७ मा भक्तपुर जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

कार्यालयको नाम

कार्यालय
सख
ं ्या

समय
पालना

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने

१

२०७६/०७/०६

भक्तपरु

सरू ्यविनायक नगरपालिका

1

१०

5

२

२०७६/०७/०६

भक्तपरु

सरू ्यविनायक नगरपालिका वडा नं ५

1

6

3

३

२०७६/०७/०६

भक्तपरु

मध्यपरु थिमि नगरपालिका

1

२४

7

४

२०७६/०७/०६

भक्तपरु

मध्यपरु थिमि वडा नं ६ को कार्यालय

1

4

0

५

२०७६/०८/०१

भक्तपरु

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

1

2

0

६

२०७६/०८/०१

भक्तपरु

चाँगनु ारायण नगरपालिका

1

6

5

७

२०७६/०८/०१

भक्तपरु

चाँगनु ारायण न.पा. वडा नं ५

1

2

1

८

२०७६/०८/०१

भक्तपरु

चाँगु नारायणन.पा. वडा नं ९

1

2

1

९

२०७६/०८/०१

भक्तपरु

यातायात व्यवस्था कार्यालय

1

5

3

१० २०७६/०८/०१

भक्तपरु

जिल्ला वन कार्यालय

1

0

0

११ २०७६/०८/०१

भक्तपरु

1

0

2

१२ २०७६/०८/०१

भक्तपरु

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
आन्तरिक राजश्व कार्यालय

1

१६

3

१३ २०७६/०८/०१

भक्तपरु

भक्तपरु नगरपालिका

1

1

3

1

०

०

1

७
०

५
३

1

२

५

87

46

१४

२०७६/१०/१३

१५

२०७६/१०/१३

१६

२०७६/१०/१३

भक्तपरु शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास के न्द्र,
सानो ठिमी, भक्तपरु
भक्तपरु प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायी तालिम
परिषद,् सानोठिमी, भक्तपरु
भक्तपरु राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड (दईु वटा)

जम्मा

४. आ.व. २०७६/०७७ मा कास्की जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

१

२०७६/०४/२८

कास्की
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कार्यालयको नाम
पश्चिमाञ्चल क्याम्पस

कार्यालय समय
सख
ं ्या पालना
१
७३

तोकिएको पोशाक
नलगाउने
०
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५. आ.व. २०७६/०७७ मा रूपन्देही जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

कार्यालयको नाम

कार्यालय समय
तोकिएको
सख
ं ्या पालना पोशाक नलगाउने

१ २०७६/०८/०१ रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालय

1

०

०

२ २०७६/०८/०१ रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका

1

४

५

३ २०७६/०८/०१ रूपन्देही नापी कार्यालय

1

०

०

४ २०७६/०८/०१ रूपन्देही भन्सार कार्यालय, बलेहिया

1

२

९

५ २०७६/०८/०१ रूपन्देही अध्यागमन कार्यालय

1

०

०

६ २०७६/०८/०१ रूपन्देही प्लान्ट क्वारे न्टायन

1

०

०

1

०

१

1

०

०

९ २०७६/०८/०१ रूपन्देही मालपोत कार्यालय

1

०

६

१० २०७६/०८/०२ रूपन्देही संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

1

०

०

११ २०७६/०८/०२ रूपन्देही कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

1

०

०

१२ २०७६/०८/०२ रूपन्देही घरे लु तथा साना उद्योग कार्यालय

1

०

०

१३ २०७६/०८/०२ रूपन्देही नेपाल खानेपानी ससं ्थान शाखा कार्यालय

1

४

२

1

०

०

1

०

०

१६ २०७६/०८/०२ रूपन्देही प्रधानमन्त्री कृ षि आधुनिक परियोजना

1

०

०

१७ २०७६/०८/०४ रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिकाको कार्यालय

1

०

५

१८ २०७६/०८/०४ रूपन्देही व्यापारिक विस्तार आयोजना, बटु वल

1

६

५

१९ २०७६/०८/०४ रूपन्देही ओमसतिया गाउँपालिकाको कार्यालय

1
१९

०

०

१६

३३

७ २०७६/०८/०१ रूपन्देही उद्योग, बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण
निर्देशनालय
८ २०७६/०८/०१ रूपन्देही जिल्ला हुलाक कार्यालय

१४ २०७६/०८/०२ रूपन्देही वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण
कार्यालय
१५ २०७६/०८/०२ रूपन्देही आन्तरिक राजश्व कार्यालय

जम्मा
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६. आ.व. २०७६/०७७ मा गोरखा जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
कार्यालयको नाम

कार्यालय समय
सख
ं ्या पालना

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने

सि.नं.

मिति

जिल्ला

१

२०७६/०७/२५

गोरखा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

1

०

०

२

२०७६/०७/२५

गोरखा

मालपोत कार्यालय

1

०

०

३

२०७६/०७/२५

गोरखा

नापी कार्यालय

1

०

०

४

२०७६/०७/२५

गोरखा

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

1

०

०

५

२०७६/०७/२५

गोरखा

शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ

1

०

०

६

२०७६/०७/२५

गोरखा

कारागार कार्यालय

1

०

०

७

२०७६/०७/२५

गोरखा

गोरखा नगरपालिका

1

०

०

८

२०७६/०७/२५

गोरखा

गोरखा नगरपालिका वडा नं ८

1

०

०

९

२०७६/०७/२५

गोरखा

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.

1

०

०

१०

२०७६/०७/२५

गोरखा

1

०

०

११

२०७६/०७/२५

गोरखा

जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन
कार्यालय
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ

1

२

५

१२

२०७६/०७/२५

गोरखा

जिल्ला समन्वय समिति

1

३

०

१३

२०७६/०७/२६

गोरखा

1

०

०

१४

२०७६/०७/२६

गोरखा

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन
कार्यालय
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय

1

०

०

१५

२०७६/०७/२६

गोरखा

डिभिजन वन कार्यालय

1

०

०

१६

२०७६/०७/२६

गोरखा

घरे लु तथा साना उद्योग कार्यालय

1

०

०

१७

२०७६/०७/२६

गोरखा

स्वास्थ्य कार्यालय

1

१

०

१८

२०७६/०७/२६

गोरखा

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

1

०

१

६

६

जम्मा
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७. आ.व. २०७६/०७७ मा सिन्धुली जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
मिति

१

२०७६/०८/१६

सिन्धुली घरे लु तथा साना उद्योग कार्यालय

1

०

०

२

२०७६/०८/१८

सिन्धुली शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ

1

०

०

३

२०७६/०८/१८

सिन्धुली जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन

1

०

०

४

२०७६/०८/१७

सिन्धुली सहरी विकास तथा भवन कार्यालय

1

१

१

५

२०७६/०८/१७

सिन्धुली आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा

1

१३

१४

६

२०७६/०८/१८

सिन्धुली डिभिजन वन कार्यालय

1

४

१

७

२०७६/०८/१८

सिन्धुली नापी कार्यालय, सिन्धुली

1

०

०

८

२०७६/०८/१७

सिन्धुली कृ षि ज्ञानके न्द्र

1

०

०

९

२०७६/०८/१७

सिन्धुली कृ षि सामग्री कम्पनी लि. शाखा कार्यालय

1

०

०

१० २०७६/०८/१७

सिन्धुली तथ्याङ्क कार्यालय

1

०

०

११ २०७६/०८/१६

सिन्धुली सिन्धुली अस्पताल

1

५

०

१२ २०७६/०८/१६

सिन्धुली स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली

1

०

१

१३ २०७६/०८/१६

सिन्धुली कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

1

०

०

१४ २०७६/०८/१६

सिन्धुली जिल्ला हुलाक कार्यालय

1

०

०

१५ २०७६/०८/१६

सिन्धुली जिल्ला आयोजना इकाई (अनगु मन व्यव. तथा
स्थानीय पूर्वाधार)
सिन्धुली जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ (भवन)
सिन्धुली जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सिन्धुली कन्दमल
ु तरकारी विकास के न्द्र

१

०

०

१
१

०
०

४
०

1

०

०

1

०

०

1

०

०

१९ २०७६/०८/१७

कार्यालयको नाम

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने

सि.नं.

१६ २०७६/०८/१७
१७ २०७६/०८/१६
१८ २०७६/०८/१८

जिल्ला

कार्यालय समय
सख
ं ्या पालना

२० २०७६/०८/१७

सिन्धुली खाद्य प्रविधि तथा गणु नियन्त्रण डिभिजन
कार्यालय
सिन्धुली मालपोत कार्यालय

२१ २०७६/०८/१७

सिन्धुली जिल्ला समन्वय समिति

1

०

०

२२ २०७६/०८/१५

सिन्धुली सनु कोशी गाउँपालिका

1

५

०
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सि.नं.

मिति

जिल्ला

कार्यालयको नाम

कार्यालय समय
सख
ं ्या पालना

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने

२३ २०७६/०८/१७

सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका कार्यालय

1

०

४

२४ २०७६/०८/१६

सिन्धुली कृ षि विकास बैंक, शाखा कार्यालय

1

१

०

२९

२५

जम्मा

८. आ.व. २०७६/०७७ मा दाङ जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
कार्यालयको नाम

कार्यालय समय
सख
ं ्या पालना

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने

सि.नं.

मिति

जिल्ला

१

२०७६/०९/१३

दाङ

यातायात व्यवस्था कार्यालय

1

२

२

२

२०७६/०९/१०

दाङ

घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ

1

१५

०

३

२०७६/०९/१४

दाङ

नेपाल संस्कृ त विश्वविद्यालय

1

११

०

४

२०७६/०९/१०

दाङ

मालपोत कार्यालय

1

६

६

५

२०७६/०९/१२

दाङ

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय

1

०

०

६

२०७६/०९/१०

दाङ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

1

०

०

७

२०७६/०९/१०

दाङ

डिभिजन वन कार्यालय

1

१

०

८

२०७६/०९/११

दाङ

घोराही उपमहानगरपालिका, वडा नं. १५

1

०

०

९

२०७६/०९/१०

दाङ

नापी कार्यालय, दाङ

1

५

१

१०

२०७६/०९/१४

दाङ

सडक डिभिजन, दाङ

1

१५

०

११

२०७६/०९/१३

दाङ

जिल्ला हुलाक कार्यालय, दाङ

1

०

०

१२

२०७६/०९/१३

दाङ

भू तथा जलाधर व्यवस्थापन कार्यालय,दाङ

1

०

०

१३

२०७६/०९/१३

दाङ

प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, विजौरी

1

०

०

१४

२०७६/०९/१३

दाङ

ने.वि.प्रा. तलु ्सीपरु वितरण के न्द्र

1

१६

२

१५

२०७६/०९/१३

दाङ

आन्तरिक राजश्व कार्यालय, दाङ

1

३

१

१६

२०७६/०९/१३

दाङ

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, दाङ

1

२

०

१७

२०७६/०९/१०

दाङ

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ

1
१७

२

०

७८

१२

जम्मा
jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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९. आ.व. २०७६/०७७ मा भोजपुर जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
कार्यालयको नाम

कार्यालय समय
सख
ं ्या पालना

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने

सि.नं.

मिति

जिल्ला

१

२०७६/०९/१४

भोजपरु

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपरु

1

०

०

२

२०७६/०९/१४

भोजपरु

पूर्वाधार विकास कार्यालय,भोजपरु

1

०

०

३

२०७६/०९/१४

भोजपरु

जिल्ला समन्वय समिति, भोजपरु

1

०

०

४

२०७६/०९/१४

भोजपरु

नेपाल बैंक लिमिटेड, भोजपरु

1

०

०

५

२०७६/०९/१४

भोजपरु

नापी कार्यालय, भोजपरु

1

०

०

६

२०७६/०९/१४

भोजपरु

मालपोत कार्यालय, भोजपरु

1

०

०

७

२०७६/०९/१४

भोजपरु

1

०

०

८

२०७६/०९/१५

भोजपरु

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,
भोजपरु
नेपाल टेलिकम, भोजपरु

1

०

०

९

२०७६/०९/१५

भोजपरु

भोजपरु नगरपालिका, भोजपरु

1

०

२

१०

२०७६/०९/१५

भोजपरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भोजपरु

1

०

०

११

२०७६/०९/१५

भोजपरु

1

०

०

१२

२०७६/०९/१५

भोजपरु

जलस्रोत तथा सिचं ाइ विकास डिभिजन
कार्यालय, भोजपरु
डिभिजन वन कार्यालय, भोजपरु

1

०

०

१३

२०७६/०९/१५

भोजपरु

1

०

०

१४

२०७६/०९/१५

भोजपरु

घरे लु तथा साना उद्योग कार्यालय,
भोजपरु
जिल्ला अस्पताल, भोजपरु

1

०

०

१५

२०७६/०९/१५

भोजपरु

स्वास्थ्य कार्यालय, भोजपरु

1

०

०

१६

२०७६/०९/१६

भोजपरु

जिल्ला हुलाक कार्यालय, भोजपरु

1
१६

०

०

०

2

जम्मा

१०. आ.व. २०७६/०७७ मा सनु सरी जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

१

२०७६/९/२४

सनु सरी

46

कार्यालयको नाम
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सनु सरी

कार्यालय समय
सख
ं ्या पालना
1

०

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने
०
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कार्यालयको नाम

कार्यालय समय
सख
ं ्या पालना

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने

सि.नं.

मिति

जिल्ला

२

२०७६/९/२४

सनु सरी

इनरुवा नगरपालिका, सनु सरी

1

७२

०

३

२०७६/९/२५

सनु सरी

भूमिसधु ार तथा मालपोत कार्यालय,सनु सरी

1

१३

०

४

२०७६/९/२४

सनु सरी

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सनु सरी

1

३

०

५

२०७६/९/२३

सनु सरी

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय इटहरी

1

०

०

६

२०७६/९/२२

सनु सरी

सनु सरी भन्सार कार्यालय, सनु सरी

1

०

०

७

२०७६/९/२२

सनु सरी

छोटी भन्सार कार्यालय, सनु सरी

1

०

०

जम्मा

7

88

०

११. आ.व. २०७६/०७७ मा काभ्रे जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.

मिति

जिल्ला

१

२०७६/१०/२०

काभ्रे

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रे

1

०

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने
०

२

२०७६/१०/२०

काभ्रे

मालपोत कार्यालय, काभ्रे

1

०

०

३

२०७६/१०/२०

काभ्रे

1

०

०

४

२०७६/१०/२०

काभ्रे

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ
के न्द्र, काभ्रे
स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रे

1

०

०

५

२०७६/१०/२०

काभ्रे

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, काभ्रे

1

०

०

६

२०७६/१०/२०

काभ्रे

डिभिजन वन कार्यालय, काभ्रे

1

०

०

७

२०७६/१०/२०

काभ्रे

नापी कार्यालय, काभ्रे

1

०

०

जम्मा

7

0

0

कार्यालयको नाम

कार्यालय समय
सख
ं ्या पालना

१२. आ.व. २०७६/०७७ मा कञ्चनपुर जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण
सि.नं.

मिति

१

२०७६/१०/१२

जिल्ला

कार्यालयको नाम

कञ्चनपरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञच् नपरु

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

तोकिएको
कार्यालय समय
पोशाक
सख
ं ्या पालना
नलगाउने
०
०
1
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सि.नं.

मिति

जिल्ला

कार्यालयको नाम

२

२०७६/१०/१२ कञ्चनपरु

पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपरु

३

२०७६/१०/१२ कञ्चनपरु

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,कञ्चनपरु

४

२०७६/१०/१३ कञ्चनपरु

५
६

२०७६/१०/१२ कञ्चनपरु
२०७६/१०/१२ कञ्चनपरु

भीमदत्त नगरपालिका १८ नं वडा
कार्यालय,कञ्चनपरु
नापी कार्यालय, कञ्चनपरु

७

२०७६/१०/१३ कञ्चनपरु

८

२०७६/१०/१२ कञ्चनपरु

९

२०७६/१०/१३ कञ्चनपरु

तोकिएको
कार्यालय समय
पोशाक
सख
ं ्या पालना
नलगाउने
०
०
1

मालपोत कार्यालय, कञ्चनपरु
भीमदत्त नगरपालिका ४ नं वडा कार्यालय,
कञ्चनपरु
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कञ्चनपरु
भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपरु

1

३

०

1

०

१

1

८

०

1

०

५

1

०

०

1

०

०

1

८

१

१० २०७६/१०/१३ कञ्चनपरु

महाकाली अस्पताल, कञ्चनपरु

1

०

०

११ २०७६/१०/१३ कञ्चनपरु

शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, कञ्चनपरु

1

०

०

१२ २०७६/१०/१३ कञ्चनपरु

महाकाली सिँचाई आयोजना, कञ्चनपरु

1

०

०

१३ २०७६/१०/१२ कञ्चनपरु

घरे लु तथा साना उद्योग कार्यालय, कञ्चनपरु

1

०

०

१४ २०७६/१०/१२ कञ्चनपरु

महाकाली आयूर्वेद अस्पताल, कञ्चनपरु

1

०

०

१५ २०७६/१०/१२ कञ्चनपरु

स्वास्थ्य कार्यालय, कञ्चनपरु

1

१

०

१६ २०७६/१०/१२ कञ्चनपरु

यातायात व्यवस्थापन कार्यालय, कञ्चनपरु

1

०

४

१७ २०७६/१०/१२ कञ्चनपरु

आन्तरिक राजश्व कार्यालय, कञ्चनपरु

1

०
२०

०
११

जम्मा

१७

१३. आ.व. २०७६/०७७ मा रौतहट जिल्लामा गरिएको अनुगमन विवरण

१

२०७६/११/१९

रौतहट भूमिसधु ार तथा मालपोत कार्यालय, गौर, रौतहट

1

८

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने
३

२

२०७६/११/२०

रौतहट भन्सार कार्यालय, रौतहट

1

२

०

३

२०७६/११/२०

रौतहट जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रौतहट

1

४

०

सि. नं.

48

मिति

जिल्ला

कार्यालयको नाम

कार्यालय समय
सख
ं ्या पालना
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४

२०७६/११/१९

रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

1

०

तोकिएको
पोशाक
नलगाउने
०

५

२०७६/११/१९

रौतहट गौर नगरपालिका, रौतहट

1

२

३

६

२०७६/११/१९

रौतहट नापी कार्यालय, रौतहट

1

२

०

७

२०७६/११/२०

रौतहट पूर्वाधार विकास कार्यालय

1

१

३

८

२०७६/११/१९

रौतहट कृ षि ज्ञान के न्द्र, रौतहट

1

०

०

९

२०७६/११/१९

रौतहट घरे लु तथा सना उद्योग कार्यालय

1

०

१

1

०

२

११ २०७६/११/१९

रौतहट सिंचाई डिभिजन कार्यालय, रौतहट
रौतहट गौर नगरपालिका, वडा नं. 3 रौतहट

1

०

०

१२ २०७६/११/१९

रौतहट कारागार रौतहट

1

२

०

१३ २०७६/११/१९

रौतहट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रौतहट

1

०

०

१४ २०७६/११/१९

रौतहट रौतहट नगरपालिका गौर वडा नं ५ कार्यालय

1

०

०

१५ २०७६/११/१९

रौतहट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, रौतहट

1

२

०

१६ २०७६/११/१९

रौतहट गौर नगरपालिका वडा नं ४

1

०

०

१७ २०७६/११/२०

रौतहट जिल्ला हुलाक कार्यालय, रौतहट

1

१
२४

२
१४

सि. नं.

मिति

जिल्ला

१० २०७६/११/१९

कार्यालयको नाम

जम्मा

कार्यालय समय
सख
ं ्या पालना

१७

आ.व. २०७६।७७ मा विभिन्न १३ जिल्लाका २६६ वटा कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनगु मन गरी
देखिएका कमजोरी सधु ारका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने २८४ वटा कार्यालयहरूमा
समयपालना सम्बन्धी अनगु मन गरी २३४८ जना कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको
छ।
कार्यालय अनगु मनको क्रममा के न्द्रबाट खटिएका टोलीले सम्बन्धित प्रमख
ु जिल्ला अधिकारी र कार्यालय प्रमख
ु हरूलाई
निम्नानसु ार सझु ावहरू दिइएको थियो।
१.
२.
३.
४.

दरवन्दी बमोजिम कर्मचारी नहुदँ ा सेवा प्रवाहमा कठिनाई देखिएकोले समयमा पदपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने ।
बिदा स्वीकृ त नगराई कुनै पनि कर्मचारी कार्यालयमा अनपु स्थित हुन नपाउने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने ।
कर्मचारीहरू काम विशेषले बाहिर जाँदा लगबक
ु भरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र जाने र फिल्ड खटिने
कर्मचारीहरूको समेत लगबक
ु अनिवार्य रूपमा भर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
कर्मचारीहरूलाई तोकिएको पोशाक र परिचय पत्र लगाउन अनिवार्य गर्ने ।
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सेवाग्राही/नागरिकहरूलाई सहज किसिमले सेवा प्रवाह गर्न कार्यालयको विन्यास (Layout) मिलाउने ।

५.

