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पे्रस विज्ञवि 

 

विषम: सम्भाननीम याष्डऩतत विद्यादेिी बण्डायीज्मू सभऺ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको  

एकतीसौं फावषिक प्रततिेदन (आतथिक िषि २०७७/७८)  ऩेश गयेको सम्फन्धभा। 

 

१. सम्भाननीम याष्डऩतत विद्यादेिी बण्डायीज्मू सभऺ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भाननीम 
प्रभखु आमकु्त प्रभे कुभाय याईरे आज तभतत २०७८ सार काततिक २९ गते नेऩारको सॊविधानको 
धाया २९४ फभोख्जभ आमोगको एकतीसौं फावषिक प्रततिेदन (आतथिक िषि २०७७/७८) 
याष्डऩततको कामािरम, भहायाजगञ्जभा आमोख्जत विशेष सभायोहकाफीच ऩेश गनुिबमो। 

२. सम्भाननीम याष्डऩततज्मूरे आमोगको एकतीसौं फावषिक प्रततिेदन ग्रहण गनुिहुॉदै सॊिैधातनक 
दावमत्िअनरुुऩ  कामिसम्ऩादन गयी फावषिक प्रततिेदन ऩेश गयेकोभा आमोगराई धन्मिाद ददनबुमो। 
सशुासन कामभ गनि उच्च भनोिर य नैततकताका साथ अख्घ फढ्नऩुने औ ॊल्माउॉदै सम्भाननीम 
याष्डऩततज्मूरे मस अतबमानभा सफैको साथ यहनऩुने फताउनबुमो। स्िच्छ छतफका साथ साििजतनक 
ऩदातधकायीरे आफ्नो काभ कतिव्म य ख्जम्भेिायी ऩूया गनि आिश्मक यहेको तथा साििजतनक 
अतधकाय प्राप्त सफै अतधकायीिाट उच्च नैततकता प्रदशिन गनुिऩने कुयाभा जोड ददॊ दै भ्रष्टाचाय 
तनिायण गनि आमोगरे प्रबािकारयताका साथ काभ गनुिऩने विचाय सभेत व्मक्त गनुिबमो। उक्त 
अिसयभा सम्भाननीम याष्डऩततज्मूरे भ्रष्टाचाय बएको ठाॉउभा भात्र कायिाही गने नबई भ्रष्टाचाय हनैु 
नददन ध्मान ददन आिश्मक यहेको कुयाभा जोड ददॉदै एउटा अॊगरे चाहेय भात्र भ्रष्टाचाय अन्त्म गनि 
सॊबि नयहेको बन्दै सफै ऩऺको सहबातगताभा भ्रष्टाचाय य अतनमतभतता  अन्त्म गनि सवकने कुया 
सभेत फताउनबुमो।सशुासन प्रिर्द्िन य भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणका रातग प्राप्त सॊिैधातनक ख्जम्भेिायी 
आमोगरे प्रबािकायी रुऩभा कामािन्िमन गदै गएको फताउॉदै सम्भाननीम याष्डऩततज्मूरे आगाभी 
ददनभा आमोगरे सफै तनकामसॉगको सभन्िम य सहकामिभाभा भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण य सशुासन प्रिर्द्िन 
गदै जाने विश्वास सभेत व्मक्त गनुिबमो। 

३. आमोगको एकतीसौं फावषिक प्रततिेदन ऩेश गनुिहुॉदै भाननीम प्रभखु आमकु्त प्रभे कुभाय याईरे 
आतथिक फषि २०७७/७८ भा आमोगरे सम्ऩादन गयेका प्रभखु काभकायफाहीहरुको सॊख्ऺप्त विियण 
सायाॊशको रुऩभा प्रस्ततुत गदै आमोगराई थऩ सदुृढ, उत्तयदामी य ख्जम्भेिायऩूणि ढॊगरे 
विमाशीर फनाउन एिभ ्सॊविधान य काननुरे तोकेको ख्जम्भेिायीराई ऩूणि सऺभताका साथ 
ऩूया गनि आमोगको सॊस्थागत यणनीततक मोजना 2076/77-2080/81 को प्रबािकायी 
कामािन्िमन गने य सो फभोख्जभका चायिटै यणनीततभा केख्न्ित यही निीनतभ ् वितध य 

 



