
 नपेाल सरकार 

राष्ट्रिय सतकक ता केन्द्र, ससिंहदरबार ।  

आ.व.२०७५/७६ को सम्पत्ति ष्ट्रववरण बझुाउन ेसम्बन्द्धी सूचना 
 

भ्रष्टाचार सनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) बमोत्तिम सावकिसनक पद धारण गरेको व्यत्ततिले 

त्यस्तो पद धारण गरेको समसतले र त्यसपसि हरेक आसथकक वर्क समाप्त भएको समसतले ६० (साठी) ददनसभत्र 

आफ्नो वा आफ्नो पररवारको नाममा रहेको  सम्पत्तिको स्रोत वा सनस्सा सष्ट्रहतको अद्यावसधक ष्ट्रववरण नेपाल 

सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सनकाय वा असधकारी समक्ष पेश गनुकपनेि भने्न व्यवस्था 

भएको हुुँदा सावकिसनक पद धारण गरेका पदासधकारी तथा कमकचारीहरुले आ.व.२०७५/७६ को सम्पत्ति ष्ट्रववरण 

सावकिसनक पद धारण गरेको वा आसथकक वर्क समाप्त भएको समसतले ६० ददनसभत्र नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्र 

भाग ५ खण्ड ६८, आर्ाढ २० गते २०७५ साल (असतररक्ताङ्क ११) मा तोकेको सनकाय वा असधकारी समक्ष 

तोष्ट्रकएको ढाुँचामा भरी बझुाई देहाय अनसुार हनु अनरुोध ि। 

क) सावकिसनक पद धारण गरेका पदासधकारी तथा कमकचारीहरुको सम्पत्ति ष्ट्रववरण बझुाए वा नबझुाएको 

असभलेखको िानकारी सम्पत्ति ष्ट्रववरण राखेको सनकायले सम्पत्ति ष्ट्रववरण बझुाउन तोकेको अत्तन्द्तम म्याद 

सकेको दईु मष्ट्रहनासभत्र असनवायक रुपमा राष्ट्रिय सतकक ता केन्द्रमा सिटो साधनद्वारा उपलव्ध गराउनपुनेि। 

ख) त्तिल्ला समन्द्वय ससमसत, गाउुँपासलका, नगरपासलका र प्रदेश सरकारको मन्द्त्रालयमा पेश भएका सम्पत्ति 

ष्ट्रववरणहरुको असभलेख तत ् तत ् सनकायले राखी सम्पत्ति ष्ट्रववरण बन्द्दी खामहरु तीस ददनसभत्र प्रदेश 

मखु्यमन्द्त्री तथा मत्तन्द्त्रपररर्द्को कायाकलयमा पेश गररसतनपुनेि र त्यस्ता सम्पत्ति ष्ट्रववरण प्रदेश सरकारले 

सिंरक्षण एविं व्यवस्थापन गनुकपनेि। 

ग) सावकिसनक पद धारण गरेका पदासधकारी र कमकचारीहरुले बझुाउन ुपने सम्पत्ति ष्ट्रववरण समयम  बझुाउन 

लगाउने, बझुाएका सम्पत्ति ष्ट्रववरण तोष्ट्रकएका सनकायमा पठाउन ेर सम्पत्ति ष्ट्रववरण बझुाउने र नबझुाउन े

पदासधकारी तथा कमकचारीहरुको ष्ट्रववरण समयमा न  उपलव्ध गराउने त्तिम्मेवारी र कतकव्य सम्वत्तन्द्धत 

सनकायको प्रमखुको हनुेि। 

उक्त रािपत्रको सूचना यस केन्द्रको वेवसाइट www.nvc.gov.np मा रात्तखएको ि। सावकिसनक पद धारण 
गरेको व्यत्तक्तले तोष्ट्रकएको समयसभत्र सम्पत्ति ष्ट्रववरण नबझुाएमा भ्रष्टाचार सनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० 
को उपदफा (३) बमोत्तिम कारवाहीका लासग अत्तख्तयार दरुुपयोग अनसुन्द्धान आयोगमा लेखी पठाइने व्यहोरा 
समेत सम्बत्तन्द्धत सब को िानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको ि।सम्पत्ति ष्ट्रववरणका सम्बन्द्धमा थप 
बझु्न ुपरेमा केन्द्रको सम्पत्ति ष्ट्रववरण तथा अनगुमन शाखाको फोन निं. ०१-४२००४१२ मा सम्पकक  गनुकहनु 
अनरुोध ि। 