ख) नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा विश्ले षण
भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना, २०६७ ले नागरिक बडापत्र
कार्यान्वयन सम्बन्धी अनगु मनको कार्य गर्न राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रलाई जिम्मेवार निकायकारूपमा तोके को छ । सोही अनरू
ु प
के न्द्रले नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनगु मनको कार्य आ.व. २०६६।०६७ देखि गर्दै आएको छ ।
यस के न्द्रले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा सश
ु ासन कायम गर्ने सन्दर्भमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्ष
०७६/७७ मा पनि नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनगु मनको कार्यलाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्य सम्पादन गरे को
थियो । आ.व. २०७६/०७७ मा नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनगु मन काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका विभागस्तरीय
कार्यालयहरू र सार्वजनिक संस्थानका के न्द्रीय कार्यालयहरू एवं देहायका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूमा अनगु मन गरिएको
थियो ।
विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा गरिएको नागरिक बडापत्रको अनुगमन प्राप्त विवरण
क्र.स.ं

जिल्ला

कार्यालयको सख
ं ्या

1

काठमाडौं

विभिन्न मितिमा

८४

2

ललितपरु

विभिन्न मितिमा

२४

3

भक्तपरु

विभिन्न मितिमा

१६

4

रूपन्देही

२०७६/०८/०१, २ र ४ गते

१९

5

गोरखा

२०७६/०७/२५ र २६ गते

१८

6

सिन्धुली

२०७६/०८/१५ देखि १८ गते सम्म

२४

7

दाङ

२०७६/०९/१० देखि १३ गते सम्म

१७

8

भोजपरु

२०७६/०९/१४ देखि १६ सम्म

१६

9

सनु सरी

२०७६/०९/२२ देखि २५ गते सम्म

७

10

काभ्रेपलाञ्चोक

२०७६/१०/२० गते

७

11

कञ्चनपरु

२०७६/१०/१२ र १३ गते

१७

12

रौतहट

२०७६/११/१९ र २० गते

१७

जम्मा

50

अनुगमन गरिएको
मिति

२६६
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नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनगु मनको क्रममा प्राप्त सझु ावहरू निम्नानसु ार रहेका छन् :
(क)	जिल्ला स्थित सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सम्बन्धमा एकीकृ त रूपमा नागरिक बडापत्र
तयार गरी जनताको नजिकमा रहेर कामगर्ने नगरपालिका, गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी आदिमा उपलब्ध
गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
(ख)
नागरिक बडापत्रमा सेवा प्रवाहका सम्पूर्ण प्रक्रिया र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको विवरण तयार गरी सबैले देख्ने
गरी राख्नु पर्ने ।
(ग)	निरक्षर सेवाग्राहीहरूको सहजताका लागि नागरिक बडापत्रको अडियो माध्यमबाट समेत प्रशारणको व्यवस्था
मिलाउने ।
(घ)
नागरिक बडापत्रलाई विद्यमान ऐन काननू को व्यवस्थामा परिवर्तन भएको अवस्थामा र कर्मचारीहरूको
जिम्मेवारी हेरफे र भएको अवस्थामा तत्काल अध्यावधिक एवं स्पष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ङ)
कार्यालयको विन्यास सेवाग्राही मैत्री हुनपु र्ने ।
(च)	जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रत्येक कार्यालयमा हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारी मार्फ त अध्यावधिक
सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
(छ)
नागरिक बडापत्र सबै सेवाग्राहीलाई बझु ्न सहज हुने गरी सरल भाषामा तयार गर्नुपर्ने ।
(ज)
दरवन्दी अनसु ार जनशक्तिको पदपूर्ति हुनपु र्ने ।
(झ)
सेवा प्रवाहको कार्यविधि सरल हुनपु र्ने ।
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52

१७

१७

कञ्चनपरु

4

रौतहट

१६

भोजपरु

3

5

२४

सिन्धुली

2

82

73

46
73

२०७६/०८/१६ देखि
१८
१८ गते सम्म
२०७६/०९/१४ देखि
२७
१६ गते सम्म
२०७६/१०/१२ देखि
54
१३ गते सम्म
२०७६/११/१९ देखि
२७
२० गते सम्म

२५

62

75

38

२५ 75

31

44

31

75

69

56

69

२५

आफ्नो काम
नागरिक गर्न लाग्ने दस्तुर काम गर्न बाहिरी
बडापत्रबारे
(राजश्व) बारे व्यक्ति/दलालको
अनुगमन
कार्यालय अनुगमन गरिएको जानकारी (%) सेवाग्राहीको
सहयोग (%)
क्र.स.ं गरिएको
सख
अवधि
ं ्या
जानकारी (%)
जिल्ला
लिनु
लिनु
छ
छै न
छ
छै न
प¥यो
परेन
गोरखा
२०७६/०७/२५ देखि
१८
२७ 73
२८ 71
1
39
61
२६ गते सम्म

१४

दिनु
प¥यो

86

दिनु
परेन

अतिरिक्त
रकम(%)

नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनुगमन तथा सेवाग्राही सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क (%)

41

34

41

२५

33

१६

29

१६

75

२८

राम्रो नराम्रो

43

37

43

0

39

उल्लेख
नभएको

कार्यालयका कर्मचारीको
व्यवहार (%)
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२.४ भ्रष्टाचार विरुद्धमा जनचेतना अभिवद्धि
ृ गर्ने कार्य
२.४.१ गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सश
ु ासन अभिवृद्धि गर्न के न्द्रले विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्लास्थित राजनीतिक दल, कार्यालय
प्रमख
ु हरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्गहरूको सहभागितामा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतनामल
ू क गोष्ठी/अन्तरक्रिया
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । के न्द्रले स्थापना काल देखि आ.व. २०७६/७७ असार मसान्तसम्म जम्मा ३०८
गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरे को छ । आ.व. २०७६/७७ मा मात्रै देहायका जम्मा ५ वटा जिल्लाहरूमा
गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरे को छ ।

आ.व. २०७६/७७ मा सम्पन्न भएका गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण
सि.नं.
१
२
३
४
५

मिति
२०७६/०७/२९
२०७६/०८/१९
२०७६/०९/१७
२०७६/१०/१५
२०७६/११/२२

जिल्ला
गोरखा
सिन्धुली
भोजपरु
कञ्चनपरु
रौतहट
जम्मा

सहभागी सख
ं ्या
१२०
१२२
७७
१३१
१२८
५७८

माथि उल्लेखित गोष्ठीहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो साझा दायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रको भूमिका,
नागरिक बडापत्र सैद्धान्तिक काननू ी व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्षको विश्ले षण, प्राविधिक परीक्षणको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक
पक्ष विषयका कार्यपत्रहरूका साथै सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी कार्यपत्र समेत प्रस्ततु गरिएको थियो । उक्त गोष्ठीहरूमा कार्यपत्रमा
उठे का प्रश्नहरूको जवाफ कार्यपत्र प्रस्ततु कर्ताले दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

२.४.२ सदाचार शिक्षा कार्यक्रम
आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा सदाचार शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण
सि.नं.
१

मिति
२०७६/०८/०१

जिल्ला

स्थानीय तह

सहभागी सख
ं ्या

तनहुँ

बन्दीपरु नगरपालिका

57

२

२०७६/०८/२०

महोत्तरी

गौशाला नगरपालिका

50

३

२०७६/०८/२२

धनषु ा

गणेशमान चारनाथ नगरपालिका

51

४

२०७६/०९/१८

खोटाङ

हलेसी तवु ाचुङ नगरपालिका

53

५

२०७६/१०/१६

कै लाली

जानकी गाउँपालिका

51

६

२०७६/१०/०३

सनु सरी

रामधनु ी नगरपालिका

60
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सि.नं.
७

मिति
२०७६/१०/०६

जिल्ला

स्थानीय तह

सहभागी सख
ं ्या

धनकुटा

धनकुटा नगरपालिका

50

८

२०७६/१०/०५

तेह्रथमु

लालीगरु ाँस नगरपालिका

47

९

२०७६/१०/१९

काभ्रेपलाञच् ोक

पनौती नगरपालिका

54

१०

२०७६/११/०५

चितवन

रतन् नगर नगरपालिका

85

११

२०७६/११/०५

रूपन्देही

देवदह नगरपालिका

44

१२

२०७६/११/०७

गलु ्मी

रुरुक्षेत्र गाउँपालिका

54

१३

२०७६/११/२०

नवु ाकोट

शिवपरु ी गाउँपालिका

52

१४

२०७६/११/२२

ताप्लेजुङ

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका

50

१५

२०७६/११/२३

मकवानपरु

मनहरी गाउँपालिका

56

यस कार्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी जानकारी र सो को कारण, समस्या र सझु ावहरू, राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रको काम कर्तव्य
अधिकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाका साथै सम्पत्ति विवरणा सम्बन्धी प्रस्ततु ीकरणका विषयका
कार्यपत्रहरू प्रस्ततु गरिएको थियो ।

२.४.३ प्रचार प्रसार
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रले भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना फै लाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आवश्यक्तानसु ार समय समयमा
विभिन्न सञ्चार माध्यम र पत्रपत्रिकाबाट भ्रष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रचार-प्रसार गर्ने कार्य के न्द्रले गर्दै आएको छ । साथै
भ्रष्टाचार विरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थानीयस्तरमा के न्द्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सश
ु ासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी
कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् ।

२.५ सम्पत्ति विवरण
२.५.१ सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र अनुगमन गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था:
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरे को व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको
नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले
६०(साठी) दिनभित्र प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले तोके को निकाय (अनसु ूची-६) समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो
म्याद भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसके को व्यक्तिले मनासिव कारण सहित म्याद थपको लागि अनरु ोध गरे मा सम्बन्धित
निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस (३०) दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था समेत उक्त ऐनले गरे को छ । यसरी
थप गरिएको म्याद भित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरे का व्यक्तिलाई पाँच हजार रूपैयाँ जरीवाना
गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकाननू ी सम्पत्ति रहेको अनमु ान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनसु न्धान
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गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११० मा भएको व्यवस्थाले स्थानीय तहका
पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण बझु ाउने व्यवस्थालाई यसरी व्यवस्थित गरे को छ:
(१) सदस्यले पद धारण गरे को प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको
सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको श्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित काननू ले
तोके को ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सम्पतिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख राखी तीस दिनभित्र
प्रदेश सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विवरणको संरक्षण र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले प्रचलित काननू बमोजिम
गर्नुपर्नेछ ।
(४)	यस दफा बमोजिम पेश भएको सम्पति विवरण प्रचलित काननू बमोजिमको छानबिन वा अनसु न्धान प्रयोजनका
लागि बाहेक गोप्य रहनेछ ।
तर, त्यस्तो विवरण पेश गर्ने सदस्यले स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा पर्ने छै न ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(ग) मा राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू अन्तर्गत सार्वजनिक
पद धारण गरे का व्यक्तिले प्रचलित काननू वमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनगु मन गर्न यस के न्द्रलाई तोकिएको
छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक पद धारण गरे को
व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे नगरे को सम्बन्धमा अनगु मन गर्दा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरे को
नदेखिएमा के न्द्रले त्यस्तो व्यक्ति उपर ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम करवाहीका लागि अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान
आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

२.५.२ सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमनको विवरण
अ)
आ)

इ)
ई)

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दपफा ५० अनसु ार अ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण नबझु ाउने
पदाधिकारी/कर्मचारीको संख्या १७,१८५ जना रहेको छ ।
आ.व. २०७४/०७५ को तल
ु नामा आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण बझु ाउनेको सखं ्यामा वृद्धि भएको
देखिन्छ । समग्रमा समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बझु ाउने पदाधिकारी कर्मचारी संख्या आ.व. २०७४/०७५ मा
९६.६९ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७५/०७६ मा ५,८९,५२५ जना अर्थात ९७.१९ प्रतिशत पगु ेको छ ।
आ.व. २०७४/७५ को सम्पत्ति विवरण नबझु ाउनेको सङ्ख्या १७,१२७ अर्थात ३.३१ प्रतिशत रहेकोमा आ.व.
२०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण नबझु ाउनेको सङ्ख्या १७,१८५ अर्थात २.८१ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण बझु ाउने/नबझु ाउने पदाधिकारी एवं
कर्मचारीहरूको सघं ीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूमा सखं ्यागत विभाजन यस प्रकार रहेको देखिन्छ-
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सम्पत्ति विवरण
बझु ाउनेको संख्या
नबझु ाउनेको संख्या
421961
12133
3778
554
163786
4498
589525
17185
606710

तह
संघीय
प्रदेश
स्थानीय
जम्मा
कूल जम्मा दर्ता
उ)

कै फियत

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने १७१८५ (सत्र हजार एक
सय पचासी) जना पदाधिकारी कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५
को नियम १०(२) बमोजिम रु. ५ हजार जरिवानाका लागि अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोगमा लेखी
पठाइएको छ, जसलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहगत रूपमा यसरी विभाजन गर्न सकिन्छ:
पदाधिकारी/कर्मचारी

सघं ीय तह
अ) निजामती

नबझु ाउनेको संख्या

कै फियत

2504

आ) नेपाली सेना

460 ४६० जना विदेशमा रहेका

इ) नेपाल प्रहरी

111

ई) विद्यालय शिक्षक कितावखाना

7626

उ) अन्य अ) देखि ई) बाहेकका

1432

जम्मा
प्रदेश तह

1233
554

स्थानीय तह

जम्मा 4498 जना

स्थानीय तह(पालिका)
स्थानीय तह (जि.स.स.)
कूल जम्मा
ऊ)
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4463
35
17185

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विकास/अस्थायी/करार अदिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण
सम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टिका लागि लगइन गरे को तर अन्तर्गतका ९७ निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको
तथ्याङ्क प्रविष्टि भएको नदेखिएकाले एकमुष्ट रूपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा
(३) बमोजिम कारबाही हुन राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १०(२)
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बमोजिम अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान अयोगमा लेखी पठाइएको छ । ९७ निकायहरूको नामावली यस प्रकार
रहेको छ:
सि.न.ं
कार्यालयको नाम
क्षेत्रीय अस्पतालहरू
१
Pokhara Regional Hospital
२
Regional Hospital, Hetauda
३
Regional Hospital, Surkhet
४
Sub Regional Hospital, Ghorahi
५
Regional Ayurveidc Hospital
ZONAL HOSPITALS
१
Janakpur Zonal Hospital
२
Lumbini Zonal Hospital
३
Dhaulagiri Zonal Hospital
४
Rapti Zonal Hospital
५
Karnali Zonal Hospital
६
Mahakali Zonal Hospital
रोग विशेष अस्पताल
१
Nepal Eye Hospital, Tripureswor
२
Ganga Lal Hospital
३
Bharatpur Cancer Hospital
४
Til Ganga Eye Hospital
५
Rana Ambika Eye Hospital
६
Geta Eye Hospital
७
Sagarmatha Eye Hospital
८
Kedia Eye Hospital
९
Fatte Eye Hospital
१०
Mechi Eye Hospital
११
Himalayan Eye Hospital
१२
Golcha Eye Hospital
Manmohan Cardiothroacic and vascu१३
lar Hospital
jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

ठे गाना/जिल्ला
कास्की
हेटौडा
सुर्खेत
दाङ
दाङ
धनषु ा
रूपन्देही
वाग्लुङ
दाङ
जुम्ला
कञ्चनपरु
काठमाडाैं
काठमाडाैं
चितवन
काठमाडाैं
भैरहवा, रूपन्देही
धनगढी, कै लाली
लाहान, सिरहा
विरगञ्ज, पर्सा
नेपालगञ्ज, बाँके
सैनिकमाेढ, झापा
पाेखरा, कास्की
िवराटनगर, माेरङ
महाराजगञ्ज, काठमाडौं
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सि.न.ं
कार्यालयको नाम
१४
Bhakatapur Cancer Hospital
के न्द्रीय अस्पताल
१
नरदेवी आयुर्वेदिक के न्द्रीय अस्पताल
२
Pashupati Homeopathay Centre
३
युनानी औषधालय
जिल्ला अस्पताल
१
'क' वर्गका जिल्ला अस्पतालहरू

२

'ख' वर्गका जिल्ला अस्पतालहरू

३

'ग' वर्गका जिल्ला अस्पतालहरू

४
'घ' वर्गका जिल्ला अस्पतालहरू
पन्ध्र सैयाका अस्पताल
१
चन्द्रनिगाहपरु अस्पताल
२
बुर्तिवांग
३
Banganga
४
Mehalkuna Hospital
५
टिकापरु अस्पताल
६
रत्ननगर
७
वर्दिवास
८
पोखरिया
९
कटारी
१०
Methinkot
११
रूम्जाटार
१२
Maninkhel

ठे गाना/जिल्ला
भक्तपरु
नरदेवी, काठमाडौं
पाटन, ललितपरु
ललितपरु
रसवु ा, मनांग, मसु ्तांग, बाजुरा, मगु ,ु डोल्पा, हुम्ला, सोलख
ु मु ्बु ।
ताप्लेजुंग, तेह्रथमु , दोलखा, लमजुंग, तनहु,ँ पर्वत, म्याग्दी,
कपिलवस्,तु रुकुम, दैलेख, अछाम, बैतडी, दार्चुला, रामेछाप,
पाँचथर, इलाम, धनकुटा, भोजपरु , संखवु ासभा, खोटांग, रंगेली
मोरंग, इनरुवा सनु सरी, उदयपरु , सिन्धुली, सिराहा, महोत्तरी,
सर्लाही, रौतहट ।
बारा, सिन्धुपाल्चोक, नवु ाकोट, धादिगं , नवलपरासी, कपीलवस्,तु
पाल्पा, गलु ्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, बर्दीया, जुम्ला, डोटी,
डडेलधरु ा, हेटौंडा मकवानपरु ।
भीम अस्पताल भैरहवा, रूपन्देही ।
चन्द्रनिगाहपरु रौतहट
Burtiwang, Baglung
Banganga, Kapilvastu
Mehalkuna, Surkhet
टीकापरु कै लाली
रत्ननगर चितवन
वर्दीवास महोत्तरी
पोखरिया पर्सा
कटारी उदयपरु
Methinikot, Kavrepalanchowk
रुम्जाटार ओखलढुंगा
Manikhel, Lalitpur

ए)

तल उल्लिखित एउटा स्थानीय तहले पटक पटक पत्राचार एवं फोन सम्पर्क गर्दा समेत सम्पत्ति विवरण बझु ाए
नबभु ाएको अभिलेख सम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टी गर्न यस के न्द्रको अनलाइन सफ्टवेयरमा तथ्यांक प्रविष्टी नगरे को
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एवं पत्र मार्फ त समेत जवाफ नदिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम
कारबाही हुन राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १०(२) बमोजिम अख्तियार
दरू
ु पयोग अनसु न्धान अयोगमा लेखी पठाइएको छ ।
सि.न.ं

प्रदेश

जिल्ला

स्थानीय तहको नाम

१

कर्णाली

हुम्ला

चख
े ी
ं ल

कै फियत

२.५.३ सध
ु ारका लागि सझ
ु ावहरू
अ) शरुु नियुक्ति पाउने सार्वजनिक पद धारण गरे का पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले नियुक्ति पाएको मितिले
६० दिनभित्र र हरे क आर्थिक वर्ष शरुु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बझु ाउनपु र्ने व्यवस्थालाई
प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियुक्ति दिने निकायहरूले सम्बन्धित पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई
सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बझु ाउन लगाउने व्यवस्था भएमा आगामी दिनमा सम्पत्ति विवरण
नबझु ाउनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्ने देखिन्छ । अनलाईन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी
तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने विषयलाई स्थानीय तहले अझ महत्त्व दिने (इन्टरनेट पहुचं नभएको वा भएकोमा पनि
कमजोर रहेको कतिपय अवस्था), सम्पत्ति विवरण बभु ाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनामल
ू क
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सम्पति विवरण सम्बन्धमा कार्य गर्ने निकाय बीच सहकार्य र समन्वय बढाउने
जस्ता कार्यले सकारात्मक नतिजा बढोत्तरी हुने देखिन्छ ।
आ) सार्वजनिक पद धारण गरे का पदाधिकारी र कर्मचारीहरू सबैले सम्पत्ति विवरण बझु ाउनु पर्ने हालको
काननू ी व्यवस्थालाई पनु रावलोकन गरी निश्चित श्रेणी तहभन्दा मुनिका एवं करार ज्यालादारी तर्फ का
कर्मचारीको हकमा अलग्गै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
इ)

सरं क्षण गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरणका फारामहरूको सखं ्या वर्षेनी बढ्दै गैरहेको सन्दर्भमा यसलाई विद्युतीय
ढाँचामा लैजान ढिलाइ भैसके को महससु गरिएको छ । विश्वमा प्रचलित अनलाइन प्रविधि मार्फ त् सम्पत्ति
विवरण प्राप्त गर्ने, निश्चित श्रेणी तह भन्दा माथिका पदाधिकारी कर्मचारीहरूको मात्र सम्पत्ति विवरण लिने
व्यवस्था गरी अन्यको हकमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, नगद कारोबार हुने कार्यालयमा मात्र सम्पति विवरण
लिने दिने व्यवस्था गर्ने, उजुरी परे का बखत मात्र सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्था गराउने, शरू
ु नियुक्ति हुदँ ा
विस्तृत सम्पत्ति विवरण लिई चेक जाँचलाइ कडाइ गर्ने, सम्पत्ति विवरणलाई नगदमा आधारित बनाउने
(Through Bank Statement) जस्ता विधिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

@=^ k|fljlws k/LIf0f (Technical Audit)
@=^=! k[i7e"ld (Background)
k|fljlws k/LIfssf] ;+nUgtfdf ul/g] k|fljlws k/LIf0f Ps To:tf] k/LIf0f xf] h;n] tYox¿ vf]hL ug]{,
cWoog ug{], ;ª\s]t ug]{ / ;'emfj lbg] sfo{ ub{5 . k|fljlws k/LIf0fdf x/]s k|0ffnL, pks/0f, k|s[of,
e08f/0f, ;"rL tflnsf, kf6k'hf{, k|zf;g, Jofkfl/s s[ofsnfk tyf x/]s cfutx¿sf] (Inputs) k|fljlwstf
jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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(Technicality) sf] ljgf k"jf{u|x (Prejudice) cWoog ul/G5 . o;nfO{ If]qsf cfwf/df x]g]{ xf] eg] k|s[of
(Process), oflGqs (Mechanical), ljB'tLo (Electrical), cf}hf/Ls/0fsf] oGqzf:q (Instrumentation
Engineering), ;+oGqsf] lxkmfht (Plant Safety), jftfj/0f ;+/If0f, ;fdflhs ;DaGw (Social Relation),
;'/Iff tyf Joj:yfkg cflb sfo{x¿ kb{5g\ .
g]kfndf e|i6frf/ lgjf/0f P]g, @)%( sf] bkmf ^$ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L g]kfn ;/sf/n] hf/L u/]sf]
/fli6«o ;ts{tf s]Gb| -sfo{ ;~rfng_ lgodfjnL, @)^% sf] kl/R5]b ^ sf] lgod !# b]lv @^ ;Dd k|fljlws
k/LIf0f ;DaGwL Aoj:yf u/]sf] 5 . o; lgodfjnL adf]lhd s]Gb|n] ;/sf/L sfof{no jf ;fj{hlgs ;+:yfaf6
lgdf{0f jf ;~rfng ul/g] cfof]hgfx¿sf] cfjZostf cg';f/ k|fljlws k/LIf0f sfo{ lg/Gt/ ¿kdf ;Dkfbg
ub}{ cfPsf] 5 .
g]kfn ;/sf/ -dlGqkl/ifb\_ sf] ldlt @)^)÷$÷@* sf] lg0f{oaf6 /fli6«o ;ts{tf s]Gb|df k|fljlws k/LIf0f
dxfzfvf :yfkgf eO{ pQm sfo{sf] lhDd]jf/L o; s]Gb|nfO{ k|fKt ePsf] 5 . cfly{s jif{ @)&^÷&& df s]Gb|af6
/fli6«o uf}/jsf !^ j6f, cGo cfof]hgfx¿ !) j6f / ;d'bfo Jojl:yt l;l~rt s[lif If]q cfof]hgf cGtu{t
cltl/Qm ;xof]usf] $ j6f u/L #) j6f cfof]hgfx¿ -Kofs]hx¿_sf] k|fljlws k/LIf0f sfo{ ;DkGg ePsf]
5 . o:tf] k/LIf0fnfO{ cem j:t'ut / Jofks agfpg'kg]{ ;'emfjx¿ eg] ljleGg kIfx¿af6 k|fKt ePsf 5g\ .

@=^=@ p2]Zo (Technical Audit)
k|fljlws k/LIf0f cfof]hgfx¿sf] cg'udg k|ls|of ;'b[9 jgfO{ u'0f:t/df ;'wf/ u/L cfof]hgfsf] k|ltkmn
k|flKtdf lbuf]kgf sfod ug]{ Ps dxŒjk"0f{ ;fwg xf] . o;sf] d"n p2]Zo ;fj{hlgs ljsf; lgdf{0fsf
cfof]hgfx¿sf] plrt u'0f:t/ sfod ug]{, cfof]hgfsf] lbuf]kgf sfod ug]{, cfof]hgfsf] sfo{;Dkfbgdf
;'wf/ Nofpg], q'6L ePsf]df ;f] q'6L tf]lsPsf] ;doleq tTsfn ;Rofpg nufpg], lglb{i6 nfut tyf ;dodf
tf]lsPsf] u'0f:t/ sfod u/fpg] /x]sf 5g\ . kf/bzL{ 9ª\un] cfof]hgf ;DkGg u/L ;j{;fwf/0fn] ck]Iff u/]sf]
k|ltkmn bL3{sfn;Dd k|fKt ug{ Pj+ cfof]hgf sfof{Gjogdf b]lvPsf sdL sdhf]/Lx¿ To:t} k|sf/sf cGo
cfof]hgfdf bf]xl/g glbg klg k|fljlws kl/If0f ug]{ ul/G5 .

