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भन्तव्म 

अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोगरे सम्भाननीम याष्ट्रऩततज्मूसभऺ ऩेश गयेको वार्षिक प्रततवेदनको सॊऺेऩीकयण गयी 
सायाॉश ऩखु्ततका प्रकाशन गदै आएको छ । आमोगको अठ्ठाइसौं वार्षिक प्रततवेदन (आतथिक वषि २०७४।७५) का भतुम 
भतुम अॊश सभावेश गरयएको प्रतततु सायाॉश ऩखु्ततकाभा सशुासन य सदाचाय प्रवर्द्िनका रातग आमोग य भातहतका 
कामािरमहरूफाट सम्ऩाददत कामिक्रभहरू, प्राप्त उऩरब्धीहरू, यार्ष्ट्रम य अन्तयािर्ष्ट्रम तहभा गरयएका सभन्वम य 
सहकामिसम्फन्धी कामिहरूका साथै भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्िहरूको र्वश्लषेण तथा आमोगका अवसय य चनुौतीहरूको सॊश्लषेण 
सभेतका आधायभा बावी कामिददशा य सझुावहरू सभेत सभावेश गरयएकोरे सम्फद्ध सफैका रातग जानकायीभूरक य 
उऩमोगी बई भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण य सदाचारयता प्रवद्धिनभा सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा आमोगरे याखेको छ ।  

आतथिक वषि २०७४।७५ भा आमोगभा दताि बएका उजयुीको सॊतमाको र्वश्लषेण गदाि हयेक भर्हनाभा औसत नौसम 
एकासी य प्रतत कामिददन औसत चारीस उजयुी आमोगभा दताि हनुे गयेको देख्खन्छ । मसयी साविजतनक 
ऩदातधकायी/कभिचायी र्वरूद्ध ऩने उजयुीको ठूरो सॊतमाराई साविजतनक सेवाप्रवाह य र्वकास तनभािणभा हनुे वा हनुसक्ने 
भ्रष्टाचायजन्म कामिप्रततको जनताको चासो य सयोकायका रूऩभा आमोगरे तरएको छ । जनुसकैु रुऩ, यङ्ग य तवरुऩभा हनुे 
भ्रष्टाचाय र्वरूद्धको जानकायी वा सूचनाराई सदैव तवागत गदै आमोग सूचनादाताको सयुऺा य सम्भानप्रतत प्रततवद्ध यहेको 
र्वश्वास ददराउन चाहन्छु ।  

आमोगभा दताि बएका उजयुीको पर्छ्यौटको र्वश्लषेण गदाि बने पर्छ्यौट बएका उजयुी भध्मे आधा उजयुी ताभेरीभा 
याख्खएको तथमाॉकरे तथम य प्रभाणभा आधारयत गणुततयीम उजयुीको न्मूनता तऩष्ट हनु्छ । कानून छरेय तनमोख्जत, गोप्म 
य सावधानीऩूविक गरयने भ्रष्टाचायको प्रभाण प्राप्त गने कामि कदठन बएको हुॉदा सूचनादातारे प्रदान गने तथमऩयक जानकायी 
आमोगका रातग अत्मन्तै भहत्वऩूणि हनु्छ । तय तथममकु्त आधाय नबएका य दखु ददने भनसामरे प्ररेयत बई दताि 
गरयएका उजयुीहरूरे बने आमोगका ऩदातधकायी य कभिचायीको सभम य स्रोत भात्र नष्ट गयी आमोगको उद्देश्मप्रातप्तभा 
नकायात्भक असय ऩरु् माउने सम्बावना यहन्छ ।  गरत सूचना ददने वा भ्रष्टाचायका घटनाप्रतत भौन यहने दवैु प्रकायका 
प्रवखृ्िरे सशुासन य सभरृ्द्धको जनचाहनाभा ठेस ऩरु् माउन े हुॉदा भ्रष्टाचायका र्वरुद्ध नागरयक सभाज, सञ्चाय भाध्मभ य 
सम्फद्ध सफैरे आवाज उठाउन ुय आ-आफ्नो ख्जम्भेवायी ऩूया गनुि आजको आवश्मकता हो । 

आतथिक वषि २०७४।७५ भा आमोगफाट बएका भदु्दा दतािसम्फन्धी १९४ वटा तनणिमभध्मे आधा जतत भदु्दा 
घसु/रयसवतसम्फन्धी यहेका छन ् । भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणसम्फन्धी कानूनको कामािन्वमनभा आमोगको सर्क्रमता फढेसगैँ 
भ्रष्टाचायजन्म कामिभा सॊरग्न कभिचायीहरू ददनहुॉजसो कायफाहीको दामयाभा आई त्मततो प्रवखृ्िभा केही कभी आएको 
भहशसु बएको छ, तथार्ऩ अऩेख्ऺत भात्राभा भ्रष्टाचाय तनमन्त्रण बने अझै हनु सकेको छैन । मस कामिभा सम्ऩूणि सयकायी 
तनकामहरू, नागरयक सभाज, तनजी ऺेत्र, सॊघसॊतथा रगामत सफै नेऩारीको सॊकल्ऩ य एकीकृत तथा सभन्वमात्भक 
सहमोग आवश्मक बएको हुॉदा भ सफैभा सहमोगका रातग आग्रह गदिछु ।  

भ्रष्टाचाय ठूरो वा सानो, जनुसकैु तवरुऩ वा प्रवखृ्िको बएऩतन ऺम्म हनुसक्दैन। तथानीमततयभा हनुसक्ने भ्रष्टाचायजन्म 
र्क्रमाकराऩफाट गरयफ य ऩछातड ऩयेको वगिभा प्रत्मऺ नकायात्भक असय ऩगु्दछ बने ठूल्ठूरा भ्रष्टाचायका घटनाफाट 
दरुिब आतथिक स्रोतसाधनको अऩव्मम य दरुूऩमोग हनु गई साविजतनक सेवाप्रवाह य र्वकास तनभािणका रातग फजेटको 



अबाव हनुे अवतथा तसजिना हनु्छ। भ्रष्टाचायरे नैततक भूल्म य भान्मताको ऺमीकयण गने, साविजतनक सेवा, न्माम य 
सयकायभातथको र्वश्वासराई घटाउने, आतथिक उन्नततभा रूकावट ल्माउने, असयुऺा य बमको वातावयण तसजिना गने तथा 
गैयकानूनी र्क्रमाकराऩ य सॊगदठत अऩयाधराई सभेत फढावा ददनसक्ने हुॉदा भ्रष्टाचायजन्म गततर्वतध सविदा तनन्दनीम छन।् 

भ्रष्टाचाय बइसकेऩतछ गरयन ेकानूनी कायफाहीका साथसाथै भ्रष्टाचाय हनुे वातावयण नै तसजिना हनु नददन तनयोधात्भक य 
प्रवर्द्िनात्भक उऩामको अवरम्फन गनुि सभेत उख्िकै आवश्मक बएकोरे आमोगरे मतता कामिक्रभहरू सभेत सञ्चारन गदै 
आएको छ य मसका रातग हातेभारो गनि अन्म तनकामहरूराई सभेत आग्रह गदै आएको छ । भ्रष्टाचायको योकथाभका 
रातग ऩायदख्शिता य जवापदेर्हताको अतबवरृ्द्धभा जोड ददई भ्रष्टाचायका सम्बाव्म अवसयहरूराई न्मूनीकयण गने 
कामिप्रणारीको र्वकास गनुि जरूयी छ। सकेसम्भ जनताको घयदैरोसम्भ नै सहजरूऩभा सेवा उऩरब्ध गयाउने, सो सम्बव 
नबएभा ऩतन न्मामऩूणि य ऩऺऩातयर्हत सेवाप्रवाहको व्मवतथा तभराउन सकेभा जनताभा सशुासनको अनबुतूत हनुसक्दछ । 
त्मततै, साविजतनक र्वकास तनभािणका कामिहरूभा राबग्राहीहरूको सहबातगता फढाई भ्रष्टाचाय तनमन्त्रणको प्रमास हनु ुजरुयी 
छ। मस ददशाभा आमोगरे फार्षिक प्रततवेदन भापि त ततनै तहका सयकायराई र्वतबन्न सधुायात्भक सझुावहरू ददएको छ । 
आमोगरे भ्रष्टाचायको तनमन्त्रणको रातग र्वतबन्न ऺेत्रसम्फद्ध तफषमहरूभा ददएका सझुावहरूको कामािन्वमनतपि  साथिक य 
ऩरयणाभभखुी ऩहरकदभी हनुेछ बन्ने भैंरे र्वश्वास तरएको छु । 

अन्त्मभा, अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोगरे साविजतनक सेवा प्रवाहको सधुाय तथा भ्रष्टाचायजन्म गततर्वतधहरूको 
तनमन्त्रणका रागी सॊर्वधान, कानून, नीतत य कामिर्वतधफभोख्जभ काभकायफाहीहरू गदै आइयहेको य भ्रष्टाचायका नवीन 
तवरुऩहरूसॉग जधु्नका रातग सॊतथागत ऺभता अतबवरृ्द्ध य नमाॉ प्रर्वतधहरूको प्रमोग गदै आइयहेको जानकायी गयाउॉदै 
आगाभी ददनभा प्रतततु फार्षिक प्रततवेदनभा सभावेश गरयएको आमोगको कामिददशाफभोख्जभ अगातड फढ्ने दृढता ऩनु: व्मक्त 
गनि चाहन्छु । प्रतततु ऩखु्ततका तमायी तथा प्रकाशनभा सॊरग्न सफै याष्ट्रसेवक कभिचायीहरूराई धन्मवाद ददन चाहन्छु । 
धन्मवाद ! 

  

नवीनकुभाय ख्घतभये 

                                                                                 प्रभखु आमकु्त 

 



1 

अठ्ठाइसौं वार्षिक प्रततवेदन 

आतथिक वषि २०७४/७५ 

(सायाॊश) 
१. ऩषृ्ठबतूभ : 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्िन गने उद्देश्मरे स्थार्ऩत 
सॊवैधातनक तनकाम हो । नेऩारको सॊर्वधानको बाग २१ धाया २३८ भा सॊवैधातनक तनकामको रूऩभा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग गठनको व्मवस्था गरयएको छ बने धाया २३९ भा आमोगको काभ, कतिव्म य 
अतधकाय स्ऩष्ट उल्रेख गरयएको छ । जसअनसुाय साविजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे भ्रष्टाचाय गयी 
अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको सम्फन्धभा आमोगरे कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान गयी अतधकाय प्राप्त अदारतभा 
भदु्दा दामय गनि सक्न ेव्मवस्था यहेको छ । आमोगका काभकायफाहीहरू नेऩारको सॊर्वधान, अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग ऐन २०४८,  भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन २०५९, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
तनमभावरी २०५९ रगामत सम्फर्द् अन्म कानून, कामिर्वतध, तनदेख्शका य आचायसॊर्हताफाट तनदेख्शत छन ्। 
साथसाथै दीघिकारीन सोच य यणनीततको आधायभा दैतनक कामिसम्ऩादन एवॊ सदाचाय य सशुासनउन्भखु 
दण्डात्भक, तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभ सञ्चारनका रातग आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (२०१४-
२०१९) कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । 

काठभाडौंको टॊगारख्स्थत आमोगको कामािरमका साथै हयेक प्रदेशख्स्थत आमोगका कामािरमहरूफाट र्वकास 
तनभािण, सेवाप्रवाह, याजस्व य साविजतनक सम्ऩख्िसम्फन्धीका र्वषमहरूभा जनताफाट उजयुी य सूचना प्राप्त गने, 

छानतफन तथा अनसुन्धान गने य भ्रष्टाचाय तनमन्रणतपि  रख्ऺत आवश्मक कदभ चाल्ने काभ आमोगरे गरययहेको 
छ । भरुकुभा सॊघीम स्वरूऩ कामभ बएसॉगै सॊघीम ढाॉचाअनरुूऩ स्थानीम स्तयभा आमोगको उऩख्स्थतत थऩ 
सदुृढ फनाउन नेऩार सयकाय (भख्न्रऩरयषद) को तभतत २०७५।३।३२ को तनणिमरे स्वीकृत नमाॉ सॊगठन 
सॊयचनाफभोख्जभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगार, भातहत यहने गयी सात प्रदेशभा १/१ वटा 
कामािरम यहेका छन ् बने आमोगको कामािरम फटुवरको सम्ऩकि  कामािरम नेऩारगॊजभा यहेको छ । नमाॉ 
सॊगठन सॊयचना अनसुाय आमोग य भातहतका ८ वटा कामािरमहरूभा तनजाभती सेवा य प्रहयी सेवाका गयी 
जम्भा ९१६ कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ । आमोगको टॊगारख्स्थत कामािरमभा १२ वटा भहाशाखाहरू 
यहेका य जम्भा ४९५ जना र्वतबन्न सेवा, सभूह य शे्रणीका कभिचायीहरूको दयफन्दी यहेको छ बने आमोगका 
भातहत कामािरमहरूको जम्भा दयफन्दी ४२१ यहेको छ । 

आमोगका जनुसकैु कामािरमभा भ्रष्टाचायको सम्फन्धभा कसैको उजयुी वा अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त जानकायीको 
आधायभा आमोगरे कानूनफभोख्जभ आवश्मक छानतफन, अनसुन्धान तहर्ककात वा अन्म कायफाही गने गयाउन े
कामि गदिछ । र्वतबन्न भाध्मभफाट प्राप्त हनु आएका उजयुीहरू सविप्रथभ प्रभखु आमिुसभऺ प्रस्ततु गयी मस्ता 
उजयुीउऩय आमोगका सख्चवको सॊमोजकत्वभा यहेको उजयुीसॉग सम्फख्न्धत सफै भहाशाखा प्रभखु यहने उजयुी 
छानतफन व्मवस्थाऩन तथा पर्छ्यौट सतभतत (Screening Committee) रे छानतफन गयी याम प्रस्ततु गदिछ । 
मसयी छानतफन गयी ऩेस बएका उजयुी/तनवेदन सम्फख्न्धत आमिुहरूसभऺ ऩेस बई तनणिम बएफभोख्जभ 
कायफाही अगातड फढाइन्छ । साभान्मतमा आमोगरे उजयुी दतािऩश्चात ्प्रायख्म्बक छानतफन गदिछ । प्रायख्म्बक 
छानतफन गदाि भ्रष्टाचायको सम्बावना देख्खएभा र्वस्ततृ अनसुन्धान गयी आवश्मक तनणिम गने गरयन्छ । 
अनसुन्धान तहर्ककातफाट भ्रष्टाचाय बएको देख्खएभा आमोगरे सम्भातनत तफशेष अदारतभा भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दा 
दामय गदिछ । 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ रे आमोगराई साविजतनक ऩदधायण गयेको कुनै व्मख्िरे 
अख्ततमाय दरुुऩमोग गयेभा कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान य तहर्ककात गने,  भदु्दा चराउन ेतथा तत्सम्फन्धी अन्म 
कामिको अततरयि कानूनी या्मको अवधायणा अनरुूऩ सशुासन कामभ गनि य साविजतनक सेवाभा प्रबावकारयता 
ल्माउनका रातग आवश्मक हनुे सधुायात्भक कामिहरू गने थऩ दार्मत्वसभेत समु्ऩेको छ। जस अन्तगित 
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आमोगफाट र्वद्यभान ऐन, तनमभ, तनणिम, आदेश, कायफाही वा प्रचरनभा ररु्ट बए सधुाय गनि सझुाव ददने वा 
आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी ऩठाउने, भ्रष्टाचायराई योकथाभ गने उद्देश्मरे 
प्रवर्द्िनात्भक एवॊ तनयोधात्भक कामिहरू गने य भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने उद्देश्मरे स्थार्ऩत यार्ष्डम तथा अन्तयािर्ष्डम 
सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम, आऩसी सहमोग य सम्फन्ध सदुृढ गने कामिहरू सम्ऩाददत हुॉदै आएका छन ्। 

सॊवैधातनक तनकामरे आपूरे गयेको काभकायफाहीको वार्षिक प्रततवेदन सम्भाननीम याष्डऩततसभऺ ऩेस गनुिऩने 
सॊर्वधानको धाया २९४ भा गरयएको व्मवस्थाअनरुूऩ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे हयेक आतथिक 
वषिभा सम्ऩादन गयेका काभकायफाहीहरूको वार्षिक प्रततवेदन तमाय गयी सम्भाननीम याष्डऩततसभऺ ऩेस गदद 
आएको छ। जसअनसुाय आमोगरे आतथिक वषि २०७४/७५ भा सम्ऩादन गयेका कामिहरूको र्ववयण सभावेश 
गयी प्रस्ततु अठ्ठाइसौं प्रततवेदन ऩेस गरयएको छ । प्रततवेदन अवतधभा आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान य 
अतबमोजनका साथै तनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य सॊस्थागत सदुृढीकयणका कामिहरू बए/गयेका छन ् । मस 
आतथिक वषिभा साविजतनक ऩदातधकायी/कभिचायीरे गयेका भ्रष्टाचायजन्म कामिउऩय प्रायख्म्बक छानतफन एवॊ र्वस्ततृ 
अनसुन्धान गयेऩतछ र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गने, सम्फख्न्धत तनकामभा आवश्मक कायफाहीका रातग सझुाव 
रेखी ऩठाउने तथा तथ्महीन य प्रभाणर्वहीन उजयुी ताभेरीभा याख्न ेतनणिमहरू बएका छन ्। 

आतथिक वषि २०७४/७५ भा भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग आमोगफाट बए गयेका कामिहरूको वार्षिक 
प्रततवेदनभा प्रस्ततु र्ववयण भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा आमोगको र्क्रमाशीरताको द्योतक हो। प्रततवेदनभा 
भ्रष्टाचायजन्म कामिसम्फन्धी तथ्माॊक य प्रवखृ्िहरूको र्वश्लषेण गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रण, सदाचाय य सशुासन 
अतबवरृ्र्द्का रातग बर्वष्मभा आमोगरे अवरम्फन गनुिऩने कामिददशा य नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामहरूफाट 
गरयनऩुने सधुायात्भक उऩामहरू सभेत प्रस्ततु गरयएको छ, जसफाट आगाभी ददनभा भ्रष्टाचाय तनमन्रणका प्रमास 
अझै प्रबावकायी हनुे र्वश्वास आमोगरे तरएको छ ।  

२. आमोगफाट सम्ऩाददत अनसुन्धान य अतबमोजन सम्वन्धी कामिको र्वश्लषेण 
२.1 उजयुी/सूचनाहरू : 
 उजयुीकतािहरूको सहज ऩहुॉचका रातग अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे र्वतबन्न भाध्मभहरूफाट उजयुी 

ददन सर्कने प्रफन्ध गयेको छ । आमोगभा हरुाक, इभेर, आमोगको वेफ साइटभा व्मवस्था बएको अनराइन 
उजयुी, फ्माक्स, टोर र्ि नम्फयभा भ्वाइस येकतडिङ भापि त उजयुी दताि हनुे तथा व्मख्िहरू आपैं  आई उजयुी 
दताि गने गयेका छन ्। मस अततरयि ऩरऩतरका तथा अन्म र्वद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभभा प्रकाशन तथा प्रसायण 
बएका साविजतनक चासोका र्वषमहरूराई सभेत आमोगरे उजयुीको रूऩभा ग्रहण गने गयेको छ । आमोगभा 
या्मका अन्म तनकामहरूफाट सभेत उजयुीहरू प्राप्त हनुे गयेका छन ्। आतथिक वषि २०७4।७5 भा र्वतबन्न 
भाध्मभहरूफाट आमोगको केन्र तथा भातहत कामािरमहरूभा ऩनि आएका तथा अख्घल्रो आतथिक वषिफाट 
ख्जम्भेवायी सयेका उजयुीहरूको सॊतमा तनम्नानसुाय यहेको छ । 

 आमोगभा दताि बएका उजयुीको सॊतमा 

कामािरम आ.व.2074।75 भा 
दताि बएका उजयुी 

गत आ.व.फाट ख्जम्भेवायी 
सयेका उजयुी 

जम्भा 
उजयुी 

अ.द.ुअ.आ., टॊगार ७537 5476 1३013 

आमोगको कामािरम इटहयी/धनकुटा 956 340 1296 

आमोगको कामािरम हेटौंडा/फददिफास 758 518 1276 

आमोगको कामािरम ऩोखया/फटुवर 1050 540 1590 

आमोगको कामािरम सखेुत/कोहरऩयु 880 472 1352 

आमोगको कामािरम भहेन्रनगय/ददऩामर 588 373 961 

कुर जम्भा 11769 7719 19488 
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 उजयुी/सूचनाका भाध्मभहरू तपि  हेदाि ख्चठीऩर/तनवेदन सफैबन्दा फढी उजयुी प्राप्त हनुे भाध्मभका रूऩभा यहेको 
देख्खन्छ । आतथिक वषि 2074/075 भा ख्चठीऩर/तनवेदनफाट 75%,  इभेर/अनराइनफाट 12% य टोर 
र्ि/टेतरपोनफाट 1०% उजयुी/सूचना प्राप्त बएका छन ्। त्मसैगयी, ऩरऩतरकाभा प्रकाख्शत सभाचायफाट 2%  
य फ्माक्सफाट 1%  उजयुी प्राप्त बएका छन ्। 

 

 ऺरेगत उजयुीको सॊतमा : 
आतथिक वषि २०७4/७5 भा फढी उजयुी ऩयेका र्वतबन्न ऺेरहरूसॉग सम्फर्द् उजयुीहरूको सॊतमा देहाम फभोख्जभ  
यहेको छ : 
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क्र.सॊ.       उजयुीको ऺरे गत आ.व.फाट 

ख्जम्भेवायी सयेको 
मस आ.व.को जम्भा सॊतमा 

1.  ख्शऺा  1164 2406 ३५७० 

2.  सॊघीम भातभरा 945 2566 ३५११ 

3.  बतूभ सधुाय  446 816 १२६२ 

4.  वन तथा ब-ूसॊयऺण 207 667 ८७४ 

5.  स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा 225 626 ८५१ 

6.  गहृ 130 674 ८०४ 

भातथ उख्ल्रख्खत तातरकाफाट सफैबन्दा फढी ख्शऺा भन्रारमको ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजयुी करयफ १८.३२%, 
सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम र्वकास भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत १८.02%, बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारमसॉग 
सम्फख्न्धत ६.४८%, वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत ४.48%, स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा 
भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत ४.३७%, तथा गहृ भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत उजयुी ४.१३% यहेको देख्खन्छ । मसका 
अततरयि सम्ऩख्ि भूल्माॊकन तथा र्वशेष अनसुन्धानतपि  २२५९(११.६०%) य शैख्ऺक प्रभाण-ऩर छानतफनतपि  
२०७७(१०.६५%) उजयुीहरू ऩनि आएका छन ्। र्वगत ऩाॉच वषिको तथ्माॊक हेदाि हयेक वषि फढी उजयुी ऩने 
ऺेरहरू (भन्रारम) प्राम: उस्तै यहेको तथ्म देहामको येखाख्चर (Bar Graph) फाट देख्खन्छ । 

 
२.2 प्रायख्म्बक छानतफनफाट बएको कायफाही : 

 आमोगरे उजयुीको गाम्बीमिता तथा प्राप्त प्रभाणका आधायभा अनसुन्धान कामिराई दईु चयणभा सम्ऩन्न गदिछ । 
उजयुीको र्वषमभा प्रायख्म्बक छानतफनफाट र्वस्ततृ अनसुन्धान गने, ताभेरीभा याख्न ेवा सम्फख्न्धत तनकामभा रेखी 
ऩठाउने रगामतका कामि गरयन्छ । प्रायख्म्बक छानतफनफाट भ्रष्टाचाय बएको सम्बावना देख्खन आएभा र्वस्ततृ 
अनसुन्धान तहर्ककात गनि आमोगफाट अनसुन्धान अतधकृत तनमिु गयी कायफाहीको प्रर्क्रमा अगातड  

फढी उजयुी ऩयेका ऺेरहरू 
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फढाइन्छ । आ.व. 207४।7५ भा प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका उजयुीहरूको सॊतमा तनम्नानसुाय 
यहेको छ । 
प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका उजयुीको सॊतमा 

 

 

 

कामािरम 
 

कुर 
उजयुीको 
सॊतमा 

पर्छ्यौट गरयएका उजयुीको सॊतमा 
फाॉकी 

उजयुीको 
सॊतमा 

 

प्रायख्म्बक 

छानतफनफाट 
तसधै  

ताभेरी बएको 

प्रायख्म्बक 

छानतफनफाट 
सझुावसर्हत  
ताभेरी बएको 

र्वस्ततृ 

अनसुन्धान
भा 

गएको  

अन्म 
कायफाही 
बएको  

कुर 
पर्छ्यौट 

 

