अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगको
प्रेस विऻप्ति
मिति : २०७४।०८।२८
1.

अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगका भाननीम प्रभुख आमुक्त श्री दीऩ फस्नन्मातरे आज प्तभप्तत

२०७४।०८।२८ गते नेऩारको सॊ विधानको धाया २९४ फभोख्जभ आमोगको आप्तथक
ि
िर्ि
२०७३÷७४ को सत्ताइसौं फावर्िक प्रप्ततिेदन याष्डऩप्तत कामािरम, ख्ितरप्तनिासभा आमोख्जत प्तफिेर्
सभायोहका फीच सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मू सभऺ प्रस्नतुत गनुब
ि मो।
2.

ॉ ु ै भ्रष्टाचाय प्तनमन्रणका राप्तग
सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मूरे आमोगको फावर्िक प्रप्ततिेदन ग्रहण गनुह
ि द

विप्तबन्न यणनीप्ततहरु अिरम्फन गयी सदाचाय य प्तनष्ऩऺता कामभ गयी सुिासन कामभ गनि
आमोगरे अझ प्रबािकायी बूप्तभका प्तनिािह गनि सकोस् बन्ने िुबकाभना व्मक्त गनुि बमो । साथै
आमोगरे ददएका सुझािहरु नेऩार सयकायरे गख्म्बयताऩूिक
ि कामािन्िमन गने विश्वास व्मक्त गदै
प्रप्ततिेदन तमाय गयी ऩेि गने सफैराई धन्मिाद सभेत ददनुबमो ।
3.

आमोगरे सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मू सभऺ ऩेि गये को फावर्िक प्रप्ततिेदनभा आमोगफाट सम्ऩाददत
कामिहरुको

सॊ तमात्भक

विियण,

अप्तबमोजन

य

ऩुनयािेदनसम्फन्धी

विियण,

कानूनफभोख्जभ

सम्फख्न्धत कामािरमहरुभा रेखी ऩठाइएको विियण, ताभेरी य भुल्तफीसम्फन्धी विियण, सॊ स्नथागत

सुदृवढकयणतपि आमोगका प्रमासहरु, आमोगरे गये का प्तनयोधात्भक य प्रिर्द्िनात्भक कामिहरुका
साथै भ्रष्टाचायजन्म प्रिृख्त्तको विश्लेर्ण तथा नेऩार सयकायराई भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन
कामभ गनिका राप्तग ददइएका सुझािहरु सभेत सभािेि गरयएको छ।
4.

आप्तथक
ि िर्ि २०७३।७४ भा आमोगको ७६ िटा फैठकफाट विप्तबन्न विर्महरूभा गयी जम्भा
८६० िटा प्तनणिमहरू प्तरइएको प्तथमो।

5.

अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग य भातहतका कामािरमहरूफाट आप्तथक
ि िर्ि 2073/74

भा साििजप्तनक प्तनकामहरूभा हुने भ्रष्टाचायजन्म विमाकराऩ य अप्तनमप्तभतताजस्नता विर्मभा विप्तबन्न
भाध्मभहरूफाट आमोगभा प्राि 11,704 य गत आ.ि. फाट ख्जम्भेिायी सये का 7,876 गयी
जम्भा 19,580 उजुयीहरू उऩय अनुसन्धान तथा तहवककात गरयएको प्तथमो।
6.

आमोगभा ऩये का उजुयीहरु भध्मे ख्िऺा ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजुयी करयफ 20.30%, सॊ घीम
भाप्तभरा तथा स्नथानीम विकास भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत 15.54%,

बूप्तभसुधाय तथा व्मिस्नथा

भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत 6.85%, स्निास्न्म सेिासॉग सम्फख्न्धत 4.60%, गृह भन्रारमसॉग
सम्फख्न्धत 4.57% तथा िन तथा बू-सॊ यऺण भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत उजुयी 3.87% यहेको
छ।
7.

कुर 19,580 उजुयीभध्मे 7,065 िटा उजुयी प्रायख्म्बक छानप्तफनफाट ताभेरीभा याख्खएको,

306 िटा उजुयीउऩय विस्नतृत अनुसन्धान गने प्तनणिम बएको य 4,490 िटा उजुयी अन्म
आिश्मक कायफाहीका राप्तग सम्फख्न्धत प्तनकामभा रेखी ऩठाइएको प्तथमो।
8.