@=^=# k|fljlws k/LIf0f ul/g] cfof]hgfsf r/0fx¿

(Technical Audit in the Stages of the

Projects)

s]Gb|af6 s'g} klg cfof]hgfdf b]xfosf ;a} jf s'g} klg r/0fsf] sfo{ eO/x]s} cj:yfdf k|fljlws k/LIf0f
ul/+b} cfPsf] 5 . k|fljlws k/LIf0f ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf] sfdsf] k|s[lt / dfqf -Nature and Volume_
df e/ kb{5 . o;nfO{ s'g} of]hgfx¿sf] lglZrt v08¿sf] k/LIf0fdf ;d]t pkof]u ul/b} cfOPsf] 5 . o;/L
ul/g] k|fljlws k/LIf0fsf r/0fx¿ lgDgfg';f/ /x]sf 5g\ .
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k|fljlws k/LIf0f ul/g] cfof]hgfsf r/0fx¿
s_ of]hgf th{'df tyf l8hfOg r/0f (Planning and Design Stage)
cfof]hgfsf] o; r/0fdf ul/g] k|fljlws k/LIf0f cGtu{t cfof]hgfsf] k|f¿k tof/L tyf l8hfOg ;+efJotf
cWoog, jftj/0fLo cWoog ;DaGwL cWoog kb{5 . d'VotofM of] r/0fdf l8hfOg kof{Kttf, ah]6sf]
;'lglZrttf / sfof{Gjog sfo{of]hgf Pj+ u'0f:t/;Fu ;DalGwt laifo x]l/G5 . sltko cfof]hgfx¿sf] k|ultdf
oxL r/0fdf ePsf sdL sdhf]/Lx¿n] c;/ u/]sf] b]lvPsf sf/0f k|fljlws k/LIf0f sfo{sf nflu cfof]hgf
5gf}6 ubf{ o; r/0fdf /x]sf of]hgf ;d]t 5gf}6 ug'{kg]{ b]lvG5 .
v_ v/Lb÷7]Ssfk§f r/0f (Procurement/Tendering Stage)
cfof]hgfsf] o; r/0fdf ul/g] k|fljlws k/LIf0f ;]jf, j:t' tyf lgdf{0f v/Lb tyf k|flKt;Fu ;DalGwt 5 .
o;df d'VotofM v/Lb sfo{ljlw, vl/b of]hgf, k|lt:kwf{, ;fj{hlgs v/Lb P]g tyf lgodfjnLsf] kfngf,
nfutsf] k|efjsfl/tf, d'Vo¿kdf kf/blz{tf tyf bft[ ;+:yf;Fu ePsf] ;Demf}tf;Fu ;dGjo eP gePsf]
ljifo x]l/G5 . o; r/0fdf /x]sf cfof]hgfx¿sf] Gयूg ;ª\Vofdf dfq k|fljlws k/LIf0f ePsf]n] k/LIf0fsf]
bfo/f a9fP/ o; r/0fsf cfof]hgfx¿ klg cem} ;dfj]z ug'{kg]{ ;'emfjx¿ cfPsf 5g\ .
u_ sfof{Gjog÷lgdf{0f r/0f (Implementation Stage)
cfof]hgfsf] o; r/0fdf ul/g] k|fljlws k/LIf0fdf cfof]hgfx¿df lgdf{0f tyf sfof{Gjog;Fu ;DalGwt
d'Votof ;do, u'0f:t/, kl/0ffd nfut, l8hfOg;Fu sfof{Gjog kIfsf] t'ngf ug]{, sfo{tflnsf, e]l/Pzg,
Dofb yk, sfdsf] k'gtf{lnsLs/0f, hg;xeflutf, cw'/f] jf ljr}df 5f]8]sf] 7]s]bf/;Fusf sfg'gL ljjfb;Fu
;DalGwt ljifox¿ k/LIf0f ul/G5g\ . s]Gb|af6 ul/g] k/LIf0fdf clwsf+z cfof]hgfx¿sf] o; r/0fsf
cfof]hgfx¿ ;d]l6Psf b]lvG5g\ .
3_ lgdf{0fkl5sf] ;~rfng / ;Def/ r/0f (Post-Implementation Stage)
cfof]hgfsf] o; r/0fdf ul/g] k|fljlws k/LIf0fdf cfof]hgfx¿ lgdf{0f eO;s] kl5 ltgLx¿sf] ;fdflhs
cfly{s / lgwf{l/t k|efjx¿ s] s:tf /x] < nlIft pknJwLx¿ k|fKt eP÷ePgg\ < s] slt pknlJw x'g'kg]{
jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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to ul/Psf] lyof] < / cj:yf s] 5 < egL k/LIf0f ug'{kg]{ x'G5 . s]Gb|af6 ul/Psf cfof]hgfx¿sf] k/LIf0fdf
lgdf{0f ;DkGg ;+/rgfsf] lbuf]kgf, l8hfOgsf] pko'Qmtf tyf cy{tGqdf u/]sf] of]ubfg, ;+rfng, ;+ef/sf]
;+oGq, /fhZjdf of]ubfg, nufgL, k"FhL lgdf{0f, nfut k|efjsfl/tf, ;fdflhs, cfly{s k|efj cflb ljifox¿
;dfj]z /xG5g\ . o; r/0fsf cfof]hgfx¿ klg cem} ;dfj]z ug'{kg]{ ;'emfjx¿ cfPsf 5g\ .

@=^=$ xfn ;Ddsf] d'Vo pknlAw (Major Achievement till the Date)
/fli6«o ;ts{tf s]Gb|n] x/]s jif{ k|bfg ub{} cfPsf] k|fljlws k/LIfs tflndaf6 xfn ;Dd :jb]zL
tyf ljb]zL u/]/ hDdf #^$ hgf Ol~hlgo/x¿nfO{ tflnd k|bfg u/L k|fljlws k/LIfssf] ¿kdf k|lzIfLt
uरी k|fljlws k/LIfssf] k|dfणkq k|bfg u/]sf] 5 . o;} u/L cf=j= )&^.&& ;Dddf *^# j6f cfof]hgfx¿sf]
k|fljlws k/LIf0f ;DkGg ul/Psf] 5 . ;fy} e|i6«frf/ lj?4÷k|fljlws k/LIf0fsf] ljifodf ;/f]sf/jfnf
;+:yfx¿nfO{ hfgsf/L u/fpg k|b]z -k|b]z g+= @_ :t/df cGt/lgsfo ;dGjo uf]i7L klg ;DkGg ePsf] 5 .
lgdf{0f sfo{sf] u'0f:t/ sfod ug{ tyf lgdf{0f sfo{df k|of]u x'g] ;fdfu|Lx¿sf] u'0f:t/ kl/If0f ug{ s]Gb|df
k|fljlws kl/If0f k|of]uzfnf :yfkgf ug]{ sfo{qmd cGtu{t s]Gb|sf] gfddf >d /f]huf/ tyf ;fdflhs ljsf;
dGqfnosf] hldgd'lgsf] tNnfdf k|of]uzfnfsf pks/0fx¿ h8fg sfo{ ;DkGg eO;s]sf] / o; cfly{s
jif{df @ -b'O{_ j6f ejgx¿sf] cljgfzsf/L k/LIf0f pks/0fx¿sf] (Non-Destructive Testing:NDT) pkof]u
ul/ k/LIf0f ul/Psf] / ;f] cg';f/sf] ;'emfj ;lxtsf] k|ltj]bg k]z eO;s]sf] 5 .
cf=j= @)^!÷)^@ b]lv cf=j= @)&^÷)&& ;Dd ul/Psf lgsfout k|fljlws k/LIf0fsf] ljj/0f
l;=g+=
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cf=j= @)&^.&& df k|fljlws k/LIf0f ul/Psf /fli6«o uf}/jsf cfof]hgfx¿sf] If]qut ljj/0fnfO{ tnsf]
tflnsfdf k|:t't ul/Psf] 5 .
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@=^=% cf=j= )&^÷)&& sf d'Vo d'Vo pknlAwx¿ (Achievements of F/Y 2076/77)
s= k|fljlws k/LIfs tflnd (Technical Auditors Training)
s]Gb|n] ljleGg cfof]hgfx¿sf] k|fljlws k/LIf0f u/fpg OlGhlgol/ª\u ljifodf :gfts tx pQL0f{ u/L
OlGhlgol/ª\u If]qdf slDtdf !) -bz_ jif{ ;]jf jf Joj;fo u/]sf, g]kfn OlGhlgol/ª\u kl/ifbdf btf{
ePsf / k|rlnt sfg'g adf]lhd k|fljlws k/LIfs x'g cof]Uo g7xl/Psf k|fljlwsx¿ dWo]af6 Ps ;"rL
tof/ ug]{ tyf ;"rLdf ;dfj]z ePsf k|fljlwsx¿nfO{ cfjlws tflndsf] Joj:yf ug]{ sfo{ lgoldt ¿kdf
ub}{ cfO/x]sf] 5 . o;} qmddf cf=j= )&^.&& df k|fljlws k/LIf0f ;DaGwL @! -PSsfO;_ lbg] tflnd -!*
cf}+ Aofr_ ;DkGg eO{ yk @$ hgf bIf k|fljlws k/LIfsx¿ k|lzlIft bLlIft ePsf 5g\ . o; jif{ pQm
tflnddf ;/sf/L lgsfo tkm{jf6 % -kfFr_ / u}/ ;/sf/L If]q tkm{jf6 !( -pGgfO;_ u/L hDdf @$ -rf}la;_
jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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hgf OlGhlgo/x¿sf] ;xeflutf /x]sf] lyof] . ;xefuL k|lzIffyL{x¿nfO{ ljleGg r/0fdf ePsf of]hgfx¿sf]
lgdf{0f cjlwdf ul/g] k|fljlws k/LIf0fsf] gd'gf k|ltj]bg tof/ ug{ ;d]t nufOPsf] lyof] . s]Gb|n] tflnd
k|fKt u/L k|df0fkq xfl;n u/]sf, ;"rgfdf tf]lsPsf] of]Uotf k'u]sf k|fljlws k/LIfsx¿ dWo]af6 dfq} s]Gb|n]
5gf}6 u/]sf cfof]hgfx¿sf] k|fljlws k/LIf0fsf nflu v6fpg] u/]sf] 5 .

v= e|i6frf/ lj?4÷k|fljlws k/LIf0f cGt/ lgsfo ;dGjo uf]i7L

(Anti Corruption/ Technical

Audit Interagency Cooperation Seminar)

k|fljlws k/LIf0f ;DaGwL cGt/lgsfo ;dGjo uf]li7 cGt/ut k|b]z g+= @ sf] c:yfoL /fhwfgL hgsk'/df
ldlt @)&^ df3 @& ut] wg'iff / dxf]Q/L lhNnfsf :yfgLo txx¿, k|b]z g+= @ sf] ef}lts k"jf{wf/ ljsf;
dGqfno, k"jf{wf/ ljsf; k|fljlws sfof{nox¿ tyf k|fljlws k|s[ltsf ;+:yfg cGtu{tsf lgsfox¿sf
;fy} o; k|b]zdf /x]sf ;ª\3 dftxtsf k|fljlws sfof{nox¿af6 k|d'v÷k|fljlws sd{rf/Lx¿ ;lxt Ps
lbj;Lo k|fljlws k/LIf0f uf]li7 ;DkGg ul/of] . pQm Ps lbj;Lo sfo{qmddf s]Gb|sf sd{rf/Lx¿ ;lxt
!!^ hgf JolQmx¿÷k|fljlwsx¿ ;xefuL /x]sf lyP eg] ljleGg $ j6f sfo{kqx¿ k|:t't ul/Psf] lyof] .
e|i6frf/ lj?4÷k|fljlws k/LIf0f cGt/lgsfo ;dGjo a9fpg] lx;fan] cfof]hgf ul/Psf] pQm uf]i7Ldf /fli6«o
;ts{tf s]Gb|sf k|d'v clws[t -;lrj_sf] cWoIftfdf sfo{qmd ;~rfng ul/Psf] lyof] . pQm sfo{qmdsf]
k|d'v cltly k|b]z g+= @ sf] ef}lts k"jf{wf/ ljsf; dGqfnosf dfggLo dGqLHo" /xg' ePsf] lyof] eg] ;f]xL
dGqfnosf ;lrjHo" ljz]if cltly /xg'ePsf] lyof] . राष्ट्रिय ;ts{tf s]Gb|sf tkm{af6 k|fljlws k/LIf0f
tyf cg'udg dxfzfvfsf k|d'v nufot k|fljlws clws[tx¿ / ;xof]uL sd{rf/Lx¿ /xg'ePsf] lyof] .
sfo{qmddf k|:t't ePsf $ j6f sfo{kqx¿df l6Kk0fL /fVb} ;xeflux¿n] k|fljlws k/LIf0fnfO{ Jofks
agfpg' kg]{ / d"ne"t ¿kdf k|fljlws k/LIf0f k|s[ofnfO{ k|efjsf/L agfpg] ;Gbe{df dxTjk"0f{ ;'emfjx¿
u|x0f ub{} sfo{s|d ;dfkg ul/Psf] lyof] .

u= k|fljlws k/LIf0f k/fdz{ ;ldltsf] j}7s (Meeting of Technical Audit Consulting Committee)
/fli6«o ;ts{tf s]Gb| -sfo{ ;+rfng_ lgodfjnL, @)^% sf] bkmf @% jdf]lhd o; s]Gb|sf >Ldfg\ ;lrjHo"sf]
cWoIftfdf ldlt @)&^ df3 !) ut] ;ts{tf s]Gb|df k|fljlws k/LIf0f k/fdz{ ;ldltsf] j}7s a;L k|fljlws
k/LIf0f sfo{sf] ;ldIff tyf cfufdL cf=j= @)&&.&* df k|fljlws k/LIf0f sfo{nfO{ cem a9L k|efjsf/L
agfpg] nufotsf ljifox¿df cfjZos lg0f{o ul/of] .

3= cf=j= २०७६/७७ sf] k|fljlws k/LIf0f (Technical Audit of F/Y 2076/77)
cf=j= )&^.&& df tkl;nsf cfof]hgfx¿df k|fljlws k/LIf0f ;DkGg u/L k|fljlws k/LIfsn]
cf}+NofOPsf ckl/kfngf ;DaGwL k|ltj]bg (Non-Conformance Report) x¿nfO{ s]Gb|df ;/f]sf/jfnf
tyf ljleGg lgsfosf k|ltlglwx¿ ;d]t;Fu 5nkmn u/L q'l6 ;'wf/ ug{ tyf cfof]hgfsf] u'0f:t/ sfod
ug{ tt\ tt\ lgsfox¿nfO{ lgb]{zg lbOPsf] 5 . o; cf=j=df k|fljlws k/LIf0f ul/Psf cfof]hgfx¿sf]
ljj/0f lgDgfg';f/ 5 M
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!= /fli6«o uf}/jsf cfof]hgfx¿ (National Pride Projects)M sfof{Gjog r/0fdf /x]sf /fli6«o uf}/jsf
cfof]hgfx¿ dWo]af6 ljleGg !^ -;f]x|_ j6f cfof]hgf v08÷Kofs]hx¿sf] k|fljlws k/LIf0f sfo{ ;DkGg
eO{ k|fljws k/LIf0f k|ltj]bg -Technical Audit Report) k|fKt ePsf] . k|fljlws k/LIfsn] s]Gb|df k|:t't u/]sf
k|ltj]bgx¿sf] cfwf/df ;f] k|ltj]bgdf cf}+NofOPsf ckl/kfngfx¿ ;lxtsf] k|ltj]bg ;DjlGwt lgsfodf
cfjZos sf/jfxLsf] nflu k7fpg] ul/Psf] 5 . o; cGtu{t cf=j= )&^.&& k|fljlws k/LIf0f ;DkGg ePsf
!^ -;f]x|_ j6f cfof]hgfx¿sf] ;+lIfKt ljj/0f lgDg jdf]lhd /x]sf 5g\ .
S.N.

Package no

Project Name

Firm/Technical Auditor

1

NVC/TA/NPP/ 2076/077-02

Hulaki Rajmarga Project (Construction of Kandra Bridge), Sati-BhajaniDhangadi Road-Theki (49+000),
Kailali

M/s Rishikesh Services P Ltd.
/Er. Bhola Prasad shah

2

NVC/TA/NPP/ 2076/077-03

Hulaki Rajmarga Project (BankeSangrampur Road,) (0+000-15+000)
Sarlahi

M/s Swati Consultant Pvt.
Ltd./ Sanjay Kumar Karna

3

NVC/TA/NPP/ 2076/077-04

North South Karnali Highway, Hilsa M/s Smith-Tech Pvt. Ltd/Er.
Simikot Road Project (15Km Working Laxmi Narayan Chaudhari
Legth), HSRP/3371454/073/074-010,
Simikot, Humla

4

NVC/TA/NPP/ 2076/077-05

North South Kaligandaki Coridor
Adherikhola Bridge , Palpa

5

NVC/TA/NPP/ 2076/077-06

North South Koshi Coridor KandM/s Sismo Engineering Pvt
bari, (NSKRP/3371454/072/073-07) Ltd./Er. Mankeshwor Thakur
(15Km Working length) From Loving
hill to Chhyangkuti, Sankhuwasabha

6

NVC/TA/NPP/ 2076/077-07

Mid-Hill (Puspalal) Highway Project (MIDHLKTM/3371384/071/072-106),) (15Km
Working Length) Panchthar

M/s Suresh Kumar Regmi/Er.
Suresh Kumar Regmi

7

NVC/TA/NPP/ 2076/077-08

Kathmandu Terai/Madhesh Expressway-Roadway Excavation, Road Embankment construction, Cross Drainage Structure (Package 4), Sisneri,
Makwanpur

M/s Remus Technical and
Management Services/Er.
Dhaneshwor jha/Exp Naresh
Ram Babu

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

M/s Tulsi Engineering Consultants P.Ltd/Er. Bhuwaneshwar Prasad Deo
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S.N.

Package no

Project Name

Firm/Technical Auditor

8

NVC / TA / NPP / 2076
/ 077-09

Mid-Hill(Puspalal) Highway Project,
Palungtar-Paudi, (15Km Working
Length), Gorkha-Lamjung

M/s RN Engineering Consultancy Pvt Ltd/Er. Nirmal
Kumar Pyakurel

9

NVC / TA / NPP / 2076
/ 077-10

Upper Tama Koshi Hydropower
Projects (Steel Penstock Connection
Works) Lot 1, Dolakha

M/s Remus Technical and
Management Services/Er.
Deepak Kumar Shah

10

NVC / TA / NPP / 2076
/ 077-11

KUKL/BDS-SRT/01/04; Laying of
Bulk, Distribution System and Construction of Service reservoirs (Package-04), Kathmandu

M/s Golden Globe Eng solution Pvt Ltd/Er. Dhundi Raj
Dahal

11

NVC / TA / NPP / 2076
/077-12

Sikta Irrigation Project (Construction
of Eastern Main Canal, Rajkulo and
Phattepur Irrigation Project), Banke

M/s Riwa Consultant Pvt
Ltd./Er. Mahendra Narayan
Yadav

12

NVC / TA / NPP / 076
/ 077-13

Rani Jamara Kulariya Irrigation
M/s Riwa Consultant Pvt
Project (Construction of New Branch Ltd./Er. Rajendra Prasad
Canal and Cannal Structures of Lamki Yadav
Extension, Kailali

13

NVC / TA / NPP / 076
/ 077-14

Babai Irrigation Project [ Construction of Buddha Canal Systtem with associates Structure
(BIP/NCB/P44/073/074)], Bardiya

M/s Rasho Enginnering consultant Pvt Ltd./Er.Krishna
Raj Timilsina

14

NVC / TA / NPP / 076
/ 077-15

Pokhara Regional International
Airport (RCC Truss Building under
Construction), Pokhara

M/s ARC Consult P.Ltd./Er.
Suresh Prasad Shrestha

15

NVC / TA /NPP / 076
/ 077-16

Gautam Buddha Regional International
Airport (Construction of Cargo Terminal
building at Bhairahawa), Rupandehi

M/s Pathivara Engineering
& Management Consult/Er.
Sushma Aryal

16

NVC / TA / NPP / 076
/ 077-17

LDT ( Construction of Conference
and Meditation Hall) (Sabha Hall),
Lumbini, Rupandehi

M/s S.S Innovative Consultants Pvt. Ltd./Er. Pralhad
Chapagai

@= cGo cfof]hgfx¿ (Other Projects) M /fli6«o ;ts{tf s]Gb|sf] k|fljlws k/LIf0f sfo{qmd cGtu{t /fli6«o
uf}/jsf cfof]hgf afx]ssf ;8s, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{, ऊhf{, सिr
ं fO{ ljB't, b"/ ;~rf/, ejg nufotsf]
!) -bz_ j6f cfof]hgfx¿sf] v08÷Kofs]hx¿sf] k|fljlws k/LIf0f sfo{ ;DkGg u/L k/LIfsn] s]Gb|df k|:t't
u/]sf k|ltj]bgx¿sf] cfwf/df clGtd k|ltj]bg k|fKt ePsf] 5 . ;f] k|ltj]bgdf cf}+NofPsf ckl/kfngfx¿
;lxtsf] k|ltj]bg ljutdf em}+ ;DjlGwt lgsfodf cfjZos sf/jfxLsf] nflu k7fOg] ul/Psf] 5 . cGo
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cfof]hgfx¿ cGtu{t k|fljlws k/LIf0f ;DkGg ePsf !) j6f of]hgfx¿sf] ;+lIfKt ljj/0f lgDg jdf]lhd
/x]sf 5g\ .
S.N.

