
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७७।०९।०९ गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: सम्भाननीम याष्डऩतत विद्यादेफी बण्डायीज्मू सभऺ आमोगको आ.ि.२०७६।०७७ को फावषिक 
प्रततिेदन ऩेश गरयएको सम्फन्धभा । 

१. सम्भाननीम याष्डऩतत विद्यादेिी बण्डायीज्मू सभऺ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भाननीम कामििाहक 
प्रभखु आमकु्त डा. गणेशयाज जोशीरे आज तभतत २०७7 सार ऩसु 09 गते नऩेारको सॊविधानको धाया २९४ 
फभोख्जभ आमोगको तीसौं फावषिक प्रततिेदन (आतथिक िषि २०७6/७7) याष्डऩतत कामािरम शीतर तनिासभा 
आमोख्जत विशषे सभायोहकाफीच ऩेश गनुिबमो।  

२. सम्भाननीम याष्डऩततज्मूरे आमोगको तीसौं फावषिक प्रततिेदन रहणहण गनुिहुॉदै सॊविधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको स्िच्छ 
सभाज य सशुासनमकु्त याज्मको स्थाऩनाभा आमोगरे तनिािह गयेको बतूभकाको प्रसॊशा गनुिबमो। भ्रष्टाचायरे सभाजभा 
शोषणको अिस्था तसजिना गने, जनताराई अन्माम गने य याज्मराई कभजोय फनाउने हुॉदा भ्रष्टाचायजन्म कामि ऩाऩ 
हो य मो बािी ऩसु्ताप्रततको अन्माम हो बने्न बािना जागतृ गयाउन आमोग रगामत याज्मका सम्फद्ध सफै तनकामको 
फीचभा सकृम य साथिक सहकामि आिश्मक ऩने विषमभा जोड ददनबुमो। आमोगरे सम्ऩादन गरययहेको दण्डात्भक 
तथा उऩचायात्भक वकतसभका काभकायिाहीरे जनभानसभा आमोगप्रतत सकायात्भक धायणा फन्दै गइयहेको छ बनी 
आमोगको सविमताका रातग धन्मिाद प्रदान गनुिबमो । मसैगयी, भ्रष्टाचाय बएऩतछको कायफाहीभा भात्र होइन 
भ्रष्टाचाय नै हनु नददनका रातग तनयोधात्भक य प्रिद्धिनात्भक काभहरूभा सभेत उख्िकै ध्मान ददन आमोगराई आरहणह 
गनुिबमो। सम्भाननीम याष्डऩततज्मूरे आमोगको भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण तथा सदाचाय प्रिद्धिन गयी सशुासन कामभ गने 
प्रमासभा आफ्नो तपि फाट ऩूणि साथ य सहमोग यहने जानकायी ददनबुमो।  

३. आमोगको तीसौं फावषिक प्रततिेदन ऩेश गनुिहुॉदै भाननीम कामििाहक प्रभखु आमकु्त डा. गणेशयाज जोशीरे आमोगरे 
आतथिक िषि २०७6।७7 भा गयेका प्रभखु काभकायफाहीहरूको प्रस्ततुी गदै सशुासनसम्फन्धी याज्मका नीतत य 
प्राथतभकता अनरुूऩ सॊिैधातनक गरयभाराई उचो यातदै स्ितन्त्रता, तनष्ऩऺता य सऺभता सवहत कामिसम्ऩादन गनि 
आमोग प्रततिद्ध यहेको फताउनबुमो।उक्त अिसयभा िहाॉरे सयकायी, गैयसयकायी य तनजी ऺेत्र, अन्तयािवष्डम जगत, 

सञ्चायकभॉ, नागरयक सभाज एिॊ आभ नागरयकफाट प्राप्त सहमोग एिॊ सहकामिको रातग धन्मिाद ऻाऩन गदै आगाभी 
ददनभा सभेत तनयन्तय सहमोगको रातग सफैभा आरहणह गनुिबमो। साथै आमोगराई सझुाि य भागिदशिन प्रदान 
गयीददनबुएकोभा सम्भाननीम याष्डऩततज्मूप्रतत िहाॉरे हाददिक कृतऻता व्मक्त गनुिबमो।  