प्रवितधहरू अिरम्फन गयी काभकायफाहीहरू अख्घ फढाउने गयी आगाभी कामिददशा तम 
गरयएको फताउनबुमो। कामििभभा फोल्दै भाननीम प्रभखु आमकु्तज्मूरे सॊिैधातनक ख्जम्भेिायी य 
भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण गयी सशुासन प्रिर्द्िन गने काभप्रतत आमोग प्रततफर्द्यही सऺभ, तनष्ऩऺ य 
तनतबिकताकासाथ कामिसम्ऩादन गनि प्रततिर्द् यहेको कुया फताउनबुमो।साथै भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण 
गयी भरुकुभा सशुासन प्रिर्द्िन गने ऩवित्र कामिभा सयकायी,गैयसयकायी तथा तनजी 
ऺेत्र,सञ्चायकभॉ,नागरयक सभाज, अन्तयािवष्डम जगत एिॊ आभ नागरयकफाटप्राप्त साथ य 
सहमोगको रातग धन्मफाद ऻाऩन गदै आगाभी ददनभा सभेत सहमोग, सभन्िम य सहकामिको 
अऩेऺा आमोगरे गयेको फताउॉदै आमोगको िावषिक प्रततिेदन ऩेस गने कामििभभापि त 
आमोगराई सझुाि तथा भागिदशिन प्रदान गयी हौसरा फढाइ ददनबुएकोभा सम्भाननीम 
याष्डऩततज्मूप्रतत हाददिक कृतऻता व्मक्त गनुिबमो। 

४. आमोगको एकतीसौं फावषिक प्रततिेदन ऩेश गने सभायोहभा आमोगका आमकु्तहरु भाननीम वकशोय 
कुभाय तसरिार, भाननीम जम फहादयु चन्द, भाननीम डा. हयी ऩौडेर, भाननीम डा. सतुभत्रा शे्रष्ठ 
अभात्म, आमोगका सख्चि, भहाशाखा प्रभखु य कभिचायीहरुका साथै याष्डऩततको कामािरमका सख्चि 
तथा कभिचायीहरुको सभेत उऩख्स्थतत यहेको तथमो। 

५. आमोगरे ऩेश गयेको ८ ऩरयच्छेद् सॊरग्न २८७ ऩषृ्ठको प्रततिेदनभा आमोगको ऩरयचम, आमोगिाट 
बएका तनणिम, अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिको विश्लषेण, भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणका 
तनयोधात्भक य प्रिर्द्िनात्भक कामिहरु, सॊस्थागत सदुृढीकयणभा आमोगको विमाशीरता, 
भ्रष्टाचायजन्म कामिहरुको प्रिखृ्त्त विश्लषेण, भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण गयी सशुासन कामभ गनि आमोगिाट 
नेऩार सयकायका तीनिटै तहहरुराई ददइएका सझुािहरु, आमोगको यणनीतत य आगाभी 
कामिददशा तथा उऩसॊहाय रगामतका विषमहरु सभािेश यहेका छन।् 

६. प्रस्ततु फावषिक प्रततिेदन आजैका ददन आमोगका प्रदेशख्स्थत कामािरमहरु भापि त सात िटै भाननीम 
प्रदेश प्रभखुज्मूहरु सभऺ सभेत ऩेश गरयएको छ। 

 

प्रततिेदनभा उख्ल्रख्खत भूर तफषमहरु देहामफभोख्जभ यहेका छन:् 
१. आतथिक िषि २०७7/0७8 भा आमोगको केन्िीम कामािरम, टॊगार य भातहतका कामािरमहरूभा 

गयी जम्भा 14,425 उजयुीहरू वितबन्न भाध्मभफाट प्राप्त बएका तथए।मसका साथै अख्घल्रो 
आतथिक िषिफाट ख्जम्भेिायी सयेय आएका 8,200 उजयुीहरू सभेत गयेय कायफाही गनुिऩने जम्भा 
उजयुीको सॊतमा 22,625 यहेको तथमो ।  

२. मस अितधभा कुर 22,625 उजयुीभध्मे १4,532 उजयुी अथाित ६4.23 प्रततशत उजयुी 
प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका छन ्।  

३. प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका उजयुीहरु भध्मे 510 िटा उजयुीउऩय विस्ततृ अनसुन्धान 
गने तनणिम गरयएको, 8,267 उजयुी ताभेरी गरयएको, 850 उजयुीउऩय सझुाि ददई ताभेरी 
गरयएको य 4,905 उजयुीउऩय काननुफभोख्जभ अन्म आिश्मक कायफाही गरयएको छ। 

४. प्रायख्म्बक छानतफनको िभभा यहेका 8,093 उजयुी आतथिक िषि 2078/079 भा ख्जम्भेिायी 
सयेय आएका छन।्  