Package no

Project Name

Firm/Technical Auditor

1

NVC / TA / OP /076 DUDBC (Road and Drain Construction
/ 077-18
Work with main Urban Physical
Infrastructure), Dhangadhi SubMetropolitan, Kailali

Er. Durba Prasad Dungel

2

NVC / TA /OP / 076 Rural Road Network Improvement
/ 077-19
Project (RRNIP), Upgrading &
Performance Based Road (Road
2) (DoLIDAR/RCIP/Works/NCB10/2074/075),Parbat

M/s RN Engineering
Consultancy Pvt Ltd./Er.
Ganga Bahadur Basnet

3

NVC / TA / OP / 076 Hetauda Hospital, Makwanpur (70
/ 077-20
bed Hospital Building Construction,),
Makwanpur

Chandannath Design Associates Pvt
Ltd. /Er. Sushil Kumar Shrestha/Exp.
Poshan Dhungana

4

NVC / TA / OP
/ 2076 / 077-21

Construction of Academic Building of
M/s Paudel Engineering and
Sant Alpmai Ram Narayan Yadav Nursing Management Consultancy/Er.
College, Malangwa, Sarlahi
Niranjan Prasad Paudel

5

NVC / TA / OP
/ 2076 / 077-22

Bacharedada Sanitary Landfilsite
M/s AMC Engineering
Construction Project, Nuwakot. Dhadhing Solution & Developers
P.Ltd/Er. Hari Prasad Sharma

6

NVC / TA / OP
/ 2076 / 077-23

Rajapur 33KV substation Construction
Project. Bardiya

M/s Technoquarry Consults
P. Ltd./Er. Yuba Raj Adhikari

7

NVC / TA / OP
/ 2076 / 077-24

Kamala River Training Works, Stud
Constructions Works, (Ch. 14+000 to
14+6000) Dhanusha

M/s Golden Globe Eng
solution Pvt Ltd./Er. Subash
Chandra Verma

8

NVC / TA / OP
/ 2076 / 077-25

Nepal Telecom, 4G LTE Core, Jawalakhel, M/s S.S. Innovative Consultants
Pvt Ltd./Er. Shiv Bhusan Lal
Kathmandu

9

NVC / TA / OP / 076 Nepal India Electricity Transmission
/ 077-1
and Business Project Mauli-Kanchanpur
Part of Dhalkebar-Inerba Section 15 km
working length, Saptari

M/s Pertinent Engineering
Consultancy Pvt. Ltd/Dilip
Kumar Jha

10

NVC / TA / OP
/ 076/077-2

Pathivara Engineering &
Management Consult /Hridaya
Man Nakarmi/ Jaisi Lal Mandal

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

Haleshi Area, Khotang (Pumping)
water supply and sanitary project
(01/073/074/AZ/WSSSDO, Khotang.
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#= ;d'bfo Jojl:yt l;l~rt s[lif If]q cfof]hgf–cltl/Qm ;xof]u (CMIASP-AF) M l;+rfO{ ljefuåf/f
;~rflnt o; sfo{qmd cGtu{t lhNnf:t/jf6 ;~rflnt l;+rfO cfof]hgfx¿sf] k|fljlws k/LIf0f ul/Psf]
5 . cf=j= )&^÷&& df $ j6f lhNnfdf Ps Ps cfof]hgfsf] k|fljlws k/LIf0f sfo{ ;DkGg eO{ k/LIfsn]
s]Gb|df cgnfOgaf6 -Online)k|:t't u/]sf k|ltj]bgx¿sf] cfwf/df clGtd k|ltj]bg k|fKt ePsf] 5 . ;f]
k|ltj]bgdf cf}+NofO{Psf ckl/kfngfx¿ ;lxtsf] k|ltj]bg ;DalGwt lgsfodf cfjZos sf/jfxLsf] nflu
k7fOPsf] 5 . k|fljlws k/LIf0f ;DkGg ul/Psf ;d'bfo Jojl:yt l;l~rt s[lif If]q cfof]hgf cltl/Qm
;xof]usf] ljj/0f lgDg jdf]lhd /x]sf] 5g\ M
S.N.
1
2
3
4

Package no
NVC / TA / CMIASP / 076
/ 077-01
NVC / TA / CMIASP / 076
/ 077-2
NVC / TA / CMIASP / 076
/ 077-4
NVC / TA / CMIASP / 076
/ 077-6

Project Name

Firm/Technical Auditor

Dorkhu Khola Khairanitar
ISP, Nuwakot

M/s Er.Raj Kiran Basukala,

Attarauliputar ISP, Tanahun

M/s Pioneer Architect & Consulting
Engineers Pvt. Ltd /Er. Kalidas Neupane

Patharkot ISP, Sarlahi
Gerukhi Bandh ISP, Mahottari

M/s Golden Globe Engineering Solution Pvt.
Ltd/Er. Ram Babu Prasad /Er. Rabin Dahal

M/s Uma Mulitpurpose Engineering
Consultancy/Er. Tung Raj Pathak

ª= k|fljlws k/LIf0f k|of]uzfnf (Technical Audit Labrotary)
lgdf{0f sfo{df k|of]u x'g] lgdf{0f ;fdfu|Lx¿ tyf lgdf{0f sfo{ ;DkGg ePsf j:t' -h:t}M k'n, gx/, ejg
cflb_ sf] u'0f:t/ k/LIf0f ul/ u'0f:t/ sfod ug{', k|fljlws k/LIf0f k|of]uzfnfsf] k|d'v p2]Zo /x]sf] 5 .
g]kfn ;/sf/sf] jflif{s gLlt tyf sfo{qmd cg';f/ ljsf; cfof]hgfx¿sf] k|fljlws k/LIf0f ug{ s]Gb|n]
cfk\mg} ;'ljwf ;DkGg k|of]uzfnf :yfkgf ug]{ sfo{qmd cGtu{t cf=j= @)&!÷.)&@ df hg/n k|of]uzfnf
pks/0f vl/b k|s[of z'? u/L s]Gb|sf] gfddf gjlgld{t ejgsf] hldgd'lgsf] tnfdf pks/0fx¿ h8fg
tyf k/LIf0f sfo{ ;DkGg u/]sf] lyof] . o;} qmddf cljgfzsf/L k/LIf0f -Non-Destructive Test) sf] nfuL
cfjZos kg]{ pks/0f vl/b sfo{ ;d]t ;DkGg ePsf] 5 . k|of]uzfnf ;~rfngsf] nflu cf=j= @)&%÷)&^
df k|of]uzfnfsf] :t/f]Gglt ul/ Lab Operation manual / ;fj{hlgs lgdf{0f u'0f:t/ k/LIf0f k|of]uzfnf
;~rfng tyf k/LIf0f lgb]{lzsf, @)&% hf/L ul/Psf]df o; cfly{s jif{df k|fljlws k/LIf0fdf ;dfj]z
Ps cfof]hgf / cGo Ps cfof]hgf ;lxt @ j6f ejgx¿sf] k|fljlws k/LIf0f tyf cg'udg dxfzfvfsf
sd{rf/Lx¿sf] ;+nUgtfdf cjlgfzsf/L k/LIf0f sfo{ ;DkGg ul/Psf] 5 .

@=^=^ s]Gb|af6 ljleGg lgsfox¿nfO{ pknAw u/fOPsf] k|fljlws k/LIf0f ;DaGwL ;'emfjx¿
(Recommendations Provided by the Center to the Different Concern Authorities)

lgdf{0fflwg cfof]hgfx¿sf] cf=j= @)&^÷)&& df k|fljlws k/LIf0f ug]{ qmddf b]lvPsf sdL sdhf]/Lx¿
x6fpg tyf ;f]lx k|s[ltsf sdhf]/Lx¿ gbf]xf]¥ofpg k|fljlws k/LIf0fsf ;'emfjx¿ sfof{Gjog ug'{ clgjfo{
x'G5 . o;sf nflu cf=j= @)&^÷&& df k|fljlws k/LIf0f ul/Psf ;/f]sf/jfnf dGqfnox¿ qmdzM pmhf{,
hn>f]t tyf l;~rfO{ dGqfno, vfg]kfgL dGqfno, ef}lts k"jf{wf/ tyf oftfoft dGqfno, lzIff, lj1fg
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tyf k|ljlw dGqfno, ;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p8\oog dGqfno, ;ª\3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g
dGqfno, ;~rf/, ;"rgf tyf k|ljlw dGqfno / zx/L ljsf; dGqfnonfO{ tkl;n jdf]lhdsf ;'emfjx¿
-s]xL ;'emfjx¿ dGqfno ljz]ifnfO{ ;d]t /x]sf]nfO{ Wofgdf /fvL sfo{ ug{ u/fpg lgb]{zg_ lbOPsf] 5 .
!=

@=

#=
$=
%=

^=

&=

*=
(=
!)=

cfof]hgfx¿n] u'0f:t/ lglZrlts/0f of]hgf (Quality Assurance Plan-QAP) cfof]hgf z'? x'g'
k"j{ g} tof/ u/L l:js[t u/fpg'kg]{ Joj:yfnfO{ k|efjsf/L 9+uaf6 sfof{gjog ug'{kg]{ . sltko
cfof]hgfsf] l8hfOg / sfof{Gjogdf leGgtf b]lvPsf]n] l8hfOg u'0f:t/ cjnDjg ug'{ kg]{ .
cfof]hgfsf] cfsf/, sfo{af]em, lgdf{0f ug{'kg]{ ;+/rgfx¿ / ef}uf]lns cjl:yltsf] cfwf/df
7]Ssfsf] Dofb lgwf{/0f u/L cf}lrTo / tYosf cfwf/df Dofb yk ;DaGwL k|lqmof / lg0f{o ;dodf
g} ;DkGg ug{'kg]{ .
cfof]hgf tyf sfof{nosf] sfo{af]emsf] cfwf/df kof{Kt hgzlQmsf] Joj:yf x'g'kg]{ .
x/]s cfof]hgfdf pko'Qm cfof]hgf Joj:yfkgsf ;fwgx¿ (Project Management Tools) k|of]u
ug{' kg]{ .
cfjZostf cg';f/ jftfj/0fLo cWoogx¿ (IEE/EIA) Right of Way, Site Clearance ubf{
;fdflhs, :yfgLo kl/j]znfO{ ;d]t Wofg lbP/ ;dfhzf:qLo÷;dfhlj1fgsf :jLsfo{ cj:yfdf
dfq cfof]hgfx¿ sfof{Gjog r/0fdf nfg'kg]{ / afof]Ol~hlgol/ª\u÷hnjfo' cg's'ngsf sfo{nfO{
k|fyldstf lbg' kg]{ .
cfof]hgfsf] Site Register df Daily Log sf] Joj:yf u/L ;DalGwt Contractor, Consultant/Site
Engineer/Sub-Engineer sf] x:tfIf/ clgjfo{ x'g'kg]{ / cfof]hgf;Fu ;DalGwt sfuhftx¿
rflxPsf] avt t'?Gt kfpg ;Sg] / dfu ePsf avt pknJw x'g] uरी clen]vLs/0f ug'{ kg]{ .
k|fljlws kl/Ifsn] cf}+NofPsf ckl/kfngfx¿ ;DalGwt cfof]hgfx¿af6 ;lRrPsf]÷g;lRrPsf]
tyf ;'emfjx¿ nfu" eP÷gePsf] dGqfno tyf ljefuaf6 cg'udg u/L o; s]Gb|df hfgsf/L
u/fpg' kg]{ .
;DalGwt lgsfon] :yflkt lgod / sfg'gx¿sf] kfngf u/L cfof]hgfx¿ ;dod} ;DkGg ug{
oy]i6 Wofg k'¥ofpg' kg]{ .
cfjZostf / cf}lrTosf cfwf/df ;+/rgfx¿ to u/L ejg ;+lxtfnfO{ s8fOsf;fy kfngf ug'{
tyf u/fpg' kg]{ .
b]zsf k|d'v gbL t6x¿sf] t6jGw ;+/If0f ;DaGwL u'?of]hgf tof/ u/L jf9L ;DefJotf /
k"jf{g'dfg ljZn]if0f u/L k"jf{wf/ lgdf{0fsf] lbuf]kgdf ljz]if Wofg k'¥ofpg'kg]{ tyf nfdf] ;do;Dd
klg cfof]hgfsf] k|ult gx'g'df sf/0f klxrfgsf nflu ;dod} Wofg lbg'kg]{ .

@=^=& cf=j= @)&^÷)&& df k|fljlws k/LIf0f ePsf of]hgfx¿sf] ckl/kfngf k|ltj]bg
(Non-Conformance Report of the Projects Technical Audited in F/Y 2076/077 )

cf=j= @)&^÷)&& sf] :jLs[t jflif{s sfo{qmd adf]lhd hDdf @ j6f sfo{qmdx¿ -/fli6«o uf}/j / cGo÷;d'bfo
Jojl:yt l;l~rt s[lif If]q cfof]hgf–cltl/Qm ;xof]u_ cGtu{tsf #) j6f ljleGg If]qsf cfof]hgfx¿sf]
jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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k|fljlws k/LIf0f ;DkGg ul/Psf] 5 . pQm cfof]hgfx¿sf] k|fljlws k/LIf0fdf b]lvPsf d'Vo d'Vo tYox¿
(Findings) tyf k/LIf0fdf e]l6Psf ckl/kfngfx¿ -Non-Conformances_ nfO{ s]Gb|df ;DalGwt cfof]hgf,
;/f]sf/jfnf tyf ljleGg lgsfox¿sf k|ltlglwx¿ ;d]tsf] ;xeflutfdf k|:t'tLs/0f -cgnfOg ;d]t_ tyf
5nkmn u/L ;f]sf] cfwf/df k]z ePsf] clGtd k|ltj]bgdf pNn]v ul/Psf q'l6x¿ -ckl/kfngfx¿_ ;'wf/
ug{ ;DalGwt lgsfox¿df lgb]{zg lbOPsf] 5 . ckl/kfngf k|ltj]bgx¿ -Non-Conformances Report_ sf]
lj:t[t ljj/0f cg';"rL–& df k|:t't ul/Psf] 5 .

२.७ आर्थिक विवरण तथा वेरुजुको स्थिति
२.७.१ बजेटको व्यवस्था
यस के न्द्रलाई आ.व. २०७६/७७ को प्राप्त भएको बजेट र खर्चको विवरण निम्नानुसार भएको देखिन्छः
आयोजना /
कार्यालयको नाम

खुद वार्षिक बजेट

खर्च

301040113(चालु)

रा.स.के.

9,14,41,000

8,87,45,328.97

ँ ीगत)
301040114(पुज

रा.स.के.

2,33,50,000

1,57,88,603

601000163(औषधी उपचार)

रा.स.के.

51,99,153.75

51,99,153.75

601000133(सन्चित बिदा)

रा.स.के.

58,34,385

58,34,385

नेपाल
सरकार÷
ADB

20,00,000

10,67,377

IDA

60,00,000

0

1338,24,538.75

11,66,34,847.72

बजेट उपशीर्षक नं.

308031054 (;fd'bflos

Jojl:yt l;+lrt s[lif

If]q cfof]hgf
365011084 (राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात
सुदृढीकरण कार्यक्रम)
जम्मा

आ.व. २०७६/०७७ को प्राप्त अख्तियारी बमोजिम के न्द्रीय आर्थिक विवरण तथा आ.व. २०७६/०७७ को चालु खर्चको
शीर्षकगत वार्षिक आर्थिक विवरण अनसु ूची – ८ मा राखिएको छ ।

२.७.२ बेरुजूको अवस्था
यस के न्द्रको आ.ब. २०५९/६० देखि आ.व. २०७६/७७ सम्म के न्द्रको नाममा कायम भएको कूल बेरुजू रकम रु.
३,१४,८००।– रहेको छ ।
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सझ
ु ावहरू
भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सश
ु ासन कायम गर्ने कार्यका लागि नेपाल सरकार समक्ष के न्द्रको
तर्फ बाट प्रस्तुत गरिएका सझ
ु ावहरूः
क)

नेपालको संविधान २०७२ बाट साविकमा भएको अनुचित कार्य हेर्ने सम्बन्धी व्यवस्था अख्तियार दरू
ु पयोग
अनसु न्धान आयोगको कार्य क्षेत्रबाट खारे ज गरे को अवस्था रहेकाे तथा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य वीच घनिष्ट
सम्बन्ध हुने भएकोले अनुचित कार्य हेर्ने निगरानी निकाय काननू द्वारा तोकिनु पर्ने ।
ख)
नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभषु ण, पदक एवं परु स्कारको स्पष्ट वस्गतु त मापदण्ड तोकिनु पर्ने ।
ग)
प्रविधिक परीक्षण कार्यलाई विकास निर्माणका आयोजनाको अभिन्न अगं बनाउनु पर्ने ।
घ)
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने ।
ङ)	निगरानी निकायहरू वीच विद्युतीय सुचना आदान प्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने ।
च)
नेपाल सयुं क्त राष्ट्र सघं ीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि (United Nations Convention Against
Corruption) को पक्ष राष्ट्र भैसके को परिप्रेक्ष्यमा उक्त महासन्धिमा व्यवस्था भए बमोजिम निजी क्षेत्रमा हुने
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई काननू ी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
छ)	प्राविधिक परीक्षकहरूबाट योजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण भैसके पछि औलं ्याइएका अपरिपालना (NonCompliance) लाई सच्याउन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा आयोजनास्तरबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्न
बाध्यकारी बनाउने गरी काननू ी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ज)
सार्वजनिक निकायबाट ठे क्का लगाउँदा ठूला आयोजनाहरूमा तर्जुमा गरिने प्राविधिक मापदण्डमा आयोजना
पिच्छै फरक फरक मापदण्ड बनाई सीमित ठे केदारहरूलाई फाइदा परु य् ाएको भन्ने जनगनु ासो आएको परिप्रेक्ष्यमा
के न्द्रीय स्तरबाटै ठूला आयोजनाहरूको लागि प्राविधिक र आर्थिक मापदण्डहरू निर्धारण गरी लागू गरिएमा
सिमित व्यक्तिहरूको चलखेललाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पगु ्ने ।
झ)	विकास आयोजनाको ठे क्कापट्टा गर्दा सो को अवधि वस्गतु त विश्ले षण 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 ।
ञ)
सार्वजनिक खरिद ऐनमा जुनसक
ु ै वस्तु खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्ने व्यवस्थाको कारण एउटै वस्क
तु ो
मलू ्य विभिन्न कार्यालयमा फरक फरक मलू ्य पेश भै खरिद हुने गरे को हुदँ ा यसबाट भ्रष्टाचार र अनियमिततामा
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प्रोत्साहन हुन पगु ेको देखिदँ ा सम्भव भएसम्म गणु स्तरीय सामान प्राप्त हुनेगरी उत्पादक कम्पनीसंग सोझै दररे ट लिई
सो दररे टको आधारमा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा मितव्ययिता कायम हुन जाने ।
ट)
कार्यालयहरूमा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने जिन्सी सामग्रीहरूको के न्द्रीय स्तरबाटै खरिद दररे ट निर्धारण गरी सो
दररे ट भित्र सार्वजनिक निकायहरूले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा खरिद मलू ्यमा एकरूपता आई कार्यालय
सञ्चालनमा मितव्ययिता आउने हुदँ ा सो व्यवस्था हुनपु र्ने ।
ठ) 	विकास निर्माणमा गणु स्तर कायम गर्न, पँजू ि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 विकृ ति अन्त्य गर्न कर्मचारी, ठे केदार र परामर्शदातालाई कडा काननू ी कारबाहीको व्यवस्था हुनपु र्ने ।
ड)
कुनै पनि योजना/आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु पूर्व त्यस्ता योजना/आयोजनाको (विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग
डिजाइन) डि.पि.आर., ई.आई.ए./आई, ई.ई. लगायतका चरणहरू पार गरे को हुनपु र्ने ।
ढ) 	विरामीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने औषधीजन्य उपकरणहरूको गणु स्तर तथा मलू ्यको अनगु मन
तथा नियमन गर्ने संस्थागत व्यवस्था प्रभावकारी नदेखिदं ा आपूर्तिकर्ता तथा फार्मेसीहरूले आपसी मिलेमतो
(Collusion) मा मनोमानी तरीकाले कम गणु स्तरीय उपकरणलाई बढी मलू ्य राखी आपूर्ति गर्न सक्ने, जसबाट
बिरामीहरूले यस्ता कम गणु स्तरीय उपकरणहरूलाई बढी मलू ्य तिरे र किन्नुपर्ने बाध्यता रहने हुदँ ा विद्यमान संस्थागत
व्यवस्थामा आवश्यक सधु ार गरी प्रभावकारी तलु ्याउनु पर्ने ।
ण)
हाल मन्त्रालय/विभाग लगायतका निकायहरूमा रहेका अनगु मन महाशाखा/शाखाहरूको कार्य सम्पादनलाई अझ
प्रभावकारी वनाउन र सश
ु ासन प्रवर्द्धनको प्रथम चरणको काम हरे क निकायबाट गौण रूपमा हुदं ै गएको पाईएकोले
त्यस्ता अनगु मन महाशाखा/शाखाहरूको नाम सश
ु ासन प्रवर्द्धन तथा अनगु मन महाशाखा/शाखा नामाकरण गरी
जिम्मेबारी तोक्न र कार्यादश
े थप गर्न उपयुक्त हुने ।
त)
राजश्व सक
ं लनमा नक्कली भ्याट विललाई निरुत्साहन गर्न सरकारी निकायबाट भ्याट रकम भुक्तानीको विवरण
मासिक रूपमा कर कार्यालय/आन्तरिक राजश्व विभागमा पठाउने र कार्यालय/विभागबाट जाँचवझु एवं रुजु गर्ने
व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने ।
थ)
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृ त देखि माथिका सबै कर्मचारीहरूलाई हलक
ु ा
सवारी चालकको तालिम क्रमश: दिलाउने र नयाँ भर्ना हुनेलाई हलक
ु ा सवारी चालकको अनमु ति पत्र लिएको
हुनपु र्ने व्यवस्था मिलाईएमा हलक
ु ा सवारी चालक पदको भर्ना नगरी आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न सहज हुने ।
द)
आयोजनाहरूमा एउटा सिमा भन्दा वढिको (मानौं रु. 10,000।-) भुक्तानी दिदं ा निर्माण व्यवसायीले वैङ्क मार्फ त
भुक्तानी दिनु पर्ने कुरा अनिवार्य गरी आर्थिक भ्रष्टाचार तथा कमिसनखोरीलाई निरुत्साहन गर्ने ।
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उपसहं ार
सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवाप्रवाह प्रभावकारी तलु ्याउन ती निकायहरूको अनगु मन गर्ने, पदाधिकारीहरूबाट
हुने अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरू संकलन गरी निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरी फर्छ्यौट गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण विरुद्ध
प्रवर्द्धनात्मक एवं चेतनामल
ू क कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हुनसक्ने क्षेत्रको निगरानी राखी
विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त सझु ाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने, विकास पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको गणु स्तर, लागत,
परिमाण र तोकिएको समयावधि समेतका आधारमा प्राविधिक परीक्षण गरी समयमै गणु स्तरीय काम सम्पन्न गर्न लगाउने,
सम्पत्तिको अनगु मन गर्ने जस्ता कार्य यस राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रले गर्दै आएको छ । आ.व. २०७६।७७ मा अघिल्लो आर्थिक
वर्षबाट जिम्मेवारी सरि आएका र यस आ.व.मा दर्ता भएका समेत गरी कूल ११७५ उजुरीहरू रहेकोमा ७८१ उजुरी फर्छ्यौट
भइ ६६.४६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । प्राप्त उजुरीहरूका विषयमा अनसु न्धान गरी विभिन्न सझु ाव तथा निर्देशन दिइएको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारी/कर्मचारीको नक्कली शैक्षिक योग्यता भएको, गैरकाननू ी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे को जस्ता
विषयका उजुरीहरू र यस के न्द्रबाट छानवीन गर्दा भ्रष्टाचारको कसरु देखिने कुनै कार्य भए गरे को पाइएकोमा त्यस्ता उजुरी एवं
सो सम्बन्धी कागजातहरू प्रमाण सहित अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोगमा पठाइएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका
लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अन्तरगत जिल्लास्तरमा जनचेतनामल
ू क गोष्ठी गरिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी
रूपमा न्नयू ीकरण गर्दै देशमा सश
ु ासन कायम गर्ने मल
ू उद्देश्यका साथ स्थापना भएको राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रलाई आधुनिक
प्रविधि र प्रणालीमैत्री बनाउदै के न्द्रको आफ्नो मल
ू उद्देश्य, कार्यप्रकृ ति, जनशक्ति, लगायत उपलब्ध स्रोत साधनको उचित
तालमेल मिलाउँदै राष्ट्रको महारोगको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई न्नयू ीकरण गर्ने अभियानमा के न्द्रलाई सशक्त ढंगले अगाडि
बढाउन संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सहितको स्पष्ट काननू ी खाका सहित छुट्टै ऐनद्वारा स्पष्ट काननू ी
अधिकार सहितको के न्द्र व्यवस्था हुनपु र्ने आवश्यकता महससु गरिएको छ । भ्रष्टाचार कुनै एक व्यक्ति, निकाय वा संगठनको
एकल प्रयासबाट मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने विषय होइन तसर्थ यसको लागि सबै निकाय, संस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी
लगायत आमनेपाली नागरिकको सहयोग यस के न्द्रलाई प्राप्त भएमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।
भ्रष्टाचारमा हाल देखिएको नयाँ प्रकृ ति र प्रवृत्तिको पहिचान र अनसु न्धान गरी टुंगोमा परु य् ाउन के न्द्रका जनशक्तिलाई
समय सापेक्ष भौतिक पूर्वाधार सहितको अनसु न्धानमल
ू क तालीम (आन्तरिक/ वाह्य) प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी
भैसके को छ ।
विकास निर्माणमा हुने गणु स्तरहीन कार्य अहिले देशको जटिल समस्याको रूपमा देखा परे को महससु गरी सरकारले निर्माण
कार्यमा गणु स्तर कायम गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्रको अधिनमा रहने गरी गणु स्तर नापजाँच गर्न सकिने प्राविधिक
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परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएकोमा यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सचं ालनमा ल्याउन प्रयोगशालामा
सामग्री जडान गरी आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार र जनशाक्ति व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको छ । जसको फलस्वरूप के न्द्रले
हाल प्राप्त जनशक्ति, स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी सरकारले नागरिकलाई प्रत्याभतू गरे को भ्रष्टाचार निवारण, सश
ु ासन,
सदाचार, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने अभियानमा एक सशक्त निकायको रूपमा स्थापित
हुन सक्नेछ ।
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सगं ठन सरं चना

अनुसच
ू ी१

अनुसच
ू ीहरू
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�.उ.-१, �.ना.उ.-२,
�.�न.-४

�.उ.-१, �.ना.उ.-२,
�.�न.-२

�.उ.-१,�.ना.उ.-२,
�.�न.-२

अनुगमन शाखा

शाखा

अन्वेषण शाखा

�हर� व्यवस्थापन तथा

�नगरानी तथा अनुगमन

सूचना सं कलन तथा

�.�न.-१

�.उ.-१, �.ना.उ.-२,

शाखा

अन्वेषण तथा अनुगमन

k|x/L j/Li7 pk/LIfs –!

k|x/L Joj:yfkg, ;"rgf ;+sng, lgu/fgL
tyf cg'udg pkdxfzfvf
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76
रा.प.तृ

रा.प.द्वि (प्रा.)