आमोगफाट विस्नतृत अनुसन्धानऩश्चात् 154 िटा भुद्दा वििेर् अदारतभा दामय गने प्तनणिम बएको
प्तथमो। उक्त भुद्दाहरुभा २६७ जना प्रप्ततिादी उऩय एघाय अयफ फाउन्न कयोड एघाय राख फत्तीस

हजाय ऩाॉच सम तीस रुऩैमा ऩचऩन्न ऩैंसा (११,५२,११,३२,५३०।५५) प्तफगो भागदाफी
प्तरइएको छ।

9.

आमोगफाट वििेर् अदारतभा दामय गरयएका भुद्दाहरुभा घुस (रयसित)सम्फन्धी ५४, झुठा िैख्ऺक

मोग्मताको प्रभाणऩरसम्फन्धी ४०, साििजप्तनक सम्ऩख्त्तको हाप्तननोक्सानीसम्फन्धी १८, गैयकानूनी
सम्ऩख्त्त

आजिनसम्फन्धी

११,

गैयकानूनी

राब

िा

हाप्तन

ऩुर्माएकोसम्फन्धी

च ुहािटसम्फन्धी ४ य विविध प्तफर्मका ६ िटा भुद्दाहरु यहेका छन्।

10. आमोगफाट

विगत

िर्िहरूभा

वििेर्

अदारतभा

दामय

बएका

भुद्दाहरूभध्मे

११,

आप्तथक
ि

याजश्व

िर्ि

२०७३।७४ भा १६० िटा भुद्दाहरूको पैसरा प्राि बएको छ, जसभध्मे ७३.१३% भुद्दाहरूभा
ऩूणि िा आॊख्िकरुऩभा आमोगको भागदािी फभोख्जभ

11. प्रप्ततिेदन

पैसरा बएको ऩाइएको छ ।

अिप्तधभा १४६ िटा प्तफर्महरुभा कानूनफभोख्जभ आिश्मक कायफाही गनिका राप्तग

सम्फख्न्धत प्तनकामहरूभा रेखी ऩठाइएको प्तथमो बने साििजप्तनक प्तनकामहरुरे गनुऩ
ि ने सुधायका

सम्फन्धभा ६९ िटा सुझािहरू ऩठाइएको प्तथमो। साथै, ७१ जनाराई विबागीम कायफाही गनि
सम्फख्न्धत प्तनकामभा रेखी ऩठाइएको य ४ िटा प्तफर्महरूभा दुष्ऩरयणाभ सच्माउनका राप्तग
सम्फख्न्धत प्तनकामभा रेखी ऩठाइएको प्तथमो।

12. साििजप्तनक

जग्गाको अप्ततिभण बई व्मख्क्तका नाभभा दताि गने प्रिृख्त्तराई प्तनरुत्सावहत गनि

ॉ ै आएको छ। आप्तथक
आमोग विमािीर यहद
ि िर्ि २०७३।७४ भा अनुसन्धानफाट व्मख्क्तका

नाभभा दताि दे ख्खन आएका सयकायी तथा साििजप्तनक जग्गाहरुको प्तनणिम फदय गयी नेऩार
सयकायको नाभभा कामभ गनि रेखी ऩठाइएको भध्मे काठभाडौं उऩत्मका रगामतका ऩहाडी
ऺेरभा करयफ ऩाॉच योऩनी य तयाईभा करयफ दुई प्तफघा सयकायी तथा साििजप्तनक जग्गा नेऩार

सयकायको नाभभा आइसकेको छ बने करयफ छ योऩनी य सतहत्तय प्तफघा साििजप्तनक जग्गा नेऩार
सयकायको नाभभा कामभ हुने िभभा यहेको छ।

13. आमोगफाट

बएको अनुसन्धानको प्तसरप्तसराभा साििजप्तनक सम्ऩख्त्त असुर उऩय हुॉदै आएको छ।

आप्तथक
ि
िर्ि २०७३।७४ भा साििजप्तनक ऩद धायण गये का व्मख्क्तहरुफाट हाप्तननोक्सानीहरु
सच्माउने