५. उजयुीहरूको सॊतमा हेदाि सफैबन्दा फढी सॊङ् घीम भातभरा (स्थानीम तह सभेत) सॉग सम्फख्न्धत 
32.72 प्रततशत उजयुी यहेका छन ्बने त्मसऩतछ िभश: ख्शऺा ऺेत्रअन्तगित (स्थानीम तहसभेत) 
१5.61 प्रततशत, बतूभ प्रशासनसॉग सम्िख्न्धत 9.09 प्रततशत, िन तथा िाताियण ऺेत्रअन्तगित 
5.01 प्रततशत, स्िास््म तथा जनसॊतमासॉग सम्िख्न्धत 3.93 प्रततशत, बौततक ऩूिािधाय तथा 
मातामातसॉग सम्िख्न्धत 3.76 प्रततशत, गहृ प्रशासनसॉग सम्िख्न्धत 3.47 प्रततशत, ऊजाि, 
जरस्रोत तथा तसॊचाइ ऺते्रअन्तगित 3.09 प्रततशत य अथिभन्त्रारमसॉग सम्िख्न्धत 2.09 प्रततशत 
उजयुी यहेका छन ्। त्मस्तै, नक्करी शैख्ऺक प्रभाण-ऩत्रतपि  5.61 प्रततशत, गैयकाननुी सम्ऩख्त्त 
आजिनतपि  3.38 प्रततशत य अन्म तनकाम/ऺेत्रअन्तगित 12.25 प्रततशत उजयुीहरू यहेका छन ्।  

६. आतथिक िषि 2077/078 भा आमोगका जम्भा ९६ िटा फैठक फसी 653 िटा तनणिम बएका 
छन।् 

७. आतथिक िषि २०७7/०७8  भा आमोगफाट 114 िटा आयोऩऩत्र विशेष अदारतभा दताि गने 
तनणिम बएका छन।् जसभध्मे घसु/रयसितसॉग सम्फख्न्धत 70 िटा, साििजतनक सम्ऩख्त्तको हातन 
नोक्सानीसॉग सम्फख्न्धत 20 िटा, गैयकाननुी राबहातनसॉग सम्फख्न्धत 12 िटा तथा गैयकाननुी 
सम्ऩख्त्त आजिन/नक्करी शैख्ऺक प्रभाण-ऩत्र/याजस्ि वहनातभना/विविध विषमसॉग सम्फख्न्धत 3/3 
िटा भदु्दा यहेका छन।् 

८. उख्ल्रख्खत आयोऩऩत्रहरूफाट कुर 443 जनाराई प्रततिादी फनाईएक अफि, उनान्नब्फे कयोड, 
सत्चातरस राख, ऩैंतीस हजाय, चाय सम चौंततस रुऩैमाॉ (रु. 1,89,४७,३५,43४) तफगो भागदाफी 
तरइएको छ। 

९. प्रततिेदन अितधभा विस्ततृ अनसुन्धान बएका उजयुीहरूभध्मे आमोगको तनणिम अनसुाय सम्फर्द् 
तनकामहरूराई सझुाि ददइएको सॊतमा 8८, ताभेरी गरयएको उजयुीको सॊतमा २६४ य भलु्तफीभा 
याख्खएका उजयुीको सॊतमा ५ यहेको छ। 

१०. आतथिक िषि 2077/078 भा कोतबड-19 को भहाभायीका कायण स्थरगत छानतफनदेख्ख फमान 
य सोधऩछुरगामतका अनसुन्धानका अत्मािश्मक कामिहरू प्रबावित यहेको तथमो बने मसैअितधभा 
आमोगका १25 बन्दा फढी कभिचायी सॊितभत सभेत  हनु ऩगेुका तथए। 

११. बायत गएय प्रभाणीकयण गने कामि हनुनसक्दा विगतका िषिहरूको तरुनाभा मस अितधभा झठु्ठा 
शैख्ऺक मोग्मताको प्रभाण-ऩत्रसम्फन्धी कसयुभा न्मून भात्राभा आयोऩऩत्र दामय गरयएको तथमो। 
आतथिक फषि 2076/77 भा 85 िटा आयोऩऩत्र दामय बएकोभा आतथिक िषि 2077/78 भा 
मो सॊतमा ३ यहेको तथमो। 

१२. सम्भातनत सिोच्च अदारतरे आमोग आपैरे यकभ उऩरब्ध गयाएय Sting Operation गयी सॊकरन 
गयेको प्रभाण ग्राह्य नहनुे पैसरा गयेसॉगै घसु/रयसितसम्फन्धी उजयुीहरूभा सेिाग्राहीफाट यकभ 
उऩरब्ध गयाएको अिस्थाभा भात्र आमोगरे कायफाही गनि थारेको छ।मो नमाॉ व्मिस्थासॉगै विगत 
िषिहरूको तरुनाभा आतथिक िषि 2077/078 भा घसुरयसितसम्फन्धी कसयुभा दामय भदु्दा 
सॊतमाभा कभी आएको छ। आतथिक फषि 2076/77 भा घसुरयसितसम्फन्धी कसयुभा 205 िटा 
आयोऩऩत्रहरु दामय बएकोभा आतथिक फषि 2077/78 भा 70 िटा आयोऩऩत्रभात्र दामय बएको 
छ।   