शाखाअधिकृत

रा.प.द्वि (प्रा.)

रा.प.द्वि (प्रा.)

१2

सि.डि.ई.

८

रा.प.द्वि (प्रा.)

रा.प.द्वि (प्रा.)

सि.डि.ई.

७

रा.प.द्वि.

सि.डि.ई.

उपसचिव(लेखा)

६

रा.प.द्वि.

१1

उपसचिव(कानून)

५

रा.प.द्वि.

सि.डि.ई.

उपसचिव (प्र.)

४

रा.प.प्रथम (प्रा.)

10

सहसचिव (प्रा)

३

रा.प.प्रथम

सि.डि.ई.

सहसचिव (प्र.)

२

विशिष्ट

श्रेणी

९

सचिव

पद

१

सि.नं.

प्रशासन

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

प्रशासन

न्याय

प्रशासन

इन्जिनियरिङ्ग

प्रशासन

सेवा

सा.प्र.

सिभिल

सिभिल

इलेक्ट्रीकल

सिभिल

सिभिल

लेखा

कानून

सा.प्र.

सिभिल

समूह
निजामतीतर्फ

विद्यमान दरबन्दी अवस्था

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र
सिंहदरवार, काठमाण्डौ

अनुसच
ू ी२

जनरल

हाइवे

जनरल इलेक्ट्रिकल

स्यानिटरी

इरिगेशन

–

–

–

हाइवे

उपसमूह

21

१

१

१

१

१

2

१

5

१

२

१

15

1

0

१

0

१

1

0

5

0

1

1

दरबन्दी पूर्ति

6

0

1

0

१

0

1

1

0

1

1

0

रिक्त

कै फियत
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रा.प.तृ

रा.प.तृ. (प्रा.)
रा.प.तृ.(प्रा.)

रा.प.तृ.(प्रा.)
रा.प.तृ. (प्रा.)

कानून अधिकृत

इन्जिनियर

इन्जिनियर

इन्जिनियर

इन्जिनियर

इन्जिनियर

इन्जिनियर

नापी अधिकृत

इन्जिनियर

ईन्जिनियर

मेकानिकल इन्जिनियर

मेकानिकल इन्जिनियर

वातावरणविद्

इन्जिनियर

समाजशास्त्री

कम्प्युटर अधिकृत

१4

१5

१6

१7

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

१8

19

२०

२१

22

23

24

२५

२6

27

28

29

रा.प.तृ. (प्रा.)

रा.प.तृ.(प्रा.)

रा.प.तृ. (प्रा.)

रा.प.तृ. (प्रा.)

रा.प.तृ. (प्रा.)

रा.प.तृ. (प्रा.)

रा.प.तृ. (प्रा.)

रा.प.तृ. (प्रा.)

रा.प.तृ. (प्रा.)

रा.प.तृ. (प्रा.)

रा.प.तृ. (प्रा.)

रा.प.तृ.

श्रेणी

लेखाअधिकृत

पद

१3

सि.नं.

विविध

विविध

विविध

विविध

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

ईन्जिनियरिङ

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

न्याय

प्रशासन

सेवा

–

–

कम्प्युटर

–

मेकानिकल

मेकानिकल

ई. एण्ड टे लिकम.ई.

सिभिल

सर्भे

सिभिल

सिभिल

सिभिल

सिभिल

सिभिल

सिभिल

कानून

लेखा

समूह

–

–

–

२

१

१

१

१

निर्माण उपकरण
सम्भार
–

१

१

१

१

१

१

१

१

१

२

२

२

1

१

1

0

0

1

१

१

0

१

1

0

0

1

२

0

2

दरबन्दी पूर्ति

जनरल मेकानिकल

–

हाइड्रोपावर

–

एयरपोर्ट

जनरल

स्यानिटरी

इरिगेशन

हाइवे

वि. एण्ड आर्कि टे क

–

–

उपसमूह

1

0

0

१

1

0

0

0

1

0

0

१

१

0

0

2

0

रिक्त

कै फियत
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78

ना.सु.

लेखापाल

सब–ईन्जिनियर

सब–ईन्जिनियर

सब–ईन्जिनियर

सब–इन्जिनियर

सब–ईन्जिनियर

सब–ईन्जिनियर

सब–ईन्जिनियर

सब–ईन्जिनियर

ल्याब असिस्टेन्ट

कम्प्युटर अपरे टर

ल्याब ब्वाई

ह.स.चा

कार्यालय सहयोगी

3१

3२

3३

3४

3५

3६

3७

3८

३९

4०

4१

4२

१.

२.

पद

30

सि.नं.

श्रे णी विहीन

श्रे णी विहीन

इन्जिनियरिङ्ग

विविध

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

इन्जिनियरिङ्ग

प्रशासन

प्रशासन

सेवा

निजामती जम्मा (क)

रा.प.अनं.द्वि.(प्रा)

रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)

रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)

रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)

रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)

रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)

रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)

रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)

रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)

रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)

रा.प.अनं.प्र.(प्रा.)

रा.प.अनं. (प्र.)

रा.प.अनं. (प्र.)

श्रेणी

सिभिल

–

सिभिल

जनरल

–

जनरल

जम्मा

१

निर्माण उपकरण
सं भार

123

17

10

96

४

6

२

१

१

१

१

१

१

१

2

१5

94

17

8

68

१

6

2

1

0

0

0

1

0

1

0

2

14

दरबन्दी पूर्ति

जनरल इलेक्ट्रिकल

जनरल

वि.एण्ड आर्कि टे क

स्यानिटरी

इरिगेशन

हाइवे

–

–

उपसमूह

ई. एण्ड टे लिकम. ई. –

मेकानिकल

इलेक्ट्रीकल

सिभिल

सिभिल

सिभिल

सिभिल

सिभिल

लेखा

सा.प्र.

समूह

29

0

2

28

3

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

रिक्त

करार

करार

कै फियत
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रा.प.अनं.प्रथम
(क + ख)

प्रहरी उपरीक्षक

प्रहरी नायव उपरीक्षक

प्रहरी निरीक्षक

प्रहरी नायव निरीक्षक

कुल कर्मचारी

३

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

४

५

6

रा.प.तृ. सरह

,,

रा.प.द्वी. सरह

,,

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक

२

रा.प.प्र. सरह

श्रे णी

प्रहरी नायव महानिरीक्षक

दर्जा

१

क्र.सं .

राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र प्रहरीतर्फ

,,

,,

,,

,,

,,

प्रहरी

सेवा

प्रहरी जम्मा (ख)

,,

,,

,,

,,

,,

रा.स.के. प्रहरी समूह

समूह

147

24

0

9

८

५

१

१

दरवन्दी

112

18

0

७

5

4

1

१

पूर्ति

35

6

0

0

3

1

0

0

रिक्त

कैफियत
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अनुसच
ू ी-३

के न्द्रको स्थापनादेखि हालसम्मका प्रमुख अधिकृत/सचिवको नामावली
क्र.स.ं

80

नाम

कार्यावधि

कै फियत

१.

मोहन बहादुर कार्की

२०५९/०८/११ दे खि २०६०/०९/१५ सम्म

२.

रविन्द्रमान जोशी

२०६१/०६/२२ दे खि २०६१/११/२४ सम्म

३.

बालकृष्ण प्रसाईं

२०६१/११/२४ दे खि २०६२/०७/१३ सम्म

४.

कृष्ण कुमार श्रेष्ठ

२०६२/०७/१३ दे खि २०६३/०१/१२ सम्म

५.

राम सरोवर दुवे

२०६३/०४/२६ दे खि २०६४/०८/०७ सम्म

६.

छविराज पन्त

२०६४/०८/१० दे खि २०६५/०७/१८ सम्म

७.

सुशील घिमिरे

२०६५/०७/२० दे खि २०६५/१२/१६ सम्म

८.

ताना गौतम

२०६५/१२/१८ दे खि २०६८/०२/०१ सम्म

९.

यज्ञ प्रसाद गौतम

२०६८/०२/०४ दे खि २०६८/१०/२० सम्म

११.

सुरेशमान श्रेष्ठ

२०६८/१०/२० दे खि २०६९/०५/०७ सम्म

१२.

माधव प्रसाद रे ग्मी

२०६९/०५/०७ दे खि २०७०/०७/०३ सम्म

१३.

मधु प्रसाद रे ग्मी

२०७०/०७/०४ दे खि २०७०/११/२९ सम्म

१४.

हरि प्रसाद नेपाल

२०७०/०१/०२ दे खि २०७१/०४/०४ सम्म

15.

रमेश कुमार शर्मा

२०७१/०५/०२ दे खि २०७२/४/३२ सम्म

16.

सुरेश प्रकाश आचार्य

२०७२/०७/११ दे खि २०७२/०९/१२ सम्म

१७.

सुनिल बहादुर मल्ल

२०७२/१६ दे खि २०७३/०२/२९ सम्म

१८.

रामानन्द प्रसाद यादव

२०७३/०३/२९ दे खि 2073/11/11

१९.

गजेन्द्र कुमार ठाकुर

२०७३/११/११ दे खि २०७४/२/२२ सम्म

२०.

धन बहादुर तामाङ्ग

२०७४/३/२२ दे खि २०७४/३/२७ सम्म

21.

माधव कार्की

२०७४/०६/२ दे खि २०७४/६/१८

22.

विष्णु ओम वादे

२०७४/०७/२७ दे खि 2075/11/14

कायम मुकायम

कायम मुकायम

कायम मुकायम
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क्र.स.ं

नाम

कार्यावधि

कै फियत

23

माधव बेल्बासे

2075/11/27 दे खि 2076/05/04

24

ऋषि राम शर्मा

2076/05/29 दे खि हालसम्म

के न्द्रमा (आ.व.२०७६/७७ मा) कार्यरत कर्मचारीहरूको नामावली
क्र.स.
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
13=
14=
15=
16=
17=
18=
19=
20=
21=
22=
23=

पद
सचिव
सचिव
सह सचिव
सह सचिव
सह सचिव
उप सचिव
उप सचिव
उप सचिव
उप सचिव
उप सचिव
उप सचिव
उपसचिव (काननू )
उपसचिव (लेखा)
उपसचिव (लेखा)
उपसचिव (लेखा)
सि.डि.र्इ.
सि.डि.र्इ.
सि.डि.र्इ.
सि.डि.ई.
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

नाम/थर
निजामती तर्फ
श्री ऋषि राम शर्मा
श्री माधव बेल्बासे
श्री प्रल्हाद प्रसाद सापकोटा
श्री ज्ञानराज सवु ेदी
श्री उद्धव बहादरु थापा
श्री हरि प्रसाद शर्मा
श्री राजेन्द्र प्रसाद आचार्य
श्री अमिता बज्राचार्य
श्री डालनाथ अर्याल
श्री लवराज जोशी
श्री राजेन्द्र बुढाथोकी
श्री श्रद्धा रिजाल
श्री ईश्वर प्रसाद काफ्ले
श्री तोमनाथ उप्रेती
श्री उमाकान्त आचार्य
श्री चिरञ्जिव झा
श्री हरि बहादरु थापा
श्री सुदिना कँु इके ल
श्री लक्ष्मी झा
श्री मुक्ता बाँस्कोटा
श्री भोला खड्का
श्री रत्न कुमारी शाक्य तल
ु ाधर
श्री लक्ष्मी थापा बस्नेत

स्थायी ठे ग ाना

कै फियत

रूपन्देही
कपिलवस्तु
काभ्रे
गलु ्मी
काभ्रे
बाग्लुङ
झापा
काठमाडौं
चितवन
दाङ
धरान
मोरङ
मोरङ
सर्लाही
कास्की
भक्तपरु
भक्तपरु
भक्तपरु
रूपन्देही
रूपन्देही
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क्र.स.
24=
25=
26=
27=
28=
29=
30=
31=
32=
33=
34=
35=
36=
37=
38=
39=
40=
41=
42=
43=
44=
45=
46=
47=
48=
49=
50=
51=
52=

82

पद
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
शाखा अधिकृ त
लेखा अधिकृ त
लेखा अधिकृ त
लेखा अधिकृ त
काननू अधिकृ त
कम्प्युटरअधिकृ त
कम्प्युटर अधिकृ त
इन्जिनियर
इन्जिनियर
इन्जिनियर
इन्जिनियर

नाम/थर
श्री अमला मै ँया श्रेष्ठ
श्री के शव ज्ञवाली
श्री गोमा घिमिरे धमला
श्री कृ ष्ण प्रसाद सवु ाल
श्री सहदेव खत्री
श्री अनन्त प्रसाद आचार्य
श्री चोलरमण अधिकारी
श्री नारायण प्रसाद दाहाल
श्री गिता आचार्य
श्री राजेश सवु ाल
श्री कविता पन्थी
श्री इन्दिरा पन्त
श्री निर्मला अर्याल
श्री राजेश प्रसाद पोखरे ल
श्री मेघराज शक
ं र
श्री श्रीकृ ष्ण बिडारी
श्री शोभा चौलागाई ँ
श्री कृ ष्ण कुमार कार्की ढोली
श्री वकिल प्रसाद पाल
श्री प्रमोद कुमार तिमलसिना
श्री भास्कर शर्मा नेपाल
श्री बसन्तलाल महर्जन
श्री अञ्जनी कुमार घिमिरे
श्री अम्बिका उप्रेती बेल्वासे
चुडामणि गरु ागाई ँ
श्री सरु ज भण्डारी
श्री दिपक साह
श्री रंगलाल मण्डल
श्री शोभा श्रेष्ठ

स्थायी ठे ग ाना
भक्तपरु
अर्घाखाची
झापा
भक्तपरु
भक्तपरु
भक्तपरु
भोजपरु
काभ्रे
अर्घाखाँची
भक्तपरु
गलु ्मी
गोरखा
मकवानपरु
सनु सरी
भक्तपरु
धादिङ
काठमाडौं
संखवु ासभा
बारा

कै फियत

सनु सरी
काठमाडौं
अर्घाखाँची
काठमाण्डौ
कास्की
मकवानपरु
सप्तरी
काठमाडौं
jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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क्र.स.
53=
54=
55=
56=
57=
58=
59=
60=
61=
62=
63=
64=
65=
66=
67=
68=
69=
70=
71=
72=
73=
74=
75=
76=
77=
78=
79=
80=
81=

पद
इन्जिनियर
इन्जिनियर
इन्जिनियर
इन्जिनियर
समाजशास्त्री
इन्जिनियर
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.सु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
लेखापाल
लेखापाल
सव इन्जिनियर
सव इन्जिनियर
सव इन्जिनियर
सव इन्जिनियर
क.अ.

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

नाम/थर
श्री टोपेन्द्र खड्का
श्री दिपेन्द्र कुमार साह
श्री अम्बिका प्रसाद बराल
श्री बसन्त श्रेष्ठ
श्री के दार सत्याल
श्री राजन पाण्डे
श्री कमला प्रसाई ं
श्री सरू ्य कुमारी शर्मा
श्री उमेश कुमार मेहता
श्री शारदा कुमारी कार्की खड्का
श्री भवानी खकुरे ल त्रिपाठी
श्री इन्द्र प्रसाद शर्मा
श्री पुष्पराज राउत
श्री उमा विन्दु अर्याल
श्री प्रकाश श्रेष्ठ
श्री बाबरु ाम अर्याल
श्री माया पन्थी
श्री यदनु ाथ आचार्य
श्री विदरु ढोडारी
श्री गणेश बास्तोला
श्री सरस्वती पराजुली
श्री यशोधा कुमार थापा राई
श्री हरिचन्द्र अर्याल
श्री यादव प्रसाद खरे ल
श्री रमिता पौडेल
श्री सुनिल कुमार यादव
श्री नारायण प्रसाद दाहाल
श्री सर्वेश यादव
श्री गायत्री शर्मा

स्थायी ठे ग ाना

कै फियत

जनकपरु
मोरङ
काठमाडौं
काभ्रेपलाञ्चोक
चितवन
झापा
गोरखा
सनु सरी
रामेछाप
काभ्रे
पर्वत
सप्तरी
गलु ्मी
काठमाडौं
गलु ्मी
गलु ्मी
काठमाडौं
काभ्रे
खोटाङ
चितवन
उदयपरु
गोरखा
काभ्रे
ललितपरु
सप्तरी
दैलेख
सप्तरी
दाङ
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क्र.स.
82=
83=
84=
85=
86=
87=
88=
89=
90=
91=
92=
93=
94=
95=
96=
97=
98=
99=
100=
101=
102=
103=
104=
105=
106=
107=
108=
109=
110=

84

पद
क.अ.
क.अ.
क.अ.
क.अ.
क.अ.
क.अ.
टा.ना.स.ु
ल्याब टेक्निसियन
ल्याब टेक्निसियन
ल्याब ब्वाई
प्रहरी नायव महानिरीक्षक
प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक
प्रहरी उपरिक्षक
प्रहरी उपरिक्षक
प्रहरी उपरिक्षक
प्रहरी उपरिक्षक
प्रहरी उपरिक्षक
प्रहरी नायव उपरीक्षक
प्रहरी नायव उपरीक्षक
प्रहरी नायव उपरीक्षक
प्रहरी नायव उपरीक्षक
प्रहरी नायव उपरीक्षक
प्रहरी निरीक्षक
प्रहरी निरीक्षक
प्रहरी निरीक्षक
प्रहरी निरीक्षक
प्रहरी निरीक्षक
प्रहरी निरीक्षक
प्रहरी निरीक्षक

नाम/थर
श्री अनिता अधिकारी
श्री दिक्षा श्रेष्ठ
श्री सरस्वती गैरे
श्री अम्विका सवु ेदी
श्री रिता कुमार आचार्य
श्री रमेश फुयाल
श्री किर्ति श्रेष्ठ
सल
ु ब अधिकारी
श्री तल
ु सा शाही
श्री इन्द्र बहादरु हायु
श्री कमल प्रसाद अधिकारी
श्री निरञ्जन विष्ट
श्री रामकृ ष्ण अधिकारी
श्री गणेश गिरी
श्री गणेश कुमार श्रेष्ठ
श्री अर्जुन कुमार खड्का
श्री माधव के .सी.
श्री राजेन्द्र कुमार पोखरे ल
श्री रमेश खरे ल
श्री राजन थापा
श्री आधार कुमार शाह
श्री कमल राई
श्री बुद्धि राम खनाल
श्री शिव कुमार पौडेल
श्री कृ ष्ण प्रसाद अधिकारी
श्री किरण कुमार रानाभाट
श्री बम बहादरु खड्का
श्री यम बहादरु के .सी.
श्री काली प्रसाद चौधरी

स्थायी ठे ग ाना
काठमाडौं
सप्तरी
ललितपरु
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
काठमाडौं
गोरखा
डोल्पा
रामेछाप
दाङ
मोरङ
तनहुँ
दाङ
दाङ
रामेछाप
दाङ
सिन्धुली
काभ्रे
काठमाडौं
रुकुम
धनकुटा
दाङ
गलु ्मी
लमजुङ्ग
सर्लाही
सप्तरी
दाङ
दाङ

कै फियत
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/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
क्र.स.
111=
112=
113=
114=
115=
116=
117=
118=
119=
120=
121=
122=
123=
124=
125=
126=
127=
128=
129=
130=
131=
132=
133=
134=

पद
हलक
ु ा सवारी चालक
हलक
ु ा सवारी चालक
हलक
ु ा सवारी चालक
हलक
ु ा सवारी चालक
हलक
ु ा सवारी चालक
हलक
ु ा सवारी चालक
हलक
ु ा सवारी चालक
हलक
ु ा सवारीचालक
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालयसहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

नाम/थर
सन्तोष खड्का
अशोकराज बुढाथोकी
दिनेश महत
उद्वव ओली
देव नारायण महर्जन
राजु सिजापती
टंकनाथ दाहाल
कुमार महत
युरिना श्रेष्ठ
टंकमाया विमली
वासदु वे ी महरा
माया कँु वर
योगमाया सिवाकोटी
भूमिका पोखरे ल
निलम कुमारी भट्ट
सावित्रा गरु ागाई ं(चालिसे)
सधु ा ओली
सहदेव थापा
दल बहादरु भण्डारी
शारदा मल्ल
वन्दना श्रेष्ठ
सुनिता दवाडी
सुमित्रा खड्का
मिरा भण्डारी

स्थायी ठे ग ाना
काठमाडौं
काठमाडौं
ललितपरु
दोलखा
काठमाण्डौ
ललितपरु
झापा
धादिङ
ललितपरु
दोलखा
बैतडी
चितवन
दोलखा
कपिलबस्तु
बैतडी
सिन्धुपाल्चोक
दोलखा
काभ्रे
बाँके
तनहुँ
काठमाडौं
मकवानपरु
काभ्रे
दाङ्ग

कै फियत
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अनुसच
ू ी- ४

आ.व. २०७६/७७ मा उजुरी व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेका मितिहरू
सि.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
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मिति
२०७६/०४/०५
२०७६/०४/१२
२०७६/०४/२२
२०७६/०५/०३
२०७६/०५/१०
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२०७६/०५/३१
२०७६/०६/१०
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२०७६/०७/१८
२०७६/०७/२५
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२०७६/०९/२७
२०७६/१०/०५
२०७६/१०/१२
२०७६/१०/२०
२०७६/१०/२६
२०७६/११/०२
२०७६/११/११
२०७६/११/१६
२०७६/११/२८
२०७६/१२/०३
२०७६/०३/०२
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२०७६/०३/११
२०७६/०३/२२
२०७६/०३/३१
जम्मा

कै फियत
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निकाय

श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सरु क्षा
गृह
कृ षि तथा पशपु क्षी
ं विकास
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

वन तथा वातावरण

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड् डयन
सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी
युवा तथा खेलकुद
महिला बालबालिका तथा तथा जेष्ठ
नागरीक
काननू न्याय तथा संसदीय व्यवस्था
रक्षा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय
अर्थ
राष्ट्रिय योजना आयोग
संवैधानिक निकाय
परराष्ट्र
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात

उजुरी व्यवस्थापन अन्वेषण
तथा अनगु मन शाखा

महाशाखा
प्रशासन तथा
अनुमगन
नीति निर्माण तथा कानूनी राय परामर्श

उजुरी व्यवस्थापन समिति रा. स. के .