४. आमोगको तीसौं फावषिक प्रततिेदन ऩेश गनि आमोख्जत विशेष सभायोहभा आमोगका भाननीम आमकु्त, आमोगका 
सख्चि, भहाशाखा प्रभखु य कभिचायीहरूका साथै याष्डऩतत कामािरमका सख्चि य कभिचायीहरूको सभेत उऩख्स्थतत 
यहेको तथमो। 

५. आमोगरे सम्भाननीम याष्डऩततज्मू सभऺ ऩेश गयेको ८ ऩरयच्छेद य ३13 ऩषृ्ठको फावषिक प्रततिेदनतबत्र आमोगको 
ऩरयचम, आमोगफाट बएका तनणिम, अनसुन्धान य अतबमोजन सम्फन्धी कामिको विश्लषेण, भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणका 
तनयोधात्भक य प्रिद्धिनात्भक कामिहरू, सॊस्थागत सदुृढीकयणभा आमोगको विमाशीरता, भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रिृख्ि 

 



विश्लषेण, नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहराई भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण गयी सशुासन अतबिृवद्ध गनि ददइएका 
छुट्टाछुटै्ट एिॊ साझा सझुािहरू, आमोगको यणनीतत, आगाभी कामिददशा य उऩसॊहाय यहेका छन।् 

६. प्रस्ततु प्रततिेदन आमोगका सम्फख्न्धत कामािरमहरू भापि त सफै भाननीम प्रदेश प्रभखुज्मूहरू सभऺसभेत ऩेश गरयनछे 
। 

७. आतथिक िषि २०७6/७7 को अितधभा 129 ऩटक आमोगको फैठक फसी वितबन्न विषमहरूभा गयी जम्भा ७५5 
िटा तनणिमहरू तरइएको तथमो।  

८. प्रततिेदन अितधभा आमोगफाट सॊस्थागत यणनीततक मोजना अनरुूऩ उऩचायात्भक, तनयोधात्भक, प्रिद्धिनात्भक य 
सॊस्थागत सदुृढीकयणका कामिहरू बएका छन।् मस अितधभा साििजतनक ऩदधायण गयेका व्मख्क्तहरूरे गयेका 
भ्रष्टाचायजन्म कामिउऩय प्रायख्म्बक छानतफन एिॊ विस्ततृ अनसुन्धान गयेऩतछ विशेष अदारतभा भदु्दा दामय गने, 

ऩनुयािेदन गने, ऩनुयािरोकन गने, सम्फख्न्धत तनकामभा सझुाि रेखी ऩठाउने तथा तथ्म य प्रभाण नऩगु्ने उजयुी 
ताभेरीभा यात न ेतनणिमहरू बएका छन ्। 

९. आतथिक िषि २०७6/७7 भा आमोगभा 14012 य भातहत कामािरमहरूभा 11140 सभेत गयी कुर 
25152 उजयुीहरू वितबन्न भाध्मभफाट प्राप्त बएका तथए । जसभध्मे 8558 उजयुीहरू आतथिक िषि २०७5/७6 
फाट ख्जम्भेिायी सयेय आएका य १६594 उजयुीहरू आतथिक िषि २०७6/७7 भा प्राप्त बएका तथए । 

१०. आतथिक िषि २०७6/७7 भा कुर 25152 उजयुीभध्मे 16952 (67.5%) उजयुी पर्छ्यौट बई फाॉकी यहेका 
८,200 (३2.5%)  उजयुीहरू बने आतथिक िषि २०७7/७8 का रातग सयेका छन ्।   

११. पर्छ्यौट बएका 16952 उजयुीभध्मे 9387 उजयुी प्रायख्म्बक छानतफनफाट ताभेरीभा याख्खएको छ बन े
786 उजयुी सझुािसवहत ताभेरीभा ऩठाइएको छ। पर्छ्यौट बएका उजयुीहरूभध्मे 1143 िटा उजयुीउऩय विस्ततृ 
अनसुन्धान गने तनणिम बएको छ बने 5636 उजयुीउऩय अन्म आिश्मक कायफाही बएका छन ्। 

१२. आतथिक िषि २०७6/७7 भा वितबन्न भन्त्रारमगत तथा विषमगत उजयुीहरूको सॊतमा हेदाि सॊघीम भातभरा (स्थानीम 
तहसभेत)सॉग सम्फख्न्धत 30.07 प्रततशत, ख्शऺा ऺेत्रसॉग १६.36 प्रततशत, बतूभ प्रशासनसॉग ८.29 प्रततशत, िन 
तथा िाताियणसॉग ४.21 प्रततशत, स्िास्थ्म तथा जनसॊतमासॉग 4.07 प्रततशत, गहृ प्रशासनसॉग ३.65 प्रततशत, 