कामि बै

आठ कयोड

ऩचऩन्न राख चौयासी हजाय दुई सम चौहत्तय रुऩैमा

(८,५५,८४,२७४।-) असुर उऩय बएको प्तथमो बने दुई कयोड एक राख चौहत्तय हजाय फाउन्न

रुऩैमा (२,०१,7४,०५२।-) असुर उऩय गनिका राप्तग सम्फख्न्धत प्तनकामहरूभा रेखी ऩठाइएको
प्तथमो।

14. प्रिर्द्िनात्भक

एिॊ प्तनयोधात्भक यणनीप्ततअन्तगित आमोगरे विप्तबन्न प्तनकामहरूका ऩदाप्तधकायीहरूसॉग

भ्रष्टाचाय प्तनमन्रणका राप्तग 34 िटा सभन्िमात्भक फैठकहरू आमोजना गयी सुिासन कामभ गनि
आिश्मक सुझाि ददएको प्तथमो। भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन कामभ गने प्रमोजनका राप्तग

स्नथानीम स्नतयभा सचेतना अप्तबिृवर्द् गयाउन साभुदावमक ख्िऺा तथा अन्तवििमा कामििभहरु
सञ्चारन गनुक
ि ा साथै सञ्चाय भाध्मभहरूफाट सदाचायसम्फन्धी सन्दे िभूरक साभाग्री प्रसायण तथा
प्रकािन गरयएका प्तथए।

15. सॊ िैधाप्तनक

य कानूनी दावमत्ि ऩूया गने िभभा आमोगका साभु विप्तबन्न नीप्ततगत, सॊ स्नथागत य

कामिगत च ुनौतीहरू यहेका बए ताऩप्तन भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन प्रिर्द्िन गने कामिभा आमोग

कवटिर्द् यहॉदै आएको छ। अनुसन्धानराई प्तनष्ऩऺ, तटस्नथ य प्रभाणभा आधारयत फनाउनका राप्तग

कभिचायीको ऺभता अप्तबिृवर्द् गने, कामि िाताियणभा सुधाय गने, बौप्ततक स्रोत साधन एिभ् निीन
उऩकयणहरूको उऩमोग गने, अध्ममन अनुसन्धानभा जोड ददनेजस्नता नीप्ततगत, सॊ स्नथागत य
कामिप्रविमागत सुधायका कामिहरु आमोगरे प्राथप्तभकताभा याखी कामािन्िमन गरययहेको छ।

16.

भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन कामभ गनि याज्मका प्रत्मेक प्तनकामरे ख्जम्भेिायी य जिापदे हीका

साथ कामि गनि आिश्मक यहेको आमोगरे भहिुस गये को छ। भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन
कामभ गनिका राप्तग मस िर्िको प्रप्ततिेदनभा भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन प्रिर्द्िन गने कामिका
राप्तग नीप्ततगत एिॊ सॊ स्नथागत सुधायका सुझािहरू प्रस्नतुत गरयएका छन्।उक्त सुझािहरु सम्फख्न्धत
प्तनकामफाट कामािन्िमन हुन सकेभा भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण बई सुिासन प्रिर्द्िन हुने विश्वास प्तरइएको
छ।
17.

आमोगको ख्जम्भेिायी य दावमत्ि प्तनिािह गने ददिाभा सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मूफाट सभम सभमभा

प्राि प्तनदे िनका राप्तग आमोग आबायी छ। भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन प्रिर्द्िन गने कामिभा

सहमोग ऩुर्माउनु हुने याजनीप्ततक नेतत्ृ ि, याष्डसेिक कभिचायी, नागरयक सभाज, नेऩारख्स्नथत

कुटनीप्ततक प्तनमोगहरु, भ्रष्टाचाय विरुर्द्का यावष्डम य अन्तयािवष्डम प्तनकामहरु, सॊ चाय जगत य आभ
नागरयकप्रप्तत धन्मिाद ऻाऩन गदै आगाभी ददनभा मस्नतो सहमोग प्तनयन्तय य अझ व्माऩक रुऩभा
प्राि हुनेछ बन्ने आमोगरे विश्वास प्तरएको छ।
18.