शाखा
सच
ू ना सक
ं लन
अन्वेषण तथा
अनुगमन
नीति
निर्माण तथा
अनुगमन
सम्पत्ति विवरण
तथा अनुगमन
छानबिन अन्वेषण तथा
अनगु मन शाखा

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
निगरानी
तथा
अनुगमन
शाखा

२
३
२
३
२५
०
२
२
१२

८
०
०
६
१५
०
०
२
७९
१५

३९
१०
१०
०
३

४९
२२
१३
१
११

१६

२७५

०

२०७६ असार मसान्त
सम्मबाट अ.ल्या.
४
३०
८
२८
५४

अघिल्लो
महिनासम्मको

३
६
५
१५
८३

यस महिनाको
४

०
२
०
३
०
०
०
४

०

२
२
२
०
०

३१

४
११
२
३
२२

चालु आ.व.को
जम्मा
१९

३
४
३
२८
०
२
२
१६

२

४१
१२
१२
०
३

३०६

८
४१
१०
३१
७६

जम्मा उजुरी सख
ं ्या
३५

३
४
९
४३
०
२
४
९५

१०

९०
३४
२५
१
१४

३०६

११
४७
१५
४६
१५९

अघिल्लो महिनासम्मको
१८

३
२
०
२२
०
१
०
७३

९

२९
१७
१२
१
४

२२१

४
२९
७
२८
४२

यस महिनाको
६

०
२
२
५
०
१
२
१

०

११
२
३
०
१

१५

४
११
५
२
२२

जम्मा फछ्र्यौट सख
ं ्या
२४

३
४
२
२७
०
२
२
७४

९

४०
१९
१५
१
५

२३६

८
४०
१२
३१
६४

फछ्र्यौट हुन बाँकी सख
ं ्या
११

०
०
७
१६
०
०
२
२१

१

५०
१५
१०
०
९

७०

३
७
३
१५
९५

०

०
४
१
२५
०
२
०
०

०

०
०
०
०
०

०

०
०
१
०
०

०

०
०
०
२
०
०
०
१

०

१
०
०
०
१

०

०
०
०
०
०

सझ
ु ाव

जम्मा फछ्र्यौट मध्ये

२

०
०
१
०
०
०
२
3

१

६
५
२
०
०

०

०
०
२
३
४

निर्देशन

फछ्र्यौट उजुरी सख
ं ्या
आ.व.२०७६/७७

१

०
०
०
०
०
०
०
०

०

१
०
३
०
१

१५१

०
१
०
१
०

अ.दु.अ.आ. मा
पठाइएको तामेली

उजुरी
ध्यानाकर्षण / सतर्क ता

आ.व. २०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको उजुरी फर्छ्यौटको विवरण

अनुसच
ू ी- ५

अन्य तामेली
२१

३
०
०
०
०
०
०
७०

८

३२
१४
१०
१
३

८५

८
३९
९
२७
६०

उजुरी मध्ये आ.व.२०७६/७७ मा फर्छ्यौट

१२

०
०
१
४
०
०
०
६४

६

१५
५
७
१
३

०

2
२
३
७
१९

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

87

कै फियत

गरिएको सख
ं ्या

२०७६ असार मसान्त सम्म बाँकी रहेका

निकाय

hDdf

१०

५
०
८
९

१२
०
२६
२४

१४१
६
०
२०
१०

९६

६६२

१

०
०
१
४

६४

चालु आ.व.को
जम्मा

६१२ १०३ ७१५ ११७५
४६०
गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका उजुरीहरूको फर्छ्यौट प्रतिशत
चालु आ.व. को असार मसान्तसम्म प्राप्त उजुरीको फर्छ्यौट प्रतिशत
hDdf ph'/L km5\of}{6 k|ltzt

९

यस महिनाको
५

जम्मा उजुरी सख
ं ्या
८

९

५
०
७
५

७
०
१८
१५

२०७६ असार मसान्त
सम्मबाट अ.ल्या.
५९

अघिल्लो
महिनासम्मको

७७

यस महिनाको
१४

६
०
२१
१३

१०९

११८ ७८१
५३.७०
७४.६९
६६.४७

६

०
०
१
३

१३

जम्मा फछ्र्यौट सख
ं ्या

फछ्र्यौट हुन बाँकी सख
ं ्या
३९४

५

६
०
५
११

३२

ध्यानाकर्षण / सतर्क ता
०

०

३३

८

०

०

०

०

०

०

०

३

०

०

जम्मा फछ्र्यौट मध्ये

सझ
ु ाव

फछ्र्यौट उजुरी सख
ं ्या
आ.व.२०७६/७७
अघिल्लो महिनासम्मको

१९

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

खानेपानी मन्त्रालय
संघीय संसद सचिवालय
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई
सहरी विकास मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि

महाशाखा
प्रहरी व्यवस्थापन सच
ू ना सक
ं लन
निगरानी तथा अनुगमन

शाखा
सच
ू ना
सक
ं लन
तथा
अनुगमन
अन्वेषण
तथा
अनुगमन
प्रहरी
व्यवस्थापन
तथा अनुगमन

५५

०

०

१
०
५

१८

निर्देशन

88
१६४

२

०

०

०
०

३

अ.दु.अ.आ. मा
पठाइएको तामेली

उजुरी
अन्य तामेली
५२१

१२

५
०
१६
१३

८५

उजुरी मध्ये आ.व.२०७६/७७ मा फर्छ्यौट

२४७

८

५
०
१८
८

५७

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

कै फियत

गरिएको सख
ं ्या

२०७६ असार मसान्त सम्म बाँकी रहेका

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

अनुसच
ू ी– ६

सम्पत्ति विवरण बुझाउन तोकिएका निकायहरूको विवरण
नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०को उपदफा (१) तथा अख्तियार दरू
ु पयोग अनसु न्धान आयोग
ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पदधारण गरे का देहायका व्यक्तिहरूले संलग्न ढाँचामा
आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्ने प्रयोजनको लागि खण्ड
६८ मिति २०७५/३/२० अतिरिक्ताङ्क ११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनसु ार देहाय बमोजिमको निकाय तोके को छ :–
क्र.स.ं
१. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.

सार्वजनिक पद

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री

विवरण पेश गर्नुपर्ने निकाय
राष्ट्रपतिको कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो
कार्यालय

प्रतिनिधिसभाका सभामख
ु , उपसभामख
ु , सदस्य तथा पदाधिकारीहरू,
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा पदाधिकारीहरू, संघीय संसदका संघीय संसदको सचिवालय
महासचिव, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवहरू
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू
सवं ैधानिक परिषदक
् ो सचिवालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो
महान्यायाधिवक्ता
कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो
राष्ट्रपतिबाट मनोनित तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारी
कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो
उपराष्ट्रपतिबाट मनोनित तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारी
कार्यालय
निजामती सेवाका कर्मचारी
राष्ट्रिय किताबखाना
नेपाल सरकारबाट नियुक्त अन्य आयोगका प्रमख
सम्बन्धित मन्त्रालय
ु एवं सदस्यहरू
नेपाली सेना
सैनिक अभिलेखालय
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विशेष सेवाका कर्मचारी र राष्ट्रिय
राष्ट्रिय किताबखाना
सतर्क ता प्रहरी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू
कार्यालय
नेपाली राजदतू तथा विशेष प्रतिनिधि
परराष्ट्र मन्त्रालय
नेपाल सरकार बाट मनोनित तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारी
सम्बन्धित मन्त्रालय
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क्र.स.ं
१५.

१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.
२४.
२५.
२६.
२७.
२८.
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सार्वजनिक पद
विवरण पेश गर्नुपर्ने निकाय
नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशि
ं क स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको, कम्पनी,
बैंक, समिति वा प्रचलित काननू बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग,
सम्बन्धित मन्त्रालय
संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, के न्द्र, परिषद् यस्तै प्रकृ तिका अन्य
सगं ठित ससं ्थाका पदाधिकारी तथा निजामती बाहेकका कर्मचारी
नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशि
ं क अनदु ान
प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनसु न्धान के न्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा सम्बन्धित मन्त्रालय
शैक्षिक ससं ्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशि
ं क अनदु ान
राष्ट्रिय किताबखाना
प्राप्त विद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो
प्रदेश प्रमख
ु हरू
कार्यालय
सम्बन्धित प्रदेश मखु ्यमन्त्री तथा
प्रदेश सरकारका मखु ्यमन्त्री¸ मन्त्री¸ राज्यमन्त्री लगायतका पदाधिकारी
मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय
प्रदेश सभाका सभामख
सम्बन्धित प्रदेश सभाको सचिवालय
ु ¸ उपसभामख
ु ¸ सदस्य लगायतका पदाधिकारीहरू
सम्बन्धित प्रदेश मखु ्यमन्त्री तथा
प्रदेशका मखु ्य न्यायाधिवक्ताहरू
मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय
सम्बन्धित प्रदेश मखु ्यमन्त्री तथा
प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू
मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय
सम्बन्धित प्रदेश मखु ्यमन्त्री तथा
प्रदेश सरकारबाट मनोनित तथा गरे का अन्य पदाधिकारी
मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमख
ु ¸ उपप्रमख
ु तथा जिल्ला समन्वय समितिबाट सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको
नियुक्ति भएका अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू
कार्यालय
स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यकारिणी
सदस्य तथा वडा सदस्य लगायतका पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारी (निजामती सम्बन्धित स्थानीय तह
र स्थायी शिक्षक बाहेक)
नेपाल सरकारको ऋण, अनदु ान वा जमानतमा सञ्चालित संस्थाका पदाधिकारी
सम्बन्धित मन्त्रालय
तथा कर्मचारी
क्र.स.ं १६, १७, १८ र २७ मा उल्लिखित ससं ्थाको पूर्ण वा आशि
ं क स्वामित्व
भएको वा नियन्त्रण रहेका वा त्यस्तो संस्थाबाट अनदु ान प्राप्त संस्थाका सम्बन्धित मन्त्रालय
पदाधिकारी तथा कर्मचारी
क्र.स.ं १ देखि १८ सम्म र २७ र २८ मा उल्लेख गरिए देखि बाहेक सार्वजनिक
सम्बन्धित मन्त्रालय
पदधारण गरे का नेपाल सरकार मातहतका अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
क्र.स.ं
२९.
३०.
३१.
पुनश्च:
१.

२.

३.

सार्वजनिक पद
प्रदेश प्रमख
ु को कार्यालयमा कार्यरत निजामती बाहेक अन्य पदाधिकारी एवं
कर्मचारीहरू
क्र.सं. २० देखि २४ सम्म उल्लेख गरिए देखि बाहेक प्रदेश सरकार मातहतका
सार्वजनिक पदधारण गरे का अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक ससं ्था भनी
तोके का अन्य संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी

विवरण पेश गर्नुपर्ने निकाय
सम्बन्धित प्रदेश प्रमख
ु को कार्यालय
सम्बन्धित प्रदेश मखु ्यमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय
सोही सूचनामा तोकिएको निकाय

क्र.स.ं १ देखि ३१ सम्मका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण बझु ाए वा नबझु ाएको अभिलेखको
जानकारी सम्पत्ति विवरण राखेको निकायले सम्पत्ति विवरण बझु ाउन तोके को अन्तिम म्याद सके को दईु महिनाभित्र
अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय सर्तकता के न्द्रमा छिटो साधनद्वारा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
जिल्ला समन्वय समिति, गाँउपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा पेश भएका सम्पत्ति विवरणहरूको
अभिलेख तत् तत् निकायले राखी सम्पत्ति विवरण बन्दी खामहरू तीस दिनभित्र प्रदेश मखु ्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो
कार्यालयमा पेश गरिसक्नु पर्दछ र त्यस्ता सम्पत्ति विवरण प्रदेश सरकारले संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक पद धारण गरे को पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बझु ाउनपु र्ने सम्पत्ति विवरण समयमै बझु ाउन लगाउने, बझु ाएका
सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण बझु ाउने र नबझु ाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको
विवरण समयमा नै उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी र कर्तव्य सम्बन्धित निकायको प्रमख
ु को हुनेछ ।

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

91

92

Condition Expected
National Pride Project(NPP)

Condition found

Root cause

Proposed Disposition

2.

2.

1.

NVC/TA/NPP/076/77-03,Hulaki Rajmarga Project (Banke-Sangrampur Road,) (0+000-15+000) Sarlahi
Daily site dairy and instruction Daily site dairy and instruction book
Lack of awareness to maintain the
book should be maintained as were not found properly maintained.
records keeping.
per GCC24 of contract agreement
The construction of stone ma- Crack was seen on stone masonry
Improper workmanship and supervisonry retaining wall should be retaining wall at Ch. 1+140.
sion by the client and contractor.
constructed as per design and
drawing with quality of works
as per GCC 15 of contract
agreement.

The contractor will be notified
to correct the retaining wall by
2076/11/15.

The contractor will be instructed
to maintain daily site dairy and
instruction book by 2076/11/15.

1. NVC/TA/NPP/076/77-02,HulakiRajmarga Project (Construction of Kandra Bridge), Sati-Bhajani-Dhangadi Road-Theki (49+000), Kailali
1. As per clause 27, the bridge
The bridge work has not been finished
1. Initial delay due to design revised
1. EOT2 is under approval
work should be completed on within the time 2075-03-25, work is in as per existing site condition.
process.
date 2075-03-25.
progress but EOT 2 is not approved.
2. After proceeding for contract termination, other JV partner takes over the
remaining work.

NCR
No.

Technical Audit NCR Compilation (2076/2077)

Singhadurbar, Kathmandu

National Vigilance Center

Government of Nepal

अनुसच
ू ी-७
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NCR
Condition Expected
Condition found
Root cause
Proposed Disposition
No.
3. NVC/TA/NPP/076/77-04,North South Karnali Highway, Hilsa Simikot Road Project (15Km Working Length), HSRP/3371454/073/074-010,
Simikot, Humla
1. The average road width as per The road width at this section was found This part of road is rocky and needed After necessary process the
design drawing expected to be 5.5 m for100 m length.
blasting to clear the road. Blasting blasting materials is available
8 m all along the road.
materials was not readily available. now, after blasting, the road
Due to lack of blasting materials, section will be widened to 8m as
section of road could not be completed. per design drawing. Action will
be taken on or before
2. The longitudinal gradient of The longitudinal gradient of road at the This part of road is rocky and needed After necessary process, the
road should be as per design section was found more than 8%.
blasting to clear the road and gradient. blasting material is available now.
drawing. At a section it should
Due to unavailability of blasting After blasting the section will be
be 5.08% for a length of 100m.
material at that time, the longitudinal widened to 8m and longitudinal
gradient of road section could not be gradient will be made as per
maintained to 5.08%.
design drawing to 5.08%.
4. NVC/TA/NPP/076/77-05,North South Kaligandaki Corridor , AndheriKhola Bridge Construction , AndheriKhola , Palpa : NO NCR
5. NVC/TA/NPP/076/77-06,North South KoshiCoridorKandbari, (NSKRP/3371454/072/073-07) (15Km Working length) From Loving hill to Chhyangkuti, Sankhuwasabha
1. The contractor shall supply, Potholes, wheel tracks, ruts, undulation Either lack of attention in proper The defective works will be respread and compact layer of and unequal settlement was found in quality control i.e. compaction and worked upon the expenses of
uniform sub-base surface as per sub-base at chainage 0+350 (In between its confirmatory test during sub-base contractor on its own expenses
BoQ 2.1.3.1 and 2.1.3.2 and loving hill to Manebhanjyang chowk), preparation and process control from as stated in clause no 8 of section
procedure mentioned in section 1+500, 2+100, 3+535 and 4+300 (espe- contractor company and lack of moni- 1303 of Standard Specification
1303 of Standard Specification. cially at sharp turnings with high grade toring from technical persons for pro- within July 31, 2020. NSKRP,
sections) up to the stretches of 30-50 m. cess control including compaction of Tumlingtar, Sankhuwasabha will
sub - base as mentioned in section monitor it.
1303 of Standard Specification or may
be due to sharp turning, grade resistance and severe traction force.
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4.

3.

Shoulders, road side shall be
constructed to the same requirements of thickness, level
and surface regularity as for
the adjacent pavement layers as
per clause no. 1101.2.e and side
slope of embankment should
be shaped in line as per clause
1101.2.f of Standard Specification.
The horizontal alignment,
width and cross slope of subgrade shall be constructed to
the same requirements of thickness, level and surface regularity as per clause no. 1101.d
and side slope of embankment
should be shaped in line as per
clause 1101.2.f of Standard
Specification.

NCR
Condition Expected
No.
2. Sub-base laying with natural/crushed gravel material of
specified size will be provided
with proper spreading, leveling, watering, compaction as
per BoQ item no. 2.1.3.2 and
grading envelope as mentioned
in clause no. 1201 of Standard
Specification.
Lack of screening before dispatch of
material and its confirmatory test during sub-base preparation and process
control from contractor company and
lack of monitoring from technical
persons for process control including
sieve analysis test of sub – base material as mentioned in clause of section
1201 of Standard Specification. Lack
of monitoring as per QAP.

Size of sub base material has exceeded
the grading envelope (4.75-75) as mentioned in clause no. 1201 of Standard
Specification.

There were ruts, concavity in cross Lack of supervision by site In- charge.
slopes to sub grade and sub base sur- Negligence from contractor and lack of
face at chaiange 0+900, 1+820 and other monitoring by PM.
places making drain type road surface
was found instead of proper cross slopes.

There were wooden logs dumped to Lack of supervision by site In- charge.
the shoulder, sub base materials, sands Negligence from contractor and lack of
laying at road side at chaiange 2+100, monitoring by PM.
3+200 and other road sections making
severe damage to the road surface and
also encroaching the formation width
disturbing the proper movement of vehicle and providing blockage to the vehicle
movement.

Root cause

Condition found

project.

specific attention for every upcoming

PM will monitor it and should have

by contractor within 31 July, 2020.

design drawing. It should be reworked

1101 of Standard specification and

sub grade preparation as per section

larity should be maintained right from

Proper cross slope and surface regu-

The shoulder and side slope in the
pointed chainage section of road
should be cleared out and damaged portion should be reworked
by contractor within 31 July,
2020. PM will monitor it.

The defective works will be reworked upon the expenses of
contractor on its own expenses as
stated in clause of section 1201
of Standard Specification within
July 31, 2020. NSKRP, Tumlingtar, Sankhuwasabha will monitor
it.

Proposed Disposition
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NCR
Condition Expected
Condition found
Root cause
Proposed Disposition
No.
6. NVC/TA/NPP/076/77-07,Pusplal(Midhill) Lokmarg Project (Eastern Sector) 0+000 to 7+000, Bhojpur, Diktel Road Section
1. Backfilling of graded filter as
Back filling over sub surface drain was Working Drawing mentioning the
Back Filling over sub surface
per specification as directed by not carried out using graded filter mate- Chainage was not prepared.
drain to be carried out with
the engineer (DOR specificarial.
graded filter material.
tion 2404, 3110).
2. Request for inspection, subse- No request for inspection, subsequent
Project management Team did not
Project Management Team to be
quent instruction sheet, daily
instruction sheet, daily work output
carry out such practice.
trained for engineering Practices
work output and site register
and site register were found in the field
in construction works.
were to be found in the field
(DOR specification, Section 509).
(DOR specification, Section
509).
3. Photographs and videography No Photographs and videography for
Project could not monitor this BOQ
Project should be more aware
for construction works were
construction works were to be found in item completely.
about record keeping of Phototo be found in the site office.
the site office. (BOQ Clause 1.04).
graphs in future.
(BOQ Clause 1.04).
4. Construction of RCC structures Construction of RCC structures such as Deficiency while preparing Detailed
Detail and through checks of
such as concrete pavement in
concrete pavement in field do not match estimate.
estimates to be carried out while
field to match as mentioned
as mentioned in BOQ
preparing and forwarding the
in Quantity Estimate (BOQ
estimates for approval.
clause 3.05).
5. Working Drawings of concrete Working Drawings of concrete paveWorking Drawings were not prepared. Works to be carried out by develpavement, flexible pavement, ment, flexible pavement, plan and
oping working drawings.
plan and vertical profile of
vertical profile of road, and support
road, and support structures,
structures, showing their locations were
showing their locations were
not found (BOQ Clause 2, 3 and 4, GCC
to be found (BOQ Clause 2, 3 17).
and 4).
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Root cause
In future Project should be more
vigilant about the provisions in
GCC and SCC.

Proposed Disposition

9. NVC/TA/NPP/076/77-10,Upper Tama Koshi Hydropower Projects (Steel Penstock Connection Works) Lot 1, Dolakha:NO NCR
10. NVC/TA/NPP/076/77-11,KUKL/BDS-SRT/01/04; Laying of Bulk, Distribution System and Construction of Service reservoirs (Package-04), Kathmandu

Back filling behind Side Drain has not
been carried out (Site Photographs).

Amount of Rs. 100000 was not withheld Project Could not pay attention about
even though Contractor has failed to
this provision of GCC and SCC
submit updated program at an interval
(26.3).
of 60 days (SCC for GCC 26.3).

Condition found

In almost all sections of Road, ConTimely back filling behind side
struction of side drain is completed.
drain walls after its curing period
However the backfilling behind side
could avoid damage to it by rain
drain wall are lacking.
water.
8. Test to be carried out as per
Test were Carried out partially only.
Absence of QAP mentioning require- QAP mentioning requirements
DOR specification (DOR
ments of test for different works of
of test for different works of the
specification section 5)
the project at the chainage they are
project at the different chainage
constructed.
to be prepared and implemented.
7. NVC/TA/NPP/076/77-08, Kathmandu Terai/Madhesh Expressway-Roadway Excavation, Road Embankment construction, Cross Drainage Structure (Package 4), Sisneri, Makwanpur.
1
Earthwork excavation cut slope 19+650 to 19+660, hanging mass ob- Water seepage through the rock joints. Needs slope stabilization with
should be as per approved served at this section
proper site based analysis
drawing on 20-6-2019
8. NVC/TA/NPP/076/77-09,Mid-Hill(Puspalal) Highway Project, Palungtar-Paudi, (15Km Working Length), Gorkha-Lamjung
1. Carriage way should be free Electric Poles Found in Carriage Way.
Delay due to another agency Coordina- Coordination with NEA- 25 Chaifrom Electric pole.
tion with NEA.
tra, 2076

NCR
Condition Expected
No.
6. Amount of Rs. 100000 was to
be withheld when Contractor
has failed to submit updated
program at an interval of 60
days. (SCC for GCC 26.3).
7. Back filling behind Side Drain
were to be carried out (Site
Photographs).
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NCR
Condition Expected
No.
1. Valves supplied shall be as
per international recognized
standards suitable for ISO
2531 ductile Iron Pipes and
ductile Iron pressure pipes
and fittings shall comply
with ISO 2531(2009). And ,
unless otherwise specified , all
standard valves shall be flanged
type where flange/valve shall
be of PN 16 and complying
with ISO 7005-2, EN 1092-2
(Spec 3.3.2.6)
2. GCC 14.6 the engineer shall,
within 28 days after receiving
a statement and supporting
documents, deliver to the
employer and to the contractor
an Interim Payment Certificate
which state the amount which
the engineer fairly determines
to be due, with all supporting
particulars for any reduction
or withholding made by the
engineer on the statement if
any.

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
Approved by Engineer and TPL

Root cause
Replace valve as per specification
or justify.

Proposed Disposition

Not compatible to Condition of Contract Over payment in IPC -3 and 4 Pay back to PID by any means or
GCC 14.6 / Double Payment IPC No. 3, NRs. 989,728.20 and IPC -6 NRs. deposit voucher.
4 and 6.
205,000.00

Not compatible to Specification 3.3.2.6

Condition found
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GCC/PCC 2.1, Time for Not compatible to GCC/PCC.
access to site: For Section III,
210(Two hundred ten) days
after Commencement Date of
the contract

Spec. (2.2.5.2.5) Gabion crates Not compatible Specification.
shall be filled with large stones
with minimum voids between
the stories.
11. NVC/TA/NPP/2076/077-12, Sikta Irrigation Project (Construction of Eastern Main Canal, Rajkulo and Phattepur Irrigation Project), Banke.
1
The contractor shall erect a no- In this contract no notice board was seen Contractor has erected notice board at The project will instruct the contice board of a size not less than at site.
working site but people damaged the tractor to erect the notice board
2*1.5m at work site at suitable
notice board.
at suitable place within 15 days
place before commencement of
the work (as per c1.1.24)

5.

4.

Proposed Disposition

Requirements are stated in
GCC and Specification and
have to prepare accordingly
as per the contract documents.
The contractor shall furnish
the engineer with five copies
of progress reports at regular
monthly intervals in a form agreed
with the engineer, containing
the following information: Spec.
1.7.5.4 Physical progress for
the report month and estimated
progress for the next month.
i) Delay in access to site because of Meetings
with
concern
social issues.
stakeholders and make decision.
ii) Litigation issue
iii) ADB mission -aide memoire
4october 2019 –statement (BDS 4
alignment issue)
River flood damaged the gabion works. Re-erect the gabion works.