१३. आतथिक फषि 2077/78 को अख्न्तभ चौभातसकभा भात्र आमोगरे ऩूणिता ऩाएको तथमो। प्रततिेदन 
अितधभा आन्तरयक सधुायका काभहरूराई प्राथतभकता ददइएको तथमो।  

१४. प्रततिेदन अितधभा आमोगको सधुायका कामिहरू सभािेश बएको अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोग सधुाय कामिमोजना, २०७७ स्िीकृत गयी सो अनरुूऩ सधुायका कामिहरूराई प्राथतभकताका 
साथ अगातड फढाइएको छ। त्मस्तै अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामिवितध, 2078 
सभेत रागू गरयएको छ। मसै गयी प्रायख्म्बक छानतफनफाट आतथिक िषि 2076/77 भा 
१६,952 उजयुी (६7.4%) पर्छ्यौट बएकोभा आतथिक िषि 2077/78 भा १4,532 उजयुी 
(६4.23%) पर्छ्यौट बएको छन।्   

१५. आमोगफाट विगत िषिहरूभा विशेष अदारतभा दामय बएका आयोऩऩत्रहरूभध्मे आतथिक िषि 
२०७7/0७8 भा 113 िटा भदु्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ। जसभध्मे 81 िटाअथाित ्
71.68% पैसराहरूभा भ्रष्टाचायजन्म कसयु कामभ बएको छ । विशेष अदारतफाट बएका 
पैसराहरूभध्मे आतथिक िषि 2077/078 भा 58 िटा पैसराउऩय ऩनुयािेदन गने तनणिम 
गरयएको छ। 

१६. आतथिक िषि २०७7/0७8 भा आमोगभा ऩयेका उजयुीहरू य आमोगरे दामय गयेका 
आयोऩऩत्रहरूभा घसु/रयसित तरने ददने, साििजतनक सम्ऩख्त्तको वहनातभना, हातन नोक्सानी िा 
दरुुऩमोग गने, गैयकाननुीरूऩभा सयकायी/साििजतनक जग्गा व्मख्क्त विशेषको नाभभा दताि गने, 
साििजतनक खरयद तथा तनभािणका काभ फदतनमतऩूििक गयी व्मख्क्तगत राब तरने तथा नेऩार 
सयकायराई हातन ऩरु् माउन,े झठुा विियण ऩेस गयी सयकायी तनमखु्क्त, फढुिा तथा राब तरने, गरत 
तरखत िा प्रततिेदन फनाउने, कागजात सच्माउने, ऩयीऺाको गोऩनीमता बॊग गने, ऩरयणाभ पेयफदर 
गने, गैयकाननुीरूऩभा सम्ऩख्त्त आजिन गने, याजस्ि चहुािट/वहनातभना गनेजस्ता भ्रष्टाचायका 
प्रिखृ्त्तहरू यहेको देख्खन्छ । 

१७. भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण य सशुासन प्रिर्द्िन गनिका रातग आमोगफाट सञ्चारन बएका प्रिर्द्िनात्भक 
कामििभहरूभध्मे विद्यारमहरूभा सञ्चारन गरयएका 25 िटा साभदुावमक ख्शऺा कामििभहरूभा 
2,170 जना विद्याथॉ तथा ख्शऺकहरू य 43 िटा अन्तयविमा कामििभहरूभा तनिािख्चत/भनोनीत 
ऩदातधकायी, याष्डसेिक कभिचायी, सयोकायिारारगामत 2,934 जनाको सहबातगता यहेको तथमो। 

१८. त्मस्तै, आतथिक िषि २०७7/0७8 भा आमोग य नेऩार टेतरतबजनको सहकामिभा “सशुासन 
सिार” विषमक टेतरतबजन कामििभको 52 बाग साप्तावहकरूऩभा नेऩार टेतरतबजनफाट प्रसायण 
बई भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण य सशुासनका सम्फन्धभा नागरयकको बतूभका य कतिव्मका साथै आमोगफाट 
बए गयेका काभकायफाहीका सम्फन्धभा सूचना, जानकायी तथा सन्देश प्रिाह गरयएको छ ।  