बौततक ऩूिािधाय तथा मातामाततपि  ३.59 प्रततशत, ऊजाि, जरस्रोत तथा तसॊचाइतपि  २.६6 प्रततशत, अथितपि  २.17 
प्रततशत, नक्करी शैख्ऺक प्रभाणऩत्रसॉग 7.63 प्रततशत, गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजिनसॉग 6.37 प्रततशत य अन्म तनकाम 
तथा ऺेत्रसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू १0.94 प्रततशत यहेका छन ्। 

१३. आतथिक िषि २०७6/७7 भा बौगोतरक आधायभा प्रदेशगत उजयुीहरुको सॊतमा हेदाि प्रदेश १ को 9.८2 प्रततशत, 

प्रदेश २ को २3.87 प्रततशत, फाग्भती प्रदेशको 19.59 प्रततशत, गण्डकी प्रदेशको 5.35 प्रततशत, रखु्म्फनी 
प्रदेशको १०.7९ प्रततशत, कणािरी प्रदेशको ५.8२ प्रततशत, य सदूुयऩख्िभ प्रदेशको 8.४4 प्रततशत उजयुी ऩयेका 
छन ्बन ेफाॉकी 16.32% उजयुी गैयकानूनी सम्ऩख्ि, झठु्ठा प्रभाणऩत्र जस्ता विषमभा ऩयेका छन ्। 

१४. आतथिक िषि २०७6/७7 भा विस्ततृ अनसुन्धानफाट 687 िटा कायफाही बएका छन ्जसभध्मे भदु्दा दताि गरयएको 
44१ (6४.२%), सम्फद्ध तनकामराई सझुाि सवहत रेख्ख ऩठाइएको १13 (16.5%), ताभेरीभा याख्खएको 
१24(18%) य भलु्तफीभा याख्खएको 9(१.3%) यहेका छन।् 

१५. आमोगको स्थाऩनाको 30 िषिको इततहासभा आतथिक िषि २०७6/७7 भा सफैबन्दा फढी अथाित ्44१ िटा भदु्दा 
विशेष अदारतभा दताि गने तनणिम बएको छ, जसभध्मे  घसु (रयसित) भा 205, नक्करी शैख्ऺक प्रभाण-ऩत्रतपि  ८5, 

साििजतनक सम्ऩख्िको हानी नोक्सानीतपि  75, गैयकानूनी राब हानीतपि  ३6, याजस्ि वहनातभनातपि  १2, गैयकानूनी 
सम्ऩख्ि आजिनतपि  १8 य विविध विषमका 10  िटा भदु्दा यहेका छन ्। 

१६. आमोग स्थाऩना बएदेख्ख हारसम्भको अितधभा आमोगरे जम्भा 2878 िटा भदु्दा अदारतभा दताि गयेको छ। 
जसअनसुाय औसतभा प्रततिषि करयफ 96 भदु्दा अदारतभा दताि बएका छन।्  



१७. आमोगफाट विगतभा विशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आतथिक िषि २०७6/७7 भा 197 िटा 
भदु्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ। पैसरा प्राप्त बएका भदु्दाहरूभध्मे 167 (८4.8%) िटा भदु्दाहरूभा 
भ्रष्टाचायजन्म कसयु स्थावऩत बएको छ। आमोगफाट सिोच्च अदारतभा 20 िटा पैसराउऩय ऩनुयािेदन य 2 
िटाभा ऩनुयािरोकन गरयएको छ। 

१८. आतथिक िषि २०७6/७7 भा विशेष अदारतभा दामय बएका 44१ िटा भदु्दाभा जम्भा 1212 जनाराई प्रततिादी 
फनाई रु. 2,53,66,98,268.50 (दईु अफि तत्रऩन्न कयोड छैंसठ्ठी राख अन्ठानब्फे हजाय दईुसम अठ्सठ्ठी रुऩैमाॉ 
य ऩचास ऩैसा) तफगो भागदाफी तरइएको छ । प्रततिादी 1212 जनाभध्मे भन्त्री 3, विख्शष्ट शे्रणीका कभिचायी 9, 
अतधकृत कभिचायी 355, सहामक/सहमोगी कभिचायी 440, तनिािख्चत/भनोनीत ऩदातधकायी 70 य 
भततमाय/तफचौतरमा/अन्म 335 जना यहेका छन ्।  