NCR
Condition Expected
Condition found
Root cause
No.
3. GCC-4.21(h) Comparisons of Not compatible report produced and Poor progress reporting.
actual and planned progress, monitoring system.
with details of any events or
circumstances which may
jeopardize the completion in
accordance with the Contract
, and the measures being (or
to be) adopted to overcome
delays Spec. 1.7.5.4 Physical
progress for the report month
and estimated progress.
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NCR
Condition Expected
Condition found
Root cause
Proposed Disposition
No.
2
The contractor shall submit In this contract the contractor has sub- Contractor has not followed agree- In other contract project will be
QAP within 28 days from the mitted aQAP after four month & QAP is ment.
careful about submission of QAP
date of commence notice (as not approved by the project
in time and project will approved
per C 1.26.2)
in initial stage with immediate effect.
12. NVC/TA/NPP/076/077-13, RJKIP (Construction of New Branch Canal and Cannal Structures of Lamki Extension, Kailali
1
Information notice board Information notice board was not erected Lack of attention in information dis- Contract information Board will
should be erected at suitable at any place of work site
semination.
be prepared and erected in suitplace prior to commencement
able working place within the
of work as per clause 1.24 genmonth
eral requirement of works and
137(2Ka) of PPR2064
2
Construction program should Construction program prepared and Signature of engineer (project director) Missing signature of approver
be prepared and submitted to submitted to the engineer by contractor is missing.
will be signed.
engineer by contractor for ap- has been kept in file. It has not been approval after the notice to com- proved by engineer.
mence the work as per clause
1.18 general requirement of
works(specification / GCC8.3
3
The VRB structure constructed There is notable gap between the pier Lack of proper shuttering/Formwork. Instruction for the rectification is
near ch 0+415 km should be and wing wall made of right side of VRB
issued to the contractor.
as per construction drawing which is not according to the approved
approved by engineer as per drawing.
clause 1.04.3 general requirement of works (specification)
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NCR
Condition Expected
Condition found
Root cause
Proposed Disposition
No.
4
The reinforced concrete timing Near ch.1+715 km of main branch canal, Lack of proper back fill and entering of Settled panel will be dismantled
of main branch canal construct- left bank of canal side two panel of RCC some rain water.
and reconstructed.
ed should be well maintained lining have been settled down.
and in position as per clause
5.5.3 and 1.04.3 general requirement of works (specification)
13. NVC/TA/NPP/076/077-14, BIP [ Construction of Buddha Canal Systtem with associates Structure (BIP/NCB/P44/073/074)], Bardiya
1
In compliance with specifica- Cement bags placed in contact with floor Negligence of the contractor
Quality of cement shall be tested
tion clause 5.2.1.3 Delivery and and walls.
as usual on project laboratory as
storage of cement.
per the contract & ask the contractor to remove
Immediately away from the site,
if it fails the contract specification.
2
In compliance with contract The finished concrete walls in inner ca- Use of unskilled labors and
PM commits to remove such
specification Clause
nal section were found with hang up ga- poor workmanship
wires and ask the contractor to
5.7.3 Fixing of formwork
bion wires almost at regular intervals in
treat the concrete surface in a
Paragraph 4 which
many places of canal lining.
best possible ways of engineering
says “ The use of wire ties for
practices.
supporting the form shall not
be permitted in concrete walls
which are to be subject to water, … forms are removed”
3
In compliance with Contract Quality Assurance Plan (QAP) not sub- Contractor's negligence & inadequate PM assures to improve the
specification clause 1.28.2 of mitted.
supervision project office.
Contract management for superGeneral Requirements Laboravising and monitoring and ask the
tory and Laboratory equipment
contractor to the same within 14
days.
14. NVC/TA/NPP/076/077-15, Pokhara Regional International Airport (RCC Truss Building under Construction), Pokhara.:NO NCR
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NCR
Condition Expected
Condition found
Root cause
Proposed Disposition
No.
15. NVC/TA/NPP/076/077-16, Gautam Buddha Regional International Airport (Construction of Cargo Terminal building at Bhairahawa),
Rupandehi.:NO NCR
16. NVC/TA/NPP/076/077-17, LDT ( Construction of Conference and Meditation Hall) (Sabha Hall), Lumbini, Rupandehi
1
Worker must wear safety hel- Scaffolding workers as well as other Negligence on following safety rules Safety measures will be fully folmet ,use safety belt,safety jack- workers were found working without and lack of awareness on workers lowed by the next day (after 20th
et during construction at site any safety measures like helmets, safety about the importance of safety mea- march2020).
(BOQ-General activities item belt, safety jacket, gloves etc
sures.
no. 3)
2
Daily site activities report No such authentic dairy was maintained, Negligenceor lack of knowledge re- Maintaining site diary will be fulshould be maintained on site di- only hand written personal note book garding the terms and condition of ly followed by next day(after 20th
ary book(GCC-4.21 of contract was prepared by consultant engineer.
contract
march2020)
agreement)
Others Project (OP)
1. NVC/TA/OP/076/077-18, DUDBC (Road and Drain Construction Work with main Urban Physical Infrastructure), Dhangadhi Sub-Metropolitan,
Kailali.
Wall condition should be As
Crack developed in the drain length
Stucked by local people of their corDismantling and reconstruction
per the design and specification about 1.00 m throughout the height
responding land.
of drain in crack portion.
1
in outer wall of the drain 0+520m of
Beligaun-Dandagau ,ward no 10
2. NVC/TA/OP/076/077-19, Rural Road Network Improvement Project (RRNIP), Upgrading & Performance Based Road (Road 2) (DoLIDAR/RCIP/Works/NCB-10/2074/075),Parbat.
1
As per contract document sec, The actual progress is lagging behind by The contractor is not following the The project manager should take
22.1, the works to be completed 23% at the end of jan,2020.
approved schedule for completion of action for revised schedule of the
by intended completion date.
work. The process lagging is due to project.
time taken on construction survey,
unseasonal raining and scarcity of
construction materials for structures
and base and sub base of pavement in
road 1.
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NCR
Condition Expected
No.
2
As per agreement document gcc
80.1 and ccc 24.1 ,the contractor
have full regard for the safety
of all person entitled to be upon
the and must insure to comply
the contractual obligations as
per above mentioned clause of
contract agreement, failure to
comply should punishable by
law of the land.
3
Road marking is required on
the road surface with white and
yellow paint as per DOR SP
1502 clause 20-6.
4
Unstable section of 500m
length is found around
ch.5+500. There was a land
slide even in dry condition.
Asphalt pavement works as
per specification DOR sp 1307,
1308 is proposed and included
in BOQ item3.1.4 of contract
document.
5
Specification of weep holes in
masonry retaining wall related
to size, spacing pattern and
extend towards draining face
should be as per DOR SP 3109
and standard typical drawing.

102
Root cause

Proposed Disposition

Above mentioned unstable section
lies on fragile soft deposited zone has
having many piping coarse and holes
inside. It is recommended for details
investigation of such area before
structural and pavement works.

The project manager should
take immediate action for
details
investigation
before
implementation of BOQ items
pavement and structure works.

Missing this item at the time of The project manager should take
planning and design stage due to old action to include road marking
DPR.
item in this road project.

The layout pattern and projection towards The contractor is not following the HDPE pipes used for weep holes
draining face are not found similar and specification and drawing.
in completed works and should
not following standard specification and
follow works as per standard spec
drawing.
and drawing in upcoming works.

This item is a road safety measure and
also used for aesthetic purpose. But it is
not included under BOQ items 3.1.6 of
contract document.
Asphalt pavement and structural works
are not feasible for this unstable landslide
zone and it is better to skid these works
.DPR report is not foreseen this situation
earlier.

Contractor has not provided sufficient It is occur due to negligence of
The project manager should
quantity of health and safety measures as contractor and poor site management. take action to comply contract
boots and mask for labors.
agreement clause related with
health and safety measures for
providing boot and mask.

Condition found

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

NCR
Condition Expected
Condition found
Root cause
No.
6
According to BOQ item From the site visit, it is observed that the The contractor is not following the
no.3.1.6of contract document gabion barrier is not provided in regular specification, drawing and DOR road
and DOR SP 1504 DOR road way there is a little gap between two safety notes 6.
safety notes 6/safety barrier gabion boxes in every section.
,gabion crash barrier are mostly
used type of barrier due to
being economic and easiness in
construction and maintenance .
7
According to DOR road safety At ch.3+500, the space is found limited The other type of safety barrier is not
notes 6, steel beam crash barrier and there is steep slope at valley side.
possible due to limited space and steep
is suited for high speed, high
slope at valley side.
gradient horizontal and hairpin
bend, where the space is limited
and steep slope at valley side.
3. NVC/TA/OP/076/077-20, Hetauda Hospital, Makwanpur (70 bed Hospital Building Construction,), Makwanpur
1
All the beams and columns
Particularly the beam in the staircase
Poor workmanship and poor formmust be in straight line as per area was not observed in horizontal
work preparation.
drawings.
straight line.

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
Discuss with project designer/structural engineer, if it affects
structural system of building
or not and follow their instruction. Ask the site engineer and
contractor’s engineer to be more
careful during the supervision
and construction work.

The project manager should take
action for the implementation
of steel beam barrier as a pilot
project for hill and mountain road
project.

The project manager should take
action for rectify according to
specification, drawing and SB
note 6.

Proposed Disposition
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All concreting work is expected to be free of honeycomb
and concrete quality should be
good

Columns at the end region and within
beam column joint did not consist of
stirrups. It was seen in block no 4. Also
the development length of the beam
bars inserting in the column was not
maintained in few beam column joints,
which was promptly corrected during
site visit.
The concreting work quality was not
found good enough while visually
inspecting, several honeycomb can
be seen in the column near end zone
which is also a critical zone for a frame
structure.

Condition found

Proposed Disposition

Negligence by the contractor and poor Instructed the contractor to put
workmanship.
stirrups in the missing zone
which is end of the column and
beam column joint. Instructed
contractor and site supervisor
to be more careful and asked
contractor to follow the structural
drawings carefully.
Poor workmanship during the conHigh Strength grouting in the
struction work.
honey comb area which site supervisor has already instructed.

Root cause

Solid beams without any void Some of pipes for cabling work
Poor electrical planning and design
Consultation between electrical
and honeycomb and proper use are passed through the beam which
design engineer and structural
of false ceiling.
degrades the beam’s strength, as there
design engineer and follow the
was provision of false ceiling, electrical
designer’s instruction.
cables pipes could have been avoided
running through beams.
5
Properly designed Sanitary and As Site engineer believes the plumbing Poor Plumbing design and or lack of Consultation with sanitary design
plumbing details.
details and designs were not appropri- coordination between site supervisor engineer and follow the designate, he instructed to cut the slab part and and design engineer.
er’s instruction.
run the waste water pipe through that cut
opening to maintain the slope of waste
water pipe, instead of void that was included in the drawing this was for block
no. 6 building.
4. NVC/TA/OP/076/077-21, Construction of Academic Building of SantAlpmai Ram Narayan Yadav Nursing College.

4

3

NCR
Condition Expected
No.
2
All the bar detailing should be
as per the structural drawings,
in particular stirrups in beam
column joint and column ends
must be provided as per design
drawings

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

Frequency of testing of Materials shall be done as per specification and code provision as
per IS 456:2000, clause 15.2.2.

Root cause

The test report of only 3 concrete cubes
were provided by the client/contractor,
however no tests report of aggregate,
sand, cement or rebar were provided.

The concreting work quality was not Improper vibration and poor workfound good enough at some points while manship from contractor and lack of
visually inspecting; honey-comb can quality supervision from client.
be seen in some column near end zone
which is also a critical zone for a frame
structure.
Rebars were also exposed in the outer
balcony in the 2nd floor’s slab.

Condition found

Contractor did not perform test to use
quality of material as mentioned in
QAP and client did not supervise the
quality of materials. Negligence of
contractor and Lack of Proper Construction supervision from client.
5. NVC/TA/OP/2076/077-22, Bacharedada Sanitary Landfilsite Construction Project, Nuwakot. Dhadhing
1
Around 80-85% physical
Physical progress on the Bancharedada According to the contract agreeworks to be completed within Sanitary Landfill contract up to 30
ment bancharedada sanitary landfill
30 falgun 2076 & whole work Falgun 2076 reporded 48% by the con- contract should be completed within
of the contract to be completed tractor with compare to 85.75%contract 21 baishakha 2077. But progress in
to within 21 Baishakha 2077. time passed .
cell -1 is about 60% and call-2 not
startedyet
2
Proper staking of construction Not proper staking of construction Proper staking of construction material
materials by the contractor materials by the contractor in the to be done for the safety &accessibility
in the construction site of construction site of bancharedada to the site.
banchardada sanitary landfill sanitary landfill site.
site is envisaged.

2

NCR
Condition Expected
No.
1
All concreting work is expected to be free of honeycomb
and concrete quality should be
good as per specification, the
concrete is liable to be rejected
as per IS 456:2000 clause 16.6
if found honey-combed

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

Contract Management should be
improved. Manpower, machine
& material supply to be increased
& construction to be completed
before rainy season of 2077.

Amount should be reduced from
retention money before paying it
to the contractor at the end of defect Liability period (DLP).

Honeycomb area should be
clipped off and high strength
pressure grouting should be injected with final surface matching
the extension of column. Exposed
rebars should be concreted up to
20mm as per clause 26.4 of IS
456:2000

Proposed Disposition
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Condition found
RCC Frame of the office Building in the
Bancharedanda sanitary landfill site is
constructed .No any approval from the
Dhunibeshi municipality is obtained.

Condition Expected

According
to
the
local
Governance
act
-2055(1999-Clause 150) any
person or Government office
desiring to construct a building
shall have got the approval to
construct the building from the
municipality.

Root cause
PIU of DUDBC is not submitted
application with building map &
details to receive approval from the
Dhunibeshi municipality ,Dhading
according to the local Governance Act2055 (1999-Clause 150)

6.NVC/TA/OP/2076/077-23, Rajapur 33KV substation Construction Project. Bardiya,

3

NCR
No.
Bancharedada sanitary landfill site
is constructed for management
of solid waste generated from
different
municipalities
of
Kathmandu valley. Since then
sanitary landfill site at Sisdol
has been over saturated long
time ago with the dumped solid
waste, urgent need was felt by the
government to construct sanitary
landfill site at Bancharedada.
Government should prioritized
sensitive project. Thus, the
project was implemented with
that spirit of urgency. The RCC
framed office building was
constructed with the knowledge
of Dhunebesi municipality and
the building was design and
constructed with compliance to
Nepal building codes. The efforts
have been made for building
design, drawing approval from
Dhunebesi municipality and
the approval process has been
initiated and approval will be
received.

Proposed Disposition

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

The yard will be cleaned and
filled properly with additional
gravel. Action to be taken by date:
by the end of 2076 BS.

Proposed Disposition

7.NVC/TA/OP/2076/077-24, Kamala River Training Works, Stud Constructions Works, (Ch. 14+000 to 14+6000) Dhanusha
1
The works of stud construction Only 30% of physical progress achieved The Contractor did not do the work
The third time extension of the
to be completed by 2072.12.09 up to first initial completion date. But
and appear after 2nd billing date
contract is forwarded to Departas per initial contract agreethe contract is still live.
2073.12.16
ment of Water Resources and
ment dated 2071.12.10
Irrigation for completion of
the work before the end of F.Y.
2076/77
8.NVC/TA/OP/2076/077-25, Nepal Telecom, 4G LTE Core, Jawalakhel, Kathmandu
1
Phase I has been not completed PAC/FAC is not issued to supplier.
ZTE has already asked for the PAT Done by31st July 2020.
on or before 12 September
after installation and testing from their
2019.
side. NT Team is doing and also need
to integrate and migrate with different
existing system of NT. Some of them
are under the scope of and need to
coordinate with other equipment
supplier. So PAC is not issued yet. But
power system PAC is already issued
and under the stabilization period
Management is still busy with testing
work.
Partial PAT was completed as
mentioned by Project.

NCR
Condition Expected
Condition found
Root cause
No.
1
There should not be any grass/ Grass/Small Plants are grown in gravel Switchyard ground had to be free from
small plant inside the switch- area of switchyard.
any grass roots before topping from
yard gravel area due to safety
gravel and filling of gravel was not
precaution.
proper.
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NCR
Condition Expected
Condition found
Root cause
Proposed Disposition
No.
2
Phase-II, should be completed Job still under installation and testing. Equipment already arrived as per Done by31st July 2020.
on/before 2nd December 2019. PAC/FAC is not issued till the date.
the contract schedule, installed,
commissioned and ZTE has asked for
PAT. Since phase I PAC is not issued,
we have not started the testing of phase
II Testing not started ye.t
3
Date of exertion must be Date of extension must be issuedor Supplier has not claimed for date of By 31st May 2020
approved orLiquidated damage liquidated damage should be claimed.
exertion.
should be claimed
9.NVC/TA/OP/076/77-01,Nepal India Electricity Transmission and Business Project Mauli-Kanchanpur Part of Dhalkebar-Inerba Section 15 km
working length, Saptari:NO NCR
10.NVC/TA/OP/076/77-02,Haleshi Area, Khotang (Pumping) water supply and sanitary project (01/073/074/AZ/WSSSDO, Khotang)
1
Pipe laying in the gully cross- There is no anchor block during laying of 1) Contractor not following as per It will be more sustainable if pipes
ing should be laid with the pipe in the gully crossing
technical specification.
are laid with anchor block in the
anchor blocks. (Standard Engi2) Contractor not following standard gully crossing and pipe would be
neering Practice)
engineer practice.
less than with current condition of
3) Inspection not conducted as per laying.
standard specification
Action to be taken by (date): 25
October, 2020
Have full regard for the safety - Found the equipment and other acces- 1) Contractor not following as per Safety gadgets should be wear by
of all persons entitled to be sories placed haphazardly in the site. General Condition of Contract.
workers to prevent from possible
upon the site and keep the sit May be the cause of accident. ( Refer 2) Site Engineer should inspect work accident.
and the works in an orderly photo of pipe welding worker, pipe lay- condition in the site during inspection Action to be taken by (date): 20
state appropriate to the avoid- ing persons,)
October, 2020
ance of danger to such person.
(Reference GCC 18.1(a)Safety,
Security and Protection of Environment)

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

108

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

Condition Expected

Condition found

Root cause

Take all reasonable steps to Found no barricades, guards, danger 1) Contractor not following as GCC,
protect and avoid damage or signs near the sump well.
TS and Safety instruction.
nuisance to persons. Contrac2) Site Engineer unable to convince
tor shall erect, install barricades
need of work safety and safety of
guards for safety. (Refer GCC
stakeholders.
18.1(c) Safety, Security and
Protection And SS1.4.15 Site
Safety)
Community Managed Irrigated Agriculture Sector Project (CMIASP)
1. NVC/TA/CMIASP-AF/076/077-01, DorkhuKholaKharanitar Irrigation Sub Project
1
Thickness of Capping on canal Thickness of Capping is found less Poor workmanship and lack of
side wall, retaining wall as per thickness , non uniformity with cracks at supervision during construction
design & specification with Ch 2+520
uniformity.
2
HDPE pipe should be laid HDPE pipe canals are found lying Negligence of Contractor and lack of
properly and backfill should without backfilling. HDPE pipe canals supervision during lying of HDPE pipe
be done properly as per are found exposed
canals.
contract document section 6,
Specification work requirement
21.9
3
Gabion mesh size should Improper mesh size of Gabion found in Poor workmanship and lack of
be standard size as per Ch 1+300.
supervision during construction.
specification section 6 with
requirements clause no 14.2
material.
2. NVC/TA/CMIASP-AF/076/77-02, Attarauliputar ISP, Tanahun
1
Washout Valve of Syphon
Two syphons were observed and both
Defunct of valve.
should function properly.
were not functioning well and could not
open the gate of valve and even in small
opening there was no flow of water.

NCR
No.

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
Maintenance or replace within
the month of Shrawan 2077

Division Chief committed to
rectify the Gabion at Ch 1+300
with in 15thMangsir, 2077.

Division Chief committed to
rectify the backfilling of HDPE
pipe canals as per specification
with in 15thMangsir, 2077.

Division Chief committed to
rectify the thickness of capping
on wall with in 15thMangsir, 2077.

There should be guards, danger
signs to be safe from probable accidents.
Action to be taken by (date): 30th
July, 2020

Proposed Disposition
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NCR
Condition Expected
Condition found
No.
2
Joint of pipe in syphon should Leakage of water from joint.
not leak water.
3
No spilling of water from canal At the time ,when the trash rack is
clogged with suspended particle back
should not be occurred
flow of water occurs in the upstream of
syphon and spilling from the canal side
and damaging canal bank
4
Gravel trap should be function- The trap is full of Gravel
ing well and regularly flushing
the gravel and slit
3. NVC/TA/CMIASP-AF/076/77-04, Patharkot ISP, Sarlahi
1 Unless specified otherwise, ac- Reinforcement was exposed in cascade
tual concrete cover should not fall (weir) near operating slab in headdeviate from the required nomi- work structure.
nal cover by ±10 mm. Nominal
cover should be specified to all
steel reinforcement including
links. Spacers between the links
(or the bars where no links exist) and the formwork should be
of the same nominal size as the
nominal cover. Spacers, chairs
and other supports detailed on
drawings, together with such
other supports as may be necessary, should be used to maintain
the specified nominal cover to
the steel reinforcement. Spacers or chairs should be placed at
a maximum spacing of 1 m and
closer spacing may sometimes
be necessary as per IS 456 :
2000 cl. No. 26.4.1.

110
Properly flushing the structure
Within one month (i.e 20 shrawan
2077)
Wearing coat of 20 mm in a mix
ratio of 1:1:2 meeting the durability requirement should be properly grouted in the section after
chipping off the exposed cover.

Erosion of wearing coat provided for
reinforcement due to high discharge
and afflux of water in Lakhandehi
river.

Replacement of washer rectify
the issue next F/Y 2077/78.
Provision of spillway/Escape,
U/S to syphon No 2. Rectify the
issue next F/Y 2077/78

Proposed Disposition

No regular cleaning

Absence of spillway.

Defunct of washer.

Root cause
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NCR
Condition Expected
Condition found
No.
2 The shape or design details of Cracks were seen in barrage near the gate
exposed structures should be in headwork of main canal of old strucsuch as to promote good drain- ture of existing irrigation system
age of water and to avoid standing pools and rundown of water. Care should also be taken
to minimize any cracks that
may collect or transmit water.
Adequate curing is essential
to avoid the harmful effects of
early loss of moisture. Member
profiles and their intersections
with other members shall be
designed and detailed in a way
to ensure easy flow of concrete
and proper compaction during
concreting as per IS 456 : 2000
cl. No. 43.
4. NVC/TA/CMIASP-AF/076/77-06, GerukhiBandh ISP, Mahottari:NO NCR
Proposed Disposition
Existing old structure should be
re-plastered by using chicken
mess wire. Additional protection
may be obtained by the use of
chemically resistant stone facing
or a layer of Plaster of Paris covered with suitable fabric, such as
jute thoroughly impregnated with
bituminous material.