१९. विगतभा आमोगफाट नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तह सभेतराई प्रदान गरयएका 
सझुािको कामािन्िमनको अिस्थाको सभीऺा गयी आफ्नो िषिबरयको काभकायफाहीको आधायभा 
भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणराई थऩ प्रबािकायी फनाउनको रातग आमोगरे आफ्नो फावषिक प्रततिेदनभापि त 
नेऩार सयकायका तीन िटै तहराई नौिटा तफषम/ऺते्रभा गयी ६० फुॉदे सझुाि ददएको छ।  

२०. सझुािहरु अन्तगित भ्रष्टाचायविरुर्द्को सॊमकु्त याष्डसॊघीम भहासख्न्ध (UNCAC) को 
कामािन्िमनसम्फन्धी २, सशुासन य सदाचाय प्रिर्द्िनसम्फन्धी  ७, याजस्ि चहुािट तनमन्त्रणरगामत 



साििजतनक वित्तीम ऺेत्रसम्फन्धी ४, साििजतनक सेिाप्रिाह य सेिाग्राही सयोकायका विषमसम्फन्धी  
६, साििजतनक खरयद तथा आमोजना/कामििभ व्मिस्थाऩनसम्फन्धी १८, कृवष, बतूभ, िन तथा 
िाताियण सॊयऺणसम्फन्धी  ३, ख्शऺा, स्िास््म य साभाख्जक सयुऺासम्फन्धी ३, सञ्चाय, सूचना प्रवितध 
य ऩमिटनसम्फन्धी ११ य विविध विषमसम्फन्धी  ६ गयी ६० फुॉदाहरु सभािेश गरयएका छन।् 

२१. तीनै तहका सयकाय य सम्फख्न्धत साििजतनक तनकामहरूरे प्रततिेदनभापि त ददइएका सझुािहरूको 
गम्बीयताऩूििक सम्फोधन गयी भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणभा सघाउ ऩरु् माउने विश्वास आमोगरे तरएको छ । 

२२. आतथिक िषि 2077/078 भा आमोगरे ऩूणिता ऩाएसॉगै उच्च भनोफरका साथ थऩ ऩरयष्कृत, 
सदुृढ य सऺभ ढॊगरे कामिसम्ऩादन गनि तत्कार तथा िभश: गनुिऩने सधुायका कामिहरू सभािेश 
बएको अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग सधुाय कामिमोजना, २०७७ स्िीकृत गयी सो अनरुूऩ 
सधुायका कामिहरूराई प्राथतभकताका साथ अगातड फढाइएको छ। 

२३. आमोगराई थऩ सदुृढ, उत्तयदामी य ख्जम्भेिायऩूणि ढॊगरे विमाशीर फनाउन एिभ ् सॊविधान य 
काननुरे तोकेको ख्जम्भेिायीराई ऩूणि सऺभताका साथ ऩूया गनि आमोगको सॊस्थागत यणनीततक 
मोजना 2076/77-2080/81 को प्रबािकायी कामािन्िमन गने य सो फभोख्जभका चायिटै 
यणनीततभा केख्न्ित यही निीनतभ ् वितध य प्रवितधहरू अिरम्फन गयी काभकायफाहीहरू अख्घ 
फढाउने गयी आगाभी कामिददशा तम गरयएको छ ।  

२४. सॊिैधातनक ख्जम्भेिायीअनरुुऩ भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण गयी सशुासन प्रिर्द्िन गने याज्मको नीतत तथा 
प्राथतभकताप्रतत प्रततफर्द् यही सऺभ, तनष्ऩऺय तनतबिकताकासाथ कामिसम्ऩादन गनि आमोग प्रततिर्द् 
यहेको छ। 

२५. भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण गयी भरुकुभा सशुासन प्रिर्द्िन गने कामिभा सयकायी,गैयसयकायी तथा तनजी 
ऺेत्र,सञ्चायकभॉ,नागरयक सभाज, अन्तयािवष्डम जगत एिॊ आभ नागरयकफाट प्राप्त साथ य सहमोगको 
रातग धन्मफाद ऻाऩन गदै आगाभी ददनभा सभेत सहमोग, सभन्िम य सहकामिको अऩेऺा आमोगरे 
गयेको छ। 

 

नऩेार सयकायराई ददइएका भतुम-भतुम सझुािहरु: 
भ्रष्टाचायविरुर्द्को सॊमकु्त याष्डसॊघीम भहासख्न्ध (UNCAC) को कामािन्िमनसम्फन्धी 

• UNCAC भहासख्न्ध कामािन्िमनका रातग आगाभी कामिददशा तम गनि यावष्डम यणनीतत तथा 
कामिमोजना, २०६९ राई ऩरयभाजिन गने, 

• भ्रष्टाचायको अनसुन्धान/अतबमोजनभा ऩायस्ऩरयक काननुी सहामता आदानप्रदान गनि बएका 
सम्झौताको भूल्माॊकन गयी थऩ सधुाय गने, 