१९. मस अितधभा दामय गरयएका भदु्दाहरू भध्मे 1 राख सम्भ तफगो भागदाफी बएका भदु्दाहरू 153 िटा यहेका छन ्
बने 1 कयोड बन्दा फढी तफगो यहेका भदु्दाहरू 29 िटा यहेका छन ्। गैय कानूनी सम्ऩख्ि आजिनतपि  18 िटा 
भदु्दा दामय गयी 1 अिि 09 कयोड 61 राख 94 हजाय फीगो भागदाफी गरयएको छ।  

२०. आतथिक िषि २०७6/७7 भा सेिारहणाहीहरूको घसु रयसितसम्फन्धी उजयुीका आधायभा गरयएका 181 िटा यङ्गेहात 
कायफाहीहरूभा २77 जना व्मख्क्तहरूराई तनमन्त्रणभा तरई अनसुन्धान एिॊ अतबमोजन गरयएको छ। जसभा विख्शष्ट 
शे्रणीका देख्ख सहामकस्तयसम्भका 208 जना याष्डसेिक कभिचायी, 14 जना तनिािख्चत एिॊ भनोनीत ऩदातधकायी 
तथा 55 जना तफचौतरमा तथा भततमाय रगामत यहेका छन।् 

२१. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (२) फभोख्जभ भ्रष्टाचाय योकथाभ 
तथा सचेतना अतबिृवद्धका रातग आमोगरे सञ्चारन गयेका तनयोधात्भक एिॊ प्रिद्धिनात्भक कामििभहरूभध्मे 
विद्यारमहरूभा सञ्चारन गरयएका 32 ख्जल्राका साभदुावमक ख्शऺा कामििभहरूभा 2976 जना विद्याथॉ तथा 
ख्शऺकहरूको सहबातगता यहेको तथमो । आमोग य भातहत कामािरमहरूफाट सञ्चातरत 41 िटा अन्तविि मा 
कामििभहरूभा तनिािख्चत/भनोनीत ऩदातधकायी, याष्डसेिक कभिचायी, सयोकायिारा रगामत 5527 जना व्मख्क्तहरूको 
सहबातगता यहेको तथमो। 

२२. आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको अनसुन्धान तथा अतबमोजन ऺभता अतबिृवद्धका रातग आतथिक िषि २०७6/७7 
भा सञ्चातरत िैदेख्शक तातरभ, प्रख्शऺण रगामतका कामििभहरूभा 97 जना य स्िदेशभा सञ्चारन बएका 
तातरभहरूभा 184 जनाको सहबातगता यहेको तथमो । 

२३. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 2048 य भ्रष्टाचाय तनिायण ऐन, 2059 को सॊशोधन सम्फन्धी 
विधेमक तजुिभा बई सम्भातनत सॊसदभा तफचायातधन अिस्थाभा यहेको छ । 

२४. आमोगको 5 िषे सॊस्थागत यणनीततक मोजना 2076/77-2080/81 को कामािन्िमन गयी मसका यणनीतत तथा 
कामिनीतत अनरुूऩ रख्ऺत प्रततपर प्राप्त गनि आमोग विमाशीर यहेको छ ।  

२५. मस अितधभा भ्रष्टाचायविरुद्ध अन्ततनिकाम तथा नागरयक सभाजसॉग सहकामि अतबिृवद्ध गनि भहत्िऩूणि कामि बएका 
छन ्। भ्रष्टाचायविरुद्ध नागरयक सभाजसॉग सहकामि अतबिृवद्ध गने उद्देश्मरे हयेक प्रदेशका दईु/दईु िटा गयी १४ 
ख्जल्राभा गठन बएका भ्रष्टाचायविरुद्धको नागरयक तनगयानी सॊस्था (Citizens’ Jury) का कामिभा आमोगफाट 
सहजीकयण गरयएको छ। आमोग य सम्ऩख्ि शदु्धीकयण अनसुन्धान विबागफीच भ्रष्टाचायविरुद्धका कामिहरूभा 
आिश्मक सभन्िम एिॊ सहकामि बइयहेको छ। वितबन्न भन्त्रारम तथा तनकामहरूसॉग सभन्िम तथा अनगुभन 
फैठकहरू सम्ऩन्न बएका छन।् 