फावर्िक प्रप्ततिेदन प्रस्नतुत सभायोहभा आमोगका भाननीम आमुक्तहरु निीनकुभाय ख्घप्तभये , डा.

गणेियाज जोिी, याजनायामण ऩाठक, डा. साविरी थाऩा गुरुङ, आमोगका सख्चि याजन खनार
रगामत आमोगका िरयष्ठ कभिचायीहरूको उऩख्स्नथप्तत यहेको प्तथमो ।

भाननीम प्रभुख आमुक्तज्मूरे सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मूसभऺ फावर्िक प्रप्ततिेदन प्रस्नतुत गने िभभा
ददनुबएको भन्तव्मको ऩूणऩ
ि ाठ

सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मू,
1.

आमोगरे भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन प्रिर्द्िन गने ददिाभा सम्ऩादन गये का कामिहरु
सभेटी तमाय ऩारयएको आप्तथक
ि िर्ि २०७३।७४ को सत्ताइसौं फावर्िक प्रप्ततिेदन प्रस्नतुत
गने अिसय ऩाएकोभा भ सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मूप्रप्तत आबाय व्मक्त गनि चाहन्छु ।

सॊ िैधाप्तनक प्तनकामरे आपूरे गये का काभ कायफाहीहरूको िावर्िक प्रप्ततिेदन सम्भाननीम
याष्डऩप्ततज्मू

सभऺ

२०७३÷७४

भा

ऩेि

गनुऩ
ि ने

सम्ऩादन

सॊ िैधाप्तनक

गये का

सभग्र

व्मिस्नथाअनुरुऩ

विमाकराऩहरुको

आमोगरे

प्रप्ततिेदन

आप्तथक
ि

िर्ि

सम्भाननीम

याष्डऩप्ततज्मू सभऺ प्रस्नतुत गनि ऩाउॉदा भ रगामत भेया सहकभॉ प्तभरहरु य याष्डसेिक
कभिचायीहरु गौयिाख्न्ित बएका छौं।
2.

नेऩारको सॊ विधानको धाया २९४ फभोख्जभ “सॊ िैधाप्तनक प्तनकामरे आपूरे गये को काभ

कायफाहीको िावर्िक प्रप्ततिेदन याष्डऩप्ततसभऺ ऩेि गनेछ य याष्डऩप्ततरे प्रधानभन्री भापित
त्मस्नतो प्रप्ततिेदन सॊ घीम सॊसदसभऺ ऩेि गनि रगाउनेछ” बन्ने सॊ िैधाप्तनक ब्मिस्नथा यहे को
छ । मस ब्मिस्नथारे साििबौभ नेऩारी जनताको प्रप्ततप्तनप्तध सॊ स्नथा सॊ सद, सम्भाननीम

याष्डऩप्ततज्मू य सॊ िैधाप्तनक प्तनकामराई सुिासन स्नथावऩत गने प्रमोजनका राप्तग एउटै सूरभा

आिर्द् य विमािीर गयाई उत्तयदावमत्िको अिधायणाराई सॊ स्नथागत रुऩभा नै स्नथावऩत
गयाएको छ बन्ने भराई रागेको छ।
3.

साििजप्तनक ऩद धायण गये का व्मख्क्तरे भ्रष्टाचाय गयी अख्ततमायको दुरुऩमोग गये को
सम्फन्धभा अनुसन्धान तथा तहवककात गने य अनुसन्धानफाट भ्रष्टाचाय गये को दे ख्खन
आएभा सो उऩय अप्तबमोजन गनिसक्ने अप्तधकाय नेऩारको सॊ विधानरे अख्ततमाय दुरुऩमोग
अनुसन्धान

आमोगराई

प्रदान

गये को

छ।

सॊ विधान

तथा

कानू न

प्रदत्त

सोही

कामािप्तधकायको दामयाभा यही आमोगरे भ्रष्टाचायजन्म कामिउऩय छानविन, अनुसन्धान,
तहवककात तथा अप्तबमोजन सम्फन्धी कामि गदै आएको छ। अनुसन्धानसम्फन्धी कामिका
साथसाथै भ्रष्टाचाय प्तनमन्रणका राप्तग आमोगरे प्तनयोधात्भक तथा प्रिर्द्िनात्भक कामिहरु
सभेत सम्ऩादन गदै आएको व्महोया भ प्तनिेदन गनि चाहन्छु ।
सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मू,
4.

अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग य भातहतका कामािरमहरूफाट आप्तथक
ि
िर्ि
2073/74

भा

साििजप्तनक

प्तनकामहरूभा

हुने

भ्रष्टाचायजन्म

विमाकराऩ

य

अप्तनमप्तभतताजस्नता विर्मभा विप्तबन्न भाध्मभहरूफाट आमोगभा प्राि 11,704 य गत
आ.ि. फाट ख्जम्भेिायी सये का 7,876 गयी जम्भा 19,580 उजुयीहरू उऩय अनुसन्धान

तथा तहवककात गरयएको प्तथमो। कुर 19,580 उजुयीभध्मे 7,065 िटा उजुयी
प्रायख्म्बक छानप्तफनफाट ताभेरीभा याख्खएको, 306 िटा उजुयीउऩय विस्नतृत अनुसन्धान
गने प्तनणिम बएको य 4,490 िटा उजुयी अन्म आिश्मक कायफाहीका राप्तग सम्फख्न्धत

प्तनकामभा रे खी ऩठाइएको प्तथमो। आमोगफाट विस्नतृत अनुसन्धानऩश्चात् 154 िटा भुद्दा
वििेर् अदारतभा दामय गने प्तनणिम बएको प्तथमो। उक्त भुद्दाहरुभा २६७ जना प्रप्ततिादी
उऩय एघाय अयफ फाउन्न कयोड एघाय राख फत्तीस हजाय ऩाॉच सम तीस रुऩैमा ऩचऩन्न
ऩैंसा (११,५२,११,३२,५३०।५५) प्तफगो भागदाफी प्तरइएको छ।
5.

प्रप्ततिेदन अिप्तधभा १४६ िटा प्तफर्महरुभा कानूनफभोख्जभ आिश्मक कायफाही गनिका
राप्तग सम्फख्न्धत प्तनकामहरूभा रे खी ऩठाइएको प्तथमो बने साििजप्तनक प्तनकामहरुरे गनुऩ
ि ने
सुधायका सम्फन्धभा ६९ िटा सुझािहरू ऩठाइएको प्तथमो। साथै, ७१ जनाराई विबागीम
कायफाही गनि सम्फख्न्धत प्तनकामभा रे खी ऩठाइएको य ४ िटा प्तफर्महरूभा दुष्ऩरयणाभ
सच्माउनका राप्तग सम्फख्न्धत प्तनकामभा रे खी ऩठाइएको प्तथमो।

सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मू,
6.

साििजप्तनक जग्गाको अप्ततिभण बई व्मख्क्तका नाभभा दताि गने प्रिृख्त्तराई प्तनरुत्सावहत
गनि आमोग विमाख्िर यहॉदै आएको छ। आप्तथक
ि िर्ि २०७३।७४ भा अनुसन्धानफाट

व्मख्क्तका नाभभा दताि दे ख्खन आएका सयकायी तथा साििजप्तनक जग्गाहरुको प्तनणिम फदय
गयी नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनि रे खी ऩठाइएको भध्मे काठभाडौं उऩत्मका
रगामतका ऩहाडी ऺेरभा करयफ ऩाॉच योऩनी य तयाईभा करयफ दुई प्तफघा सयकायी तथा
साििजप्तनक जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा आइसकेको छ बने करयफ छ योऩनी य
सतहत्तय प्तफघा साििजप्तनक जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ हुने िभभा यहे को छ।
7.