अ.द.ुअ.आ.,टॊगार 13013 3775 161 351 4407 8694 4319 

आमोगको कामािरम 
इटहयी/धनकुटा 1296 430 0 58 248 736 560 

आमोगको कामािरम 
हेटौंडा/फददिफास 

1276 459 11 27 134 631 645 

आमोगको कामािरम 
ऩोखया/फटुवर 

1590 514 90 33 283 920 670 

आमोगको कामािरम 
सखेुत/कोहरऩयु 

1352 888 0 62 50 1000 352 

आमोगको कामािरम 
कञ्चनऩयु/ददऩामर 

961 392 0 १5 12 419 542 

जम्भा 1948८ 6458 262 546 5134 12400 7088 

 

प्रायख्म्बक छानतफनफाट बएको उजयुी पर्छ्यौटको तथ्माॊक हेदाि अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगारभा 
ऩयेका उजयुीहरूभध्मे 67% उजयुीहरू पर्छ्यौट बएका छन ्बने भातहत कामािरमहरूको सभग्र उजयुी पर्छ्यौट 
57% यहेको छ । आमोग य भातहत कामािरम सभेतका कुर उजयुीहरू १९,488 भा 12400 उजयुीहरू 
पर्छ्यौट बई सभग्र पर्छ्यौट बने ६4% यहेको छ । पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेका 7,०88 उजयुीहरूभा अनसुन्धान 
जायी यहेकोरे आगाभी आतथिक वषिभा ख्जम्भेवायी सयेय गएका छन ्। आमोगभा कुर दताि य पर्छ्यौट बएका 
उजयुीहरूको तनकामगत र्ववयण अनसूुची-४ भा य आमोगको प्रत्मामोख्जत अतधकाय प्रमोग गने ख्जल्रा प्रशासन 
कामािरमहरूभा दताि बएका उजयुीसम्फन्धी र्ववयण अनसूुची-५ भा प्रस्ततु गरयएको छ । 
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आतथिक वषि ०७४।७५ भा प्रायख्म्बक छानतफनफाट पर्छ्यौट बएका कुर १२४०० उजयुीभध्मे ५२% उजयुी 
तसधै ताभेरीभा गएका छन ्बने ४२% उजयुी अन्म तनकामभा आवश्मक कायफाहीका रातग रेखी ऩठाइएको  
छ । त्मसैगयी २% उजयुी सम्फख्न्धत तनकामभा सझुाव ददई ताभेरीभा याख्खएका छन ् बने ४% उजयुीको 
र्वस्ततृ अनसुन्धानको कायफाही अगातड फढाइएको छ । 

 

उजयुी दताि य पर्छ्यौटको सॊतमा तथा फाॉकी यहेका उजयुीहरूको सॊतमासम्फन्धी र्वगत ऩाॉच वषिको तथ्माॊकको 
तरुना गदाि र्वतबन्न आतथिक वषिहरूभा तथ्माॊक घटफढ बएको देहामको ख्चरफाट स्ऩष्ट हनु्छ । र्वगत ऩाॉच 
वषिभा दताि बएका, पर्छ्यौट बएका य पर्छ्यौट हनु फाॉकी बई अको वषिभा ख्जम्भेवायी सयेका उजयुीहरूको 
सॊतमा हेदाि आतथिक वषि २०७१।७२ भा उजयुीको सॊतमा फढेको देख्खन्छ बने त्मसऩतछ क्रभश: घट्दै गएको 
देख्खन्छ । आतथिक वषि २०७१।७२ भा राभो सभमसम्भ रयि यहेको प्रभखु आमिु य अन्म आमिु ऩदभा 
तनमखु्ि बई आमोगभा ऩदातधकायीहरूरे ख्जम्भेवायी फहन गयेको य आमोगका ऺेरीम य सम्ऩकि  कामािरमको 
स्थाऩना सभेत बई नागरयकहरूको आमोगसॉगको ऩहुॉच सहज बएको हुॉदा आमोगभा प्राप्त हनुे उजयुीको सॊतमा 
उल्रेतम रूऩभा फढेको देख्खन्छ । तय आ.व. २०७२।७३ को ऩूवािर्द्िभा जायी बएको नेऩारको सॊर्वधानभा 
अनखु्चत कामिसम्फन्धी आमोगको अतधकाय ऺेर कटौती बएऩतछ सो सभम ऩश्चात ्आमोगभा प्राप्त हनुे उजयुीको 
सॊतमाभा केही कभी हुॉदै आएको देख्खन्छ । आमोगभा पर्छ्यौट हनु फाॉकी बई अको वषिभा ख्जम्भेवायी सयेका 
उजयुीहरूको सॊतमातपि  हेदाि आतथिक वषि २०७०।७१ देख्ख २०७४।७५ सम्भ हयेक आ.व.भा उजयुी सॊतमा 
क्रभश: कभ हुॉदै गएको देख्खएको हुॉदा आमोगको कामिसम्ऩादनभा सधुाय हुॉदै गएको बन्न सर्कन्छ । 

२.3  र्वस्ततृ अनसुन्धान : 
र्वगत आ.व. फाट ख्जम्भेवायी सयेका य मस आ.व. भा थऩ बएका गयी जम्भा 5०४ वटा पाइरहरूको 
अनसुन्धान अतधकृतफाट र्वस्ततृ अनसुन्धान सम्ऩन्न गयी आमोगसभऺ ऩेस गरयएको य आमोगको तनणिम अनसुाय 
कामािन्वमन गरयएको छ । र्वस्ततृ अनसुन्धानको क्रभभा रु. ९,०१,४२,५७३।७९ यकभ असरुउऩय बएको 
छ । आ.व. 2074/75 भा र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाही र्ववयण तनम्नानसुाय यहेको छ ।  
र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाहीको र्ववयण : 

तस. नॊ.    र्ववयण  कायफाही सॊतमा 
1.  ताभेरी २02 
2.  भदु्दा दामय १94 
3.  रेखी ऩठाएको 64 
4.  सझुाव 45 
5.  भलु्तफी 10 
6.  अन्म  1१ 
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 र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट बएको कायफाही 

 

आ.व. २०७४/७५ भा र्वस्ततृ अनसुन्धान सम्ऩन्न बई १९४ वटा भदु्दा र्वशेष अदारतभा दामय गरयएको छ 
बने सम्फख्न्धत तनकामराई ४५ वटा सझुाव ददइएको तथा आवश्मक कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा 
रेखी ऩठाइएको सॊतमा ६४ यहेको छ । 

२.४  भदु्दा दामय : 
 मस आतथिक वषिभा भदु्दा दामय गने तनणिम बएका १94 भध्मे १८८ वटा य अख्घल्रो आ.व.फाट ख्जम्भेवायी 
सयी आएका ४ थानसभेत गयी जम्भा १९२ थान भदु्दाहरू र्वशेष अदारतभा दामय बएका छन ्। र्वस्ततृ 
अनसुन्धानफाट भदु्दा दामय गने तनणिम बएका उजयुीहरू घसु/रयसवत, शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाण-ऩर, 
साविजतनक सम्ऩख्िको हातन नोक्सानी, गैयकानूनी राब हातन, याजस्व यकभ र्हनातभना, गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजिन 
रगामतका र्वषमसॉग सम्फख्न्धत यहेका छन ्। भदु्दाहरूको र्वषमगत र्ववयण, प्रततवादी फनाइएका व्मख्िहरूको 
सॊतमात्भक र्ववयण तथा कुर तफगो भागदाफीसम्फन्धी र्ववयण तनम्नानसुाय यहेको छ । 

आ.व.०७४/७५ को भदु्दासम्फन्धी तनणिम र्ववयण 

क्र.सॊ. र्वषम 

भदु्दा 
(सॊतमा) 

प्रततवादी (सॊतमा) कुर तफगो भागदाफी 
(रु.) ऩरुुष भर्हरा जम्भा 

१. घसु  (रयसवत) 97 150 4 154 1,03,72,850।00 

२. झठुा शैख्ऺक प्रभाण ऩर 64 45 19 64 0 

३. 
साविजतनक सम्ऩख्िको 
हातन नोक्सानी 

13 25 1 26 2,९०,९२,४८7।60 

४. गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजिन 4 4 0 4 11,97,74,821।96 

5 
गैयकानूनी राब वा हातन 
ऩरु् माएको 

8 94 3 97 12,25,53,913।84 

६. याजस्व चहुावट 5 20 1 21 11,01,53,188।76 

७. र्वर्वध 3 54 6 60 1,३६,१२,000।00 

जम्भा १9४ 392 34 426 40,५५,५९,२६2।16 
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र्वषमगत आधायभा भदु्दा दतािको सॊतमा 

 

     
 आमोगफाट र्वगत वषिहरूभा र्वशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आतथिक वषि २०७४।७५ भा 174 

वटा भदु्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ, र्वशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे कुर 67.8२% भदु्दाहरूभा 
आमोगराई सपरता प्राप्त बएको छ । जस अन्तगित भ्रष्टाचायतपि  ५७.८% य नक्करी शैख्ऺक  प्रभाणऩरतपि  
८४.६१% भदु्दाहरूभा आमोगराई सपरता प्राप्त बएको छ ।र्वशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभा ख्चि नफझुी 
६८ वटा भदु्दाहरूभा आतथिक वषि 2074/75 भा सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गरयएका छन ्। 
र्वशेष अदारतफाट पैसरा बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दाहरूभा आ.व. ०६६/६७ देख्ख आ.व. ०७४/७५ सम्भ 
सपरताको प्रततशत 
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२.५ आमोगको फैठक य तनणिम : 
 भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू उऩय अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट हनुे अनसुन्धान तथा अतबमोजनसम्फन्धी 

र्वषमहरूभा आमोगको फैठकफाट तनणिम हनु्छ । आमोगभा ऩयेका उजयुीउऩय र्वस्ततृ अनसुन्धान गनि तोर्कएका 
अनसुन्धान अतधकृतहरूरे तमाय गयेको अनसुन्धान प्रततवेदन आमोगको फैठकभा प्रस्ततु गरयन्छ य छरपर बई 
तनणिम हनु्छ । मसका साथै आमोगका अन्म आवश्मक र्वषमहरूभा सभेत आमोगको फैठकभा छरपर बई 
तनणिम तरइन्छ । साभान्मतमा हप्ताभा दईुऩटक आमोगको फैठक फस्छ । आतथिक वषि २०७4।७5 भा 
आमोगको कुर 97 वटा फैठक फसी र्वतबन्न र्वषमहरूभा जम्भा 70८ वटा तनणिमहरू तरइएको छ ।  

 आमोगको फैठकवाट र्वगत वषिभा बए गयेका तनणिमहरूको कामािन्वमनफाट मस आतथिक वषिभा ऩहाडभा 53 
योऩनी 6 आना  य तयाईभा 410 तफघा 13 कठ्ठा 12 धयु जग्गा आमोगको तनणिम कामािन्वमन बई नेऩार 
सयकायको नाभभा कामभ बइसकेको छ । र्वगतका तनणिमहरूको कामािन्वमनफाट रु.१६,१३,१३,१७९।९६ 
असरुउऩय बएको छ । 

२.६ कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा प्रषेण 
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा २८ भा बएको व्मवस्थाफभोख्जभ आमोगफाट 

बएको अनसुन्धानफाट साविजतनक ऩद धायण गयेको व्मख्िरे गयेको काभकायफाही अन्म अतधकायी वा तनकामको 
अतधकायऺेर अन्तगित ऩने प्रकृततको देख्खएभा अनसुन्धान ऩश्चात ्आवश्मक र्वतबन्न कायफाहीका रातग सम्फख्न्धत 
कामािरम, ऩदातधकायी वा साविजतनक सॊस्थाराई सझुाव ददनसक्ने कानूनी व्मवस्था बए अनरुूऩ आतथिक वषि 
२०७४/७५ भा आमोगफाट तनणिम बई देहामका र्वतबन्न तनकामभा  सझुावहरू रेखी ऩठाइएका छन ्। 
क्र.सॊ. तनकाम सझुाव सॊतमा 
1.  प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरम वा अन्तगित २ 
2.  अथि भन्रारम वा अन्तगित  २ 
3.  उद्योग, वाख्ण्म तथा आऩूतति भन्रारम वा अन्तगित ३ 
4.  ऊजाि, जरस्रोत तथा तसॉचाइ भन्रारम वा अन्तगित ३ 
5.  कृर्ष, बतूभ व्मवस्था तथा सहकायी वा अन्तगित ३० 
6.  गहृ भन्रारम वा अन्तगित १० 
7.  बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम वा अन्तगित ५ 
8.  ख्शऺा, र्वऻान तथा प्रर्वतध भन्रारम वा अन्तगित २७ 
9.  श्रभ, योजगाय तथा साभाख्जक सयुऺा भन्रारम वा अन्तगित १ 
10.  सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नागरयक उड्डमन वा भन्रारम ५ 
11.  सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम वा अन्तगित १२ 
12.  सञ्चाय तथा सूचना प्रर्वतध भन्रारम वा अन्तगित १ 
13.  सहयी र्वकास भन्रारम वा अन्तगित १ 
14.  स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारम वा अन्तगित ७ 
15.  अन्म १० 

३. भ्रष्टाचाय तनमन्रणका तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक प्रमासहरू  
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे भ्रष्टाचायजन्म र्क्रमाकराऩभा सॊरग्नराई कानूनफभोख्जभ र्वशेष अदारतभा भदु्दा 
दामय गने उऩचायात्भक कामिका अरावा भ्रष्टाचाय योकथाभका उऩामहरू य भ्रष्टाचाय र्वयोधी जनभत फढाउने काभ ऩतन 
सॉगसॉगै गदद आएको छ । अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (२) भा 
तनयोधात्भक उऩामहरूको खोजी, अनसुन्धान य र्वकास तथा तत्सम्फन्धभा जानकायी अतबवरृ्र्द् गनि आमोगरे आवश्मक 
ठानेका प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू गनि सक्ने व्मवस्थाफभोख्जभ मस प्रकायका कामिक्रभहरूराई भहत्व ददई सञ्चारन गदद 
आएको छ । आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (सन ् २०१४-२०१९) रे तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक यणनीततराई 
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आत्भसात गयेको छ । मस कामिराई अझ प्रबावकायी फनाउन आमोगरे तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक अवधायणाऩर, 
2074 स्वीकृत गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ । उि अवधायणाऩर सयोकायवारा तनकामहरूराई सभेत उऩरब्ध 
गयाई सम्फख्न्धत कामि आफ्नो कामिक्रभ य फजेटभा सभावेश गयी कामािन्वमन गनि अनयुोध सभेत गरयसकेको छ । 

३.१ तनयोधात्भक कामिक्रभ 

3.1.1  केन्रीमस्तयका अन्तर्क्रि मा कामिक्रभ    

(क) तभतत २०७४ बदौ १६ गते व्मवस्थार्ऩका सॊसदको सशुासन तथा अनगुभन सतभतत य अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगफीच आमोगको सबाहरभा छरपर कामिक्रभको आमोजना गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रण य 
सशुासन कामभ गने र्वषमभा छरपर गरयएको तथमो । सशुासन तथा अनगुभन सतभततका ऩदातधकायीको 
तपि फाट आमोगको बतूभका अझ प्रबावकायी फनाउन सफै ऺेरको सहमोग आवश्मक यहेको, भ्रष्टाचायरे 
सॊस्थागत रूऩभा जयो गाड्न थारेको फेरा मसको तनमन्रणका रातग सहकामि जरुयी यहेको र्वचाय व्मि 
बएका तथए । आमोगको ऺेरातधकाय सॊकुचनरे र्वतध य प्रर्क्रमाराई कभजोय ऩाने हुॉदा आमोगराई सफर य 
सऺभ फनाउन सतभततको तपि फाट सक्दो सहमोग गने प्रततफर्द्ता व्मि बएको तथमो । आमोगको बतूभकाराई 
अझ फढी प्रबावकायी य र्वश्वसनीम फनाउनऩुने कुयाभा जोड ददइएको तथमो । आमोगको ऺेरातधकायभा बएको 
सॊकुचनरे भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा कदठनाइ बएको, भरुकुभा सशुासन कामभ गने दार्मत्व सफै तह य तनकामको 
बएको य सफै तहफाट बएका य हनुे गयेका अतनमतभतता य भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने ऩर्हरो दार्मत्व सयकायको 
यहेको कुया आमोगको तपि फाट प्रस्ततु गरयएको तथमो । आमोग र्वतबन्न आयोह अवयोहका फावजदु ऩतन 
आफ्नो दार्मत्व तनष्ऩऺताका साथ ऩूया गनि र्क्रमाशीर यहेको जानकायी गयाइएको तथमो । 

(ख) तभतत २०७४ साउन २२ गते काठभाडौं उऩत्मकाका कततऩम सडकऩेटीका ऩोरभा टाॉतगएका टेतरपोन य 
केवर तायहरूरे सहयको सौन्दमिभा ह्रास ल्माउनकुा साथै दघुिटनासभेत तनख्म्तन सक्ने कुयाराई ध्मानभा याखी 
आमोगरे सम्फख्न्धत तनकाम सूचना तथा सञ्चाय भन्रारम, दूय सञ्चाय प्रातधकयण, नेऩार टेतरकभ य नेऩार 
र्वद्यतु ्प्रातधकयणका प्रभखुहरूसॉग छरपर गयेको तथमो । काठभाडौंको तरऩयेुश्वय, सनु्धाया रगामतका ठाउॉभा 
रतरएय अव्मवख्स्थत अवस्थाभा यहेका ताय एवॊ ऩोरहरूको श्रव्म दृश्मसभेत देखाई अनावश्मक य अव्मवख्स्थत 
अवस्थाभा यहेका तायराई दीघिकारीन रूऩभा मोजना फनाई व्मवख्स्थत गनि आमोगरे सझुाव ददएको तथमो ।  

(ग)   तभतत २०७४ असोज ८ गते अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे दसैं, ततहाय, छठ रगामतका 
चाडऩविहरू सभेतको अवसयभा शाख्न्त सयुऺा, आऩूतति व्मवस्थाऩन, फजाय अनगुभन, मातामातको सहजीकयण 
जस्ता र्वषमहरूभा सम्फख्न्धत भन्रारमका सख्चव, सम्फख्न्धत र्वबागका भहातनदेशक, सयुऺा तनकामका 
उच्चऩदस्थ ऩदातधकायीहरू रगामत अन्म सम्फख्न्धत तनकामका प्रभखुहरूसॉग छरपर कामिक्रभको आमोजना 
गयी चाडऩवि सभेतराई रख्ऺत गयी खाद्यान्नभा तभसावट, गणुस्तयहीन भासजुन्म ऩदाथिको तफक्री र्वतयण, 
मातामात तथा हवाई र्टकटभा काराफजायी हनु सक्ने सम्बावनाप्रतत सावधानी अऩनाई चाडराई सविसाधायणको 
ऩहुॉचतबर याख्न े प्रमास गनेतपि  सम्फख्न्धत ऩदातधकायीहरूरे सतकि ता अऩनाउनऩुने सझुाव ददइएको तथमो । 
चाडफाडराई रख्ऺत गयी हनुे भ्रष्टाचायजन्म र्क्रमाकराऩहरूको तनमन्रणका रातग एउटै भन्रारम, दईु वा 
दईुबन्दा फढी भन्रारम य र्वतबन्न तनकामहरूफीचको सभन्वमको आवश्मकता यहेको य हनु सक्ने अवाख्छछत 
गततर्वतध तनमन्रणभा सफै ऩऺरे ख्जम्भेवायीऩूविक आफ्नो बतूभका तनवािह गनि सझुाव ददइएको तथमो । 

(घ) तभतत २०७४ ऩसु ४ गते अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाको कामिप्रगतत 
य काठभाडौं उऩत्मकाभा फढ्दै गयेको खानेऩानीको अबाव य धूवाॉ धूरोरे ऩायेको नकायात्भक प्रबावकाफायेभा 
सम्फख्न्धत सयोकाय तनकामका प्रभखुहरूसॉग छरपर कामिक्रभको आमोजना गयेको तथमो । व्मवस्थाऩनको 
कभजोयीका कायण काठभाडौंवासीराई योगी फनाउने काभ भार बएको नबई र्वदेशीहरूको ऩर्हरो आॉखा ऩने 
ठाउॉ काठभाडौंको मस र्कतसभको अस्तव्मस्त अवस्थारे कस्तो प्रबाव ऩराि बन्नेतपि  सचेत हनु ऩतन सम्फख्न्धत 
सयोकायवाराहरूराई आग्रह गरयएको तथमो ।सम्फख्न्धत तनकामफीच सभन्वमको अबावभा धेयै ठाउॉभा कभजोयी 
देख्खएको, काठभाडौं उऩत्मका खानेऩानी आमोजनाको र्वतयण प्रणारीसभेत ठीक नबएको कुया औल्माइएको 
तथमो । मस्ता र्वषमभा ध्मान ददई आभ नागरयकराई तछटोछरयतो सेवा उऩरब्ध गयाउनेतपि  
सयोकायवाराहरूरे ध्मान ददनऩुने फताइएको तथमो । भेरम्ची खानेऩानी आमोजनारे जनु गततभा काभ गनुिऩने 
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हो त्मस अनरुूऩ नबएको य जनताको चासोको र्वषमराई तछटो सभाधान गनि सम्फख्न्धत तनकामको 
ध्मानाकषिण गयाइएको तथमो ।  

(ङ)   तभतत २०७४ ऩसु १९ गते अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग य र्वतबन्न भन्रारमका सम्ऩकि  व्मख्िहरू 
(Focal Persons) फीच आमोगको तनणिम कामािन्वमनको अवस्थाफाये छरपर कामिक्रभको आमोजना गरयमो । 
र्वतबन्न भन्रारम सम्फर्द् अतधकायीहरूरे तनणिम कामािन्वमनको अवस्थाफाये प्रस्ततुीकयण गदद तनणिम 
कामािन्वमनभा आइऩयेका सभस्माहरू अवगत गयाउनबुएको तथमो । सभस्मा सभाधानका रातग आमोगफाट 
हनुसक्ने सभन्वमका र्वषमहरूफाये अऩेऺा ऩतन याख्नबुएको तथमो । भ्रष्टाचाय तनमन्रणको सॊवैधातनक दार्मत्व 
तनवािह गने क्रभभा आमोगफाट बइसकेका तनणिमहरूको कामािन्वमनका रातग र्वतबन्न भन्रारम/तनकामहरूको 
भहत्वऩूणि बतूभकारे तनणिम कामािन्वमनभा प्रबावकारयता ल्माउन आवश्मक बएको तथ्मप्रतत सम्ऩकि  
व्मख्िहरूको ध्मानाकषिण गयाइएको तथमो । तनणिम कामािन्वमन गने तसरतसराभा सभस्माहरू आउनसक्न ेबए 
ऩतन सभस्माको सभाधान गयी तनणिम कामािन्वमन गनिका रातग र्क्रमाशीर यहन सम्ऩकि  व्मख्िहरूराई आग्रह 
गरयएको तथमो । आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूको अनसुन्धानफाट साविजतनक सेवाप्रवाहभा सधुायको आवश्मकता 
यहेको देख्खएको हुॉदा सधुायको प्रायम्ब सम्फख्न्धत तनकामफाटै हनुऩुने कुया औॊल्माइएको तथमो ।  

 ३.१.२ प्रदेशस्तयीम अन्तर्क्रि मा कामिक्रभ  
 नेऩारको सॊर्वधानफभोख्जभ गदठत ७५३ वटा स्थानीम तहभा तनवािख्चत ऩदातधकायीहरूभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् शून्म 

सहनशीरताको नीततको अवरम्फनभापि त स्थानीम सशुासन कामभ गनिका रातग स्थानीम तहका ऩदातधकायी 
तथा आमोगका फीचभा भ्रष्टाचाय तनमन्रणसम्फन्धी र्वषमभा छरपर, अन्तर्क्रि मा तथा अतबभखुीकयण 
कामिक्रभहरू आमोजना गनि सान्दतबिक देख्खएकोरे ७५३ वटै स्थानीम तह (६ भहानगयऩातरका, ११ 
उऩभहानगयऩातरका, २७६ नगयऩातरका य ४६० गाउॉऩातरका) का तनवािख्चत ऩदातधकायी य प्रभखु प्रशासकीम 
अतधकृतहरूसॉग सफै प्रदेश सभेर्टने गयी सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमसॉगको सहकामिभा 
र्वतबन्न चयण य स्थानभा अन्तर्क्रि मा कामिक्रभ सम्ऩन्न गरयएका छन ्।   
मस "भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनभा स्थानीम तहको बतूभका" र्वषमक गोष्ठीको प्रभखु उद्देश्म 
स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा कभिचायीहरूभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सचेतना अतबवरृ्र्द् गयी सशुासनभा भद्दत 
ऩरु् माउन ुयहेको तथमो । गोष्ठीफाट देहामका उद्देश्म हातसर हनुे अऩेऺा गरयएको तथमो : 
(क) स्थानीम तहभा हनुसक्ने भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूको फायेभा सहबागीहरूराई ससूुख्चत गने, 
(ख) स्थानीम तहभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरता प्रवर्द्िन गनि अतबप्ररेयत गने, 
(ग) स्थानीम तहभा उऩरब्ध फजेटको सदऩुमोग गयी र्वकास तनभािण य सेवाप्रवाहराई भ्रष्टाचाययर्हत फनाउन 