• तनजी ऺेत्रको भ्रष्टाचायराई काननुको दामयाभा ल्माउने, विद्यारमस्तयभा सशुासन प्रिर्द्िनसम्फन्धी 
विषम सभािेश गने तथा याष्डसेिक कभिचायीका रातग ऩमािप्त ऩारयश्रतभक/सवुिधा उऩरब्ध 
गयाउने।  

सशुासन य सदाचाय प्रिर्द्िनसम्फन्धी 
• उच्च ऩदस्थ व्मख्क्तहरू तथा साििजतनक नेततृ्िभा यहनेरे कामिसम्ऩादन गदाि सदाचारयता, अनशुातसत 

य नैततक आचयणमकु्त आदशि नेततृ्ि (Role Model) को रूऩभा प्रस्ततु गनुिऩने, 



• नेऩार सयकाय भख्न्त्रऩरयषद्  फाट गरयने नीततगत तनणिमको स्ऩष्ट व्मातमा गने प्रचरन गनुिऩने,  

• विद्यभान खख्चिरो तनिािचन ऩर्द्ततभा सधुाय गनुिऩने,  

• साििजतनक तनकामभा हनुे भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणभा उक्त तनकामका प्रभखुराई उत्तयदामी फनाउने, 
• अनखु्चत कामिराई छानतफन, अनसुन्धान तथा कायफाहीको दामयाभा ल्माई तनमन्त्रण गने, 

• प्रदेश तथा स्थानीम तहका काननुहरूको सदुृढीकयण गने, 

• साििजतनक ऺेत्रको सदाचारयता तथा नैततक आचयणको विचरनराई योक्न सॊघीम शासन प्रणारी 
अनरुूऩ तीनै तह सभेवटने गयी यावष्डम सदाचाय नीतत तजुिभा गयी रागू गने।  

याजस्ि चहुािट तनमन्त्रणरगामत साििजतनक वित्तीम ऺते्रसम्फन्धी 
• याजस्ि चहुािट तनमन्त्रण गने, कय छुट य तभनाहा ददने प्रिखृ्त्त फन्द गने, 

• कामििभ सञ्चारन गदाि साििजतनक कोषको सदऩुमोग गने तथा औख्चत्मऩूणि अनगुभन य तनमन्त्रण 
गने व्मिस्था तभराउने,  

• तनकासी/ऩैठायी भाऩदण्ड तथा कायोफायको अतबरेखाॊकन व्मिख्स्थत गयी कायोफायराई सूचना 
प्रवितधभैत्री फनाउने, 

साििजतनक सेिाप्रिाह य सेिाग्राही सयोकायका विषमसम्फन्धी 
• स्थानीम तहको सॊस्थागत सदुृढीकयण तथा स्थानीम सशुासन प्रिर्द्िन गने, 

• सेिाभा प्रबािकारयता, कभिचायीभा भनोफर य उत्ऩादकत्ि िवृर्द् गने, 

• विद्यतुीम शासनको अतधकतभ अभ्मास गयी सशुासन प्रिर्द्िन गने, 

• उऩबोक्ता वहत प्रततकूर हनुे गततवितधहरू तनमन्त्रण गने,  

• साभाख्जक सयुऺा बत्ताको दरुुऩमोग योक्न राबग्राहीको ऩवहचानसवहत अद्याितधक अतबरेख तनभािण 
गने,  

• िैदेख्शक योजगायीराई भमािददत, सयुख्ऺत य उत्ऩादनभूरक फनाउने, 
• तीनै तहका साििजतनक खरयदभा सॊरग्न जनशख्क्तहरूको ऺभता विकास गने, 

• ऩमािप्त अध्ममन/विश्लषेण गयी िैऻातनक आधायभा सभमाितध तनधाियण गयी फोरऩत्र आव्हान गने 
व्मिस्था तभराउन,े  

साििजतनक खरयद तथा आमोजना/कामििभ व्मिस्थाऩनसम्फन्धी 
• फोरऩत्र आह् िान गनुिअख्घ आिश्मक ऩूिि तमायी जस्तै् स्रोतको सतुनख्ततता, फहिुषॉम/िावषिक 

खरयद मोजनाको स्िीकृतत, तनभािणस्थरको सतुनख्ततता (Site Clearance), िाताियणीम अध्ममन 
रगामतका कामि सम्ऩन्न गनुिऩने व्मिस्था तभराउने, 

• ठेक्का सम्झौताभा सम्फख्न्धत तनकाम/ऩदातधकायीहरू नै ऩूणिरूऩभा ख्जम्भेिाय एिॊ जिापदेही हनुे 
व्मिस्था तभराउन,े  