आमोगफाट बएको अनुसन्धानको प्तसरप्तसराभा साििजप्तनक सम्ऩख्त्त असुर उऩय हुॉदै आएको
व्महोया सभेत भ महाॉ प्तनिेदन गनि चाहन्छु । आप्तथक
ि िर्ि २०७३।७४ भा साििजप्तनक

ऩद धायण गये का व्मख्क्तहरुफाट हाप्तननोक्सानीहरु सच्माउने कामि बै आठ कयोड ऩचऩन्न
राख चौयासी हजाय दुई सम चौहत्तय रुऩैमा (८,५५,८४,२७४।-) असुर उऩय बएको
प्तथमो बने दुई कयोड एक राख चौहत्तय हजाय फाउन्न रुऩैमा (२,०१,7४,०५२।-)
असुर उऩय गनिका राप्तग सम्फख्न्धत प्तनकामहरूभा रेखी ऩठाइएको प्तथमो।
सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मू,
8.

प्रिर्द्िनात्भक एिॊ प्तनयोधात्भक यणनीप्ततअन्तगित आमोगरे विप्तबन्न भन्रारम/विबाग य
कामािरमहरूका ऩदाप्तधकायीहरूसॉग भ्रष्टाचाय प्तनमन्रणका राप्तग 34 िटा सभन्िमात्भक

फैठकहरू आमोजना गयी सुिासन कामभ गनि आिश्मक सुझाि ददएको प्तथमो। भ्रष्टाचाय
प्तनमन्रण गयी सुिासन कामभ गने प्रमोजनका राप्तग स्नथानीम स्नतयभा सचे तना अप्तबिृवर्द्
गयाउन साभुदावमक ख्िऺा तथा अन्तवििमा कामििभहरु सञ्चारन गनुक
ि ा साथै सञ्चाय
भाध्मभहरूफाट सदाचायसम्फन्धी सन्दे िभूरक साभाग्री प्रसायण तथा प्रकािन गरयएका
प्तथए।
9.

सॊ िैधाप्तनक य कानूनी दावमत्ि ऩूया गने िभभा आमोगका साभु विप्तबन्न नीप्ततगत, सॊ स्नथागत

य कामिगत च ुनौतीहरू यहे का बए ताऩप्तन भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन प्रिर्द्िन गने

कामिभा आमोग कवटिर्द् यहॉदै आएको छ। अनुसन्धानराई प्तनष्ऩऺ, तटस्नथ य प्रभाणभा

आधारयत फनाउनका राप्तग कभिचायीको ऺभता अप्तबिृवर्द् गने, कामि िाताियणभा सुधाय
गने,

बौप्ततक

स्रोत

साधन

एिभ्

निीन

उऩकयणहरूको

उऩमोग

गने,

अध्ममन

अनुसन्धानभा जोड ददनेजस्नता नीप्ततगत, सॊ स्नथागत य कामिप्रविमागत सुधायका कामिहरु
आमोगरे प्राथप्तभकताभा याखी कामािन्िमन गरययहे को व्महोया भ महाॉ प्तनिेदन गनि
चाहन्छु ।
सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मू,
10.

भ्रष्टाचाय प्तनमन्रणका ददिाभा आमोगरे सॊ िैधाप्तनक य कानूनी अप्तधकायको प्रमोग गयी

प्तनष्ऩऺ य तटस्नथरुऩभा काभ गदै आएको छ। विगतका सॊ विधानभा आमोगराई भ्रष्टाचाय

सम्फन्धी कामिको अनुसन्धान तथा अप्तबमोजन गनि ऩाउने अप्तधकायको साथै साििजप्तनक ऩद
धायण गये को व्मख्क्तरे अनुख्चत कामि गये भा अनुसन्धान गयी आिश्मक कायफाही गनि िा
गयाउनसक्ने व्मिस्नथा यहे कोभा ितिभान सॊ विधानभा अनुख्चत कामिसम्फन्धी व्मिस्नथा
आमोगको ऺेराप्तधकायभा ऩये को छै न। अनुख्चत कामिराई हेने छु ट्टै प्तनकाम ऩप्तन सॊ विधानभा
ब्मिस्नथा गरयएको छै न। मस्नतो अिस्नथाभा अनुख्चत कामि गने उऩय कुनै कायफाही नबई

उन्भुख्क्त ऩाउने जस्नतो अिस्नथा दे ख्खन आएको छ। सुिासन प्रिर्द्िनका ददिाभा अनुख्चत
कामिभाप्तथको अनुसन्धान तथा कायफाही आिश्मक यहने बएता ऩप्तन अनुख्चत कामिसम्फन्धी
कायफाहीको ब्मिस्नथा आमोगको ऺेराप्तधकायप्तबर नऩये फाट भ्रष्टाचाय प्तनमन्रणका ददिाभा
गख्म्बय च ुनौती दे ख्खएको छ।
11.

भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन कामभ गनि याज्मका प्रत्मेक प्तनकामरे ख्जम्भेिायी य

जिापदे हीका साथ कामि गनि आिश्मक यहे को आमोगरे भहिुस गये को छ। भ्रष्टाचाय
प्तनमन्रण गयी सुिासन कामभ गनिका राप्तग गत िर्ि ददइएका सुझािहरुको ठोस
कामािन्िमन हुन नसकेको व्महोया सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मू सभऺ भ प्तनिेदन गनि चाहन्छु ।

गत िर्ि ददइएका सुझािका साथै मस िर्िको प्रप्ततिेदनभा भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन
प्रिर्द्िन गने कामिका राप्तग नीप्ततगत एिॊ सॊ स्नथागत सुधायका सुझािहरू प्रस्नतुत गरयएका
छन्।उक्त सुझािहरु सम्फख्न्धत प्तनकामफाट कामािन्िमन हुन सकेभा भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण
बई सुिासन प्रिर्द्िन हुने विश्वास प्तरइएको छ।
12.

हारै सॊ विधान कामािन्िमनको प्तसरप्तसराभा स्नथानीम, प्रदे ि य सॊ घको प्तनिािचन सम्ऩन्न

बईसकेको छ। सॊ िैधाप्तनक व्मिस्नथा अनुरुऩ ती प्तनकामहरुभा साधनस्रोतको फाॉडपाॉड य

उऩबोग हुने य आगाभी ददनभा विकासका विमाकराऩहरुभा हुने विस्नतायका कायण स्रोत

य साधनको सदुऩमोगतपि आमोगको सजगता ऩप्तन त्मख्त्तकै अऩरयहामि छ बन्ने आमोगराई
रागेको छ य मस ददिाभा आमोग सजग यहे को व्महोया सभेत प्तनिेदन गनि चाहन्छु । मस

सन्दबिभा भ्रष्टाचाय विरुर्द् िू न्म सहनख्िरता अवहरे को प्रभुख भुद्दा बएकोरे सुिासन
प्रिर्द्िनका राप्तग भ्रष्टाचायभा िू न्म सहनख्िरता कामभ गनि सफै ऩऺ इभान्दाय बएभा
ु सभृवर्द्तपि उन्भुख हुने विश्वास आमोगरे प्तरएको छ।
भुरक

13.

अन्त्मभा, आमोगको ख्जम्भेिायी य दावमत्ि प्तनिािह गने ददिाभा सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मू फाट
सभम सभमभा हाभीराई प्राि प्तनदे िनका राप्तग आमोगको तपिफाट आबाय व्मक्त गनि
चाहन्छु । भ्रष्टाचाय प्तनमन्रण गयी सुिासन प्रिर्द्िन गने कामिभा सहमोग ऩुर्माउनु हुने
याजनीप्ततक नेतत्ृ ि, याष्डसेिक कभिचायी, नागरयक सभाज, नेऩारख्स्नथत कुटनीप्ततक प्तनमोगहरु,
भ्रष्टाचाय विरुर्द्का यावष्डम य अन्तयािवष्डम प्तनकामहरु, सॊ चाय जगत य आभ नागरयकप्रप्तत
धन्मिाद ऻाऩन गदै आगाभी ददनभा मस्नतो सहमोग प्तनयन्तय य अझ व्माऩक रुऩभा प्राि
हुनेछ बन्ने भैरे विश्वास प्तरएको छु ।

आफ्नो व्मस्नतताका िािजुद सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मूफाट हाभीराई सभम उऩरब्ध गयाई
आप्तथक
ि िर्ि २०७३÷७४ को िावर्िक प्रप्ततिेदन ग्रहण गरयददनुबएकोभा आमोग ऩरयिाय य

भेयो व्मख्क्तगत तपिफाट सभेत सम्भाननीम याष्डऩप्ततज्मू सभऺ हाददिक कृतऻता प्रकट
गदिछु।

धन्मिाद।