सहमोग ऩरु् माउने, 
(घ) भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग आमोग य स्थानीम तहफीचको सहकामि अतबवरृ्र्द् गने । 

कामिक्रभभा र्वतबन्न नगयऩातरकाहरूका प्रभखु 229, उऩप्रभखु 241, गाउॉऩातरकाका अध्मऺ 379, उऩाध्मऺ 
376 य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत 655 गयी 1880 जना एवॊ ख्जल्रा सभन्वम सतभततका ऩदातधकायी, 
आमोगका ऩदातधकायी, कामिक्रभ सञ्चारन बएका प्रदेशका ऩदातधकायी, ऩरकायसभेत गयी कुर 2330 जनाको 
सहबातगताभा ७ वटै प्रदेशका र्वतबन्न स्थानहरूभा १४ ऩटक कामिक्रभ सम्ऩन्न गरयएका छन ्। कामिक्रभभा 
देहामका र्वषमहरू तथए : 
(१) भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग,  
(२) भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन : स्थानीम तहसॉगको अऩेऺा, य 
(३) सशुासन प्रवर्द्िनभा स्थानीम तहको बतूभका । 
उऩमुिि तस.नॊ. १ य २ का कामिऩरहरू आमोगका सख्चव/सहसख्चव य तस.नॊ. ३ को कामिऩर सॊघीम भातभरा 
तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमका सख्चव/सहसख्चवरे प्रस्ततु गनुिबएको तथमो । र्वयाटनगय, जनकऩयु य 
वीयगञ्ज, रतरतऩयु, ऩोखया, फटुवर य नेऩारगञ्ज, सखेुत य धनगढीभा २०७४ चैत २२ गतेदेख्ख २०७५ जेठ १४ 
गतेसम्भ र्वतबन्न तभततभा सम्ऩन्न हयेक कामिक्रभभा अध्मऺ य प्रभखु अतततथका रूऩभा आमोगका दईुजना 



12 

ऩदातधकायीहरूको सॊरग्नता यहेको तथमो। भाननीम प्रभखु आमिु य आमिुफाट सहबागीहरूको प्रश्न तथा 
ख्जऻासाहरूको सम्फोधन गरयएको तथमो ।खास गयेय कामिक्रभभा देहामफभोख्जभका सन्देशहरू प्रवाह गरयएका 
तथए : 
१. सेवाप्रवाह य र्वकास तनभािणभा जनतारे स्थानीम सयकायफाट ठूरो आशा याखेको हुॉदा र्वकास तनभािण 

तथा सेवाप्रवाहको कामिराई प्रबावकायी फनाउन जोड ददॊ दै स्थानीम शासन य सेवाप्रवाह तनमभ, र्वतध य 
प्रर्क्रमासॊगत हनुऩुने कुयाभा र्वशेष ध्मानाकषिण गयाइएको, 

२. जनताको ढोकाभा सेवा ऩयु ् माउन सक्नभुा नै स्थानीम सयकायको साथिकता यहने, तनमतरे नबई नीततरे, 
प्रवखृ्िरे नबई ऩर्द्ततफाट तनदेख्शत बएय काभ गनि एवॊ प्राप्त अतधकाय य स्रोतसाधनको सदऩुमोग गयी 
सॊस्थागत र्वकास य सशुासन प्रवर्द्िन गनि आग्रह गरयएको, 

३. भ्रष्टाचाय सीभाहीन अऩयाधको रूऩभा यहेको उल्रेख गदद मसफाट हनुे साभाख्जक र्वकृतत य र्वसॊगतत 
योक्नका रातग सदाचाय सॊस्कृततको र्वकास जरुयी यहेको एवॊ आभनागरयकको अऩेऺा अनरुूऩ आपूराई 
सखु्म्ऩएको ख्जम्भेवायी इभान्दायी य तनष्ठाका साथ तोर्कएकै सभमभा सम्ऩादन गनि सझुाव ददइएको, 

४. भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िन गने कामिभा आमोगसॉग सभन्वम, सहकामि गनि स्थानीम 
जनप्रतततनतधहरूराई आग्रह गदद नैततकता, सदाचाय, इभान्दारयता, ऩायदख्शिता य व्मावसार्मकता कामभ याखेय 
आफ्नो ख्जम्भेवायी दार्मत्व ऩूया गनि आग्रह गरयएको,  

५. स्थानीम सयकायरे जनताप्रतत जवापदेही फनेय आपूसॉग बएको ऺभताराई प्रमोग गयी सशुासन कामभ 
गने र्वषमभा जनप्रतततनतधहरूराई एकआऩसभा प्रततष्ऩधाि गनि सझुाइएको, 

६. उच्च भनोफर य इभान्दारयताका साथ कामिसम्ऩादन गयी आगाभी ददनभा भ्रष्टाचायजन्म उजयुीहरूभा कभी 
आउने गयी र्वकास तनभािण एवॊ प्रशासतनक य व्मवस्थाऩकीम कामिहरू ऩायदशी य गणुस्तयीम ढङ्गफाट 
सम्ऩादन गनि जोड ददइएको, 

७. स्थानीम तहभा सशुासन कामभ गनि तथा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनि आमोग सदा साथ यहने प्रततफर्द्ता 
जनाउॉदै भ्रष्टाचायका र्वषमभा आमोग यहयरे नबई फाध्मतारे प्रवेश गने बएकोरे तनमभ, र्वतध, प्रर्क्रमा 
तथा ऩायदख्शिताका साथ काभ गनि आग्रह गरयएको, 

८. आमोगका कभिचायीरे गयेका काभका फायेभा सभेत ऩषृ्ठऩोषण प्रदान गनि आग्रह गरयएको, 
९. सहबागीहरूको तपि फाट सधुायको र्वतबन्न 33 फुॉदाभा सभेर्टएको भ्रष्टाचाय तनमन्रण भापि त सशुासन 

प्रवर्द्िन गने प्रततफर्द्ताऩर जायी गरयएको  
३.१.३ स्थानीमस्तयका अन्तर्क्रि मा कामिक्रभ  

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भातहत कामािरमहरूरे वार्षिक स्वीकृत कामिक्रभफभोख्जभ आ-आफ्नो 
ऺेरभा स्थानीमस्तयका अन्तर्क्रि मा कामिक्रभहरू र्वगत वषिहरूदेख्ख नै सञ्चारन गदद आएका छन ् ।मसयी 
स्थानीमस्तयभा सञ्चारन हनुे कामिक्रभहरूभा ख्जल्रास्तयका सयकायी तथा सॊस्थान, गैयसयकायी कामािरमका प्रभखु, 
स्थानीम तहका तनवािख्चत ऩदातधकायीहरू, तनजी ऺेर, नागरयक सभाज, ऩरकाय रगामतको सहबातगता हनुे गयेको 
छ । मस्ता कामिक्रभहरूको भतुम उद्देश्म स्थानीम तहका सेवा प्रदामक सॊस्थाहरूफाट जनताराई प्रदान गरयने सेवा 
सरु्वधा गणुस्तयीम, तछटोछरयतो, सरुब हनुऩुने, र्वकास तनभािणभा स्थानीमको सहबातगताको सतुनख्श्चत हनु सके 
गणुस्तय, सभम य रागत प्रबावी हनुे बन्ने नै हो । मसको अरावा स्थानीम तहभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को जनचेतना 
अतबवरृ्र्द् गदद स्थानीम सशुासन प्रवर्द्िन गने य उि स्थानहरूभा भ्रष्टाचाय य अतनमतभतताका र्क्रमाकराऩहरूको 
अवस्था फझु्न,े सूचना सॊकरन गने एवॊ भ्रष्टाचायको र्वरुर्द्भा खफयदायी गने सभेत यहेको छ ।  
१.  आमोगका भाननीम आमिु डा. सार्वरी थाऩा गरुुङको प्रभखु आततथ्मताभा २०७४ असोजदेख्ख २०७५ 

असायसम्भ र्वतबन्न तभततभा सनुसयी, भोयङ, सॊखवुासबा, बोजऩयु, तसयाहा, सप्तयी, ओखरढुॉगा, खोटाङ, 
सोरखुमु्फ,ु कारीकोट, उदमऩयु, धनकुटा, तेह्रथभु, झाऩा, ऩाॉचथय, ताप्रजुङु य इराभ ख्जल्राहरूभा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामािरम, धनकुटा, इटहयी य सखेुतरे सञ्चारन गयेको तऩतसरफभोख्जभको 
अन्तर्क्रि मा कामिक्रभभा स्थानीम तहका ख्जल्रा सभन्वम सतभततका प्रभखु, नगयऩातरकाका प्रभखु, 
नगयऩातरका/गाउॉऩातरकाका वडाध्मऺ/वडासख्चव, प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत, कामािरम प्रभखु, नागरयक 
सभाजका प्रतततनतध, ऩरकाय रगामतको उऩख्स्थतत यहेको तथमो ।  
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२. आमोग भातहत कामािरमहरूरे आतथिक वषि २०७४।७५ भा ७० वटा ख्जल्राहरूभा सञ्चारन गयेका ८७ वटा 
अन्तर्क्रि मा कामिक्रभहरूभा जम्भा ८६९९ जनाको सहबातगता यहेको तथमो । आमोगफाट हारसम्भ सञ्चातरत 
अन्तर्क्रि मा कामिक्रभहरू य सहबागीको सॊतमा मस प्रकाय यहेका छन ्: 

 हारसम्भ अन्तर्क्रि मा कामिक्रभहरूको सॊतमात्भक र्ववयण  

तस.नॊ. आतथिक वषि कामिक्रभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1 2073/74 सम्भ 255 25,208 

2 2074/75 87 8,699 

  कुर जम्भा :   33,907 

३.१.४ अनगुभन फैठक 
आमोगको तनणिम कामािन्वमनको तसरतसराभा मस आतथिक वषितबर र्वतबन्न भन्रारम/तनकामका ऩदातधकायीहरूसॉग 
आमोगफाट तनणिम बई कामािन्वमनका रातग रेखी ऩठाइएका र्वतबन्न उजयुीसॉग सम्फख्न्धत र्वषमहरूको अवस्थाको 
जानकायी तरन,े अनगुभन गने एवॊ कामािन्वमनभा सहजीकयण गने भतुम उद्देश्मरे र्वतबन्न तभततभा 44 ऩटक फैठक 
फसेको छ । मस प्रकायको फैठकभा र्वतबन्न भन्रारम/तनकामका 548 जना ऩदातधकायीहरूको उऩख्स्थतत यहेको 
छ । आमोगफाट तनणिम बई कामािन्वमन नबएका वा अनावश्मक र्ढराइ बएका प्रतत अख्ततमाय गम्बीय य 
सॊवेदनशीर छ । 

३.२ प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभ 
३.२.१ साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभ 
३. आतथिक वषि 2064/65 देख्ख आमोगरे साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभराई हारसम्भ तनयन्तयता ददॊ दै आएको छ 

। र्वद्यारमस्तयभा अध्ममन गने र्वद्याथी एवॊ ख्शऺकराई रख्ऺत वगिभा याखी मो कामिक्रभ आमोगको भातहत 
कामािरमहरूरे सञ्चारन गदद आएका छन ्। आतथिक वषि 2074/75 भा मसयी ६९ ख्जल्राभा सञ्चारन 
गरयएका ११९ वटा कामिक्रभहरूभा ११९९० जनाको सहबातगता यहेको तथमो । आमोगफाट हारसम्भ 
सञ्चातरत अन्तर्क्रि मासाभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभहरू य सहबागीको सॊतमा मस प्रकाय यहेका छन ्: 

 हारसम्भ साभदुार्मक ख्शऺा कामिक्रभहरूको सॊतमात्भक र्ववयण  

तस.नॊ. आतथिक वषि कामिक्रभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1 २०७3/७4 सम्भ 356 49,687 

2 2074/75 119 11,990 

  जम्भा :  475 61,677 

३.२.२ भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को येतडमो कामिक्रभ सञ्चारन  
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सभाजभा जनचेतना अतबवरृ्र्द् गने भतुम उद्दशे्मरे मस आतथिक वषिभा येतडमो नेऩारफाट ऩाख्ऺक 
रूऩभा 15 तभनेटको येतडमो कामिक्रभ 2074 सार असोज 3 गतेफाट सञ्चारन गरयएको तथमो । प्रसारयत 
कामिक्रभहरू आमोगको वेफसाइटभा सभेत याख्खएको छ । कामिक्रभभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्का आमोगका गततर्वतधहरू 
सभावेश गरयएका छन ्। 
३.२.३ प्रचाय साभग्रीहरूभापि त सन्देशभूरक सूचना प्रसायण   
ख्शऺा, सूचना तथा जानकायीभूरक साभग्रीहरूको भाध्मभद्वाया भ्रष्टाचायर्वयोधी जनभत फढाउॉदै रैजाने भतुम उद्देश्मरे 
आमोग सूचना प्रर्वतधको साथै साभाख्जक सञ्जारभा सभेत जोतडएको छ । आमोगको वेफऩेज, इभेर, पेसफकु, 
टोरिी टेतरपोन, हट राइन नॊ. 107 भापि त आमोगभा उजयुी ददन य आमोगका गततर्वतधहरूको जानकायी 
सख्जरै प्राप्त गनि सर्कन्छ । भ्रष्टाचायका र्वरुर्द्का जानकायी एवॊ सूचनाभूरक साभग्रीहरू फरेुर्टन, ब्रोसय, स्भारयका, 
वार्षिक प्रततवेदन, प्रसे र्वऻतप्तहरूभापि त तनमतभत रूऩरे सयोकायवाराहरूराई उऩरब्ध गयाइएको छ । 
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४. सॊस्थागत सदुृढीकयणभा आमोगको र्क्रमाशीरता 
४.१ आमोगको बौततक ऩूवािधाय र्वकाससम्फन्धी कामिहरू  
 मसै वषि आमोगको कामािरम इटहयी, हेटौंडा, फटुवर, नेऩारगञ्ज य भहेन्रनगयका प्रशासतनक बवनहरू तनभािण 

सम्ऩन्न बई सञ्चारनभा आएका छन ्। ऩोखया कामािरम बवन तनभािणको क्रभभा यहेका छ बने फददिफासको 
कामािरम बवन तनभािण सरुु बएको छ । सखेुतभा बवन तनभािणका रातग साविजतनक खरयदको कामि अगातड 
फढाइएको छ । मसैगयी अनसुन्धानराई तथ्मऩयक य वस्तऩुयक फनाउन र्वतबन्न प्रमोगशाराहरूको स्थाऩना 
गरयएका छन ्।  
(क) तडख्जटर पोयेख्न्सक प्रमोगशारा (Cyber Forensic Lab) 
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३२ रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको तभतत २०७४।१।११ को तनणिमरे "अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोग तडख्जटर पयेख्न्सक मतुनट (सञ्चारन) कामिर्वतध २०७४" स्वीकृत बएको छ । 
सूचना प्रर्वतधको प्रमोग गयी हनुे भ्रष्टाचायजन्म र्क्रमाकराऩहरू उऩय तनगयानी फढाउन तथा भ्रष्टाचायका 
प्रभाणहरू सॊकरन, ऩयीऺण गनि Cyber Forensic Lab को स्थाऩना गरयएको छ । प्रमोगशारा 
सञ्चारनका रातग तडख्जटर पोयेख्न्सक मतुनट गठन गरयएको छ । अनसुन्धानको तसरतसराभा 
सॊवेदनशीर र्वद्यतुीम प्रभाणहरूको सपर ऩयीऺण तथा र्वश्लषेण गने कामिका साथै छानतफनको दामयाभा 
यहेका व्मख्ि वा सॊस्थासम्फन्धी इन्टयनेट रगामतका अन्म अनराइनभा उऩरब्ध र्वद्यतुीम 
अतबरेखहरूको खोजी गने कामिभा मतुनटराई ऩरयचारन गरयएको छ । उि प्रमोगशाराराई आवश्मक 
ऩने Forensic Equipment हरूको व्मवस्थाऩन गयी सञ्चारनभा ल्माइएको छ  

(ख) इख्न्जतनमरयङ प्रमोगशारा (Engineering Lab) 
 आमोगभा ऩने उजयुीहरूभध्मे र्वकास तनभािणसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरू गम्बीय प्रकृततका यहेका छन ्। 

तनभािण कामिभा प्रमोग बएका तनभािण साभग्रीहरूको गणुस्तय कभसर खारको बएको उजयुीहरूको 
सम्फन्धभा तछटोछरयतो रूऩभा सत्मतथ्म छानतफन गनि जरुयी देख्खएकोरे ऩूवािधाय तनभािणभा हनुे 
गणुस्तयको वैऻातनक ऩयीऺण गनि आमोगभा इख्न्जतनमरयङ प्रमोगशारा (Engineering Lab) स्थाऩना 
गरयएको छ । प्रार्वतधक कभिचायीहरूराई प्रमोगशारा सञ्चारनको आधायबतू तातरभ प्रदान गयी 
सञ्चारनभा ल्माइएको छ ।  

(ग) अर्पस अटोभेसन (Office Automation) 
 कामािरमको काभराई तछटो, छरयतो य व्मवख्स्थत फनाउन अर्पस अटोभेसनको कामि अख्न्तभ चयणभा 

ऩगुेको छ । खासगयी उजयुी व्मवस्थाऩन गनि, अतबरेख दरुुस्त याख्न, तनणिम प्रर्क्रमाराई सहज य तछटो 
छरयतो फनाउन, सयोकायवाराराई आवश्मक सूचना तथा जानकायी उऩरब्ध गयाउन एवॊ प्रततवेदन 
प्रणारीराई थऩ र्वश्वसनीम य छरयतो फनाउन मसफाट सहमोग ऩगु्ने छ ।आमोगराई न्मून कागज(Less 

Paper) फाट कागजर्वर्हन(Paperless) प्रणारीभा रैजाने उद्देश्मरे अर्पस अटोभेशन सञ्चारन गनि 
रातगएको हो । 

(घ) अन्म उऩकयणहरू 
 ऊजाि सॊकटराई भध्मनजयभा यातदै सातफकको ५०० र्करोवाट ऺभताको सौमि ऊजाि प्रणारीराई 

मथावत सञ्चारन गरयएको छ । आमोग य ऩदातधकायी तथा कभिचायीको सयुऺाका रातग कामािरम 
ऩरयसयभा सीसीटीबी क्माभेया तथा एक्सये भेतसनको तनमतभत भभित सम्बाय गरयएको छ । आमोग य 
भातहत कामािरमको तछटो छरयतो सञ्चाय सम्ऩकि का रातग तबतडमो कन्िेख्न्सङ प्रणारीराई तनयन्तय 
सञ्चारनभा याख्खएको छ ।  

४.२ जनशख्ि र्वकाससम्फन्धी कामिहरू  
 आमोगभा कामियत जनशख्िको ऺभता अतबवरृ्र्द् गदद अनसुन्धान य अतबमोजनको कामिराई प्रभाण य तथ्मभा 

आधारयत फनाउन आमोगरे र्वगत वषिहरूदेख्ख नै कभिचायीराई स्वदेशी य र्वदेशी तातरभहरूभा सहबागी गयाउॉदै 
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आएको छ । आमोगको सभग्र अनसुन्धान ऩर्द्ततराई तथ्मऩयक, वस्तगुत य फैऻातनक फनाउनकुा साथै 
आमोगको अनसुन्धान य तनणिमभा एकरूऩता कामभ गनि र्वतबन्न कामिर्वतध, तनदेख्शका तथा ददग्दशिनहरू तनभािण 
गयी जायी गरयएका छन ्। आतथिक वषि २०७४/७५ भा तमाय गयी जायी गरयएका नीतत तथा कामिर्वतध मस 
प्रकाय छन ्:   
(क) अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको आधायबतू प्रख्शऺण ददग्दशिन, 2074 
(ख) भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग प्रवर्द्िनात्भक तथा तनयोधात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणा-ऩर, 2074 
(ग) गैयकानूनी सम्ऩख्ि छानतफन तथा अनसुन्धान कामिर्वतध, 207५ 
(घ) र्वस्ततृ अनसुन्धान कामिराई प्रबावकायी फनाउने सम्फन्धी कामिर्वतध, 2074 
 मस कामिर्वतधभा सहन्मामातधविाको सॊमोजकत्वभा अनसुन्धानको ऩूणिता ऩयीऺण तथा तसपारयस सतभतत 

य तनणिम भस्मौदा तथा आयोऩ-ऩर भस्मौदा ऩयीऺण सतभतत गठन गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । 
(ङ) अतबमोजन नीतत, 2074 

  आमोगभा सञ्चारन बएका र्वतबन्न स्वदेशी तातरभ कामिक्रभहरूभा सहबागी कभिचायीहरूको सॊतमा  

तस .नॊ.  आतथिक वषि सहबागी सॊतमा 

1 2073/074 सम्भको 1325 

2 2074/075 179 

 जम्भा 1504 

  वैदेख्शक तातरभ कामिक्रभहरूभा सहबागी कभिचायीहरूको सॊतमा  

तस .नॊ.  आतथिक वषि सहबागी सॊतमा 

1 2073/074 सम्भको 356 

2 2074/075 12१ 

 जम्भा 47७ 

 आतथिक वषि 2०७4/75 भा आमोगभा सञ्चातरत तातरभ तथा प्रख्शऺण  

तस.नॊ. तातरभ सञ्चारन अवतध सहबागी सॊतमा 

१. अनसुन्धानसम्फन्धी अतबभखुीकयण तातरभ 28-30 बदौ 2074 49 

२. बतूभसम्फन्धी अनसुन्धान तातरभ 18-21 ऩसु 2074 35 

३. सूचना र्वश्लषेण तथा ख्स्टङ अऩयेसन तातरभ (र्वयाटनगय) 9-14 पागनु 2074 20 

४. अनसुन्धानसम्फन्धी अतबभखुीकयण तातरभ 7-9 चैत 2074 33 

५. सूचना र्वश्लषेण तथा ख्स्टङ अऩयेसन तातरभ (ऩोखया) 12-16 चैत 2074 20 

६. इख्न्जतनमरयङ ल्माफ सञ्चारनसम्फन्धी तातरभ 5-7 वैशाख 2075 22 

  जम्भा :  179 

४.३  अन्तयािर्ष्डम सम्भेरनभा सहबातगता तथा सहकामि 
 सॊमिु याष्डसॊघको आमोजनाभा सन ्२००३ तडसेम्फय ९ भा भेख्क्सकोको भेरयडा सहयभा अन्तयािर्ष्डम सम्भेरन 

गयी United Nations Convention against Corruption (UNCAC) ऩारयत गये ऩश्चात तडसेम्फय ९ राई हयेक 
वषि अन्तयािर्ष्डम ददवसको रूऩभा भनाइॉदै आए अनरुूऩ नेऩाररे ऩतन सन ्2007 देख्ख तडसेम्फय 9 राई र्वशेष 
कामिक्रभका साथ भनाउॉदै आएको छ । नेऩाररे उि भहासख्न्धराई 23 पेब्रअुयी 2011 भा अनभुोदन गयी 
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भहासख्न्धको ऩऺ याष्ड फतनसकेको सन्दबिभा भहासख्न्ध अनरुूऩका यार्ष्डम कानूनहरू तजुिभा गनि आमोगरे नेऩार 
सयकायसभऺ भ्रष्टाचायसम्फन्धी कानूनहरूको सॊशोधन भस्मौदा तजुिभा गयी ऩेस गरयसकेको छ ।  

 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (१) रे आमोगराई 
भ्रष्टाचाय तनवायण वा तनमन्रण गने उद्देश्मरे गठन बएका यार्ष्डम वा अन्तयािर्ष्डम सॊस्थासॉग आवश्मक सभन्वम 
कामभ गनि तथा त्मस्ता सॊस्थासॉग आऩसी सम्फन्ध य सहमोग वरृ्र्द् गनि सक्न े भागि तनदेश गयेफभोख्जभ 
आमोगको भौजदुा सॊस्थागत यणनीतत (सन ् २०१४-२०१९) भा अन्तयािर्ष्डम सम्फन्ध र्वस्ताय य साझेदायी 
प्रवर्द्िनराई भहत्व ददएको छ । आमोगरे र्वतबन्न अन्तयािर्ष्डम सॊघसॊस्था तथा सॊगठनहरूको सदस्मता प्राप्त गने 
य सहकामि प्रवर्द्िन गने एवॊ भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अन्तयािर्ष्डम सम्भेरन, गोष्ठी तथा फैठकहरूभा सहबातगता जनाउॉदै 
आएको छ । अन्तयािर्ष्डम सम्फन्ध तथा सहकामिहरू अतबवरृ्र्द् गने सम्फन्धभा देहामफभोख्जभका ऺेरीम तथा 
अन्तयािर्ष्डम सबा सम्भेरनहरूभा आमोगरे आतथिक वषि 20७4/75 भा सहबातगता जनाएको छ । 
(क) ADB/OECD Anti-Corruption Initiative भा आमोगको सहबातगता 
 Nurturing an Anti-Corruption Culture in the Asia-Pacific Region बन्ने नायाका साथ दख्ऺण कोरयमाको 