• खरयद प्रविमाभा प्रततस्ऩधाि सीतभत गने िा रख्ऺत फोरऩत्रदाताराई भात्र पाइदा ऩगु्ने गरत 
अभ्मासराई तनमन्त्रण गने व्मिस्था तभराउने,  

• ऐनभा बएको विशेष ऩरयख्स्थततभा खरयद गने व्मिस्थाको अऩव्मातमा एिॊ दरुुऩमोग गने प्रिखृ्त्तराई 
तनरुत्सावहत गनि नेऩार सयकायफाट िस्तऩुयक कामिवितध/तनदेख्शका तनभािण गयी प्रचरनभा 
ल्माउने।  



• उऩबोक्ता सतभततफाट हनुे तनभािण कामिराई व्मिख्स्थत गनि उऩबोक्ता सतभततको गठन, ऩरयचारन 
एिॊ व्मिस्थाऩनसम्फन्धी कामिवितध फनाई रागू गने ।  

• ऩयाभशिदाताको फदतनमत िा त्रवुटका कायण खरयदभा हनुे हातन नोक्सानीभा उक्त ऩयाभशिदाताराई 
ख्जम्भेिाय फनाउनका रातग जेजतत ऺतत हनु्छ, सोको ऺततऩूतति उक्त ऩयाभशिदाताफाटै बयाउने 
व्मिस्था तभराउने।  

• खरयद सम्झौताको प्रािधानभा नै गणुस्तय सतुनख्तत मोजना (Quality Assurance Plan) स्ऩष्ट 
उल्रेख गने य मोजनाको पयपायक गनुिअख्घ गणुस्तय सतुनख्ततता अतनिामिरूऩभा गनुिऩने व्मिस्था 
तभराउन।े  

• प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह तथा अन्म साििजतनक तनकामहरूरे साििजतनक तनजी साझेदायी 
अन्तगित मोजना कामािन्िमन गदाि साििजतनक तनजी साझेदायी तथा रगानी ऐन य नीततफभोख्जभ 
मोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन तथा साििजतनकरूऩभा आशमको प्रस्ताि भाग गने रगामतका 
प्रविमाहरू अिरम्फन गयेय भातै्र मोजना कामािन्िमन गने ।  

• बतूभ व्मिस्थाऩन तथा अतबरेखाॊकन अन्तगित ब-ूसूचना प्रणारीको प्रमोग फढाउने, सयकायी य 
साििजतनक जग्गाको अतबरेख व्मिख्स्थत गने, हदफन्दीबन्दा फढी जग्गा सयकाय भातहतभा ल्माउने 
तथा सयकायी जग्गा बाडाभा िा तरजभा ददने आधाय/सूचकसवहतको ऩायदशॉ भाऩदण्ड फनाउने,  

• िन ऺेत्र व्मिस्थाऩन गने, अततिभण योक्ने तथा दोहन, कटान य तस्कयी तनमन्त्रण गने तथा 
िनऺेत्रतबत्र अनभुततऩतात भात्र तनभािण कामि गने,  

• कृवष अनदुान सदऩुमोगका रातग कृषक ऩवहचान, अनदुानग्राही िगॉकयण य बकु्तानी प्रणारी सधुाय 
गने ।  

ख्शऺा, स्िास््म य साभाख्जक सयुऺासम्फन्धी  
• भहाभायी ऩूिािनभुान गयी सो फभोख्जभ स्िास््म सेिा प्रदान गनि सक्ने गयी जनशख्क्त, ऩूिािधाय, 

औषधी, उऩचाय य उऩकयण तथा सयकायी अनदुान य सहतुरमतऩूणि उऩचाय कोष रगामतको उख्चत 
व्मिस्थाऩन गने, 

• तनजी तथा साभदुावमक अस्ऩतारहरूको सेिा सरुब य प्रबािकायी फनाउन,े व्मािहारयक अनगुभन 
प्रणारी फनाई कभजोयी देख्खएभा कायफाहीको दामयाभा ल्माउने तथा स्िास््म भाऩदण्डको ऩारना 
गने गयाउने,  

• प्रततस्ऩधाि य आिश्मकताको आधायभा भात्र ख्शऺक बनाि गने, नक्करी प्रभाणऩत्रहरूको प्रमोगफाट 
सयकायी हातन नोक्सानी हनु नददन आिश्मक व्मिस्था गने साथै दगुिभभा सभेत शैख्ऺक सत्रको 
सरुुिाती सभमभै ऩाठ्यऩसु्तक उऩरब्ध गयाउने ।  

सञ्चाय, सूचना प्रवितध य ऩमिटनसम्फन्धी 
• दूयसञ्चाय सेिाको विस्ताय, प्रवितध खरयद य व्मिस्थाऩनभा ऩायदख्शिता, स्िच्छता य प्रततस्ऩधाि कामभ 