२६. भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण कामिभा विद्यभान यहेका चनुौतीहरूको साभना गनि आमोगरे आफ्नो कामिसम्ऩादन थऩ 
व्मािसावमक फनाउॉदै रगेको छ, फढ्दो उजयुीको सॊतमा य नमाॉ शैरीभा हनु े भ्रष्टाचायको अनसुन्धान गनि नमाॉ 
उऩकयण तथा प्रवितध प्रमोगभा ल्माइएको छ ।  



२७. भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण य सशुासन प्रिद्धिन गने कामिभा आमोगराई तीनै तहका सयकाय, तनजी ऺेत्र, नागरयक सभाज 
तथा आभ नागरयकको सहमोग अऩरयहामि छ। आमोगरे भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण एिॊ सशुासनका रातग प्रततिेदनभापि त 
नेऩार सयकायराई 25 िटा, स्थानीम तहराई १1 िटा,  नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायराई सॊमकु्त 1 िटा, 
नेऩार सयकाय य स्थानीम तहराई सॊमकु्त 7 िटा, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहराई सॊमकु्त 8 िटा, नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहराई सॊमकु्त 20 गयी जम्भा 72 िटा सझुािहरू ददइएको छ।  

२८. भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण एिॊ सदाचाय प्रिद्धिनभा मोगदान ददने आमोगका कामिरे सशुासनमकु्त सॊघीम रोकताख्न्त्रक 
शासन प्रणारी सॊस्थागत गने एिॊ सभदृ्ध नेऩार, सखुी नऩेारीको अतबमान सपर फनाउन भहत्िऩूणि मोगदान ऩगु्न े
आमोगको विश्वास यहेको छ। सफै सयोकायिाराहरूको साथ य सहमोगरे भात्र उक्त रक्ष्महरू हाॉतसर गनि सवकन े
हुॉदा सम्ऩूणि सयकायी, गैयसयकायी, तनजी ऺेत्र, सञ्चाय जगत, नागरयक सभाज य आभ जनसभदुामभा सहमोग य 
सहकामिका रातग आमोग हाददिक आरहणह गदिछ।  

                                                      

नऩेार सयकायराई ददइएका भतुम सझुािहरु 

१. भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणका कामिहरूराई थऩ प्रबािकायी फनाउन साििजतनक ऺेत्रका अततरयक्त तनजी तथा गैयसयकायी 
ऺेत्रका सॊघसॊस्था/तनकामहरूका भ्रष्टाचायजन्म कसयुराई स्ितन्त्र अनसुन्धान गने य दण्डनीम फनाउने गयी कानूनी 
व्मिस्था गने ।  

२. भरुकुको आतथिक विकासको स्तय एिॊ आतथिक अिस्था अनरुूऩ सफै तहका कभिचायीराई आधायबतू आिश्मकता 
ऩरयऩूतति गनिसक्ने गयी मथोख्चत तरफ रगामत आिास¸ ख्शऺा¸ स्िास्थ्म जस्ता सवुिधाको व्मिस्था गने य िावषिक 
भूल्मफवृद्धको अनऩुातभा स्ित: तरफ फवृद्ध हनु ेव्मिस्था गने ।  

३. साििजतनक तनकामफाट तनवहत व्मख्क्तगत िा सभूहगत वहत िा स्िाथि यहेका खरयद तनणिमसभेत भख्न्त्रऩरयषद् भा ऩेस 
गयी तनणिम गने ऩरयऩाटीराई तनरुत्सावहत गनिका रातग भख्न्त्रऩरयषद  भा ऩेस गरयने नीततगत तनणिमहरूको स्ऩष्ट 
ऩरयबाषा य व्मातमा एिॊ नीततगत य प्रशासतनक तनणिमको सीभा तनधाियण गयी नीततगत तनणिमसम्फन्धी कामिवितध 
तजुिभा एिॊ कामािन्िमन गने ।  