तसउरभा सन ्2017 को नोबेम्फय १५ देख्ख १७ सम्भ सञ्चातरत 9th Regional Conference and 22nd 

Steering Group Meeting, ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific कामिक्रभभा 
आमोगको तपि फाट आमिुद्वम डा. गणेशयाज जोशी य डा. सार्वरी थाऩा गरुुङरे बाग तरन ुबएको तथमो 
। नेऩारभा भ्रष्टाचाय तनयन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनभा आमोगरे खेरेको बतूभकाको फायेभा जानकायी 
गयाउनहुुॉदै आमिुहरूरे भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग अन्तयािर्ष्डम सहमोग य सहकामि आवश्मक हनुे कुयाभा 
जोड ददनबुएको तथमो । सोही कामिक्रभअन्तगित Confiscation of Proceeds of Corruption and Asset 

Recovery र्वषमभा सञ्चातरत Law Enforcement Network (LEN) को तेस्रो फैठकभा आमोगका सहसख्चव 
श्री जीवयाज कोइयारा य सहन्मामातधविा श्री शॊकय खरीको सभेत सहबातगता यहेको तथमो । नेऩाररे 
हयेक वषि मस प्रकायको कामिक्रभभा सहबातगता जनाउॉदै आएको छ ।  

(ख) Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption 

 अर्ष्डमाको तबमनाभा सन ्2017 को नोबेम्फय 6 देख्ख 10 सम्भ United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNDOC) को आमोजनाभा Conference of the State Parties to the United Nations 

Convention against Corruption (COSP) को सातौं सरभा नेऩारको तपि फाट प्रधानभन्री तथा 
भख्न्रऩरयषद् को कामािरमका सख्चव श्री याजीव गौतभको नेततृ्वको टोरीभा आमोगको तपि फाट सहसख्चवद्वम 
श्री मादवप्रसाद कोइयारा य र्वष्णपु्रसाद ऩोखयेरको सहबातगता यहेको तथमो । कामिक्रभभा र्वश्वका 158 
बन्दा फढी याष्डहरूको सहबातगता यहेको तथमो । सम्भेरनभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अन्तयािर्ष्डम भहासख्न्धको 
कामािन्वमनको ऩनुयावरोकन, प्रार्वतधक सहामता, योकथाभ, सम्ऩख्ि र्पताि, अन्तयािर्ष्डम सहमोग य अन्म 
र्वषमहरूभा छरपर बएको तथमो ।  

(ग) Regional Workshop on International Cooperation in Financial Investigation, Money 

Laundering and Recovery of Assets 

 श्रीरङ्काको याजधानी कोरम्फोभा United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) को दख्ऺण 
एतसमारी ऺेरीम कामािरमको आमोजनाभा 2017 को अक्टोफय 17 देख्ख 19 सम्भ सञ्चातरत Regional 

Workshop on International Cooperation in Financial Investigation, Money Laundering and 

Recovery of Assets र्वषमक कामिशाराभा नेऩारको तपि फाट आमोगका सहसख्चवद्वम श्री श्माभयाज 
अतधकायी य मदपु्रसाद ऩन्थीरे बाग तरनबुमो । कामिक्रभभा र्वशेष सयकायी वर्कर कामािरम य सम्ऩख्ि 
शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबागका प्रतततनतधको सभेत सहबातगता यहेको तथमो। 

(घ) Regional Workshop on Whistle Blower and Witness Protection in the Fight against Corruption 

in South Asia 

 भारददभ्सको याजधानी भारेभा 2017 को नोबेम्फय 22 देख्ख 24 सम्भ United Nations Office on 

Drug and Crimes (UNDOC) को दख्ऺण एतसमारी ऺेरीम कामािरमको आमोजनाभा सञ्चातरत Regional 

Workshop on Whistle Blower and Witness Protection in the Fight against Corruption in South Asia 

र्वषमक कामिशाराभा नेऩारको तपि फाट आमोगका सहसख्चवद्वम श्री कारीप्रसाद ऩयाजरुी य दीघियाज 
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भैनारीरे बाग तरनबुमो । उि कामिशाराभा प्रधानभन्री तथा ऩरयषद्को कामािरम, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भातभरा भन्रारम य र्वशेष सयकायी वर्करको कामािरमका प्रतततनतधको सभेत सहबातगता यहेको 
तथमो । 

(ङ) United Nations Office on Drugs & Crime (UNDOC), Regional Office, Thailand  य आमोगको 
सहकामिभा गोष्ठी  

 UNODC, Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, Bangkok य आमोगको सहकामिभा 
2075 वैशाख 30 देख्ख जेठ 2 सम्भ काठभाडौंभा Financial Investigation and Links with Money 

Laundering र्वषमक कामिशारा गोष्ठी सञ्चारन गरयमो । अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, र्वशेष 
अदारत, भहान्मामातधविाको कामािरम, सम्ऩख्ि शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबाग, र्वशेष सयकायी वर्कर 
कामािरम, केन्रीम अनसुन्धान व्मयुो, नेऩार याष्ड फैंक र्विीम जानकायी इकाइसभेतका ३० जनाको 
सहबातगता यहेको तथमो । उि गोष्ठीभा आमोगको तपि फाट 9 जना अनसुन्धान अतधकृतको सहबातगता 
तथमो । 

(च) आमोगका ऩदातधकायीहरूफाट र्वदेशख्स्थत तातरभ प्रदामक सॊस्थाहरूको अवरोकन  
 आमोगका कभिचायीहरूराई अनसुन्धान तथा अतबमोजन रगामतका ऺभता अतबवरृ्र्द् गनि र्वतबन्न र्वषमभा 

भरेतसमा, र्पतरर्ऩन्स, थाइल्माण्ड रगामतका भरुकुहरूभा वैदेख्शक तातरभ सञ्चारन गने तसरतसराभा 
तातरभ प्रदामक सॊस्थाहरूसॉगको दद्वऩऺीम सम्फन्धराई भजफतु एवॊ सदुृढ फनाई तातरभराई थऩ 
प्रबावकायी फनाउने र्वषमभा ऩतन उच्चस्तयभा छरपरहरू बएका छन ्। तातरभ कामिक्रभको सभाऩन 
सभायोहको अवसय ऩायेय भाननीम आमिु श्री याजनायामण ऩाठकफाट ४-६ भाचि २०१८ भा भतनरा य 
७-९ जरुाई २०१८ भा फैंकक तथा भाननीम आमिु डा. सार्वरी थाऩा गरुुङ य सख्चव श्री भहेश्वय 
न्मौऩानेफाट १६-२० जरुाई २०१८ क्वारारम्ऩयुभा अवरोकन भ्रभणहरू सम्ऩन्न बएका छन ्।  

५. भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रवखृ्ि र्वश्लषेण 
    आमोगभा र्वगत तीन वषिभा दताि बएका उजयुीहरूको सॊतमा य उजयुीको अनसुन्धान तहर्ककातऩतछ र्वशेष 

अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूको सॊतमा हेदाि उजयुीको सॊतमा घट्दो क्रभभा य भदु्दाहरूको सॊतमा फढ्दो 
क्रभभा यहेको ऩाइन्छ।आतथिक वषि २०७२।७३, २०७३।७४ य २०७४।७५ भा उजयुीको सॊतमा क्रभश: 
२४६९१, १९५८० य १९४८८ यहेको देख्खन्छ बने भदु्दाको सॊतमा क्रभश: १४४, १५४ य १९४ ऩगुेको 
छ। नेऩार अतधया्मको सॊर्वधान, २०४७ य नेऩारको अन्तरयभ सॊर्वधान, २०६३ भा अनखु्चत कामिउऩयको 
अनसुन्धानको ख्जम्भेवायी आमोगभा यहेकोभा वतिभान नेऩारको सॊर्वधानरे अनखु्चत कामि आमोगको 
ऺेरातधकायफाट हटाएको हुॉदा गत आतथिक वषिबन्दा प्रततवेदन अवतधभा उजयुीको सॊतमा नगण्म रूऩभा घट्नरुाई 
स्वाबार्वक बन्न सर्कन्छ। उजयुीको सॊतमाभा केही कभी आए ऩतन भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्िगत र्वशेषताहरूभा बने 
तबन्नता देख्खएको छैन। 
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 आमोगफाट अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाको सॊतमाभा बएको फढोियीरे बने भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्िको 
तनमन्रणका रातग अनसुन्धान तहर्ककात य अतबमोजनभा आमोगको र्क्रमाशीरता फढेको तथ्मराई देखाएको 
छ। आमोगको तनयन्तय प्रमासका फावजदु ऩतन भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्िभा बने अऩेख्ऺत तनमन्रण हनु सकेको छैन। 
भ्रष्टाचायजन्म कामिउऩय आमोगरे अनसुन्धान तहर्ककात य अतबमोजन गने कामि गरययहेकै बए ऩतन नेऩार 
सयकायका सम्फख्न्धत ऺेरगत तनकाम य तनमाभक तनकामहरूफाट भ्रष्टाचाय हनु नददनेतपि  आवश्मक नीततगत, 
ऩर्द्ततगत, प्रर्वतधगत य प्रवखृ्िगत सधुायका परदामी प्रमास हनु नसक्दा भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्िहरूभा अऩेख्ऺत ह्रास 
आउन सकेको छैन। आमोगभा ऩयेका उजयुीको सॊतमा य उजयुीको अनसुन्धान ऩश्चात आमोगरे र्वशेष 
अदारतभा दामय गयेका भदु्दाको सॊतमाफाट ऩतन भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्िहरूको र्वद्यभानता य तनयन्तयता ऩरु्ष्ट हनु्छ। 

 आतथिक वषि २०७४।७५ भा आमोगफाट बएका भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूको अनसुन्धान य तत्ऩश्चात ् र्वशेष 
अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूको र्वश्लषेण गदाि कानूनरे ऩारयबार्षत गयेका भ्रष्टाचायका र्वतबन्न प्रवखृ्िहरूको 
ऩनुयावखृ्ि बएको देख्खन्छ। भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनरे ऩरयबार्षत गयेका रयसवत तरने ददने, याजस्व चहुावट गने, 
साविजतनक सम्ऩख्िको हातन नोक्सानी गने, गैयकानूनी राब वा हातन ऩरु् माउने फदतनमतरे काभ गने, झठुा 
र्ववयण ददने, गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्ि आजिन गने जस्ता र्वगत वषिहरूभा देख्खएका भ्रष्टाचायका प्रवखृ्िहरूको 
ऩनुयावखृ्ि आतथिक वषि २०७४।७५ भा ऩतन बएको छ । भतुम रूऩभा साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्िरे 
गने भ्रष्टाचाय आतथिक रेनदेनसॉग गाॉतसएको र्वषम बएकारे सयकायी ढुकुटीभा यकभ प्राप्त गने य सयकायी 
कोषफाट खचि गने दवैु अवस्थाभा भ्रष्टाचाय गने प्रवखृ्ि र्वद्यभान छ। मसका साथै साविजतनक सेवा प्रवाहका 
क्रभभा सेवाग्राहीसॉग रयसवत तरने प्रवखृ्ि ऩतन व्माऩक रूऩभा र्वद्यभान छ । सयकायी वा साविजतनक जग्गा 
व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि गने प्रवखृ्िरे गदाि साविजतनक सम्ऩख्िको अततक्रभण बएको छ।साविजतनक राबको 
ऩद हातसर गनिका रातग शैख्ऺक मोग्मता वा अन्म कागजातका नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गने य अन्म झठुा र्ववयण 
ददने प्रवखृ्िसभेत र्वद्यभान यहेको ऩाइन्छ। मसयी साविजतनक आम, साविजतनक खचि, साविजतनक सम्ऩख्ि, 
सेवाप्रवाह य सेवाप्रवेशका र्वर्वध ऺेरभा र्वतबन्न रूऩ, यॊग य शैरीका भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू बए गयेको 
देख्खन्छ।  

  ५.१ रयसवत तरन ेददन ेप्रवखृ्ि  

 साविजतनक सेवा प्रवाह गने कभिचायीको सेवाग्राहीप्रततको व्मवहाय, कामिकुशरता य ख्जम्भेवायीफोधफाट सयकायी 
सेवा य या्म सॊमन्रप्रततको जनताको र्वश्वास तनधाियण हनुे गदिछ। भरुकुभा सशुासनको अवस्थाका सम्फन्धभा 
आमोगरे हारै गयेको सेवाग्राही सवेऺणरे साविजतनक सेवा प्रवाहको कभजोय अवस्था प्रस्ततु गयेको छ। उि 
अध्ममन अनसुाय जनसभदुामराई तछटो छरयतो रूऩभा साविजतनक सेवा प्रवाह गनुिऩने कभिचायीको दार्मत्व य 
कतिव्म बए ताऩतन सेवाग्राहीराई फाध्म ऩायी रयसवत तरने ददने कामि बइयहेको छ। सवेऺणभा अतबव्मि केही 
सेवाग्राहीहरूको धायणा अनसुाय उनीहरूरे सयकायी कामािरमफाट आफ्नो काभ सम्ऩन्न गयाउन अततरयि दस्तयु 
फझुाउनऩुयेको य मसयी ददइने यकभ सम्फख्न्धत पाॉटवारा कभिचायी, कानून व्मवसामी य भध्मस्थकतािफाट 
रेनदेन हनुे गयेको छ । मस्ता अततरयि दस्तयु ददनऩुने कामािरमहरूभा भारऩोत कामािरम, गाउॉऩातरका वा 
नगयऩातरका कामािरम, नाऩी कामािरम, ख्जल्रा प्रशासन कामािरम, आन्तरयक याजस्व कामािरम, खानेऩानी 
कामािरम यहेको सवेऺणरे देखाएको छ । केही सेवाग्राहीहरूको धायणाभा कभिचायीहरूरे कामिप्रर्क्रमाराई 
जर्टर फनाउने य सभमभा काभ सम्ऩन्न नगने, काभ ऩन्छाउने य ख्जम्भेवायी ऩारना नगने प्रवखृ्ि यहेको छ । 
मसयी साविजतनक सेवाप्रवाहभा तनमभानसुाय सेवा प्रदान नगयी उियदार्मत्व ऩन्छाउने, र्ढराससु्ती गने य रयसवत 
तरने प्रवखृ्िको कायणरे सयकायी सेवाप्रतत जनताको र्वश्वास घट्न गएको अवस्था छ । 

कामािरमफाट तनमभानसुाय गरयददनऩुने दताि, नवीकयण, तसपारयस, तनकासा य बिुानी जस्ता काभकायफाहीभा 
केही कभिचायीहरूरे घसु (रयसवत) तरने गयेको आमोगरे गयेको भ्रष्टाचायजन्म कामिको अनसुन्धान 
तहर्ककातफाट सभेत देख्खन आएको छ। आमोगभा प्राप्त हनु आएका उजयुीहरूको अवस्था केराउॉदा जग्गाको 
नाऩजाॉच/येखाॊकन/र्किाकाट/दताि/एकीकयण/हारसातफक/नाभसायी/अॊशफण्डा/रारऩजुाि/भोर्हमानी कामभजस्ता 
कामि गयाउॉदा रयसवत भागेको बन्ने उजयुीका आधायभा आमोगफाट अनसुन्धान हुॉदा कततऩम उजयुीहरू 
सत्मतथ्मभा आधारयत यहेको ऩाइएकोरे अनसुन्धान ऩश्चात र्वशेष अदारतभा भदु्दासभेत दामय गरयएको छ । 
मस्तै, उद्योग दताि, र्वद्यतु जडान, धाया जडान, सवायी साधन दताि, सवायी चारक अनभुतत ऩर  नवीकयण गनि 
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सेवाग्राहीसॉग घसु रयसवत तरएको बन्ने उजयुीउऩय अनसुन्धान हुॉदा उजयुीको व्महोया सप्रभाण ऩरु्ष्ट हनु आई 
र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएका छन ्।  

आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान गयी अदारतभा दामय गरयएका रयसवत सम्फन्धी भदु्दाहरू हेदाि बतूभसधुाय तथा 
व्मवस्था, सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम र्वकास, गहृ, ऊजाि, स्वास्थ्म, अथि य ख्शऺा भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत 
भदु्दाहरू फढी देख्खन्छन ्। बतूभसधुाय तथा व्मवस्था भन्रारम अन्तगितभा रयसवतसम्फन्धी उजयुी हेदाि अतधकाॊश 
उजयुीहरू जग्गा नाऩी य दताि गने र्वषमसॉग सम्फख्न्धत देख्खन्छन ्।  

 
 

ऊजाि भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत घसु (रयसवत) सम्फन्धी भदु्दा हेदाि अतधकाॊश भदु्दाहरू तभटय जडानसम्फन्धी यहेका 
जनु कभजोय कामिऩर्द्तत य र्पतरो अनगुभन प्रणारीका कायण तसख्जित बएको देख्खन्छ । मस्तै, सॊघीम भातभरा 
तथा स्थानीम र्वकास भन्रारमसम्फर्द् उजयुी हेदाि दताि, तसपारयस, तनकासा य बिुानीजस्ता र्वषम यहेका छन ्
बने गहृ भन्रारम अन्तगितका भदु्दाहरू कामि सहजीकयण, कामि अनभुतत, तभराऩर, नागरयकता वा तबसासॉग 
सम्फख्न्धत र्वषम यहेका देख्खन्छन ्। अथि भन्रारमभा भूरत: याजस्व  य बन्साय तनधाियण, कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम भन्रारमभा म्माद ताभेरी य भदु्दा सहजीकयण, बौततक तनभािण तथा मातामात भन्रारमभा सवायी 
चारक अनभुततऩर, श्रभ भन्रारमभा श्रभ स्वीकृतत, वन भन्रारमभा काठ कटान य ख्शऺा भन्रारमभा 
र्वद्यारम बवन तनभािणको बिुानीजस्ता र्वषमभा फढी सभस्मा यहेको उजयुी य भदु्दाहरूको र्वश्लषेणफाट देख्खएको 
छ । भरुकुभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सयर, सहज य तछटोछरयतो सेवाप्रवाह गयी सशुासन कामभ गनि उऩमुिि 
र्वषमभा सम्फख्न्धत भन्रारमरे उऩमिु नीतत, प्रर्वतध य प्रर्क्रमाको ऩर्हचान एवॊ उऩमोग गयी प्रबावकायी 
आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी अवरम्फन गनुि आवश्मक छ । साविजतनक सेवा तरने ददन ेक्रभभा हनुे भानवीम 
सम्ऩकि का कायण मस प्रकायको भ्रष्टाचायजन्म र्क्रमाकराऩ हनुे गयेको ऩाइएको छ । 

५.२ याजस्व चहुावट गने प्रवखृ्ि  

याजस्व असरुी गयी या्मकोषभा जम्भा गनुिऩने दार्मत्व बएका ऩदातधकायी/कभिचायीफाट नै याजस्व असरुीभा 
राऩयफाही गयी अनखु्चत कय छुट य याजस्व फाऩत उठेको यकभ र्हनातभना बए गयेको आ.व. २०७४।७५ भा 
बएको उजयुीको अनसुन्धानफाट देख्खएको हुॉदा याजस्व चहुावटसम्फन्धी ऩाॉचवटा भदु्दा र्वशेष अदारतभा दामय 
गरयएको छ। याजस्व चहुावटसम्फन्धी फढी उजयुी य भदु्दाहरू अथि भन्रारम, बौततक मोजना तथा मातामात 
व्मवस्था भन्रारम य सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम र्वकास भन्रारम अन्तगितका कभिचायीर्वरुर्द् ऩयेको 
देख्खन्छ। मस्ता उजयुी तथा भदु्दाहरू सम्फख्न्धत कामािरमरे आजिन गयेको ठूरो ऩरयभाणको  याजस्व यकभ फैंक 
दाख्खरा नगयी भस्मौट तथा र्हनातभना  गयेको, कामािरमफाट तसपारयस ददॊदा तरनऩुने याजस्व यकभ आम्दानी 
यतसद नकाटी र्हनातभना गयेको, र्कते कागजात तमाय गयी याजस्व छरी गयेको य गरत तरखत तमाय गयी घटी 
याजस्व तनधाियण गयेको र्वषमहरूसॉग सम्फख्न्धत छन ्।  
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५.३ साविजतनक सम्ऩख्ि र्हनातभना, हातन नोक्सानी वा दरुुऩमोग गने प्रवखृ्ि 

नेऩार सयकाय वा साविजतनक सॊस्थाको सम्ऩख्ि राऩयफाही वा फदतनमत गयी र्हनातभना, हातन नोक्सानी वा 
दरुुऩमोग गयेको र्वषमभा आतथिक वषि २०७४।७५ भा आमोगभा ऩयेका उजयुीभध्मे अनसुन्धान 
तहर्ककातऩश्चात ्१३ वटा भदु्दा र्वशेष अदारतभा दामय गरयएका छन।् सयकायी कोषको यकभको सॊयऺण गने 
दार्मत्व बएका कभिचायीहरूफाट नै राऩयफाही वा फदतनमत गयी भासेको वा र्हनातभना गयेको तथ्म सप्रभाण ऩरु्ष्ट 
बएऩतछ अतबमोजन गरयएको हो। मस्ता भदु्दाहरू साभाख्जक सयुऺा बिाको यकभ, गाउॉऩातरका/नगयऩातरकाको 
खाताभा यहेको यकभ, र्वद्यारमको खाताभा यहेको यकभ, हरुाक फचत फैंकको यकभ, र्हनातभना, हातन नोक्सानी 
य दरुुऩमोग गरयएको र्वषमसॉग फढी सम्फख्न्धत यहेको ऩाइन्छ। सयकायद्वाया र्वतयण गनिका रातग ऩठाइएको 
साभाख्जक सयुऺा बिा सम्फख्न्धत सेवाग्राहीरे प्राप्त नगयेको व्महोया उजयुीको छानतफन तथा अनसुन्धानफाट 
देख्खन आएको छ। कततऩम यकभहरू व्मख्िको नाभ तभराई झठुो य र्कते बयऩाई खडा गयी बिुानी गयेको य 
उि यकभ कभिचायीको तभरेभतोभा भ्रष्टाचाय बएको देख्खन आएको छ। मसफाट देशबरय ठूरो सॊतमाभा यहेका 
र्वद्यारम, गाउॉऩातरका/नगयऩातरका, वडा कामािरमहरूका सम्फख्न्धत कभिचायीहरूको कामिसम्ऩादनको 
सऩुयीवेऺण अनगुभन, प्रततवेदन य ऩषृ्ठऩोषण ऩर्द्तत तथा अतबभखुीकयण य ऺभता र्वकासका फायेभा उख्चत ध्मान 
ऩगु्न नसकेको सभेत स्ऩष्ट हनु्छ। 

५.४ सयकायी/साविजतनक जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गने प्रवखृ्ि 

बतूभ प्रशासनका ऺेरभा भ्रष्टाचाय गयी साविजतनक जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गरयएको र्वषमभा आमोगभा 
तनयन्तय उजयुीहरू ऩने गयेका छन।् मस्ता उजयुी उऩय अनसुन्धान गयी दोषी उऩय कायफाहीका रातग र्वशेष 
अदारतभा भदु्दा दताि गरयए ताऩतन सयकायी जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गने प्रवखृ्ि तनमन्रण हनु सकेको 
छैन। जग्गाको सयकायी तनकामभा यहेको दताि से्रस्ताको कागजातराई गैयकानूनी तरयकारे हेयपेय गयी 
साविजतनक जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गयी जग्गाधनी प्रभाणऩजुाि ददएको ऩाइएको छ। सक्कर जग्गाधनी दताि 
से्रस्ताभा गैयकानूनी तवयरे अऺयहरू थऩी/से्रस्ताको सहीछाऩ य तभतत भहरभा नक्करी छाऩ रगाई/केयभेट, 

थऩघट य हेयपेय गयी सयकायी सम्ऩख्ि हातन नोक्सानी गयेको अनसुन्धानफाट देख्खएको छ। आतथिक वषि 
२०७४।७५ भा आमोगफाट एउटै उजयुीको अनसुन्धान तहर्ककातफाट जम्भा 270 योऩनी 1४ आना 3 ऩैसा 
1 दाभ सयकायी/साविजतनक जग्गा व्मख्िर्वशेषका नाभभा दताि गयेको देख्खएकारे 71 जना प्रततवादीउऩय 
र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको छ।मसयी र्वगतभा वनजॊगर, खोरा र्कनाय, खरुा चौय, गौचयनका 
रूऩभा यहेका साविजतनक/सयकायी जग्गा गैयकानूनी तवयफाट व्मख्िका नाभभा दताि बई भातसएफाट सम्फख्न्धत 
तनकामरे साविजतनक जग्गाको सॊयऺणका रातग ऩहरकदभी तरन आवश्मक देख्खन्छ । 