Root cause
Maximum cement content during construction of the structure increases risk
of cracking. Drying shrinkage in thin
sections results thermal cracking and
increased risk of damage.
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योगदानमा आधारित
बीमाकोष खर्च

२००,०००.००

६,३००,०००.००

सीप विकास तथा
२२५१२ जनचेतनातालिम तथा गोष्ठी
सम्बन्धी खर्च

२२४१३ करार सेवा शुल्क

३००,०००.००

८,६००,०००.००

पत्रपत्रिका, छपाई
तथासूचना प्रकाशन खर्च

२००,०००.००

६,३००,०००.००

८,६००,०००.००

३००,०००.००

१००,०००.००

२,२००,०००.००

१००,०००.००

२,२००,०००.००

२२४११ सेवा र परामर्श खर्च

२२३१५

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन

२००,०००.००

३००,०००.००

१,८००,०००.००

२००,०००.००

३००,०००.००

२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च

मेशिनरी तथा औजारमर्मत
२२२२१ सम्भार तथा सञ्चालन
खर्च
मसलन्द तथा
२२३११
कार्यालयसामग्री

१,८००,०००.००

२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च

६००,०००.००

२,०००,०००.००

६००,०००.००

२,०००,०००.००

५००,०००.००

५००,०००.००

१००,०००.००

१००,०००.००

२,७००,०००.००

१,३००,०००.००

५००,०००.००

५००,०००.००

२२२१२ इन्धन (कार्यालयप्रयोजन)

२२११२ सञ्चार महसुल

२२१११ पानी तथा बिजुली

२१२१३

१००,०००.००

२११३९ अन्य भत्ता

२,७००,०००.००

२११३२ महंगी भत्ता

१००,०००.००

१,३००,०००.००

२११२२ खाद्यान्न

२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता

१,१००,०००.००

१,१००,०००.००

५३,७००,०००.०० ५३,७००,०००.००

२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी

२११२१ पोशाक

आर्थिक बर्ष:-   २०७६/७७
बजेट उपशीर्षक :   ३०१०४०११३ /राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र
खर्च
खर्च शिर्षक
शुरु विनियोजित बजेट
संकेत नं
बैदेशिक ऋण /
नेपाल सरकार
सहायता
नगद
नगद

१,५००,०००.००

३००,०००.००

२५,०००.००

२,६९८,०००.००

१४६,०००.००

७०,०००.००

जम्मा

थप

थप तथा घट वजेटबाट
घट

थप

रकमान्तर बाट
घट

थप

श्रोतान्तर बाट

नगद

नगद

२००,०००.००

७,८००,०००.००

८,६००,०००.००

३००,०००.००

१००,०००.००

२,२००,०००.००

२००,०००.००

३००,०००.००

१,८००,०००.००

२,३००,०००.००

६२५,०००.००

५००,०००.००

५००,०००.००

२,७९८,०००.००

१००,०००.००

२,८४६,०००.००

१,३००,०००.००

१,१७०,०००.००

२००,०००.००

७,८००,०००.००

८,६००,०००.००

३००,०००.००

१००,०००.००

२,२००,०००.००

२००,०००.००

३००,०००.००

१,८००,०००.००

२,३००,०००.००

६२५,०००.००

५००,०००.००

५००,०००.००

२,७९८,०००.००

१००,०००.००

२,८४६,०००.००

१,३००,०००.००

१,१७०,०००.००

५३,७००,०००.००

नेपाल सरकार

घट

अन्तिम बजेट

५३,७००,०००.००

चालु खर्च

४८,७४५.००

जम्मा

४६४,९९६.०० ४६४,९९६.००

४८,७४५.००

बैदेशिक ऋण /
सहायता
नगद

निकासा

दातृ निकायगत बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण

नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र, सिहं दरबार

अनुसच
ू ी–८

खर्च
बैदेशिक ऋण /
सहायता

२००,०००.००

७,७८२,८९०.००

८,३९५,३२५.२५

३००,०००.००

१००,०००.००

२,२००,०००.००

२००,०००.००

३००,०००.००

१,७९९,४७९.००

२,२९९,३१९.००

६२१,९९७.००

३१५,०४१.००

४३५,६००.००

२,७६०,४९२.१२

१००,०००.००

२,८३१,१५१.००

१,२९५,५७८.४०

१,१७०,०००.००

२००,०००.००

७,७८२,८९०.००

८,३९५,३२५.२५

३००,०००.००

१००,०००.००

२,२००,०००.००

२००,०००.००

३००,०००.००

१,७९९,४७९.००

२,२९९,३१९.००

६२१,९९७.००

३१५,०४१.००

४३५,६००.००

२,७६०,४९२.१२

१००,०००.००

२,८३१,१५१.००

१,२९५,५७८.४०

१,१७०,०००.००

५१,५७९,७३७.२० ५१,५७९,७३७.२०

नगद

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

बैदेशिक ऋण /
सहायता

-२००,०००.००

-७,७८२,८९०.००

-८,३९५,३२५.२५

-३००,०००.००

-१००,०००.००

-१,७३५,००४.००

-२००,०००.००

-३००,०००.००

-१,७५०,७३४.००

-२,२९९,३१९.००

-६२१,९९७.००

-३१५,०४१.००

-४३५,६००.००

-२,७६०,४९२.१२

-१००,०००.००

-२,८३१,१५१.००

-१,२९५,५७८.४०

-१,१७०,०००.००

-२००,०००.००

-७,७८२,८९०.००

-८,३९५,३२५.२५

-३००,०००.००

-१००,०००.००

-१,७३५,००४.००

-२००,०००.००

-३००,०००.००

-१,७५०,७३४.००

-२,२९९,३१९.००

-६२१,९९७.००

-३१५,०४१.००

-४३५,६००.००

-२,७६०,४९२.१२

-१००,०००.००

-२,८३१,१५१.००

-१,२९५,५७८.४०

-१,१७०,०००.००

१७,११०.००

२०४,६७४.७५

५२१.

६८१.

३,००३.००

१८४,९५९.००

६४,४००.००

३७,५०७.८८

१४,८४९.००

४,४२१.६०

जम्मा

०

१७,११०.००

२०४,६७४.७५

०

०

०

०

०

५२१.

६८१.

३,००३.००

१८४,९५९.००

६४,४००.००

३७,५०७.८८

०

१४,८४९.००

४,४२१.६०

०

२,१२०,२६२.८०

वजेट बाँकी

-५१,५७९,७३७.२० -५१,५७९,७३७.२० २,१२०,२६२.८०

जम्मा

निकासा बाँकी

म. ले. प. फा. न. २१४
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८००,०००.००

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
-५५२,८१६.००

-१,५५९,२५१.००

-७९९,९९२.००

-९८,०००.००

-१,५५०,२२६.००

-८८,१८०,३३७.९७

-७९९,९९२.००

-९८,०००.००

-१,५५०,२२६.००

-१,५५९,२५१.००

नेपाल सरकार

-

८.

२,०००.००

५२४.

४०,७४९.००

०

८.

२,०००.००

५२४.

४०,७४९.००

जम्मा

२,६९५,६७१.०३

वजेट बाँकी
बैदेशिक ऋण /
सहायता

-

फछर्यौट हुनबाँकी पेश्की :

८८,७४५,३२८.९७

७९९,९९२.००

९८,०००.००

१,६०१,४७६.००

१,५५९,२५१.००

जम्मा

निकासा बाँकी

म्यादननाघेको पेश्की :

७९९,९९२.००

९८,०००.००

१,६०१,४७६.००

१,५५९,२५१.००

बैदेशिक ऋण /
सहायता

-

५५४,९९१.००

४१,२५०.००

नगद

खर्च

-

४१,२५०.००

जम्मा

नेपाल सरकार

जम्मा :
म्यादनाघेको पेश्की :

९१,४४१,०००.००

०

८००,०००.००

१००,०००.००

१,६०२,०००.००

निकासा
बैदेशिक ऋण /
सहायता
नगद

ख) यसआर्थिक वर्षसम्मको :

८००,०००.००

१००,०००.००

१,६०२,०००.००

१,६००,०००.००

नगद

नगद
१,६००,०००.००

नेपाल सरकार

घट

भूक्तानी हुन बांकी चेकको रकम :

थप

क) बिगतआर्थिक वर्षको :

घट

जम्मा हुन बांकी रकम :

थप

अन्तिम बजेट

बैंकको नामर ठे गाना :

५,२९१,८१६.०० -३,८५०,८१६.००

५५२,८१६.००

घट

श्रोतान्तर बाट

बैंक खातानं :

९०,०००,०००.००

८००,०००.००

१००,०००.००

-७९८,०००.००

-२,५००,०००.००

थप

रकमान्तर बाट

बैंक अनुसार बांकी रु :
नगद मौज्दात :

मौज्दातको अवश्था

४,१००,०००.००

२,४००,०००.००

जम्मा

थप तथा घट वजेटबाट

चालु खर्च

श्रेस्ता अनुसार बांकी :

विवरण

जम्मा

सेवा निवृत्तको
औषधीउपचार

२२७११ विविध खर्च

२७३१४

१००,०००.००

२२६११ अनुगमन, मूल्यांकनखर्च

२२६१२ भ्रमण खर्च

४,१००,०००.००

२,४००,०००.००

२२५२२ कार्यक्रम खर्च

आर्थिक बर्ष:-   २०७६/७७
बजेट उपशीर्षक :   ३०१०४०११३ /राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र
खर्च
खर्च शिर्षक
शुरु विनियोजित बजेट
संकेत नं
बैदेशिक ऋण /
नेपाल सरकार
सहायता
नगद
नगद
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२००,०००.००

कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा
खरीद खर्च एवं अन्य बौद्धिकसम्पत्ती
प्राप्ति खर्च

३११३२

जम्मा

५००,०००.००

फर्निचर तथा फिक्चर्स

३११२३

९,४००,०००.००

मेशिनरी तथा औजार

१०,१००,०००.००

२००,०००.००

५००,०००.००

९,४००,०००.००

नगद

३११२२

नगद

नेपाल सरकार

सवारी साधन

खर्च शिर्षक

३११२१

खर्च
संकेत नं

बैदशि
े कऋण /
सहायता

शुरु विनियोजित बजेट

आर्थिक बर्ष:-   २०७६/७७
बजेट उपशीर्षक :   ३०१०४०११४ /राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र

१३,२५०,०००.००

१३,२५०,०००.००

जम्मा

थप

थप तथा घट वजेटबाट

घट

थप

रकमान्तर बाट

घट

थप

श्रोतान्तर
बाट

२००,०००.००

५००,०००.००

९,४००,०००.००

१३,२५०,०००.००

घट

२३,३५०,०००.००

२००,०००.००

५००,०००.००

९,४००,०००.००

१३,२५०,०००.००

नगद

नेपाल सरकार

अन्तिम बजेट

निकासा

नगद

बैदशि
े कऋण
/ सहायता

पूंजीगत खर्च

जम्मा

खर्च

१९९,९६७.००

४९९,९१२.००

३,५२१,७२४.००

११,५६७,०००.००

नगद

पाल सरकार

ने

१५,७८८,६०३.००

१९९,९६७.००

४९९,९१२.००

३,५२१,७२४.००

११,५६७,०००.००

नगद

बैदशि
े कऋण /
सहायता

दातृ निकायगत बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण

नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र, सिहं दरबार

-१९९,९६७.००

-४९९,९१२.००

-३,५२१,७२४.००

-११,५६७,०००.००

जम्मा

-१५,७८८,६०३.००

-१९९,९६७.००

-४९९,९१२.००

-३,५२१,७२४.००

-११,५६७,०००.००

नेपाल सरकार

निकासा बाँकी

३३.

८८.

५,८७८,२७६.००

१,६८३,०००.००

बैदशि
े कऋण /
सहायता

जम्मा

७,५६१,३९७.००

३३.

८८.

५,८७८,२७६.००

१,६८३,०००.००

वजेट बाँकी
कै फियत

म. ले. प. फा. न. २१४
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पूँजीगत अनुसन्धान
तथा परामर्श

३११७२

जम्मा

खर्च शिर्षक

खर्च
संकेत नं

नगद

१,७४०,०००.००

सोधभर्नाहुने ऋण

नेपाल सरकार

२६०,०००.००

बैदेशिक ऋण /
सहायता
ए डि बी

शुरु विनियोजित बजेट

२,०००,०००.००

२,०००,०००.००

जम्मा

थप

घट

थप तथा घट
वजेटबाट
थप

घट

रकमान्तर
बाट
थप

घट

श्रोतान्तर
बाट

सोधभर्नाहुने ऋण

जम्मा

२,०००,०००.००

२६०,०००.०० १,७४०,०००.०० २,०००,०००.००

नगद

नेपाल सरकार

बैदेशिकऋण /
सहायता
एडि बी

अन्तिम बजेट

नगद

नेपाल
सरकार

बैदेशिकऋण /
सहायता
एडि बी
सोधभर्नाहुने
ऋण

निकासा

आर्थिक बर्ष:-   २०७६/७७
बजेट उपशीर्षक :   ३०८०३१०५४ / समदु ाय व्यवस्थित सिंचित कृ षि क्षेत्र आयोजना

जम्मा

पूंजीगत खर्च

२२०,०००.००

नेपाल सरकार

८४७,३७७.००

सोधभर्नाहुने ऋण

बैदेशिकऋण /
सहायता
एडि बी

खर्च

नगद

नेपाल सरकार

१,०६७,३७७.००

१,०६७,३७७.०० -२२०,०००.००

जम्मा

दातृ निकायगत बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण

नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र, सिहं दरबार

निकासा बाँकी
जम्मा

नेपाल
सरकार
नगद

-१,०६७,३७७.००

-८४७,३७७.०० -१,०६७,३७७.०० ४०,०००.००

सोधभर्नाहुने ऋण

बैदेशिकऋण /
सहायता
एडि बी

जम्मा

९३२,६२३.००

८९२,६२३.०० ९३२,६२३.००

सोधभर्नाहुने ऋण

बैदेशिकऋण /
सहायता
एडि बी

वजेट बाँकी

कै फियत

म. ले. प. फा. न. २१४
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बजेट उपशीषर्क : ६०१०००१३३ /संिचत िबदा

आिथर्क बषर्:- २०७६/७७

खचर्

िवदा

थप

मौज्दातको अवँथा

४,९२४,७००.९३

४,९२४,७००.९३

जम्मा

थप

घट

गनेर् :-

तयार

पेश गनेर् :-

भूक्तानी हु न बांकी चेकको रकम :

जम्मा हु न बांकी रकम :

नगद मौज्दात :

वाट

-

-

म्याद ननाघेकोपेँकी
:

-

-

-

म्याद नाघेकोपेँकी :

जम्मा :

आिथर्कवषर्सम्मको :

ख) यस

क) िबगतआिथर्क

वषर्को :

फछयौर्ट

पेँकी :

हु नबाँकी

थप

ौोतान्तर

बैंकको नाम रठे गाना

घट

:

९०९,६८४.००

९०९,६८४.००

नगद

सहायता

बैदेिशकऋण /

बैंक अनुसार बांकी रु :

ःवीकृ त गनेर् :-

९०९,६८४.००

नगद

नेपाल सरकार

वाट

बैंक खाता नं :

सेवा िनवृत्तको संिचत

खचर् िशषर्क

थप तथा घट वजेटबाट

ौेःता अनुसार बांकी :

िववरण

जम्मा

२७३१३

संकेत नं

शुरु िविनयोिजत बजेट

रकमान्तर

दातृ िनकायगत बजेट र खचर्को आिथर्क िबवरण

आर्थिक वर्ष:-   २०७६/७७
बजेट उपशीर्षक :   ६०१०००१३३ /सचि
ं त विदा

रािष्टर्यसतकर्ता केन्ि, िसंहदरबार

रािष्टर्य सतकर्ता केन्ि

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय

नेपाल सरकार

५,८३४,३८४.९३

घट

५,८३४,३८४.९३

५,८३४,३८४.९३

नगद

नेपाल सरकार

अिन्तम बजेट

चालुखचर्

म. ले. प. फा. न. २१४

चालु खर्च

नगद

सहायता

बैदेिशकऋण /

िनकासा

जम्मा

५,८३४,३८४.९३

नगद

नेपाल सरकार

खचर्

दातृ निकायगत बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण

नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र, सिहं दरबार

५,८३४,३८४.९३

५,८३४,३८४.९३

नगद

सहायता

बैदेिशकऋण /

-५,८३४,३८४.९३

जम्मा

०
०

जम्मा

५,८३४,३८४.९३

सहायता

बैदेिशकऋण /

वजेट बाँकी

५,८३४,३८४.९३

नेपाल सरकार

िनकासा बाँकी

कैिफयत

म. ले. प. फा. न. २१४
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jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&

७१०,९३७.००

७१०,९३७.००

तयार गर्ने :-

विवरण
श्रेस्ता अनसु ार बांकी :
बैंक अनसु ार बांकी रु :
नगद मौज्दात :
जम्मा हुन बांकी रकम :
भूक्तानी हुन बांकी चेकको रकम :

जम्मा

७,३०१,३२५.५०

४,४८८,२१६.७५

सेवा निवृत्तको
औषधी उपचार

२७३१४

७१०,९३७.००

२,८१३,१०८.७५

नगद

थप

औषधी उपचार
खर्च

जम्मा

२११२३

नेपाल सरकार

खर्च शिर्षक

-२,८१३,१०८.७५

-२,८१३,१०८.७५

घट

थप तथा घट वजेटबाट

खर्च
संकेत नं

शुरु विनियोजित बजेट
घट

रकमान्तर
वाट
थप

आर्थिक बर्ष:-   २०७६/७७
बजेट उपशीर्षक :   ६०१०००१६३ /अाैषाधि उपचार
थप

घट

श्रोतान्तर
वाट

०.००

५,१९९,१५३.७५

५,१९९,१५३.७५

जम्मा

पेश गर्ने :-

५,१९९,१५३.७५

नगद

नेपाल सरकार

अन्तिम बजेट

नगद

५५२,८१६.००

५,१९९,१५३.७५

नगद

नेपाल सरकार

जम्मा
०.००

५,१९९,१५३.७५

५,१९९,१५३.७५

खर्च

मौज्दातको अवश्था
बैंक खातानं :
बैंकको नाम र ठे गाना :
फछर्यौट हुन बाँकी पेश्की :
क) बिगत आर्थिक वर्षको :
ख) यस आर्थिक वर्षसम्मको :
जम्मा :
म्याद नाघेको पेश्की :
म्याद ननाघेको पेश्की :

५५२,८१६.००

जम्मा
५५२,८१६.००

निकासा
नेपाल सरकार

चालु खर्च

दातृ निकायगत बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण

नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र, सिहं दरबार

स्वीकृ त गर्ने :-

-५,१९९,१५३.७५

५५२,८१६.००

नगद

नेपाल सरकार

जम्मा

-४,६४६,३३७.७५

-५,१९९,१५३.७५

५५२,८१६.००

निकासा बाँकी

नगद

नेपाल सरकार

वजेट बाँकी

०.००

०.००

०.००

जम्मा

कै फियत

म. ले. प. फा. न. २१४
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िनकाय

नं

लगत

जम्मा वे�जु
गएको

लेिख
कायार्लयबाट

म.ले.प को
तहिसलका बाट

1425

1425
1120

1120

54
54

54
54

जम्मा

4 राि�य सतकर्ता केन्ि
1479

1479
1174

1174

4 सािवक दे िख आ.व 2074/75 सम्मको कूल ूगित िववरण

जम्मा

3 राि�य सतकर्ता केन्ि

3

0

0
0

0
0

0
0

0

कायार्लयबाट

म.ले.प.को

0
0

1174

1174

0

0
0

0

0

0
0

1120

1120

0

0

54
54

0

0

0

0

0

0

0
0

तहिसलका बाट

केिन्िय

कुमारीचोक तथा

यो मिहनाको

आ.व 2060/61 दे िख आ.व. 2073/74 (म.ले.प.को वािषर्क ूितवेदन2074) सम्मको

0

0

आ.व 2074/75 (म.ले.प.को वािषर्क ूितवेदन 2075)

जम्मा

2 राि�य सतकर्ता केन्ि

2

जम्मा

1 राि�य सतकर्ता केन्ि

केिन्िय

कुमारी चोक तथा

गत मिहना सम्मको

1 सािवक दे िख आ.व 2059/60 (म.ले.प.को वािषर्क ूितवेदन 2061) सम्मको

मन्ऽालय/

िस.

सं .प.लाई
म.ले.प.को

1174

1174

0
0

0

0

0

0

कायार्लयबाट

सम्पिरषणबाट फ�य�ट वे�जु

2077 असार मसान्तसम्मको िवभागत बे�जू फ�य�ट िववरण� हजारमा

राि�य सतकर्ताकेन्ि, िसं हदरबार

बाट

0

0

0
0

0

0

0

0

केिन्ियतहिसलका

कुमारी चोक तथा

जम्मा

1174

1174

0
0

0

0

0

0

जम्मा

कुल

२०७७ असार मसान्तसम्मको विभागगत बेरुजु फछर्याैट विवरणहरू

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय सतर्क नेता
के न्द्र, सिहं दरबार
पाल सरकार

ूा�

िफतार्

0

0

0
0

0

0

0

0

सं .प.नभई

लेिख

0

0

314.8

314.8

0
0

314.8

314.8

बाँकी

सं .प.हुन

मध्ये

गएको

बाँकी

उन

ूितशत

फ�य�ट

100%

0

0 79.38%

0
0

0

0 78.59%

0

0

लेिखपठा

हजारमा

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
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अनुसच
ू ी-९

राष्ट्रिय सर्तकता के न्द्रबाट सम्पादित के ही कार्यहरू : तस्वीरमा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीज्यू समक्ष आ.व. 2075/76 को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु
हुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव डा. ऋषि राम शर्मा ।

आ.व. 2075/76 को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण पश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीज्यू
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु हुँदै ।

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीज्यू समक्ष आ.व. 2075/76 को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत पश्चात सामूहिक
तस्बिर खिचाउं दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव डा. ऋषि राम शर्मा सहित कर्मचारीहरू ।

k|fljlws k/LIf0f cGt/ lgsfo ;dGjo uf]li7sf] pb\3f6g ;qdf sfo{qmdsf ;efklt, k|d'v cltly k|b]z g+=@ sf dfglgo
ef}lts k"jf{wf/ ljsf; dGqLHo" ;lxt /fli6«o ufg afrgsf qmddf .
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k|ljlws k/LIf0f cGt/ lgsfo ;dGjo uf]i7L, hgsk'/df sfo{qmd ;DkGg kZrftsf] ;fd"lxs t:jL/ .

रौतहट जिल्लामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रणः हाम्रो साझा दायित्व विषयक गोष्ठी ।

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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बाके सङ्ग्रामपुर सडक सर्लाही अनुगमनको क्रममा केन्द्रका सचिवज्यू लगायत कर्मचारीहरू ।

प्राविधिक परीक्षक तालिम समापन पश्चात सामूहिक तस्विरमा तालिममा सहभागीहरू
सहित रा.स.के.का श्रीमान् सचिवज्यू लगायत कर्मचारीहरू ।

122
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गोरखा जिल्लामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रणः हाम्रो साझा दायित्व विषयक गोष्ठी समापन पश्चातको सामूहिक तस्वीरमा
श्रीमान् सचवज्यू सहित रा.स.के. का कर्मचारी तथा सहभागीहरू ।

चितवन जिल्लाको रत्ननगर नगरपालिकामा आयोजित

सदाचार शिक्षा कार्यक्रममा रा.स.के.का कर्मचारी तथा सहभागीहरू ।

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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सिन्धुली जिल्लामा आयोजित अन्तर्क्रिया गोष्ठी समापन पश्चातको सामूहिक तस्वीरमा श्रीमान् सचवज्यू
सहित रा.स.के. का कर्मचारी तथा सहभागीहरू ।

काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिकामा आयोजित स्थानीय तह सदाचार शिक्षा कार्यक्रम समापन पश्चातको सामूहिक
तस्वीरमा रा.स.के. का कर्मचारी तथा सहभागीहरू ।

124
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तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर गाउँ पालिकामा आयोजित स्थानीय तह सदाचार शिक्षा कार्यक्रम मा रा.स.के.का
श्रीमान् सचिवज्यू, सहसचिवज्यू र गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ।

नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँ पालिकामा आयोजित स्थानीय तह सदाचार शिक्षा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृतका साथमा रा.स.के.का कर्मचारीहरू ।

jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&
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कञ्चनपुर जिल्लामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रणः हाम्रो साझा दायित्व विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा
केन्द्रका सह-सचिव श्री प्रल्हाद प्रसाद सापकोटा ज्यूको साथमा कर्मचारीहरू ।

तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर गाउँ पालिकामा आयोजित स्थानीय तह सदाचार प्रवर्द्धन कार्यक्रम समापन
पश्चात् रा.स.के. का कर्मचारी तथा सहभागीहरु ।
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