४. सम्ऩख्ि विियण बने ऩरयऩाटीराई सधुाय गयी सफै साििजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्क्तको सम्ऩख्िको मथाथिऩयक य 
िास्तविक अतबरेख याख्न ेय उऩमोतगता फढाउने प्रणारी विकास गनि आिश्मक कानूनी¸ प्रवितधगत तथा सॊस्थागत 
प्रफन्ध गयी सफ्टिेमय भापि त सम्ऩख्ि विियण बने य सोको तडख्जटर अतबरेख अद्याितधक एिॊ रेखाजोखा हनु े
व्मिस्था गने।  

५. भ्रष्टाचाय य अनखु्चत कामि एक अकािभा अन्मोन्माख्श्रत रूऩभा सम्फख्न्धत¸ ऩथृकरूऩभा हेनि नतभल्ने तथा एउटाको 
अनसुन्धान गदै जाॉदा अको देख्खन सक्ने विषम बएको य हार अनखु्चत कामिको अनसुन्धान गने तनकाम नबए ताऩतन 
त्मस्ता प्रकृततका उजयुीहरू आमोगभा आउने गयेकारे कततऩम गम्बीय प्रकृततका अनखु्चत कामिराई सभेत 
भ्रष्टाचायको ऩरयबाषाभा सभेट्न कानूनभा सॊशोधन गने । 

६. भ्रष्टाचायको कसयुभा अनसुन्धान तथा अतबमोजनभा ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामता आदानप्रदानराई अझै प्रबािकायी 
फनाउनका रातग सम्फद्ध भरुकुसॉग दिऩऺीम िा फहऩुऺीम सम्झौता गने¸ ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामताको केन्रीम 
तनकामको रूऩभा कामि गने भन्त्रारम य नेऩार याष्ड फैंकको वििीम जानकायी इकाईराई थऩ सदुृढ गने व्मिस्था 
तभराउने । साथै, कुटनीततक भाध्मभफाट अनसुन्धानसम्फन्धी सूचना आदानप्रदान गनि ऩययाष्ड भन्त्रारमभा छुटै्ट 
सभन्िमात्भक सॊमन्त्र तनभािण गने ।  



७. भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण य सदाचायराई ख्शऺण सॊस्थाका अततरयक्त शैख्ऺक विमाकराऩका रूऩभा तथा तातरभ प्रदामक 
सॊस्थाका विषमिस्तभुा सभेत सभािेश गने।  

८. सभाज य साििजतनक ऺेत्रभा बइयहेको सदाचाय य नैततक आचयणको स्खरनको प्रत्मऺ नकायात्भक प्रबाि 
सशुासनभा ऩदिछ। भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणका रातग सयकायी, गैयसयकायी य तनजी सफै ऺेत्रभा एवककृत सदाचाय 
प्रणारीको विकासका रातग ऩहर हनु ुआिश्मक छ। भरुकुभा सदाचाय ऩद्धततको विकास गनि यावष्डम सदाचाय नीतत 
तमाय गयी रागू गने ।  

९. आमात तनमाितको कायोफाय ऩूणिरूऩभा फैंवकङ्ग प्रणारीभापि त हनुे, पभि दताि य एख्क्जभ कोड सही कायोफायीरे भात्र 
ऩाउने, ऩैठायी गने भारिस्तकुो प्रऻाऩनऩत्र खोल्दा Harmonized Code, नाभ, ब्राण्ड, भोडेर, भूल्म स्ऩष्टरूऩभा 
खरुाउन ुऩने तथा तनकासी ऩैठायी हनुे भारिस्तकुो विियण, ऩरयभाण, भूल्म, प्रकृतत, रूऩ, आकाय, िस्त ुउत्ऩख्िको 
भरुकु आदद सहीरुऩभा खरुाउन ुऩने य मी विियणहरु सहीरूऩभा उल्रेख नबएका भारिस्त ु ऩैठायी गनि नसक्ने 
व्मिस्था तभराई व्मख्क्त विशषेराई राब य नेऩार सयकायराई हातन हनुे गयी तभरेभतोभा याजस्ि चहुािट गने प्रिृख्ि 
योक्नका रातग प्रबािकायी अनगुभन तथा तनमन्त्रण प्रणारीको कामािन्िमन सतुनख्ित गने। 