५.५ गैयकानूनी राब वा हातन ऩरु् माउन ेफदतनमतरे साविजतनक खरयदभा अतनमतभतता गने प्रवखृ्ि 

केही याष्डसेवक कभिचायीहरूफाट आपू वा अरू कुनै व्मख्िराई गैयकानूनी राब ऩरु् माउने वा नेऩार सयकाय वा 
साविजतनक सॊस्थाराई गैयकानूनी हातन ऩरु् माउन े फदतनमतरे साविजतनक खचि गदाि या्मको दरुिब आतथिक 
स्रोतको अऩव्मम गयेका दृष्टान्त अनसुन्धानफाट उजागय बएका छन।् ऐन, तनमभानसुाय टेण्डय आह्वान नगयी 
फजेट खचि गयेको, र्वशेष ऩरयख्स्थततभा खरयद गदाि अवरम्फन गनुिऩने कानूनी प्रावधानसभेतको ऩारना नगयी 
सयकायी फजेट व्मम गयेको, स्थानीम दययेटबन्दा अत्मतधक य अस्वाबार्वक रूऩभा फढी भूल्म याखेको, र्कते 
प्रततवेदन तमाय गयी यकभ अऩव्मम गयेको अनसुन्धानफाट देख्खन आएको छ।साथै, कभ ऩरयभाणभा साभान 
खरयद गयी फढी देखाई भ्रष्टाचाय गयेको तथा साभान खरयद गयेको बनी झठुा तफर बयऩाई ऩेस गयी फजेट 
र्हनातभना गयेको देख्खएको छ। ऩयाभशिदाता छनौट गदाि स्वीकृत भूल्माॊकनका आधायहरू र्वऩयीत प्रस्ताव 
भूल्माॊकन गयी सयकायराई हातन नोक्सानी ऩरु् माएको य व्मख्िराई राब ऩरु् माएको देख्खएको छ। झठुा तफर 
बयऩाई, खरयद आदेश य दाख्खरा प्रततवेदन पायाभ ऩेस गयी बिुानी तरए ददएको सभेत ऩाइएको छ ।  

५.६ झठुा र्ववयण (शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर, नागरयकता, तसपारयसऩर) ऩेस गने प्रवखृ्ि  

सयकायी नोकयी वा ऩदोन्नतत हातसर गने तथा सयकायी सेवा य सरु्वधा प्राप्त गने प्रमोजनका रातग शैख्ऺक 
मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर, झठुा अध्माऩन अनभुततऩर, झठुा नागरयकता जस्ता कागजात ऩेस गने प्रवखृ्ि 
अनसुन्धानफाट देख्खएको छ । शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरका आधायभा सेवा प्रवेश हुॉदा मोग्म 
व्मख्िको छनौटभा मसरे असय ऩादिछ बने शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरको आधायभा ऩदोन्नतत हुॉदा 



21 

मोग्म य सऺभ कभिचायीको भनोफर य कामािरमको कामिसम्ऩादनभा नकायात्भक असय ऩनि जान्छ । मसथि 
शैख्ऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरको फायेभा अनसुन्धान गयी दोषी देख्खएका उऩय अतबमोजन गने काभ 
आमोगरे तीव्रताका साथ गदद आएको छ। आतथिक वषि २०७४।७५ भा शैख्ऺक मोग्मताको झठुा 
प्रभाणऩरसम्फन्धी उजयुीहरू उऩय अनसुन्धान तहर्ककात गयी आमोगफाट ६४ वटा भदु्दा र्वशेष अदारतभा 
दामय गरयएका छन।् आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान गयी अदारतभा दामय गरयएका शैख्ऺक मोग्मतको झठुा 
प्रभाणऩरसम्फन्धी भदु्दाहरू हेदाि ख्शऺा भन्रारम अन्तगित र्वद्यारमका ख्शऺकहरू य गहृ भन्रारम अन्तगित 
सयुऺा तनकामका प्रहयी कभिचायीहरूसॉग सम्फख्न्धत भदु्दाहरू फढी देख्खन्छन ् । त्मस्तै, केही स्वास्थ्मकभी य 
प्रार्वतधक कभिचायी, गाउॉ/नगयऩातरकाका प्रशासतनक कभिचायी य अन्म कभिचायीहरूरे सभेत सयकायी ओहदा 
ऩाउने वा अन्म सरु्वधा हातसर गने उद्देश्मरे नक्करी कागजात ऩेस गयेको तथ्म अनसुन्धानफाट खरेुकारे 
तनजहरूर्वरुर्द् भदु्दा दामय गरयएको छ । मसथि, ख्शऺक य प्रहयी कभिचायी रगामतभा बनाि गदािका फखत 
शैख्ऺक प्रभाणऩरहरूको मर्कन गयेय भार कभिचायी छनौट य बनाि गने ऩर्द्ततको अवरम्फन हनुसकेभा मसफाट 
मोग्मता प्रणारी य कामिसम्ऩादनस्तयभा सकायात्भक प्रबाव ऩने अऩेऺा गनि सर्कन्छ ।  

 
 

५.७ ऐन कानूनको ऩरयऩारना नगने प्रवखृ्ि  

साविजतनक ऺेरफाट सम्ऩादन हनुे काभकायफाहीभा एकरूऩता कामभ गदद तनष्ऩऺताका साथ शीघ्र य 
प्रबावकायीरूऩभा कामि सम्ऩादन गनिका रातग उऩमिु कानून, भाऩदण्ड य कामिर्वतधहरू तजुिभा गयी रागू 
गरयएको हनु्छ । साविजतनक ऺेरफाट सम्ऩादन हनुे कामिहरू स्वीकृत गयी रागू गरयएका तनधािरयत र्वतध य 
ऩर्द्ततका आधायभा हनुऩुनेभा आमोगभा ऩयेका उजयुी उऩय अनसुन्धान हुॉदा साविजतनक ऩद धायण गयेका 
व्मख्िहरूरे आफ्नो कतिव्म ऩारना गदाि फाध्मात्भकरूऩभा ऩारना गनुिऩने कानूनी प्रावधान, कामिर्वतध वा 
भाऩदण्डहरूको उल्रॊघन गयेको देख्खन आएको छ । कामािरमफाट कानूनफभोख्जभ गनुिऩने तसपारयस/स्वीकृतत, 
भाऩदण्ड/नम्सि, भूल्माॊकन, ऩयीऺण, तनमखु्ि, सम्झौता, खरयद, तनभािण तथा सेवाप्रवाहका अन्म कामि गदाि 
तोर्कएको कानूनी प्रर्क्रमा य भाऩदण्डर्वऩयीत बए गयेको उजयुीहरूको अनसुन्धानफाट देख्खन आएको छ । 
आमोगफाट गरयएको "नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सशुासनसम्फन्धी अध्ममन, २०७५" को सेवाग्राही सवेऺणफाट सभेत 
कभिचायीहरूभा तनमभ, कानून य र्वतधको ऩारना नगने, काभ ऩन्छाउन,े ख्जम्भेवायी ऩारना नगने, 
कामिप्रर्क्रमाराई जर्टर फनाउने य सभमभा काभ नगने प्रवखृ्ि र्वद्यभान यहेको अतबभत जाहेय बएको छ। 
सवेऺणभा सफैबन्दा फढी उियदातारे कानूनको ऩारनाभा जोड ददएको देख्खएफाट प्रर्क्रमागत भ्रष्टाचायराई कभ 
गनिका रातग र्वतध य ऩर्द्ततको ऩरयऩारना आवश्मक देख्खन्छ। 
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५.८ गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्ि आजिन गने प्रवखृ्ि  

साविजतनक ऩद धायण गयेको याष्डसेवकरे साविजतनक ऩदभा फहार बएऩतछ साठी ददनतबर य त्मसऩतछ हयेक 
आतथिक वषि सभाप्त बएको साठी ददनतबर आफ्नो सम्ऩख्ि र्ववयण ऩेस गनुिऩने कानूनी व्मवस्था यहेको छ। 
मसयी ऩेस गयेको सम्ऩख्ि र्ववयण अतभल्दो य अस्वाबार्वक देख्खन आएभा वा साविजतनक ऩद धायण गयेको 
ऩदातधकायीरे अतभल्दो य अस्वाबार्वक उच्च जीवनस्तय माऩन गयेभा त्मस्तो सम्ऩख्िको वैधातनक स्रोत 
खरुाउनऩुने दार्मत्व सम्फख्न्धत ऩदातधकायीभा नै यहने व्मवस्था कानूनरे गयेको छ। साविजतनक ऩद धायण 
गयेको व्मख्िरे कानून य आचयण र्वऩयीतका र्वतबन्न काभ गयी गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्ि आजिन गयेको बनी 
आमोगभा उजयुीहरू ऩने गयेको छ। कततऩम उजयुीहरूको अनसुन्धानफाट साविजतनक ऩदभा यहॉदा र्वतबन्न 
र्कतसभरे अनखु्चत राब तरई चरअचर सम्ऩख्ि आजिन गयेको कायणरे सम्फख्न्धत कभिचायी/ ऩदातधकायीरे 
सम्ऩख्िको वैधातनक स्रोत ऩरु्ष्ट गनि नसकेको ऩाइएको हुॉदा र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको छ। 

५.९ नीततगत भ्रष्टाचाय गने प्रवखृ्ि  

 आमोगफाट गरयएको "नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सशुासनसम्फन्धी अध्ममन, २०७५" अनसुाय नेऩारभा नीततगत 
भ्रष्टाचाय हनुे गयेको छ बन्ने धायणा सेवाग्राहीहरूभा व्माऩकरूऩभा यहेको ऩाइएको छ। सेवाग्राही सवेऺण 
अनसुाय उच्च ऩदस्थ ऩदातधकायीहरूफाटै फढी नीततगत भ्रष्टाचाय हनुे गयेको छ। भ्रष्टाचायको ख्जम्भेवाय ऩऺका 
रूऩभा याजनैततक दर, उच्च ऩदस्थ कभिचायी, भन्रीका सल्राहकाय तथा नख्जकका व्मख्िहरू यहेको बन्ने 
उनीहरूको अतबभत देख्खन्छ। १३.२% जवापदातारे प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद कामािरम ऩतन नीततगत 
भ्रष्टाचायभा ख्जम्भेवाय यहेको फताएका छन ्। अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐनभा भख्न्रऩरयषद् वा 
त्मसको कुनै सतभततको साभूर्हक रूऩभा गयेको नीततगत तनणिम सम्फन्धभा आमोगरे कुनै कायफाही नगने 
प्रावधान यहेको छ । उच्च ऩदातधकायीहरूरे भन्रारमफाट गनि सर्कने प्रशासतनक य साविजतनक खरयदसम्फन्धी 
र्वषमराई सभेत तनणिमका रातग भख्न्रऩरयषदभा ऩरु् माई कानूनको बावनार्वऩयीत कामि गने गयेको देख्खन आएको 
छ । भख्न्रऩरयषदफाट गरयनऩुने तनणिम भन्रारमफाट य भन्रारमफाट हनुऩुने र्वषम भख्न्रऩरयषदफाट तनणिम 
गयाउनेजस्ता प्रवखृ्ि देख्खन आएका छन ्।  

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगभा ऩयेका उजयुीको व्महोया, उजयुी उऩय आमोगफाट बएको अनसुन्धान, 
तहर्ककात, अनसुन्धानका आधायभा र्वशेष अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरू य आमोगफाट गयाइएको नेऩारभा 
भ्रष्टाचाय य सशुासनको अवस्था सम्फन्धी अवधायणा सवेऺणको अध्ममन र्वश्लषेण गदाि साविजतनक ऺेरभा 
भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्ि य अतनमतभतताहरू तनयन्तयरूऩभा दोहोरयइयहेको अवस्था देख्खएको छ । मी र्वषमहरूभा 
सधुाय गने सन्दबिभा आमोगफाट नेऩार सयकाय य र्वतबन्न साविजतनक तनकामहरूराई ऩटकऩटक सझुावहरू 
ददइएको बए ताऩतन ददइएका सझुावहरूको कामािन्वमन प्रबावकायी हनु सकेको छैन । त्मसैगयी साविजतनक 
तनकामभा कामियत कभिचायी य ऩदातधकायीहरूभा ख्जम्भेवायी य जवापदेर्हता फहन नगने तथा सभमभा तनणिम 
नगने प्रवखृ्ि हावी हुॉदै गएको छ बने तनमाभक य अनगुभन गने तनकामका ख्जम्भेवाय ऩदातधकायीहरूफाट 
तनधािरयत ख्जम्भेवायी ऩूया बए गयेको देख्खॊदैन । मसफाट भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी भरुकुभा सशुासन कामभ 
गनिका रातग भातथ उख्ल्रख्खत भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्िहरूको र्वश्लषेण सभेतका आधायभा प्रबावकायी तनमन्रणात्भक 
उऩामको अवरम्फन हनु अतत आवश्मक देख्खएको छ । 

६. भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनि आमोगद्वाया प्रस्तार्वत सझुावहरू 
 रोकताख्न्रक शासनप्रणारीभा जनअऩेऺा सम्फोधन गनिका रातग सयकायरे नीतत तनभािण य कामािन्वमन गदिछ, 

जसफाट या्मसॊमन्रप्रतत जनताको र्वश्वास फढेय जान्छ, कानूनको कामािन्वमन सहज हनु्छ य सशुासन कामभ 
हनु्छ । जनउियदामी, ऩायदशी, ख्जम्भेवाय, काभप्रतत सजग, सेवाप्रतत सभर्ऩित साविजतनक ऩदातधकायीहरूफाट 
भारै सशुासन कामभ गने कामि सम्बव छ । साभाख्जक न्माम, सभावेशीकयण, सेवा सरु्वधाको सन्ततुरत र्वतयण 
य जनचाहनाअनरुूऩको सेवा प्रवाह गयी जनताको घयदैरोभा सयकायको उऩख्स्थतत गयाउनका रातग सयकायी य 
तनजी ऺेरभा सभेत भ्रष्टाचायप्रतत शून्म सहनशीरता कामभ हनु जरुयी छ । अर्हरे नेऩारको शासकीम 
प्रणारीभा फहआुमातभक स्वरूऩभा भ्रष्टाचाय देख्खएको छ । उदाहयणका रातग याजस्व असरुी, साविजतनक खरयद 
प्रर्क्रमा,  ख्शऺा, स्वास्थ्म य जनताका प्रत्मऺ सयोकाय यहने ऺेरभा सभेत देख्खएको र्वचरनराई तरन सर्कन्छ 
। कानूनको उल्रॊघन गयी नीततगतरूऩभा गरयने भ्रष्टाचाय, आतथिक अतनमतभतता य र्वकास तनभािणभा हनुे 
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भ्रष्टाचाय भरुकुभा र्वकयाररूऩभा देखा ऩदद आएको छ । नीततगत भ्रष्टाचायरे आतथिक, साभाख्जक ऺेरभा 
अख्स्थयता य र्वचरन उत्ऩन्न गयाएको छ । भ्रष्टाचायका कायण आतथिक र्वकास, र्वकास तनभािण कामि, 
साविजतनक सेवा प्रवाह, आन्तरयक सयुऺा प्रणारी एवॊ सम्ऩदा सॊयऺण ह्रासोन्भखु हुॉदै गएको छ । भ्रष्टाचायफाट 
आख्जित सम्ऩख्िराई साभाख्जक रूऩभा दरुुत्साहन हनु नसक्न,ु उल्टै प्रततष्ठा प्रदान गनुिजस्ता कायणरे ऩतन 
भ्रष्टाचायरे प्रोत्साहन ऩाएको छ । 

 सशुासन प्रवर्द्िन गने कामि आमोगको एकर प्रमासरे भार सम्बव नहनुे स्ऩष्ट छ, तनमाभक तनकाम जस्तै् 
भन्रारम, र्वबाग य सयकाय स्वमभ ्मसप्रतत ऩूणि ख्जम्भेवाय य जवापदेही फन्नु जरुयी यहेको छ । मसका साथै 
र्वधार्मकाफाट ऩारयत ऐन,  तनमभ य कानूनको ऩारना गयी भ्रष्टाचायभिु शासन कामभ गनि तदारुकता देखाउन 
आवश्मक छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन प्रवर्द्िन गनिका रातग आमोगरे सयकायी, गैयसयकायी य तनजी 
ऺेर तथा नागरयक सभाजरगामत सफैसॉगको सहकामि य सभन्वमको सभेत अऩेऺा गयेको छ । सशुासनतफना 
भरुकुभा ददगो शाख्न्त, र्वकास य सभरृ्र्द् सम्बव नहनुे हुॉदा भ्रष्टाचायजन्म र्क्रमाकराऩराई तनरुत्सार्हत गदद 
सदाचाय ऩर्द्ततको प्रवर्द्िन गयी भ्रष्टाचायभिु सभाज स्थाऩना गनि देहामफभोख्जभका सझुावहरू प्रस्ततु गरयएको  
छ :- 

 (क) भ्रष्टाचाय र्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्ध (UNCAC) को कामािन्वमनसम्फन्धी 
 नेऩाररे १० तडसेम्फय २००३ भा भहासख्न्धभा हस्ताऺय गयी २३ पेब्रअुयी २०११ भा भहासख्न्धको अनभुोदन 

गरयसकेको छ । भहासख्न्ध अनभुोदन ऩश्चात भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
ऐन, २०४८, भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०५९ को प्रबावकायी कामािन्वमन, सॊवैधातनक तनकामका रूऩभा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, र्वशेष अदारत, सम्ऩख्ि शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबाग, याजस्व अनसुन्धान र्वबाग, 

यार्ष्डम सतकि ता केन्र रगामतका तनकामको सदुृढीकयण, भहासख्न्धको कामािन्वमनसम्फन्धी यणनीतत तथा 
कामिमोजना, २०६९ तजुिभा, ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामता ऐन २०७० तथा सऩुदुिगी ऐन २०७० तजुिभा 
रगामतका कामिहरू गरयएका छन ् । भहासख्न्धभा बएका धेयै प्रावधानहरू अवरम्फन गरयएको बए ताऩतन 
भहासख्न्धको बावना अनरुूऩ केही कामिहरू गनि फाॉकी नै यहेका छन ्। भ्रष्टाचाय तनमन्रणका प्रमासराई अझै 
फढी प्रबावकायी फनाउनका रातग भहासख्न्ध अनरुूऩ देहामका व्मवस्था हनु उऩमिु देख्खएको हुॉदा मसको 
व्मवस्था प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरम रगामत अन्म सम्फर्द् तनकामरे तभराउन सझुाव ददइएको 
छ : 
1. भहासख्न्धको धाया ३२ भा भ्रष्टाचाय तनमन्रणसम्फन्धी भदु्दाभा फकऩर गने साऺी य र्वशेषऻ एवॊ उऩमिुता 

अनसुाय उनीहरूका नातेदाय य अन्म तनकटस्थ व्मख्िहरूराई सम्बार्वत दवु्मिवहाय वा रासफाट प्रबावकायी 
सयुऺा प्रदान गनि सभखु्चत उऩाम अवरम्फन गने बन्ने व्मवस्था यहेको छ । भहासख्न्धको व्मवस्थाफभोख्जभ 
साऺी य र्वशेषऻहरूको सयुऺासम्फन्धी कानूनको तजुिभा गयी कामािन्वमन गने । 

2. भहासख्न्धको धाया ३३ भा भहासख्न्धद्वाया स्थार्ऩत कसयुसॉग सम्फख्न्धत कुनै तथ्मका र्वषमभा कुनै 
व्मख्िरे असर तनमतरे य तकि सङ्गत आधायसर्हत कुनै सूचना ऩेस गयेभा तनजका र्वरुर्द् कुनै अवाख्छछत 
व्मवहाय हनुफाट सयुऺा प्रदान गनि कानूनी प्रणारीभा सभखु्चत उऩाम अवरम्फन गने व्मवस्था यहेको छ । 
भहासख्न्धको प्रावधानफभोख्जभ सूचनादाताको सयुऺासम्फन्धी कानूनको तजुिभा गयी कामािन्वमन गने । 

3. भहासख्न्धको धाया ५ अन्तगित इभान्दारयता, ऩायदख्शिता य जवापदेर्हता कामभ यहने गयी प्रबावकायी य 
सभन्वमात्भक रूऩभा भ्रष्टाचाय र्वयोधी नीततहरू तजुिभा गयी रागू गने व्मवस्था यहेको छ । भहासख्न्धरे 
औॊल्माए अनसुाय सदाचाय ऩर्द्ततको र्वकास गनि यार्ष्डम सदाचाय नीतत (National Integrity Policy) तमाय 
गयी रागू गने । उि नीततको सपर कामािन्वमन गयी साविजतनक ऩदातधकायीहरूको काभकायफाही 
उियदामी य जीवनऩर्द्तत सदाचायमिु फनाउन, सदाचाय प्रवर्द्िनका आवश्मक उऩाम ऩर्हल्माउन य 
सदाचायराई प्रोत्साहन गनि प्रत्मेक भन्रारम/र्वबागभा सदाचाय एकाई गठन गयी सदाचाय अतधकृत 
(Integrity Officer) सभेत तोक्ने व्मवस्था सम्फख्न्धत भन्रारमरे गने, गयाउन े। 

4. भहासख्न्धको धाया १८ भा ऩदीम प्रबावको दरुुऩमोग य धाया १९ भा कतिव्मको दरुुऩमोगराई कसयुको 
रूऩभा स्थार्ऩत गयी आवश्मक कानूनी वा अन्म उऩाम अवरम्फन गने बन्ने व्मवस्था यहेको छ । नेऩार 
अतधया्मको सॊर्वधान, २०४७ य नेऩारको अन्तरयभ सॊर्वधान, २०६३ भा अनखु्चत कामिसम्फन्धी उजयुी 
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आमोगफाट हेरयने व्मवस्था यहेकोभा आमोगफाट हेरयॉदै आएको अनखु्चत कामिको छानतफनको प्रावधान 
वतिभान सॊर्वधानफाट हटाइएको य अको अतधकाय प्राप्त तनकामराई सो कामिको ख्जम्भेवायी नतोर्कएको 
हुॉदा सशुासन प्रवर्द्िनभा सभेत मसको नकायात्भक असय देख्खन थारेको छ । अनखु्चत कामि य भ्रष्टाचाय 
एक अकािभा अन्मोन्माख्श्रत रूऩभा सम्फख्न्धत यहेको तथा भ्रष्टाचायको र्वषमभा अनसुन्धान गदद जाॉदा 
अनखु्चत कामि देख्खनसक्ने य अनखु्चत कामिको सम्फन्धभा अनसुन्धान गदद जाॉदा भ्रष्टाचाय देख्खनसक्ने 
ख्स्थततभा मी दवैु र्वषमराई ऩथृकरूऩभा हेनि तभल्दैन । अनखु्चत कामिराई आमोगको ऺेरातधकायतबर याख्न 
सॊर्वधानको सॊशोधनसभेत गयी आवश्मक कानूनी व्मवस्था गने । 

5. भहासख्न्धको धाया ४५ भा सजाम ऩाएका व्मख्िको हस्तान्तयण तथा धाया ४६ भा ऩायस्ऩरयक कानूनी 
सहामता तथा बाग ऩाॉच धाया ५१ देख्ख ५९ सम्भ सम्ऩख्ि र्पतािसम्फन्धी व्मवस्था यहेको छ । साथै, 
ऩऺ याष्डहरूरे अन्तयािर्ष्डम सहमोग अतबवरृ्र्द्का रातग दद्वऩऺीम वा फहऩुऺीम सम्झौता वा प्रफन्ध गने 
व्मवस्था छ । ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामता ऐन तथा सऩुदुिगी ऐन रागू बए ताऩतन ऩायस्ऩरयक सहमोग 
प्रबावकायी हनु नसकेकोरे आवश्मक दद्वऩऺीम सम्झौता वा अन्म उऩाम अवरम्फन गयी र्वदेशभा यहेका 
भ्रष्टाचायभा सॊरग्न व्मख्िराई ख्झकाउने तथा भ्रष्टाचायफाट आख्जित सम्ऩख्ि र्पताि गने व्मवस्था तभराउने ।  

6. भहासख्न्धको धाया ३०(२) रे साविजतनक ऩदातधकायीहरूफाट उनीहरूराई कामिसम्ऩादन गनि प्रदान 
गरयएका छुट वा ऺेरातधकायजन्म र्वशेषातधकाय य भहासख्न्धद्वाया स्थार्ऩत कसयुको प्रबावकायी अनसुन्धान, 
अतबमोजन य न्मामतनरूऩण फीच सभखु्चत सन्तरुन स्थार्ऩत गनि उऩाम अवरम्फन गने बन्ने व्मवस्था यहेको 
छ । नेऩारको सॊर्वधानफभोख्जभ न्मामारम, नेऩारी सेना, भख्न्रऩरयषदका नीततगत तनणिम रगामतका र्वषम 
य ऺेर आमोगको ऺेरातधकायफार्हय यहेका छन ्। साभान्म खरयदसम्फन्धी र्वषम ऩतन नीततगत तनणिमका 
रूऩभा भख्न्रऩरयदभा ऩेस गने य साविजतनक तनभािणका कामिभा नेऩारी सेना सॊरग्न यहने/गयाउन े
प्रवखृ्िराई तनमन्रण गनि भहासख्न्धको बावनानरुूऩ सन्तरुनका रातग ऩहरकदभी तरने । 

