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मभमत २०७६।०२।०७ गतेका ददन अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भाननीम प्रभखु 
आमकु्त नवीनकुभाय ख्घमभयेज्मूको प्रभखु आमतथ्मता य आमोगका सख्िव भहेश् वय न्मौऩानेज्मूको अध्मऺताभा 
ऩसाा ख्िल्राको वीयगञ् ि भहानगयऩामरकाभा “भ्रष् टािाय मनमन्रण य सशुासन ववषमक अन्तवरा मा कामारभको 
आमोिना बमो। उक्त कामारभभा ऩसाा ख्िल्रा वीयगञ् ि भहानगयऩामरकाका प्रभखु, ख्िल्रा सभन्वम 
समभमतका प्रभखु य सफै नगयऩामरकाका प्रभखुहरु, गाॉउऩामरकाका अध्मऺहरु, स्थानीम तहका 
उऩप्रभखु/उऩाध्मऺहरु, ऩसाा ख्िल्राका प्रभखु ख्िल्रा अमधकायी, सयुऺा मनकामका प्रभखुहरु, स्थानीम तहका 
प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतहरु, स्थानीम तहका वडा अध्मऺहरु, याष् रसेवक कभािायी तथा स्थानीम 
सॊिायकभॉहरु रगामतको उऩख्स्थमत यहेको मथमो। 

उक्त कामारभभा आमोगका सहसख्िव कारीप्रसाद ऩयािरुी तथा आमोगको कामाारम हेटौंडाका 
कामाारम प्रभखु (सहसख्िव) हभुकरा ऩाण्डेरे कामाऩर प्रस्ततु गनुाबएको मथमो। ती कामाऩर प्रस्तमुत ऩमि 
वडाअध्मऺहरु रगामतका सहबागीहरुरे सावािमनक सेवा प्रवाह स्थानीम तहभा ववकास मनभााण य कानूनको 
ऩारना सम्फन्धभा ख्िऻासा यात नबुएको मथमो बने कमतऩम सहबागीहरुरे आमोगको अनसुन्धानराई 
प्रबावकायी फनाउन सझुाव ददनबुएको मथमो। सहबागीहरूको ख्िऻासा तथा सझुावहरुको सम्फोधन आमोगका 
भाननीम प्रभखु आमकु्तज्मू तथा सख्िवज्मूरे आफ्नो भन्तव्मका रभभा गनुाबएको मथमो।  

भाननीम प्रभखु आमकु्त नवीनकुभाय ख्घमभयेज्मूरे सहबागीहरुको साथाक उऩख्स्थमतको रामग कृतऻता 
ऻाऩन गनुाहुॉदै स्थानीम श्रोत साधनको अमधकतभ ्उऩमोग गयी स्थानीम सयकायको सॊस्थागत ववकास गने 
दावमत्व स्थानीम सयकाय कै यहेको फताउन ुबमो। िनप्रमतमनमधहरु य स्थानीम तहभा कामायत कभािायीहरुको 
व्मवहायभा िनतारे सयकाय खोज्ने बएकोरे कस्तो सॊस्काय य प्रणारी स्थावऩत गने हो, त्मो ख्िम्भेवायी 
स्थानीम तहकै बएको सझुाव ददन ु बमो। भ्रष् टािायिन्म कामा बएभा त्मस्ता काभ, वरमाकराऩ य 
ऩदामधकायीराई तत्कार अनसुन्धानको दामयाभा ल्माउन आमोगफाट “Rapid Action Task Force” गठन बै 
कामा प्रायम्ब गयेको ऩमन िानकायी गयाउन ु बमो। सावािमनक ऐरानी ऩमता िग्गा अमतरभण गने प्रवखृ्ि 
फढेको उल्रेख गनुाहुॉदै मस्तो वरमाकराऩ योक्न ेऩवहरो दावमत्व स्थानीम तहकै यहेको वताउन ुबमो। मसयी 
सावािमनक ऐरानी िग्गा अमतरभण गने प्रवखृ्ि ववढयहेकोभा मसतपा  आमोगको गम्बीय ध्मानाकषाण बई 
केही मस्ता भदु्धाहरुको अनसुन्धान बैयहेको वताउनबुमो। साथै स्थानीम तहरे सॊशोमधत सावािमनक खरयद 

 



ऐन, मनमभको ऩूणा ऩारना गदै ववमध, प्रवरमा, कानून य भाऩदण्डको ऩूणा ऩारना गयी स्थानीम सयकायराई 
सॊस्थागत य फमरमो फनाउनसभेत आग्रह गनुा बमो।  