१०. भ्रष्टाचायजन्म कामि हनु नददन ेएिॊ ऩनुयािखृ्ि हून ेकामि योक्नका रातग भ्रष्टाचायका जोख्खभऩूणि ऺेत्र य कामािरमहरू 
तथा ऺेत्रगत भ्रष्टाचायका प्रभखु कायणहरूको ऩवहचान¸ रेखाजोखा य जोख्खभ विश्लषेण गयी उच्च तनगयानी/अनगुभन¸ 
आचायसॊवहता य प्रिद्धिनात्भक कामििभरगामतका अन्म आिश्मक उऩामसवहतको आन्तरयक तनमन्त्रण तथा जोख्खभ 
व्मिस्थाऩन प्रणारी विकास गयी कामािन्िमन गने¸ तोवकएका आचयण उल्रॊघन गने कभिचायीभातथ विबागीम सजाम 
गने¸ कभिचायीहरूको ऩदस्थाऩन य सरुिाका अनभुानमोग्म भाऩदण्ड फनाई सोका आधायभा गने¸ टे्रड मतुनमनका 
ऩदातधकायीहरूको आचायसॊवहता तमाय गयी रागू गने¸  कभिचायी य तनिािख्चत ऩदातधकायीफीच सहकामि तथा सभन्िम 
कामभ गने य गैयकानूनी दफाफ ददनेजस्ता प्रिृख्िराई तनरुत्सावहत गनि कभिचायी य जनप्रतततनतधरे ऩारना गनुिऩने 
आचयणगत सतिहरूसभेत कानूनभा व्मिस्था गयी कामािन्िमन गने। 

११. स्थानीम तह, भारऩोत¸ नाऩी¸ मातामात¸ िैदेख्शक योजगाय रगामतका सेिारहणाहीको चाऩ हनुे कामािरमहरूभा ऩमािप्त 
कभिचायी य सेिा केन्र¸ हेल्ऩडेक्स¸ टोकन प्रणारी¸ ऩूिािधाय य ऺभता विकास¸ ख्जम्भेिायी य जिापदेवहता वकटान¸ 
कामिप्रविमा सयरीकयण य प्रबािकायी अनगुभन गयी कामािरमफाट प्रिाह गरयने सेिा सयर¸ सहज य तछटो छरयतो 
रूऩभा सेिारहणाहीराई उऩरब्ध गयाउने, सेिा प्राप्त हनु े अतधकतभ सभम तोवकददने, विचौतरमाको उऩख्स्थततराई 
तनरुत्सावहत गने तथा विद्यतुीम शासनभा जोड ददई अनराइनफाटै कय¸ याजस्ि ततनिसक्ने तथा सेिा प्राप्त गने 
व्मिस्था तभराउने । 

१२. ठेक्का व्मिस्थाऩनराई प्रबािकायी फनाउन याज्मरे गनुिऩने ठेक्का सम्झौताहरूको कामिफोझका आधायभा ऩमािप्त रूऩभा 
प्रावितधक जनशख्क्तको व्मिस्था गयी ऺभता अतबिृवद्ध गने¸ फजेटको अबाि हनु नददने̧  तफना तमायी फोरऩत्र आह्वान 
गने कामि योकी ऩमािप्त अध्ममन ऩिात भात्र ठेक्का रगाउने य साििजतनक खरयदसम्फन्धी अन्म कानूनी 
प्रािधानहरूराई कडाइका साथ ऩारना गनि रगाउने̧  तनभािण कामि सम्ऩन्न गनुिऩने सभमाितध िैऻातनक आधायभा तम 
गने य भनातसि भावपकको कायणको आधायभा भात्र तनमभानसुाय ठेक्काको म्माद थऩ गने¸ सम्फद्ध कभिचायीहरूफाट 
आिश्मक अनगुभन¸ सभन्िम य सहजीकयण बए/नबएको तथा ठेक्का सम्झौताहरूभा कामि सम्ऩादन जभानत य  
अतरहणभ बकु्तानीको फैंक ग्मायेन्टीजस्ता कागजातहरूको आतधकारयकता य सभमभा म्माद थऩ बए/नबएको तारकु 
विबाग/भन्त्रारमहरूरे हेयी कभिचायीराई ख्जम्भेिाय फनाउने̧  हयेक रुग्ण आमोजनाको सभमफद्ध कामिमोजना फनाएय 
कामािन्िमन गनि रगाउने तथा कामािन्िमनको सपरताराई कभिचायीको कामि सम्ऩादनसॉग जोड्ने̧  भातसक रूऩभा 
प्रगतत सभीऺा य चौभातसक रूऩभा कामािन्िमनको अिस्था अद्याितधक गयी आिश्मक बएभा विशषे कामिटोरीसभेत 
फनाई सभस्मा सभाधान गनि विशेष ऩहर गने¸ ठूरो य जवटर प्रकृततका ठेक्काभा स्रोत व्मिस्थाऩन मोजना य गणुस्तय 
सतुनख्ित मोजनासभेत सम्झौताको अॊग फनाई तदनरुूऩ कामािन्िमन गयी सम्फख्न्धत तनभािण व्मिसामीराई सभेत 