7. भहासख्न्धको धाया ३६ भा भ्रष्टाचायको प्रततयोधका रातग स्थार्ऩत र्वख्शष्टीकृत तनकामहरूराई आवश्मक 
स्वतन्रता प्रदान गनुिऩने व्मवस्था यहेको छ । यार्ष्डम सतकि ता केन्र, सम्ऩख्ि शरु्द्ीकयण अनसुन्धान 
र्वबाग य याजस्व अनसुन्धान र्वबाग प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद कामािरम अन्तगित यहेकारे मी 
तनकामरे स्वतन्रताऩूविक कामिसम्ऩादन गनि नसक्न े हुॉदा सम्फख्न्धत कानून सॊशोधन गयी मी तनकामको 
ऩनु:सॊयचना गने । सम्ऩख्ि शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबाग आमोग भातहत यहने व्मवस्था गने । 

8. भहासख्न्धको धाया १२ भा तनजी ऺेरको भ्रष्टाचाय तनवायणका रातग रेखाऩयीऺण रगामतका व्मवस्थाभा 
जोड ददइएको छ । त्मस्तै धाया २१ भा तनजी ऺेरका तनकामभा कामियत व्मख्िका अनखु्चत राब 
ऩरु् माउने, भाग्ने वा स्वीकाय गनेजस्ता भनसामऩूविक गरयएका कामिराई पौजदायी कसयु स्थार्ऩत गने 
उऩाम अवरम्फन गने व्मवस्था यहेको छ । धाया ३४ भा भ्रष्टाचायका ऩरयणाभहरूराई सम्फोतधत गने 
उऩाम अवरम्फन गने व्मवस्था यहेको छ । भहासख्न्ध अनरुूऩ तनजी ऺेरभा हनुे घसुखोयी य यकभ 
र्हनातभना तथा तनजी ऺेरको भ्रष्टाचायको ऩरयणाभ सम्फोधन गनि आमोगको ऺभता सदुृढ गयी आमोगरे हेने 
कानूनी व्मवस्था गने । साथै, स्वदेशी/र्वदेशी गैयसयकायी सॊस्थाहरूफाट हनुे भ्रष्टाचायजन्म कामि 
सम्फन्धभा सभेत आमोगरे अनसुन्धान गनि सक्न ेगयी कानूनभा व्मवस्था गने । 

9. भहासख्न्धको धाया १३ अन्तगित र्वश्वर्वद्यारम एवभ ् र्वद्यारमस्तयीम ऩाठ्यक्रभ रगामतका साविजतनक 
ख्शऺा कामिक्रभभा भ्रष्टाचायप्रतत असर्हष्णतुा ऩैदा गने र्वषमवस्त ुसभावेश गनिभा जोड ददनऩुने उल्रेख छ 
। भ्रष्टाचाय य अतनमतभतता तनमन्रण, सशुासन य सदाचायसम्फन्धी र्वषमवस्तरुाई सभेटी र्वद्यारम य 
र्वश्वर्वद्यारम स्तयीम ऩाठ्यक्रभभा सभावेश गयी ऩठनऩाठन गनि सर्कएभा दऺ तथा असर नागरयक 
फनाउन सहमोग ऩगु्न जाने हुॉदा मसतपि  ख्शऺा भन्रारमरे ऩहरकदभी तरने । साथै भाध्मतभक 
तहसम्भको ख्शऺा स्थानीम तहको ख्जम्भेवायीभा ऩने बएकोरे मसका रातग स्थानीम तहरे सभेत ऩाठ्यक्रभ 
सभावेश गने व्मवस्था तभराउने । साविजतनक प्रख्शऺण केन्रहरूका ऩाठ्यक्रभभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण य 
सदाचाय प्रवर्द्िनसम्फन्धी र्वषमवस्त ु सभावेश गने व्मवस्थाका रातग सम्फख्न्धत भन्रारमरे ऩहरकदभी  
तरने । 
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10. भहासख्न्धको धाया ७ अन्तगित या्मको आतथिक र्वकासको गततराई ध्मानभा यातदै कभिचायीहरूको ऩमािप्त 
ऩारयश्रतभक य न्मामोख्चत तरफभान अतबवरृ्र्द् गनिभा जोड ददइएको छ । कभिचायीहरूराई ददइएको तरफ 
सरु्वधा जीर्वकोऩाजिनका रातग न्मून यहेको हुॉदा उनीहरूको भनोफर उच्च याखी भ्रष्टाचायजन्म कामि 
तनमन्रणभा सहमोग ऩरु् माउन आवश्मक तरफ तथा अन्म सरु्वधाभा वरृ्र्द् गनि भ्रष्टाचाय य सशुासनको 
अवस्थासम्फन्धी अध्ममनरे सझुावसभेत ददएको छ । बख्ड्करो साभाख्जक व्मवहाय य आकातसॊदो 
फजायबाउरे गदाि कभिचायीहरूराई न्मून फेतनफाट ऩरयवायको जीवनमाऩन गनिभा कदठनाइ ऩयेको छ । 
फजायभा बएको भूल्मवरृ्र्द्को अनऩुातभा कभिचायीहरूको तरफ सरु्वधाभा वरृ्र्द् गने कामिभा अथि भन्रारमरे 
ऩहरकदभी तरने । 

11. भहासख्न्धको धाया ७ अन्तगित तनजाभती कभिचायीहरू य उऩमिु बएसम्भ अन्म अतनवािख्चत साविजतनक ऩद 
धायण गयेका व्मख्िहरूको बनाि वा तनमखु्ि गदाि सऺभता, ऩायदख्शिता य वस्तगुत आधायहरू जस्तै: 
मोग्मता, सभन्माम य आख्जित ऺभताका तसर्द्ान्तहरूभा आधारयत यहेय गनुिऩने उल्रेख छ । साविजतनक 
सॊस्थाहरूभा खरुा प्रततस्ऩधािफाट रयि ऩदभा कभिचायी बनाि गनिका रातग सञ्चारन गरयन े ऩयीऺा तथा 
नततजा प्रकाशन गने कामिभा अतनमतभतता बए गयेको गनुासो य उजयुी ऩने गयेका छन ्। तसथि, सॊस्थान 
रगामतका साविजतनक सॊस्थाहरूभा जनुसकैु सेवा सभूह तथा प्रार्वतधक ऩदहरूको स्थामी ऩदऩूतति गनि 
तरइने अन्तवािताि सभेतका ऩयीऺाका सम्ऩूणि चयणहरूभा रोकसेवा आमोगरे तोकेको भाऩदण्डफभोख्जभ गने 
गयाउने व्मवस्था तभराउने ।  

12. भहासख्न्धको बावनाअनरुूऩ स्वाथिको द्वन्द्व तनमन्रणसम्फन्धी कानून तनभािण गनि आवश्मक छ । र्वद्यारम 
सञ्चारक ख्शऺासम्फन्धी ऐन तनभािणभा य फैंक सञ्चारक फैंकसम्फन्धी ऐन तनभािणभा सॊरग्न हनुे वा 
साविजतनक ऩदातधकायी अवकाश हनुे तफख्िकै तनजी सॊघसॊस्थाभा आफर्द् हनुे जस्ता प्रवखृ्ि तनमन्रण गनि 
स्वाथिको द्वन्द्व तनमन्रणसम्फन्धी ऐन तनभािण गनि प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरमरे ऩहरकदभी 
तरने । 

(ख) शासकीम सधुाय/सशुासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी 
13. र्वद्यभान अवस्थाभा इभान्दाय य न्मून आम बएका व्मख्िराई तनवािचनभा प्रततस्ऩधाि गनि एवॊ र्वजम हातसर 

गनि कदठन छ । खख्चिरो तनवािचन प्रणारीका कायण रोकतन्रका आधायबतू भूल्मभान्मताभा नकायात्भक 
असय ऩनुिका साथै मस्तो तनवािचनफाट भ्रष्टाचाय फढ्नसक्ने तथ्म औॊल्माइएको ऩाइन्छ । भ्रष्टाचाय 
न्मूनीकयणका रातग खख्चिरो तनवािचन प्रणारीभा ऩनुयावरोकन आवश्मक छ । तनवािचनका प्रभखु 
सयोकायवारा सॊस्था याजनीततक दरहरूरे चन्दा वा अनदुान फैंर्कङ प्रणारीफाट भार तरने व्मवस्था गयी 
ऩायदख्शिता कामभ गनिका रातग दरहरूको आमव्मम फैंर्कङ प्रणारीसॉग आफर्द् गने य तनवािचनसम्फन्धी 
कानूनरे तोकेको सीभातबर यही याजनीततक दर तथा उम्भेदवायहरूफाट खचि बए नबएको र्वषमभा 
प्रबावकायी अनगुभनको व्मवस्था तभराउने ।  

14. नेऩारभा उच्चऩदस्थ ऩदातधकायीहरूफाट फढी नीततगत भ्रष्टाचाय हनुे गयेको सेवाग्राही सवेऺणरे देखाएको 
हनुारे जनुसकैु तहको नीततगत भ्रष्टाचायराई अनसुन्धानको दामयाभा ल्माउन जरुयी देख्खएको छ । 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐनभा भख्न्रऩरयषद् वा त्मसको कुनै सतभततफाट साभूर्हक रूऩभा 
गरयएको नीततगत तनणिम सम्फन्धभा आमोगरे कुनै कायफाही नगने व्मवस्था बएको हनुारे भन्रारमफाट 
तनणिम गनुिऩने साविजतनक खरयद सम्फन्धी र्वषमराई सभेत तनणिमका रातग भख्न्रऩरयषदभा ऩरु् माउने प्रवखृ्ि 
ऩाइएको छ । भख्न्रऩरयषदभा ऩेस गरयने नीततगत तनणिमहरूको स्ऩष्ट ऩरयबाषा य व्मातमा एवॊ नीततगत य 
प्रशासतनक तनणिमको सीभा तनधाियण गयी मस्तो प्रवखृ्ि तनरुत्सार्हत हनु आवश्मक देख्खन्छ । नीततगत 
तनणिमसम्फन्धी स्ऩष्ट कामिर्वतध प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरमरे तमाय गयी कामािन्वमन गने । 
प्रदेश भख्न्रऩरयषद वा स्थानीम तहफाट बए गयेका जनुसकैु नीततगत भ्रष्टाचायका कामिउऩय अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे अनसुन्धान गनिसक्ने व्मवस्था गने । 

15. स्थानीम स्तयका र्वकास तनभािणजस्ता कामि जनसहबातगताभा गयाउॉदा स्थानीम सभदुामभा र्वकास तनभािण 
कामिप्रतत अऩनत्वफोध बई कभ रागत य सभमभा गणुस्तयीम काभसम्ऩन्न हनुे अऩेऺा गयी उऩबोिा 
सतभतत भापि त गयाउन सर्कने व्मवस्था साविजतनक खरयद ऐनभा गरयएको छ । कानूनको बावना र्वऩयीत 
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र्वकास तनभािण जस्तै सडक, कुरो, र्वद्यतुीकयणका कामिहरू सञ्चारन गनिका रातग गदठत उऩबोिा 
सतभततका ऩदातधकायीहरू दरीम आधायभा र्वबि हनुे य ऩायदख्शिता, जवापदेर्हताभा ध्मान नददने ऩरयऩाटी 
र्वकास बएको छ । मसफाट उऩबोिा सतभतत भापि त गरयएका कामिहरूभा तनभािण कामिको ऩयीऺण 
नगने, फढी बिुानी ददन,े गणुस्तयहीन काभ गने य अतनमतभतता गने प्रवखृ्ि देख्खएको छ । साविजतनक 
खरयद ऐनको भभिअनरुूऩ वास्तर्वक राबग्राही सख्म्भतरत उऩबोिा सतभततको गठन, कानूनको ऩरयऩारना 
तथा उऩबोिा सतभतत भापि त गरयने कामिको गणुस्तयीमता य साविजतनक र्विीम स्रोतको अत्मिुभ 
उऩमोगको सतुनख्श्चतता गने व्मवस्था स्थानीम तहरे तभराउने । 

16. या्मको ऩनुसंयचना ऩश्चात र्वतबन्न केन्रीम, ऺेरीम तथा ख्जल्रा स्तयका कामािरमहरू खायेजीभा ऩयेका वा 
गातबएका छन ् । ख्जल्रास्तयीम भहत्वऩूणि कामािरमहरू स्थानीम तहभा तभरान बएका छन ् । मी 
कामािरमभा यहेका बौततक साभग्रीहरू य भहत्वऩूणि अतबरेखहरूको सॊयऺण�, व्मवस्थाऩन गनुिका साथै त्महाॉ 
कामियत र्वतबन्न सेवा सभूहका कभिचायीहरूको सभामोजन गनि आवश्मक छ । कामािरम खायेजी वा 
सभामोजनका कायण भ्रष्टाचायजन्म कामिको अनसुन्धानका तसरतसराभा आवश्मक जानकायी तथा सूचनाहरू 
सॊकरन गनि सभेत अप्ठ्यायो ऩयेको छ । मथाशीघ्र कामािरम तभरान, कभिचायी सभामोजन तथा अतबरेख 
व्मवस्थाऩन गने कामिभा सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमरे ऩहरकदभी तरने । 

17. भरुकुभा सशुासन कामभ गनि सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको सॊगततऩूणि सहकामि आवश्मक छ । 
सॊर्वधानरे चसु्त य छरयतो सॊघीम सयकाय, सभन्वमकायी प्रदेश सयकाय य सेवा प्रवाहभा प्रबावकायी 
स्थानीम सयकायको ऩरयकल्ऩना गयेको छ । सॊर्वधानफभोख्जभ तीन सयकायका नीतत य कामिशैरीभा 
व्मावहारयक रूऩभै एकरूऩता, साभाञ्जस्मता य सहकारयताको अभ्मास हनुऩुने देख्खएको छ । मसका रातग 
आवश्मक नीतत, सॊयचना य भानव सॊसाधनसम्फन्धी व्मवस्थाऩनका र्वषमभा सॊघीम भातभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारमरे य याजस्व असरुी य प्राकृततक स्रोतको फाॉडपाॉडका र्वषमभा यार्ष्डम प्राकृततक स्रोत 
तथा र्विीम आमोगरे मथाशीघ्र सहजीकयण गने ।   

18. सशुासनको अनबुतूत गयाउन सभाज य जनताका आवश्मकता अनसुाय ख्जम्भेवाय य उियदामी बई 
अतधकायको प्रमोग गने ऩरयऩाटीको सॊस्थागत र्वकास सॊघीम या्म प्रणारीको प्रायम्बफाटै हनु ुजरुयी छ । 
स्थानीमस्तयभा सशुासन कामभ गनि याजस्व य प्रशासतनक खचि (सवायी साधन, तरफ बिा आदद) सम्फन्धी 
सन्ततुरत तनणिम तरन ु आवश्मक छ । मस ददशाभा देख्खएका अन्मोर य असहजता हटाउन 
अतबभखुीकयण, ऺभता अतबवरृ्र्द् य ऩूवािधाय र्वकाससम्फन्धी सहजीकयण सॊघीम भातभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारमरे गने ।  

19. स्थानीम तहभा सशुासनको अवयोधका रूऩभा र्वकास तनभािणसॉग सम्फख्न्धत कामि सभमभा सम्ऩन्न नहनु,ु 
कागजात य अतबरेख दरुुस्त नहनु,ु स्थरगत तनयीऺण य अनगुभन नहनु,ु रेखा व्मवख्स्थत नहनु,ु राभो 
सभमसम्भ ऩेश्की पर्छ्यौट हनु नसक्नजुस्ता सभस्माहरू यहेको देख्खन्छ । अयफौं यकभ र्वतनमोजन बई 
खचि हनुे गयेको साभाख्जक सयुऺा बिाको र्वतयण तथा अतबरेख व्मवस्थाऩन प्रबावकायी नहनुकुा कायण 
र्वतनमोख्जत यकभको दरुुऩमोग य भ्रष्टाचायसभेत हनुे गयेको छ । भतृ्मदुताि/ऩनु: र्ववाह दताि नगयाउन,ु 
भतृ्म ु बइसकेका य ऩनु: र्ववाह गयेका एकर भर्हराको नाभभा खचि रेख्न,ु अऩाॊगता वगीकयणभा 
अतनमतभतता गनुिजस्ता सभस्माहरू देख्खएका छन ् । मस्ता सभस्माहरूको सभाधानका रातग जनताको 
सभीऩभा यहेका स्थानीम सयकायरे अतबरेख व्मवस्थाऩन य अनगुभन प्रणारी प्रबावकायी फनाउनऩुने 
आवश्मकता छ । गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरका कामािरमहरू स्थानीम भानवीम तथा प्राकृततक 
सॊसाधनको अतबरेख अद्यावतधक याख्नऩुने तनकामसभेत बएको हुॉदा नवगदठत स्थानीम तहरे अतबरेख 
व्मवस्थाऩन, रेखा व्मवस्थाऩन, आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी य अनगुभन प्रणारी प्रबावकायी फनाउने 
व्मवस्था तभराउने य सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमरे सहजीकयण गने ।  

20. सनु तस्कयी, अऩहयण, फरात्काय, हत्मा रगामतका जघन्म अऩयाधका घटनाहरू तनमन्रण गयी  शाख्न्त 
सयुऺा य सशुासनको अनबुतूत गयाउन ु आजको आवश्मकता हो । मस्ता प्रकृततका अऩयाधजन्म 
कामिहरूराई तनमन्रण गनिका रातग नेऩार प्रहयीभा व्मावसार्मकता य अनसुन्धान कुशरता अतबवरृ्र्द् 
गरयनकुा साथै सयुऺा सॊमन्रको भनोफर उच्च याख्न तनष्ऩऺ वखृ्िवकासका अवसय उऩरब्ध गयाउन ु
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आवश्मक छ । अनसुन्धान सहजताका रातग आवश्मक नीततगत सधुाय, नवीन उऩकयण तथा प्रर्वतधको 
प्रमोग य ऺभता अतबवरृ्र्द्का रातग गहृ भन्रारमरे व्मवस्था तभराउने । साथै, सरुवा, फढुवाका वस्तगुत 
भाऩदण्ड फनाई तनष्ऩऺरूऩभा रागू गने । 

21. सॊघीम शासन प्रणारीको सदुृढीकयणका रातग ऐनकानून तनभािण, सॊशोधन य खायेजी गने कामि बइयहेको  
छ । मसै क्रभभा, भरुकुी ऐनका प्रावधानहरूराई अद्यावतधक य सभमसाऩेऺ फनाई चायवटा भहत्वऩूणि 
नमाॉ ऐन जायी गरयएका छन ्। एकैऩटक काननुभा धेयै ऩरयभाजिन गरयॊदा ऐनका प्रावधानफाये प्रचायप्रसाय 
गनुिऩने आवश्मकता यहेको छ । ऐनको ऩरयऩारनाभा प्रबावकारयता ल्माई अनशुासन, सदाचाय य सशुासन 
कामभ गनिका रातग कानून, न्माम तथा सॊसदीम भातभरा भन्रारमरे कानूनहरूको फायेभा सचेतना 
अतबवरृ्र्द् गनि आवश्मक व्मवस्था तभराउने । 

22. सॊघीम शासन प्रणारी अनरुूऩको या्मको ऩनुसंयचनाभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहभा यहने भन्रारम, 
र्वबाग य कामािरमहरूको तनधाियण गरयॊदा सॊघीम सयकायभा यहने गयी तोर्कएका केही र्वबागहरूको 
औख्चत्म ऩरु्ष्ट हनुसकेको देख्खॊदैन। ख्जल्राख्स्थत कामािरम नै नबएका र्वबागसभेत सॊघीम सयकाय अन्तगित 
यहने गयी ऩनुसंयचना गरयएको छ । ख्जल्राभा कामािरम नै नबएका र्वबागहरूको औख्चत्मका फायेभा 
ऩनुयावरोकन गयी मथाथिऩयक ऩनुसंयचना गने व्मवस्था सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम 
एवॊ प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको कामािरमरे तभराउने । 

(ग) साविजतनक खरयद तथा आमोजना व्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
23. साविजतनक खरयदभा ऩायदख्शिता, तनष्ऩऺता, स्वच्छता य प्रततस्ऩधाि कामभ गनि ऐन तथा तनमभावरीभा 

गरयएका व्मवस्थाहरूको उख्चत ऩरयऩारनाभा सभस्माहरू देख्खएका छन ्। उदाहयणका रातग १ राखबन्दा 
फढी ५ राखसम्भको खरयद गदाि कम्तीभा तीनवटा सॊस्थाफाट प्रस्ताव भाग गनुिऩने व्मवस्था र्वऩयीत एउटै 
सॊस्थारे सॊकरन गयी ऩेस गयेका तीनवटा प्रस्तावफभोख्जभ खरयद कामि गने प्रवखृ्ि देख्खएको छ । त्मस्तै, 
टेन्डयको सूचनाफभोख्जभ आतथिक प्रस्ताव ऩेस गदाि एक वा एकबन्दा फढी आइटभको दय फजाय भूल्मबन्दा 
अस्वाबार्वक रूऩभा न्मून याखी प्रस्ताव ऩेस गने य छनौट बएऩतछ गणुस्तय कामभ नगने प्रवखृ्िको र्वकास 
बइयहेको छ । मसफाट साविजतनक खरयदका क्रभभा फनाइने रागत अनभुान य कुनै पभि वा कम्ऩनीरे 
ऩेस गने प्रस्तावहरू मथाथिऩयक फनाइन ु जरुयी देख्खन्छ । खरयद ऐनतनमभको ऩरयऩारनाभा देख्खएका 
सभस्मा तथा प्रवखृ्िहरूको अनगुभन तथा अध्ममन र्वश्लषेण गयी रागत अनभुान य आतथिक प्रस्तावका 
आधाय एवभ ्भाऩदण्ड, खरयद प्रर्क्रमा य प्रस्ताव भूल्माॊकनसम्फन्धी कानून वा कामिर्वतध तनभािण/ऩरयभाजिन 
रगामत आवश्मक सधुायका कदभ चाल्नेतपि  साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमरे ऩहरकदभी तरने । 

24. साविजतनक तनभािणका रातग ड्रइङ, तडजाइन तथा स्ऩेतसर्पकेसन फनाउॉदा कानूनी व्मवस्थाफभोख्जभ सम्बाव्म 
र्वकल्ऩ य जोख्खभको ऩमािप्त र्वश्लषेण गयी कामिस्थरको बौगोतरक अवख्स्थतत य कामि प्रकृततका आधायभा 
तनष्ऩऺता य प्रततस्ऩधाि सतुनख्श्चत हनुे गयी फनाउनऩुने य तनभािण सम्झौता ऩश्चात कामािन्वमनको चयणभा 
स्वीकृत स्ऩेतसर्पकेसन फभोख्जभ कामि बए/नबएको तनमतभत अनगुभन गनुिऩने आवश्मकता यहन्छ । मस 
र्वऩयीत प्रततस्ऩधािराई सीतभत फनाउन े गयी स्ऩेतसर्पकेसन फनाउन,े तनख्श्चत ठेकेदायहरूराई भार तभल्ने 
गयी फनाउन ेवा तनभािणको चयणभा तनभािण व्मवसामीको भाग फभोख्जभ तडजाइन ऩरयवतिन गने रगामतका 
प्रवखृ्ि सभेत देख्खएका छन ् । मस्ता प्रवखृ्िराई तनरुत्सार्हत गनिका रातग साविजतनक खरयद अनगुभन 
कामािरमरे तनभािणसम्फन्धी प्रार्वतधक स्ऩेतसर्पकेसन, ड्रइङ, तडजाइनको वस्तऩुयक भाऩदण्ड एवॊ 
कामािन्वमन तथा अनगुभन कामिर्वतध फनाई कामािन्वमनभा ल्माउने ।  

25. बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम, प्रहयी/सशस्त्र प्रहयी कामािरम, नगयऩातरका रगामतका 
साविजतनक तनकामहरूफाट गरयएका केही साविजतनक खरयदसम्फन्धी कामिहरूभा एकै ऩटक फोरऩरको 
भाध्मभफाट सम्ऩादन गनुिऩने तनभािण कामि टुक्रा टुक्रा गयी गने गयाउन,े टेण्डय आह्वान नगयी सोझै 
सम्झौता गयी ठेक्का ददने, ररु्टऩूणि तरयकारे रागत अनभुान तमाय गयी स्वीकृत गने य बेरयएसन आदेश 
जायी गयी रागत वरृ्र्द् गने जस्ता प्रवखृ्िहरू देख्खएका छन ्। मस्ता प्रवखृ्िराई तनरुत्सार्हत गनि बेरयएसन 
ददनऩुने आधाय य भाऩदण्ड तनधाियण गने, बेरयएसनसर्हतको अॊकराई रागत अनभुानको अॊक फनाउने, 
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कानूनी व्मवस्थार्वऩयीत खरयद गने उऩय कायफाही गने तथा खरयद कामिको प्रबावकायी अनगुभन गने 
व्मवस्था सम्फख्न्धत तनकामरे तभराउने ।  

