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                                                                                                                                                  मममत २०७७/०4/04      

              आ.ब.२०७६/७७ को सम्पन्त्ि वववरण बझुाउन ेव्यवस्था सम्बन्त्धी सूचना । 

भ्रष्ट्राचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) बमोन्त्जम सावाजमनक पद धारण गरेको व्यन्त्िले त्यस्तो 
पद धारण गरेको मममतले र त्यसपछी हरेक आमथाक बषा समाप्त भएको मममतले ६० (साठी) ददनमभर आफ्नो वा आफ्नो 
पररवारको नाममा रहेको सम्पन्त्िको स्रोत वा मनस्सा सवहतको अद्याबमधक वववरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मनकाय वा अमधकारी समक्ष पेश गनुापनेछ भने्न व्यवस्था भएको हुुँदा सावाजमनक पद धारण 
गरेका पदामधकारी तथा कमाचारीहरुले आ.ब.२०७६/७७ को सम्पन्त्ि वववरण सावाजमनक पद धारण गरेको वा आमथाक 
वषा समाप्त भएको मममतले ६० ददनमभर नेपाल सरकारले नेपाल राजपर भाग ५ खण्ड ६८, २०७५ साल असार २०, 
अमतररिाङ्क ११ मा प्रकान्त्शत सूचना अनसुार देहाय अनसुारका पदामधकारी तथा कमाचारीहरुले देहाय अनसुारको 
कायाालयमा पेश गने व्यवस्था रहेकोले सोही अनसुार गनुा/गराउनहुनु अनरुोध गररन्त्छ । 
क्र.सं. पदामधकारी तथा कमाचारीहरु पेश गनुापने मनकाय कैवफयत 

१. प्रदेश प्रमखु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालय 

 

२. प्रदेश सरकारका मखु्यमन्त्री, मन्त्री, 
राज्यमन्त्री लगायतका पदामधकारीहरु 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालय 

 

३. प्रदेशसभाका सभामखु, उपसभामखु, 
सदस्य लगायतका पदामधकारीहरु 

प्रदेशसभाको सन्त्चवालय बन्त्दी खामहरु सम्बन्त्न्त्धत 
मनकायमा बझुाउन ेअन्त्न्त्तम मममत 
पछी तीस ददनमभर सो मनकायले 
मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालयमा पेश 
गररसक्नपुनेछ। 

४. प्रदेशका मखु्य न्त्यायामधविा  मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालय 

 

५. प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष एवं 
पदामधकारीहरु 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालय 
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६. प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष तथा 
सदस्यहरु 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालय 

 

७. प्रदेश सरकारबाट मनोमनत तथा मनयिु 
अन्त्य पदामधकारीहरु 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालय 

 

८. न्त्जल्ला समन्त्वय समममतको प्रमखु, उप-
प्रमखु तथा न्त्जल्ला समन्त्वय समममतबाट 
मनयिु भएका अन्त्य पदामधकारी तथा 
कमाचारीहरु 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्जल्ला समन्त्वय 
समममतको कायाालय 

बन्त्दी खामहरु सम्बन्त्न्त्धत 
मनकायमा बझुाउन ेअन्त्न्त्तम मममत 
पछी तीस ददनमभर सो मनकायले 
मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालयमा पेश गररसक्नपुनेछ 
। 

९. नगरपामलकाको प्रमखु तथा उप-प्रमखु, 
गाउुँ कायापामलकाको अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, गाउुँ तथा नगर 
कायापामलकाको सदस्य तथा वडा सदस्य 
लगायतका स्थामनय तहका पदामधकारी 
तथा कमाचारीहरु । (मनजामती र स्थायी 
न्त्शक्षक बाहेक) 

सम्बन्त्न्त्धत स्थानीय तहको 
कायाालय 

बन्त्दी खामहरु सम्बन्त्न्त्धत 
मनकायमा बझुाउन ेअन्त्न्त्तम मममत 
पछी तीस ददनमभर सो मनकायले 
मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालयमा पेश गररसक्नपुनेछ 
। 

१०. प्रदेश प्रमखुको कायाालयमा कायारत 
मनजामती बाहेक अन्त्य पदामधकारी एवं 
कमाचारीहरु 

सम्बन्त्न्त्धत प्रदेश प्रमखुको 
कायाालय  

बन्त्दी खामहरु सम्बन्त्न्त्धत 
मनकायमा बझुाउन ेअन्त्न्त्तम मममत 
पछी तीस ददनमभर सो मनकायले 
मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालयमा पेश गररसक्नपुनेछ 
। 

११. प्रदेश सरकार मातहतका सावाजमनक पद 
धारण गरेका अन्त्य पदामधकारी तथा 
कमाचारी 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालय 

 

१२. मनजामती सेवाका कमाचारी रावष्ट्रय वकताबखाना  
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 मामथ उल्लेन्त्खत पदामधकारी तथा कमाचारीहरुको सम्पन्त्ि वववरण बझुाए वा नबझुाएको अमभलेख, सम्पन्त्ि 
वववरणको खाम र रावष्ट्रय सतका ता केन्त्रको अनलाइन इन्त्री गरेको वववरण सवहत सम्पन्त्ि वववरण राखेको 
मनकायले सम्पन्त्ि वववरण बझुाउन तोवकएको अन्त्न्त्तम म्याद सवकएको तीस ददनमभर अमनवायारुपमा यस 
कायाालयमा पेश गररसक्नपुने छ । 

 सम्पन्त्ि वववरणको बन्त्दी खाममा अमनवाया रुपमा नाम थर, ठेगाना, कायारत मनकाय, पद, दजाा, मलङ्ग, मोबाइल 
नं., दताा नं. र अनलाइन इन्त्रीको आइडी नं. उल्लेख गरेको हनुपुनेछ । 

 सावाजमनक पद धारण गरेको पदामधकारी र कमाचारीहरुले बझुाउनपुने सम्पन्त्ि वववरण समयमै बझुाउने र 
नवझुाउने पदामधकारी तथा कमाचारीहरुको वववरण समयमा नै उपलब्ध गराउने न्त्जम्मेवारी र कताव्य सम्बन्त्न्त्धत 
मनकायका प्रमखुको हनुेछ । 

 

उपरोि उल्लेन्त्खत राजपरको सूचना तथा यस सम्बन्त्धी अन्त्य जानकारी रावष्ट्रय सतका ता केन्त्रको वेबसाइट :  nvc.gov.np 
तथा यो सूचना तथा यस कायाालयको वेबसाइट: ocmcm.p5.gov.np  मा पमन हेना सवकनछे । सावाजमनक पद धारण 
गरेको व्यन्त्िले तोवकएको समयमभर सम्पन्त्ि वववरण नबझुाएमा भ्रष्ट्राचार मनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को 
उपदफा (३) बमोन्त्जम रावष्ट्रय सतका ता केन्त्रबाट  

कारवाहीका लामग अन्त्ख्तयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोगमा लेखी पठाइने व्यवस्था रहेको व्यहोरा समेत सम्बन्त्न्त्धत 
सबैको जानकारीका लामग यो सूचना प्रकान्त्शत गररएको छ । सम्पन्त्ि वववरणका सम्बन्त्धमा थप बझु्न ुपरेमा रावष्ट्रय 
सतका ता केन्त्रको सम्पन्त्ि वववरण तथा अनगुमन शाखाको फोन नं. ०१-४२००४१२ मा तथा मखु्यमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषदको कायाालयको फोन नं. ०७१-५५०६५८ मा सम्पका  गनुाहनु अनरुोध छ । 
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