कामािन्िमनको सभीऺाभा प्रगतत प्रस्ततु गनि रगाउने̧  ठेक्का सम्झौताभा भूल्म सभामोजनको प्रािधान बएभा सोको 
विस्ततृ विश्लषेण गयेय भात्र सो फाऩतको बकु्तानी गने¸ तनभािण कामि/भारसाभान/सेिाको गणुस्तयभा सम्झौता गने य 
नेऩार सयकायराई आतथिक दावमत्ि फढाउने जस्ता कामि हनु नददने̧  वििाद सभाधानको सभमभा 
भध्मस्थ/अदारतसभऺ आिश्मक प्रभाणहरू ऩेस गनि सम्फख्न्धत तनकामराई ऩूणिरूऩभा ख्जम्भेिाय एिॊ जिापदेही 
फनाउने̧  तनभािण व्मिसामीरे सभमतबत्र कामि नगयेभा िा त्रवुट सच्माउने अितधभा त्रवुट नसच्माएभा सम्झौताका 
सतिनाभा अनसुाय ठेक्का सम्झौताको अन्त्म गने । 

१३. उऩबोक्ता सतभततभापि त सॊचारन हनु ेमोजनाहरूभा साििजतनक खरयद तनमभािरी¸ २०६४ को तनमभ ९७ फभोख्जभ 
रागत अनभुानभा उऩबोक्ता सतभततको रागत सहबातगता अॊश¸ भूल्म अतबफवृद्ध कयको अॊश रगामतका यकभ 
उल्रेख गने¸ उऩबोक्ता सतभततराई बकु्तानी गदाि भूल्म अतबिृवद्ध कय¸ उऩबोक्ताको रागत सहबातगता अॊशरगामतका 
यकभ कट्टी गयी बकु्तानी गने । साथै¸  तनभािण कामिको प्रकृतत अनसुाय उऩबोक्ताहरूको रागत सहबातगताको अॊश य 
सोको उऩमोग सम्फन्धभा स्ऩष्ट भाऩदण्डसभेत फनाई रागू गने । 

१४. भहाभायीजस्तो असाभान्म य असहज ऩरयख्स्थततभा ऩमािप्त सूचना प्रिाह¸ तनकामगत य तहगत सभन्िम तथा ख्जम्भेिायी 
य जिापदेवहता वकटान गयी स्िास्थ्म सेिाप्रिाहको व्मिस्था गने । आगाभी ददनभा मस्ता भहाभायीसॉग जधु्न 
ऩूिािधाय य ऺभता विकासभा जोड ददने । 

१५. सयुऺाकभॉको व्मािसावमकता¸ अनसुन्धान कुशरता य भनोफर फढाउन आिश्मक नीततगत तथा प्रवितधगत सधुाय य 
ऺभता अतबिृवद्धको व्मिस्था एिॊ अनखु्चत याजनीततक हस्तऺेऩको अन्त्म गयी सरुिा¸ फढुिाका िस्तगुत भाऩदण्ड 
फनाई तनष्ऩऺरूऩभा रागू गने। प्रहयी कभिचायीराई ददइने आधायबतू तातरभभा सदाचायसम्फन्धी विषमिस्तसुभेत 
सभािेश गयी सत्मतनष्ठाप्रतत अतबभखुीकयण गने । 

१६. भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका रातग खख्चिरो तनिािचन प्रणारीभा ऩनुयािरोकन आिश्मक छ। याजनीततक दरको कोष तथा 
साििजतनक ऩदको रातग हनुे तनिािचनका उम्भेदिायको कोष सम्फन्धभा स्ऩष्ट नीतत फनाई एिॊ आमव्मम फैंवकङ 
प्रणारीसॉग आफद्ध गयी ऩायदख्शिता कामभ गने ।  

  

            तायानाथ अतधकायी 
  प्रिक्ता 

 
 

 