कामारभको अध्मऺता गनुाबएका आमोगका सख्िव भहेश् वय न्मौऩानेरे कामारभभा उठेका 
ख्िऻासाहरुको सम्फोधन गदै स्थानीमतहका िनप्रमतमनमधहरुराई सॊमफधानभा उल्रेख बएका प्राफधानहरुको 
ऩूणारुऩभा ऩारना गयी सॊघीम य प्रादेख्शक सयकायसॉग सभन्वम गयी स्थानीम तह सॊिारन गना सझुाफ ददन ु
बमो। काभ नगने कभािायीराई कानून सम्भत ढॊगफाट काभ रगाउन य आवश्मक ि बनेय िथाबावी 
कभािायी मनमखु्क्त गने प्रवमृत कानूनसम्भत नहनुतेपा  सहबागीहरुराई ध्मानाकषाण गयाउॉदै स्वच्ि सेवा 
प्रवाहको केन्रववन्द ुवडा कामाारमराई फनाउन िोड ददन ुबमो। मसै मसरमसराभा आमोगरे कुनै कभािायी 
ऩदामधकायीराई हिवुाको बयभा कायवाही नगने बएकोरे उियुी ऩदैभा आख्िहाल्न ु ऩने अवस्था नयहेको 
िानकायी गयाउन ुहुॉदै अन्तयवरमा कामारभ सभाऩन गनुाबमो। 

साथै मभमत २०७६ िेठ ५ गते भकवानऩयु ख्िल्रा, मभमत २०७६ िेठ ६ गते फाया ख्िल्रा य मभमत 
२०७६ िेठ ७ गते ऩसाा ख्िल्राभा आमोगका भाननीम प्रभखु आमकु्त नववनकुभाय ख्घमभयेज्मूको प्रभखु 
आमतथ्मता तथा आमोगको श्रीभान ् सख्िव भहेश् वय न्मौऩानेज्मूको उऩख्स्थमतभा कामाारम प्रभखुहरुसॉग 
“सशुासन प्रवधान य भ्रष्टािाय मनमन्रण” सम्फन्धी ववषमक िरपर तथा अन्तवरा मा कामारभको आमोिना 
गरयएको मथमो। सो कामारभभा ववमबन् न कामाारमका प्रभखुहरु एवभ ् स्थानीम तहका प्रभखु प्रशासकीम 
अमधकृतहरुरे कामासम्ऩादनका रभभा आईऩयेका सभस्मा य िनुौतीहरु प्रस्ततु गनुा बएको मथमो। मस 
सम्फन्धभा भकवानऩयु, फाया य ऩसाा ख्िल्राका प्रभखु ख्िल्रा अमधकायीरे ख्िल्राभा सावािमनक िग्गाको 
सॊयऺण, सहि सेवा प्रवाह, अवैध ढुङ्गा मगट्टी फारवुाको उत्खनन रगामत ख्िल्राभा सेवा प्रवाह य सावािमनक 
प्रशासनभा यहेका िनुौती एवभ ् सवारहरुको फायेभा अवगत गयाउॉदै ख्िल्राको प्रभखु प्रशासकको नातारे 
कामासम्ऩादनभा आइऩयेका सभस्माहरु सभन्वमात्भक तवयरे सभाधान गरयने प्रमतवद्बता व्मक्त गनुाबमो। 
आमोगका सख्िवफाट कामाारम प्रभखुहरुराई कानूनसम्भत ढॊगरे आफ्ना काभकायवाहीहरु गना गयाउनको 
रामग िोड ददनबुमो। भाननीम प्रभखु आमकु्तज्मूरे कामाारम प्रभखुहरुफाट उठान बएका ववववध ववषमहरुभा 
सम्फोधन गदै स्थानीम तहभा सेवा प्रवाहभा सभस्मा यहेको, सावािमनक िग्गा व्मख्क्तका नाभभा कामभ 
गरयएको, कभािायीरे यािश् व सङ्करन गयी व्मख्क्तगत खाताभा याख्खएको, सेवा प्रवाह प्रवरमाभखुी बएको, 
घसु/रयसवत ् भाग गने गरयएको बन् ने िनगनुासा फढी यहेको य मस्ता ववषमभा आमोगरे अनसुन्धान 
गरययहेको हनुारे अमनममभत एवभ ् भ्रष् टािायिन्म कामाहरु नगना, कानून, ववमध य प्रवरमाको ऩारना गदै 
ऩायदशॉरुऩरे कामा गना य सेवा प्रवाह िनभैरी फनाउॉदै गणुस्तयीम तवयरे ववकास मनभााणका कामा गना तथा 
नैमतक एवभ ्इभान्दाय फन् न कामाारम प्रभखुहरुराई मनदेशन ददनबुमो। 
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