26. तनभािण व्मवसामीहरूभा ऺभताबन्दा फढी आमोजना तरने, तनधािरयत सभमतबर काभ सम्ऩन्न नगने, म्माद 
थऩका रातग तनवेदन ददन,े सम्झौताभा तोर्कएका सति उल्रॊघन गने, हजािना नततने, बेरयएसन गयाउने य 
ठेक्का तरएय आमोजना अरऩर ऩानेजस्ता प्रवखृ्िहरू ऩाइएका छन ् । मस्ता कामिफाट भ्रष्टाचाय य 
अतनमतभतताराई प्रश्रम ऩगु्ने य गणुस्तयहीन तनभािण कामिफाट दघुिटना हनुसक्ने सम्बावना यहन्छ । 
साविजतनक तनभािण कामिको ख्जम्भेवायी ऩाएका तनभािण व्मवसामीहरूको भूल्माॊकन गयी तनधािरयत सभम, 
रागत, ऩरयभाण य गणुस्तयभा काभ नगने तनभािण व्मवसामीहरू उऩय आवश्मक कायफाहीका रातग 
सम्फख्न्धत तनकामरे ऩहरकदभी तरन ुआवश्मक देख्खन्छ । तनभािण व्मवसामीहरूको प्रततस्ऩधाित्भक ऺभता 
य कामिकुशरता तथा उनीहरूसॉग यहेका ठेक्काहरूको र्ववयणसम्फन्धी तथ्माॊक साविजतनक खरयद अनगुभन 
कामािरमको वेफसाइटभा याख्न े व्मवस्था गयी तनभािण व्मवसामीको ठेक्का कामािन्वमन गने ऺभता (Bid 

Capacity) को भूल्माॊकन/र्वश्लषेणका आधायभा भार ठेक्का ददने व्मवस्था सम्फख्न्धत तनकामरे तभराउने । 
तनभािण व्मवसामीरे भोतफराइजेसन ऩेश्की तरई दरुुऩमोग गने प्रवखृ्ि तनमन्रण गनि भोतफराइजेसन 
ऩेश्कीराई कामिप्रगततसॉग आफर्द् गयी र्कस्ता र्कस्ताभा उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गने । 

27. र्वकास आमोजना तनधािरयत सभमभा सम्ऩन्न नहनुे सभस्माका कायण र्वकास खचि कभ बएको य त्मसरे 
सभग्र आतथिक र्वकास य सेवाप्रवाहभा असय ऩारययहेको भार नबई आमोजनाको म्माद थप्दै जाॉदा खचि ऩतन 
फढ्दै जाने गयेको ख्स्थतत छ । हयेक आमोजना एउटा छुटै्ट र्वख्शष्ट कामि बएको य मसको प्रायम्बदेख्ख 
अन्त्मसम्भका कामिहरू तनमोख्जत हनुे हुॉदा आमोजना व्मवस्थाऩकसॉग कामिसम्ऩादन सम्झौता गयी ख्जम्भेवाय 
फनाई आमोजना व्मवस्थाऩनभा प्रबावकारयता ल्माउन आवश्मक छ । साथै, आमोजना व्मवस्थाऩकहरूसॉग 
भ्रष्टाचायप्रतत शून्म सहनशीरना य सदाचाय ऩर्द्तत कामभ गने र्वषमभा प्रततफर्द्ता गनि रगाई त्मसको 
अनगुभन गने व्मवस्था तभराउने । आमोजनाको रक्ष्मको तरुनाभा हातसर बएको प्रगततको र्ववयण 
तनमतभत रूऩभा वेफसाइटभा सभेत याख्न े व्मवस्था तभराउने । आमोजना व्मवस्थाऩनभा देख्खने जर्टर 
सभस्माहरू, जस्तै: वन, वातावयण, जग्गा अतधग्रहण य भआुब्जासम्फन्धी र्ववाद तथा टेतरपोन/तफजरुीको 
ऩोर साने कामिभा शीघ्रता ल्माउन सम्फख्न्धत तनकामहरूको प्रतततनतधत्व यहने सहजीकयण सॊमन्र गठन 
गने । जग्गा प्रातप्त, वातावयणीम प्रबावको अध्ममन, रूख काट्ने स्वीकृतत य सॊयचना हटाउने/साने 
(Utility Shifting) सभेतका कामिहरू सम्ऩन्न गयी मोजना तमायी चयणका कामिहरू ऩूया बइसकेऩतछ भार 
तनभािण व्मवसामीसॉग सम्झौता गने । 

28. साविजतनक खरयदभा अझै ऩतन तभरेभतो प्रभखु सभस्माका रूऩभा यहेको छ । तनभािण व्मवसामीहरूको 
फीचभा हनुे तभरेभतोराई तनरुत्सार्हत गनि इ-टेन्डय प्रणारीराई अझै सदुृढ गयी व्माऩक फनाउन ुआवश्मक 
छ । पभि/कम्ऩनी छनौट बइसकेऩतछ सम्झौता गदाि सम्झौताका फुॉदाहरूभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् शून्म 
सहनशीरता कामभ गने प्रततफर्द्ता सभेत याख्न ेय सम्झौता फभोख्जभ कामि सम्ऩन्न नगने नगयाउने र्वरुर्द् 
सम्फख्न्धत तनकामरे तनमतभत अनगुभन गयी कडा कायफाही गने व्मवस्था तभराउने । 

29. र्वतबन्न भन्रारम/तनकामहरूका ख्जन्सी शाखा य खरयद इकाइहरूफाट बए/गयेका अतनमतभतताहरूको 
र्ववयण फायम्फाय ऩरऩतरकाहरूभा प्रकाख्शत हनुे गयेको छ । कानूनफभोख्जभ गदठत साविजतनक खरयद 
एकाइहरूको कामिसम्ऩादनको अनगुभन गने व्मवस्था साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमरे तभराई 
आवश्मक कायफाही गनुिका साथै सधुायका सझुावसभेत ददने य सो फभोख्जभ सम्फख्न्धत तनकामरे सधुाय  
गने । खरयद इकाइभा खरयदसम्फन्धी तातरभ तरएका जनशख्िराई याख्न ेव्मवस्था गने । 

30. साविजतनक तनकामरे उख्चत ठानेको जनुसकैु काभभा ऩतन ऩूवि मोग्मता (Pre-qualification) तनधाियण गयी 
खरयद कायफाही गनि सक्ने ऩरयऩाटीरे प्रततस्ऩधािराई सीतभत फनाएको हुॉदा साविजतनक तनकामरे 
स्वर्ववेकभा ऩूवि मोग्मता तनधाियण गनि सक्ने व्मवस्था हटाई साविजतनक खरयद अनगुभन कामािरमरे 
जर्टर य ठूरा बनी ऩरयबार्षत गयेका तनभािण कामिराई भार ऩूवि मोग्मता तनधाियण गयी खरयद गने 
व्मवस्था तभराउने । 
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31. सयुख्ऺत भरुण सॊचारनसम्फन्धी स्ऩष्ट कानून तथा भाऩदण्डको अबावभा स्वदेशी भरुण उद्योगरे सयकायी 
तनकामफाट आह्वान बएभा सयुख्ऺत भरुणसम्फन्धी छऩाइ कामिभा प्रततस्ऩधािभा सहबागी हनु नऩाउने य 
सयुख्ऺत भरुणसॉग सम्फख्न्धत छऩाइका रातग ठूरो धनयाख्श वैदेख्शक भरुाभा र्वदेशी कम्ऩनीराई बिुानी 
गनुिऩने अवस्थाको अन्त्म गनि सयुऺण भरुणका र्वतबन्न ऩऺहरू जस्तै प्रततस्ऩधाि, र्वश्वसनीमता, 
गणुस्तयीमता, ऩायदख्शिता, रागत प्रबावकारयता जस्ता ऩऺहरूराई दृर्ष्टगत गदद आवश्मक ऩूवािधायको 
तनभािण गयी स्वदेशी उद्योगहरूरे सभेत प्रततस्ऩधािभा सहबागी हनु सक्ने वातावयण सम्फख्न्धत तनकामरे 
तभराउने । 

(घ) जनसम्ऩकि  फढी हनु ेकामािरमको सेवाप्रवाह सधुायसम्फन्धी 
32. आमोगफाट गरयएको सेवाग्राही सवेऺणफाट भारऩोत, नाऩी कामािरमहरूभा घसुखोयी अत्मतधक देख्खएकोरे 

मस्तो प्रवखृ्िको तनमन्रणका रातग ऩायदख्शिता अतबवरृ्र्द्, प्रर्वतधको उऩमोग, कामिर्वतध सयरीकयण तथा 
कभिचायी व्मवस्थाऩनका कामिभा ध्मान ददन ु जरुयी छ । सूचना प्रर्वतधको उऩमोग गयी अनराइनफाट 
सभेत तनवेदन तरने व्मवस्था गने, त्मस्ता तनवेदनउऩय कायफाही हनुे सभमावतध तोकी सो सभमभा 
सेवाग्राहीहरूराई सेवा प्रदान गने, क्मू प्रणारी (Queue System) अऩनाई ऩर्हरे आउने सेवाग्राहीराई 
ऩर्हरो सेवा (First Come First Service) को व्मवस्था गने, प्रर्वतधको प्रमोगराई सेवाग्राहीभैरी फनाउन,े 
तफचौतरमा व्मवस्थाऩन गने रगामतका आवश्मक य उऩमिु उऩाम अवरम्फन गयी प्रणारी र्वकासफाट 
भ्रष्टाचाय योकथाभ गने व्मवस्था बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमरे तभराउने । 

33. सेवाग्राहीरे सयकायराई याजस्व/दस्तयु फझुाउने क्रभभा ऩतन दखु य झछझट व्महोनुिऩयेको अवस्था देख्खन्छ 
। मस्तो अवस्थाभा सधुाय गयी सम्बव बएसम्भ सेवाग्राहीरे सयर तरयकारे अनराइनफाटै सफै र्कतसभका 
याजस्व/दस्तयु फझुाउने व्मवस्था सम्फख्न्धत तनकामरे तभराउने । 

34. सेवाग्राहीहरूरे र्वतबन्न सेवा प्रदान गने सॊस्था, ऩदातधकायी य प्रर्क्रमा जस्ता र्वषमभा मथोख्चत सूचना य 
जानकायी ऩाउन नसर्कयहेको अवस्था देख्खएको छ । र्वशेष गयी सॊघीम या्मप्रणारीभा साविजतनक सेवा 
प्रवाह गने तनकामहरूको ख्जम्भेवायीभा हेयपेय बई केही नमाॉ तनकामहरू स्थाऩना बएको, केही खायेज 
बएको  य केही तनकामहरूको ऩनुसंयचना गरयएको हुॉदा मससम्फन्धी सूचना प्रवाह हनु ुजरुयी देख्खन्छ । 
ससूुख्चत नबएका सेवाग्राही ठतगने सम्बावना हनुे हुॉदा सॊघीम सॊयचनाभा अतधकाय य ख्जम्भेवायीको 
फाॉडपाॉडका फायेभा र्वतबन्न सॊचायका भाध्मभ, वेफसाइट, साभाख्जक सॊजार य नागरयक फडाऩरको 
भाध्मभफाट नागरयकहरूराई ससूुख्चत गयाउने व्मवस्था सञ्चाय तथा सूचना प्रर्वतध भन्रारमरे तभराउने ।  

35. साविजतनक तनकामभा जवापदेर्हता एवॊ ऩायदख्शिता अतबवरृ्र्द् बएभा भ्रष्टाचायजन्म कामि तनरुत्सार्हत बई 
सशुासन य र्वतधको शासनराई प्रोत्साहन ऩगु्छ । नागरयकहरूराई ससूुख्चत गनि साविजतनक सेवा प्रवाह 
गने प्राम्जसो तनकामरे नागरयक फडाऩरको व्मवस्था गयेको ऩाइन्छ । नागरयक फडाऩर सभम सभमभा 
अद्यावतधक गयी फडाऩरभा उल्रेख बएफभोख्जभको सभमभा नै सेवाप्रवाह गने गयाउन ेव्मवस्था सम्फख्न्धत 
तनकामफाट हनु ुआवश्मक छ । जनसम्ऩकि  फढी हनुे कामािरमहरूभा उि कामािरमफाट ददइने सेवाको 
जानकायी सर्हतको सेवाग्राहीभैरी Digital Display को व्मवस्था सभेत गने । नागरयक फडाऩरराई 
कामािरमको वेफसाइटभा याखी इन्टयनेट  भापि त जनताको ऩहुॉच तथा जनसहबातगता अतबवरृ्र्द् गने व्मवस्था 
सभेत तभराउने । 

36. तडख्जटर शासन (Digital Governance) राई प्रबावकायी रूऩभा सॊचारनभा ल्माउन सकेभा असर प्रशासन 
स्थार्ऩत बई साविजतनक सेवाको गणुस्तयभा वरृ्र्द् हनुे य भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनिभा सभेत सघाउ ऩगु्ने हुॉदा 
सूचना प्रर्वतधको प्रमोग फढाउन कामिमोजना फनाई कामि अगातड फढाइनऩुदिछ । भ्रष्टाचायका फढी उजयुी 
ऩने कामािरमहरू, जस्तै- भारऩोत तथा नाऩी, गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरका, मातामात व्मवस्था, ख्जल्रा 
प्रशासन, वन, ख्शऺा, स्वास्थ्म आददभा ई-सफ्टवेमय प्रोग्रातभङको र्वकास गने, भोफाइर एप्सको प्रर्वतध 
प्रमोग गयी सेवाप्रवाहको जानकायी तरने ददने कामि ऩयीऺणको रूऩभा सरुु गने, ई-हाख्जयीको व्मवस्था रागू 
गने य CC Camera को भाध्मभफाट तनगयानी गने कामि थऩ व्मवख्स्थत  
फनाउन े। 
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37. वैदेख्शक योजगाय र्वबागको आन्तरयक कामि सॊचारन तनदेख्शकाभा र्वबागभा आउने सेवाग्राहीभध्मे ऩर्हरे 
आउने सेवाग्राहीराई ऩर्हरो सेवा (First Come, First Service) प्रदान गनि टोकन प्रणारीराई व्मवख्स्थत 
रूऩभा कामािन्वमन गरयने उल्रेख बए ताऩतन र्वबागको काठभाडौं कामािरमभा वैदेख्शक योजगायका रातग 
स्वीकृतत तरने सेवाग्राहीहरूरे झछझट व्महोनुिऩयेको, दरारहरू भापि त अततरयि यकभ फझुाउन ुऩयेको य 
सेवा प्रवाहको ऩरयऩाटी अव्मवख्स्थत य अऩायदशी बएको ऩाइएको छ । तनदेख्शकाको ऩरयऩारना गयी कामि 
प्रणारीभा तत्कार सधुाय ल्माउने व्मवस्था श्रभ, योजगाय तथा साभाख्जक सयुऺा भन्रारमरे तभराउने । 

(ङ) साभाख्जक ऺरे सधुायसम्फन्धी 
38. भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग ख्शऺा, स्वास्थ्मजस्ता आधायबतू सेवाहरू सविसरुब य सस्तो हनु ुआवश्मक  

छ । मस्ता आधायबतू सेवाहरूभा न्मून आम बएका व्मख्िहरूको ऩहुॉच सतुनख्श्चत गनिका रातग सयकायी 
र्वद्यारम य अस्ऩतारहरूको गणुस्तय अतबवदृर्द् जरुयी छ । तनजी ख्शऺण य स्वास्थ्म सॊस्थाहरू अत्मन्तै 
भहॉगो बएको हुॉदा सम्फख्न्धत तनकामरे आवश्मक भाऩदण्ड य कामिर्वतध तनधाियण गयी स्वास्थ्म य ख्शऺा 
सेवा व्मवख्स्थत फनाउन ुसभेत आवश्मक छ । ख्शऺा य स्वास्थ्म ऺेरराई नापाभूरक व्मवसामका रूऩभा 
नबई सेवाभखुी ऺेरभा रूऩान्तयण गनि सम्फख्न्धत भन्रारमरे ऩहर गने । 

39. र्वद्यारम ख्शऺातपि  ख्शऺक तनमखु्िभा अतनमतभतता गयी आफ्नो भान्छे बनाि गने, र्वद्यारमको आमव्मम 
साविजतनक नगने, र्वद्यारमको र्विीम कायोफाय फैंक भापि त नगने, फयफझुायथ नगनेजस्ता ठूरो सॊतमाभा 
उजयुी आमोगभा ऩने गयेका छन ् । सॊघीमताभा र्वद्यारम ख्शऺाको व्मवस्थाऩनको ख्जम्भेवायी स्थानीम 
तहभा गएको हुॉदा स्थानीम स्तयफाटै घनीबतू अनगुभन गयी र्वद्यारम ख्शऺाभा गणुस्तयीमता, ऩायदख्शिता, 
तनष्ऩऺता य जवापदेर्हताको र्वकास गनुि जरुयी छ । मसका रातग हयेक स्थानीम तहरे र्वद्यारम सधुाय 
कामिमोजना तमाय गयी कामािन्वमनभा ल्माउने य सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम य ख्शऺा, 
र्वऻान तथा प्रर्वतध भन्रारमरे सहजीकयण गने । 

40. स्वास्थ्म ऺेरभा कभिचायी व्मवस्थाऩन तथा ख्जन्सी व्मवस्थाऩनका ऺेरभा र्वतबन्न सभस्माहरू देख्खएका  
छन ्। कभिचायी/स्वास्थ्मकभीहरूको सरुवा, ऩदस्थाऩन, तफदा, अतबरेख, र्वबागीम सजामजस्ता कभिचायी 
प्रशासनका र्वर्वध ऩऺहरूभा कानूनी व्मवस्थाको ऩरयऩारना गनुि गयाउन ुजरुयी छ । त्मस्तै, भागबन्दा 
फढी औषधी उऩकयण खरयद गने, तनशलु्क औषधी आऩूतति, बण्डायण य र्वतयणको सभखु्चत प्रफन्ध नगने, 
म्माद नाघेका औषधी याख्न,े साविजतनक सम्ऩख्िको हातन नोक्सानी/र्हनातभना गने रगामतका 
अतनमतभतताहरू तनमन्रण गनि जरुयी देख्खन्छ । मस्ता अतनमतभतता य भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्िराई 
तनरुत्सार्हत गनिका रातग अतनमतभतताभा सॊरग्न कभिचायीराई कायफाही गने व्मवस्था स्वास्थ्म भन्रारमरे 
तभराउन े । जीवनका रातग अत्मावश्मक औषधीभा तरइने अनखु्चत नापाराई तनमन्रण गनि स्वास्थ्म 
भन्रारमे नीतत य भाऩदण्ड फनाई रागू गने । 

41. र्वदेशी तभरयाष्डहरूफाट प्राप्त हनु े छारवखृ्िहरूभा तनष्ऩऺरूऩभा य ऩमािप्त प्रततस्ऩधािका आधायभा मोग्म 
र्वद्याथी छनौट गरयन ुआवश्मक छ । मसका रातग अथि भन्रारम य ऩययाष्ड भन्रारमसॉग सभेत सभन्वम 
गयी छारवखृ्िको र्ववयणसर्हतको वार्षिक कामि तातरका प्रत्मेक आतथिक वषिको सरुुभै वेफसाइट तथा 
यार्ष्डमस्तयको ऩरऩतरकाभा प्रकाख्शत गने व्मवस्था ख्शऺा भन्रारमरे तभराउने । साथै, वैदेख्शक 
छारवखृ्िभा छनौट बएका र्वद्याथीहरूको र्वद्यतुीम अतबरेख अतनवामि रूऩभा याखी अध्ममन ऩश्चात 
तनजहरूरे गयेको कफतुरमतनाभा अनसुाय नेऩार पकी सेवा गने व्मवस्थाराई प्रबावकायी रूऩभा 
कामािन्वमन गनि ख्शऺा, र्वऻान तथा प्रर्वतध भन्रारम य स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्रारम सभेतको सॊमन्र 
फनाई अनगुभन गने व्मवस्था तभराउने । स्वदेशभा ख्चर्कत्सा ख्शऺा अध्ममनभा र्वद्याथी छनौट, शलु्क 
तनधाियण य आधायबतू भाऩदण्डको ऩारनाभा देख्खएका फेतथतत तनमन्रण गयी मोग्मता प्रणारीका आधायभा 
र्वद्याथी छनौट तथा आधायबतू सेवा सरु्वधासम्फन्धी भाऩदण्डको ऩारना बए नबएको र्वषमभा अनगुभन 
गयी दोषीउऩय कायफाही गने व्मवस्था प्रबावकायी फनाउने । 

42. गैयसयकायी सॊस्थाहरूका नाभभा तसजिना बएका अऩायदशी य अनिुयदामी र्क्रमाकराऩरे भ्रष्टाचायराई 
फढावा ददएको हुॉदा मस्ता र्वकृतत तनभूिर गयी थऩ व्मवख्स्थत फनाउन सम्फख्न्धत तनकामफाट प्रबावकायी 
तनमभन य अनगुभन हनु जरुयी छ । गैयसयकायी सॊस्थाको उद्देश्म, कामिप्रणारी य रगानीको स्रोत स्ऩष्ट 
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गयेय भार स्वीकृतत ददने व्मवस्था सम्फख्न्धत तनकामरे तभराउने ।या्मको ऩनुसंयचना ऩश्चात गैयसयकायी 
सॊस्थाको ऩरयचारन य अनगुभनसम्फन्धी अतधकाय स्थानीम तहभा सभेत यहेको हुॉदा स्थानीम तहफाट 
प्रबावकायी स्थरगत अनगुभन हनु जरुयी छ । अन्तयािर्ष्डम गैयसयकायी सॊस्थाहरू भापि त प्राप्त हनुे यकभ 
यार्ष्डम फजेट प्रणारीभा आफर्द् गयेय भार खचि गने ऩर्द्ततको र्वकास भर्हरा, फारफातरका तथा ्मेष्ठ 
नागरयक भन्रारम य अथि भन्रारमरे तभराउने । 

43. भरुकुभा फेयोजगायी प्रभखु सभस्माका रूऩभा यहेको छ । तफचौतरमा फढ्नकुो एउटा कायण फेयोजगायी 
ऩतन हो । सेवाग्राहीहरूको फढी चाऩ हनु ेकामािरमहरूभा तफचौतरमाहरूको अनऩेख्ऺत कामि तनमन्रण गनि 
र्वद्यभान फेयोजगायीको सभस्मा सभाधानका रातग प्रबावकायी य ऩरयणाभभखुी कामिक्रभको आवश्मकता  
छ । र्वद्यभान सीऩ र्वकास य ऺभता अतबवरृ्र्द् कामिक्रभहरूफाट योजगायी/स्वयोजगायी प्राप्त गने व्मख्िको 
सॊतमा न्मून बएफाट त्मस्ता कामिक्रभहरू योजगायीसॉग आफर्द् हनु नसकेको प्रस्ट हनु्छ । वैदेख्शक 
योजगायीका नकायात्भक असय हेदाि मसराई ऩतन फेयोजगायीको उऩमिु य दीघिकारीन सभाधानका रूऩभा 
तरन सर्कॊ दैन । भरुकुतबर नै कृर्ष, तनभािण, उद्योगरगामतका धेयै ऺेरभा जनशख्िको अबाव बएको 
अवस्थाराई दृर्ष्टगत गयी आवश्मक सीऩ बएको जनशख्ि र्वकासभा सम्फख्न्धत तनकामरे ध्मान ददन ु
आवश्मक छ । कुन ऺेरभा कतत य कस्ता जनशख्िको आवश्मकता ऩछि, आकरन गयी जनशख्िको 
भाग य आऩूततिफीच सन्तरुन हनुे गयी मोजना फनाई व्मावहारयक य जीवनोऩमोगी ख्शऺा तथा तातरभको 
व्मवस्था ख्शऺा य र्वऻान तथा प्रर्वतध भन्रारमरे तभराउने । फजायभा जनशख्िको भाग य आऩूततिको 
र्वश्लषेण, सन्तरुन, सूचनाप्रवाह तथा नीतत ऩर्हचानका रातग सॊस्थागत व्मवस्था श्रभ, योजगाय तथा 
साभाख्जक सयुऺा भन्रारमरे गने ।  