गने, 

• सूचना प्रवितधको ऩहुॉच सतुनख्तत गने गयी साििजतनक सेिा प्रिाहभा सूचना प्रवितध य सञ्चाय सेिाको 
सदऩुमोग फढाउन,े 

• हरुाक सेिाराई सभमानकूुर ऩरयभाजिन गयी प्रततस्ऩधाित्भक य विश्वसनीम फनाउने,  



• यावष्डम तथा अन्तयािवष्डम तनजी कुरयमय सेिा प्रदामकहरूको तनमभन प्रबािकायी फनाई मस्ता 
कायोफायहरूराई कयको दामयाभा ल्माउने,  

• क्यातसनो व्मिसाम सञ्चारन अनभुतत, निीकयण य हयेक क्यातसनो खेरसम्फर्द् कायोफायभा सयकायरे 
प्राप्त गनुिऩने याजस्ि छरी योक्न तनगयानी प्रणारी य प्रवितधको विकास गयी कामािन्िमनभा 
ल्माउने।  

• ऩमिटकीम होटर, येस्टुयेन्ट तथा आिास गहृहरूको सेिा य उत्ऩादनभा तनख्तत गणुस्तय कामभ गनि 
भाऩदण्ड तनभािण गयी कामािन्िमन गने तथा सोको कडाइका साथ ऩारना गने व्मिस्था तभराउने,  

• भरुकुभा आिश्मक आन्तरयक तथा अन्तयािवष्डम विभानस्थर तनभािणस्थानहरू मवकन गनि यावष्डम 
यणनीततक मोजना फनाएय भात्र विभानस्थर तनभािण तथा स्तयोन्नततका कामििभहरूको सञ्चारन 
गने व्मिस्था तभराउने, 

• विभानस्थर तनभािण/भभित कामिको ठेक्काको स्ऩेतसवपकेसन, रागत अनभुान तथा भूल्माॊकनभा 
काननुको ऩारना तथा ऩायदख्शिता कामभ गनि भन्त्रारमरे उत्तयदावमत्ि फहन गनि मस्ता 
प्रविमाहरूराई स्िच्छ, िस्तगुत य प्रततस्ऩधॉ फनाउन आिश्मक तनगयानी य सऩुयीिेऺणको व्मिस्था 
तभराउन,े  

• विभान य विभानका औजाय-उऩकयण खरयदसम्फन्धी भौजदुा काननु य खरयद अभ्मासहरूभा 
ऩरयभाजिन गयी दरुुऩमोग य अतनमतभतता हनु नददन े ऩमािप्त तनमन्त्रण य सन्तरुनका व्मिस्था 
तभराउन,े 

• भहाभायीको सभमभा सभेत भौकाको पाइदा उठाई अन्तयािवष्डम उडान अनभुतत य वटकट तफिी 
वितयणभा हनुे तभरेभतो तथा अतनमतभतता अन्त्म गनि भाऩदण्ड य आचायसॊवहता फनाई कडाइका 
साथ कामािन्िमनभा ल्माउने, 

• नेऩार िामसेुिा तनगभको सेिाराई गणुस्तयीम, विश्वसनीम, बयऩदो य अनभुानमोग्म फनाउन तनमतभत 
उडान, दऺ जनशख्क्तको विकास, वटकट तफिी प्रणारीभा सधुायरगामत सभग्र व्मिस्थाऩन कुशरता 
कामभ गने, 

विविध विषमसम्फन्धी 
• प्रहयी सेिाराई सऺभ, स्िच्छ, विश्वसनीम य आकषिक सेिाभा रूऩान्तयण गने, 

• सयुऺा तनकामका कल्माणकायी कोषराई कभिचायी ऩरयिायको वहत तथा कल्माणका कामिभा भात्र 
ऩरयचारन गने य कोषको दरुुऩमोग तनमन्त्रण गने व्मिस्थाका रातग काननु तथा कामिवितधभा 
आिश्मक सधुाय गयी रागू गने, 

• सहकायी ऺेत्रभा टाठाफाठा प्रबतु्ि िगिको तनमन्त्रण, रगानी जोख्खभ, सम्ऩख्त्त शरु्द्ीकयण, 
अनतु्ऩादक ऺेत्रभा फढ्दो रगानी जस्ता विकृतत तनमन्त्रण गनि तनमाभक तनकामराई सऺभ य 
स्िामत्त फनाउने, 

• सयकायी अतबरेख व्मिस्थाऩन प्रणारीभा सधुाय गने।  

प्रिक्ता 
नायामण प्रसाद रयसार 