44. वैदेख्शक योजगायका रातग र्वतबन्न भरुकुहरूभा जाने नेऩारी जनशख्िको योजगायी य तरफबिाको 
प्रत्माबतूत एवॊ उनीहरूको सयुऺाको प्रफन्ध गयी वैदेख्शक योजगायीराई व्मवख्स्थत य भमािददत फनाउन 
जरुयी छ । वैदेख्शक योजगायीका ऺेरभा हनुे ठगी य भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी वैदेख्शक योजगाय ऐनको भभि 
य बावना अनरुूऩ वैदेख्शक योजगायीराई सयुख्ऺत, व्मवख्स्थत य भमािददत फनाउन नेऩारी श्रतभकका प्रभखु 
योजगाय गन्तव्मका रूऩभा यहेका भरुकुहरूसॉग सयकायी स्तयभा दद्वऩऺीम सम्झौता गनि श्रभ, योजगाय तथा 
साभाख्जक सयुऺा भन्रारमरे ऩहरकदभी तरने । 

(च) साविजतनक मातामात तथा ऩूवािधाय व्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
45. साविजतनक मातामातराई र्वश्वातसरो, सयुख्ऺत य सेवाग्राहीभैरी फनाउन ुआवश्मक छ । बौततक ऩूवािधाय 
 तथा मातामात भन्रारम य गहृ भन्रारम, ट्रार्पक प्रहयीफीचको सभन्वमभा मातामात व्मवस्थाऩनसॉग 

जोतडएका र्वषमहरू, जस्तै- सवायी साधनको गणुस्तय, सडकको भाऩदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, रुट 
इजाजत, फीभा य ऺततऩूतति रगामतका र्वषमभा छानतफन गयी मातामात ऺेरका फेतथतत सधुाय गनि ऩहर 
हनुऩुने । सवायी सॊतमा, रुटको सॊतमा, ट्रार्पकको चाऩसभेतको अध्ममन गयी वैऻातनक रुट व्मवस्थाऩन 
य ट्रार्पक व्मवस्थाऩन गने र्वषमभा य मातामात ऺेरभा बइयहेको तसख्न्डकेटफाट सविसाधायणरे बोग्नऩुयेको 
सास्तीको अन्त्म गने र्वषमभा कामिमोजनासर्हत सधुायको ऩहर बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात 
भन्रारमफाट हनुऩुने ।  

46. सवायी चारक अनभुततऩर प्रदान गने कामि मारहुरूको जीवनको सयुऺासॉग जोतडएको सॊवेदनशीर र्वषम 
बएकोरे मस ऺेरभा बएका र्वकृतत तनमन्रण गनुि जरुयी छ । स्वदेशफाट प्रदान गरयने चारक 
अनभुततऩरका साथै र्वदेशफाट जायी बएका सवायी चारक अनभुततऩर नेऩारीकयण गने कामिराई ऩायदशी 
य व्मवख्स्थत फनाउन आवश्मक देख्खएको छ । मसका रातग सॊस्थागत सधुाय गयी अतबरेख व्मवख्स्थत 
गने कामि बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारमरे गने । 

47. मातामात व्मवस्था कामािरमभा नक्करी कागजातफाट सवायी दताि कामि हनु नददनका रातग तरराभी सवायी 
दताि प्रर्क्रमाराई ऩायदशी फनाउन आवश्मक छ । कुनै ऩतन प्रकायको तरराभी प्रर्क्रमाफाट दताि हनु 
आएको सवायी साधनको र्ववयण सम्फख्न्धत मातामात व्मवस्था कामािरम तथा मातामात व्मवस्था र्वबागको 
वेफसाइटभा याख्न े व्मवस्था बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारमरे तभराउने । साथै, मातामात 
व्मवस्था कामािरमहरूभा सवायी साधनहरूको नमाॉ दताि, सरुवा सहभतत, याजस्वको अवस्था रगामतका 
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र्वषमभा तनमतभत अनगुभन गयी अनगुभन प्रततवेदन भन्रारम तथा र्वबागको वेफसाइटभापि त साविजतनक 
गने व्मवस्था तभराउने । मातामात व्मवस्था कामािरमभा दताि बएको सवायी साधनको पामर सम्फख्न्धत 
ख्जम्भेवाय कभिचायी फाहेक कुनै ऩतन सॊस्था, व्मख्ि वा व्मवसामीराई नददने य सम्फख्न्धत कभिचायीराई 
ख्जम्भेवाय फनाउने व्मवस्था तभराउने । 

48. भरुकुको एक भार अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थरको रूऩभा यहेको तरबवुन अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थरको सयुऺा, 
सयसपाइ य सेवाप्रवाह याष्डकै छर्वसॉग जोतडएको र्वषम फनेको छ । तरबवुन र्वभानस्थरभा 
व्मवस्थाऩकीम तथा व्मवहायजन्म सभस्माफाट सेवाग्राहीरे ऩाउनऩुने सेवा तथा सयुऺा प्रफन्धभा सभस्मा 
नहोस ् बन्नका खाततय सचेतता आवश्मक छ । सयुऺा चेकजाॉचराई प्रबावकायी फनाउन अत्माधतुनक 
उऩकयण तथा प्रर्वतधको प्रमोग, प्रर्क्रमा सयरीकयण एवॊ सयुऺाकभी य कभिचायीका रातग छुटै्ट 
आचायसॊर्हताको व्मवस्था रगामत आवश्मक सधुायको प्रफन्ध सॊस्कृतत, ऩमिटन तथा नागरयक उड्डमन 
भन्रारमरे तभराउने । 

49. र्वदेशी ऩमिटकको आगभन य आन्तरयक मारकुो ऩतन सङ्खतमा फर्ढयहेको सन्दबिभा साॉघयुो अन्तयािर्ष्डम 
र्वभानस्थरको ऺभता वरृ्र्द् गनुिका साथै वैकख्ल्ऩक उऩाम अवरम्फन गनुि आवश्मक छ । मसैकायण 
दोस्रो अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थर, गौतभफरु्द् ऺेरीम अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थर य ऩोखयाको ऺेरीम अन्तयािर्ष्डम 
र्वभानस्थरको तनभािण कामि यार्ष्डम गौयफका आमोजनाका रूऩभा बइयहेको छ । मी आमोजनाहरूरे 
व्मततत गयेको सभमावतधको तरुनाभा प्रगतत सन्तोषजनक नदेख्खएको हुॉदा सम्फख्न्धत भन्रारमरे 
कामिमोजना फनाई कामिराई तीव्रता ददन ुआवश्मक छ । साथै, तरबवुन अन्तयािर्ष्डम र्वभानस्थरको चाऩ 
कभ गनि आन्तरयक उडानका रातग वैकख्ल्ऩक र्वभानस्थरको तनभािण कामि तीव्रताका साथ अगातड  
फढाउन े।  

50. नेऩार वामसेुवा तनगभका व्मवस्थाऩकीम कभजोयी य अतनमतभतता सभम सभमभा उजागय हनुे गयेका  
छन ्। उदाहयणका रातग, र्वशेषऻ चारक तथा उडान गन्तव्मको व्मवस्था नगयी वाइडफडी जहाज खरयद 
गने कामिफाट तनगभ य याष्डराई कयोडौँ रुऩैमाॉको ऺतत ऩगुेको छ । तनगभको व्मवस्थाऩकीम सधुाय य 
गणुस्तयीम सेवाका रातग सॊस्कृतत  ऩमिटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारमरे ऩहरकदभी तरने । 

(छ) साविजतनक जग्गा, कृर्ष य वन ऺरे सॊयऺणसम्फन्धी 
51. कृर्षप्रधान देश नेऩारभा कृषकहरूरे आफ्नो उत्ऩादनको उख्चत भूल्म ऩाउन नसकेको, तफचौतरमाहरूरे 

अनखु्चत राब तरएको य उऩबोिाहरू भायभा ऩयेको जस्ता सभस्माहरू ्वरन्तरूऩभा देख्खएका छन ्। 
उत्ऩादक य उऩबोिाफीच प्रत्मऺ र्कनफेचको अवसय तसजिना हनु नसकेको हुॉदा तफचौतरमाहरूको चक्रका 
कायण उऩबोिाहरू अत्मतधक भूल्मवरृ्र्द्को भायभा ऩयेको अवस्था र्वद्यभान छ । कृर्ष ऺेरको र्वकासका 
रातग तजुिभा गरयएको कृर्ष र्वकास यणनीततको प्रबावकायी कामािन्वमन जरुयी छ । र्वशेष गयी तयकायी य 
परपूरजस्ता ऺेरभा कृर्षको व्मावसामीकयण गनिका रातग र्कसानराई भर, फीउ, कोल्ड स्टोयेज, ऺभता 
अतबवरृ्र्द् रगामतका ऺेरभा सहमोग ऩरु् माउने, र्कसान य उऩबोिाफीच प्रत्मऺ र्कनफेचको रातग स्थान 
उऩरब्ध गयाउने, फजायसम्भको ऩहुॉच सहज फनाउने य उत्ऩादनको उख्चत भूल्म उत्ऩादकरे नै प्राप्त 
गनिसक्ने वातावयण फनाउनका रातग कृर्ष तथा ऩशऩुॊछी र्वकास भन्रारमरे कामिमोजना नै फनाई 
कामािन्वमन गने ।  

52. साभदुार्मक वन व्मवस्थाऩनभा वन पडानी, काठ तस्कयी, आम्दानी र्हनातभना रगामतका भ्रष्टाचायजन्म 
कामि य अतनमतभतताहरूको तनमन्रण आवश्मक छ । वन तथा वातावयण भन्रारम य स्थानीम तहरे 
वैऻातनक वन व्मवस्थाऩन गने, तनमभन य अनगुभन गने, उद्देश्म य तसर्द्ान्तर्वऩयीत चल्ने साभदुार्मक 
वनका उऩबोिा सतभततराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने रगामतका कामि भापि त साभदुार्मक वनको 
सॊयऺण य सम्फर्द्िन गने । 

53. जग्गा हारसातफक गदाि साविजतनक जग्गासभेत घसुाइि हारसातफक गने, सयकायी/ऩती/ऐरानी/गठुी जग्गा 
व्मख्ि र्वशेषको नाभभा दताि कामभ गनेजस्ता भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्ि दोहोरयइयहेका छन ्। मस्ता प्रवखृ्िराई 
ऩूणि रूऩभा तनमन्रण गयी साविजतनक य सयकायी जग्गाको सॊयऺणको व्मवस्था बतूभ व्मवस्था, सहकायी 
तथा गरयफी तनवायण भन्रारमरे तभराउने ।  
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54. सॊयऺणको कभीका कायण र्वश्व सम्ऩदा सूचीभा सूचीकृत स्थर य बवनका साथै ऐततहातसक, ऩयुाताख्त्वक 
भठ, भख्न्दय, धाया, ऩोखयी, अततक्रभणको चऩेटाभा ऩयेका, कततऩम सम्ऩदाहरू जीणि, ऺततग्रस्त य रोऩ हनुे 
अवस्थाभा यहेका छन ् । जीवन्त इततहास, कराकौशर य सॊस्कृततराई जोगाउन मस्ता स्थर य 
बवनहरूको सॊयऺण य सम्बाय गने कामिभा गाउॉऩातरका/नगयऩातरका, ऩयुातत्व र्वबाग, गहृ भन्रारम य 
बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमरे सभन्वमात्भक ऩहर गने ।  

55. वन ऺेरसॉग जोतडएका ऩती जग्गासभेत यार्ष्डम वनकै जग्गा हनुे कानूनी व्मवस्था यहेको छ । तय ऩतन 
त्मस्ता जग्गा गैयकानूनी रूऩभा अततक्रभण य बोग गने प्रवखृ्ि देख्खन्छ । मस्तो प्रवखृ्िराई तनरुत्सार्हत 
गयी वन तसभानाको ऩती जग्गा य वनको जग्गाको सॊयऺण गनि गयाउन वन तथा वातावयण भन्रारमरे 
ऩहरकदभी तरने । 

56. भारऩोत, नाऩी जस्ता कामािरमहरूभा यहेका से्रस्ता कागजातहरूको अतबरेख व्मवस्थाऩन प्रणारी 
व्मवख्स्थत,  वैऻातनक य प्रबावकायी फनाउन ुजरुयी देख्खएको छ । मी कामािरमहरूभा कभिचायी य अन्म 
व्मख्िहरूको तभरेभतोभा अतबरेख सच्माउने, झठुा से्रस्ता तमाय गयी जग्गा र्कनफेच गने, साविजतनक 
जग्गा व्मख्िको नाभभा दताि गने जस्ता सभस्मा सभाधान गनिका रातग सम्ऩूणि जग्गाको अतबरेख दरुुस्त 
याख्न ुआवश्मक छ । हार केही ख्जल्राभा प्रायम्ब गरयएको जग्गाको अतबरेख कम्प्मटुयभा प्रर्वर्ष्ट गने 
कामिराई सफै ख्जल्राभा र्वस्ताय तथा ऩयुाना से्रस्ताहरूको अतबरेखीकयण कम्प्मटुयभा आधारयत प्रर्वतधको 
भाध्मभफाट गयी सयुख्ऺत याख्न े व्मवस्था तभराउने । साथै, जग्गाको कायोफायभा अतनमतभतता योक्न 
अतबरेख सयुऺणको ख्जम्भेवायी य जवापदेर्हता र्कटान गयी तनमतभत अनगुभन गने व्मवस्था बतूभ व्मवस्था, 
सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमरे तभराउने । 

57. कृर्षमोग्म जग्गा र्किाकाट (खण्डीकयण) गयी घडेयीको रूऩभा तफक्री र्वतयण गनि/गयाउन नऩाउने तथा 
कुनै जग्गाधनीरे एक आतथिक वषिभा सतसभ र्किा जग्गा एक ऩटकबन्दा फढी र्किाकाट गनि नऩाउने 
गयी बए/गयेको तनणिमको कामािन्वमनको प्रबावकायी सऩुयीवेऺण तथा अनगुभन हनु नसक्दा र्किाकाट 
गने कामिभा भ्रष्टाचाय य अतनमतभतता बएको उजयुीहरू आमोगभा ऩने गयेका छन ् । र्किाकाट गने 
वतिभान व्मवस्थाको ऩनुयावरोकन बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारमरे गने । 

58. काठभाडौं उऩत्मका रगामतका भहानगयऩातरका, उऩभहानगयऩातरका, नगयऩातरका तथा तयाईका र्वतबन्न 
ऺेरका सयकायी/साविजतनक जग्गाभा अनतधकृत रूऩभा फसे/फसाइएका अव्मवख्स्थत फस्ती य सकुुम्फासी 
सभस्माको दीघिकारीन सभाधान हनु आवश्मक छ । तत्कारीन अवस्थाभा खारी ठाउॉभा यहेका 
सकुुम्फासी फस्तीको चायैततय हार सहयी ऺेरको र्वकास बइसकेको अवस्थाभा मस्ता अनतधकृत 
अव्मवख्स्थत फसोफासको फायेभा छानतफन गयी साविजतनक जग्गाको सॊयऺण एवॊ अव्मवख्स्थत फसोफासको 
व्मवस्थाऩन गने कामि सम्फख्न्धत स्थानीम तह तथा बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण 
भन्रारमरे गने । 

59. जग्गा नाऩी य दताि गने सम्फन्धी सेवाप्रवाहका क्रभभा हनुे भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्ि फढ्दै गइयहेकारे मसराई 
तनरुत्सार्हत गनि सम्फख्न्धत तनकामफाट उऩमिु आन्तरयक तनमन्रण ऩर्द्ततको र्वकास य कामािन्वमन 
हनुऩुने देख्खएको छ । साथै, सेवाग्राही अतबभत सवेऺणफाट रेखाऩढी व्मवसामी, कानून व्मवसामी, 
भध्मस्थकतािभापि त रयसवत तरने ददने कामि बए गयेको ऩाइएकोरे मी कामािरमफाट सेवा तरॊदा 
भध्मस्थकताि भापि त जानऩुने हारको फाध्मकायी अवस्थाको अन्त्म गयी सेवा प्रवाहको कामिराई 
सयरीकयणा गनुिका साथै भध्मस्थकतािका कामिउऩय सभेत अनगुभन तनमन्रण हनु ुआवश्मक देख्खन्छ । 

60. नदी तथा खोराफाट अतनमख्न्रत रूऩभा फारवुा तथा तगट्टी जस्ता नदीजन्म ऩदाथि उत्खनन गयी साविजतनक 
सम्ऩख्िको दरुुऩमोग गने य वातावयण र्वनाश गने कामि तनमन्रण गनुि जरुयी छ । अनभुततऩर तफना वा 
नवीकयण नगयाई फारवुा खानीफाट फारवुा ख्झक्न,े योमल्टी/याजस्व नफझुाउने, अतबरेख दरुुस्त नयाख्न े
कामिउऩय सभेत तनमन्रण आवश्मक छ । ढुॊगा, तगट्टी, फारवुाजस्ता नदीजन्म ऩदाथि एवभ ् साधायण 
तनभािणभखुी खतनज ऩदाथिको उत्ऩादन, तफक्री र्वतयण य व्मवस्थाऩनको सम्फन्धभा कानूनी अस्ऩष्टता यहेको 
हुॉदा त्मस्ता प्राकृततक स्रोत व्मवस्थाऩनसम्फन्धी सॊघीम कानून तजुिभा गनि सम्फख्न्धत तनकामरे ऩहरकदभी 
तरने । खतनज ऩदाथिको उत्खनन तथा तनकासी रगामतका कामिको सभखु्चत व्मवस्थाऩन गयी खतनज 



34 

ऩदाथिको दरुुऩमोग हनु नददने, सहभतत प्राप्त स्वीकृत खतनज उत्खनन ऺेरभा भार खतनज कामि गने 
गयाउन,े खतनज ऩदाथिको उत्खननको ऩरयभाण वैऻातनक तरयकारे मर्कन गयी तनमभानसुायको 
सभमावतधतबर याजस्व प्राप्त गने य सो को अतबरेख चसु्त दरुुस्त एवॊ ऩायदशी रूऩभा याख्न े रगामत 
आवश्मक व्मवस्था सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम य सम्फख्न्धत प्रदेश/स्थानीम सयकायरे 
तभराउन े। 

61. भरुकुको याजधानी सहयका नदीनाराको सॊयऺण य सयसपाइ आवश्मक देख्खएको छ । नदीनाराको 
सॊयऺणका रातग नदीको छेउछाउका साविजतनक जग्गाको सॊयऺणका साथै उऩत्मकाको पोहोयको उख्चत 
व्मवस्थाऩन सभेत जरुयी छ । उऩत्मकाको पोहोय व्मवस्थाऩनको ददगो य दीघिकारीन सभाधानका रातग 
कुर्हने पोहोयफाट र्वद्यतु,् ग्मास, भर उत्ऩादन गने, प्राख्स्टकको झोराको सट्टा वैकख्ल्ऩक झोराको सहज 
उऩरब्धता फढाउने, प्रशोधनमोग्म नबएको पोहोय पाल्ने ल्मान्डर्पर साइटको व्मवस्था तभराउन े
रगामतका कामिभा स्थानीम सयकाय य सॊघीम सयकायरे तत्कार कदभ चाल्न ु आवश्मक छ । 
नदीनाराको सॊयऺण य सयसपाइको कामिभा तीव्रता ल्माउन फागभती सभ्मता एकीकृत र्वकास सतभतत, 
उऩत्मका र्वकास प्रातधकयण, सहयी र्वकास भन्रारम, ऊजाि, जरस्रोत तथा तसॉचाइ भन्रारम रगामतका 
सयकायी तनकामहरूफाट सभन्वमात्भक ऩहरकदभी तरने ।  

(ज) याजस्व तथा र्विीम ऺरे सधुायसम्फन्धी 
62. अथि भन्रारमफाट फहवुषीम आमोजना तथा कामिक्रभका रातग हयेक वषि स्रोत सतुनख्श्चतता गरयएका 

आमोजनाको सॊतमा य स्रोत सतुनख्श्चतता गरयएको यकभभा अत्मतधक वरृ्र्द् हुॉदै गएको य सतुनख्श्चतता 
गरयएको यकभको तरुनाभा तनकासा बएको यकभ अत्मन्त न्मून यहेको देख्खएको छ । मसरे फजेट 
अनशुासनको ऩारना नबएको, सतुनख्श्चतता प्राप्त गयेय र्वतनमोजनबन्दा फढीको ठेक्का रगाउने प्रवखृ्ि 
प्रोत्सार्हत बएको देख्खएको छ । मसफाट मोजना अधयुो नै यहने ख्स्थतत र्वद्यभान यहने देख्खन्छ बने 
याजस्वको प्रऺेऩण तथा मोजना य फजेट तजुिभाका न्मूनतभ भूल्म य भान्मताभातथ सभेत प्रश् न उ्न जाने 
देख्खएको छ । अत: आगाभी ददनभा फहवुषीम आमोजना तथा कामिक्रभका रातग स्रोत सतुनख्श्चतता प्रदान 
गने सम्फन्धभा मसअख्घ स्रोत सतुनख्श्चतता प्रदान गरयएका आमोजना तथा कामिक्रभहरूराई सभेत 
ऩनुयावरोकन गयी फजेट अनशुासनको ऩूणित: ऩारना हनुे, सयकायराई असीतभत दार्मत्व तसजिना नहनुे य 
तनख्श्चत भाऩदण्ड य प्रर्क्रमाका आधायभा स्रोत सतुनख्श्चतता प्रदान गने ऩर्द्तत अवरम्फन हनुे गयी उऩमिु 
नीतत तथा कामिर्वतधको तजुिभा गयी रागू गनि अथि भन्रारमरे ऩहरकदभी तरने । 

63. याजस्व चहुावटफाट नेऩार सयकायराई हातन नोक्सानी ऩगु्न जाने तय याजस्व चहुावट गने य गयाउने दवैु 
ऩऺराई अनखु्चत राब ऩगु्न जाने हुॉदा सयकायी तनमभन य तनमन्रण प्रणारीराई छरेय दवैु ऩऺको 
तभरेभतोभा मस्ता कामि हनुे गयेको देख्खन्छ । मसयी याजस्व चहुावटसम्फन्धी र्वषम अत्मन्त गम्बीय बए 
ताऩतन याजस्व चहुावट गने य गयाउने दवैु ऩऺको सॊरग्नता यही उजयुी नै नऩनिसक्ने हुॉदा अथि भन्रारमरे 
प्रबावकायी अनगुभन य तनमन्रण प्रणारी अवरम्फन गयी याजस्व चहुावट योक्न ऩहरकदभी तरने । 

64. साविजतनक सॊस्थानहरूभा यहेको सेवा/सरु्वधा र्वतयण रगामतका र्वषमभा बएको छानतफनको क्रभभा 
साविजतनक सेवा प्रवाहसॉग प्रत्मऺ सॊरग्न यहेका कततऩम साविजतनक सॊस्थानहरूरे उत्ऩादन/सॊकरन गयी 
सविसाधायणसॉग शलु्क तरएय र्वतयण गने साविजतनक सेवा तथा वस्त,ु आफ्ना ऩदातधकायी/कभिचायीहरूराई 
तन:शलु्क सरु्वधाको रूऩभा उऩरब्ध गयाउने गयेको ऩाइमो । नभनुाका रूऩभा अध्ममन गरयएका ११ 
वटा साविजतनक सॊस्थानहरूरे प्रदान गयेका सेवा सरु्वधाभा एकरूऩता सभेत देख्खएन । कुनै सॊस्थानरे 
कभिचायी सेवा सतिसम्फन्धी तनमभावरीभा व्मवस्था गयेय य कुनैरे सञ्चारक सतभततफाट तनणिम गयेय मस्तो 
सरु्वधा प्रदान गने गयेको ऩाइमो । त्मसैगयी तन:शलु्क उऩरब्ध गयाएको वस्त/ुसेवाको भूल्म गणना गदाि 
सॊस्थान र्ऩच्छे र्वर्वधता यहेको ऩाइमो । कततऩम सॊस्थान घाटाभा जाॉदासभेत सेवा/सरु्वधाभा अतधकाय 
स्थार्ऩत गनि खोजेको देख्खमो । कुनै सॊस्थानरे सरु्वधा नै उऩरब्ध नगयाएको य कुनैरे अत्मतधक सरु्वधा 
उऩरब्ध गयाएको तथा अवकाशऩतछ ऩतन सेवा सरु्वधा र्वतयणभा तनयन्तयता ददएको सभेत ऩाइमो । साथै 
ऩदातधकायी/कभिचायीरे प्राप्त गयेको सेवा/सरु्वधाराई वार्षिक आमभा गणना गने नगरयएको य सो फाऩतको 
कय तनधाियणसभेत हनुे गयेको देख्खएन । तसथि साविजतनक सॊस्थानहरूरे ऩदातधकायी/कभिचायीराई 
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उऩरब्ध गयाएको सरु्वधाराई र्वश्लषेण गदाि सॊस्थानहरूको आतथिक अवस्था, र्विीम ऺभता, व्मावसार्मक 
कायोफायको अवस्था, वस्त/ुसेवाको उत्ऩादन एवॊ र्वतयणको प्रबावकारयता य सॊस्थाको दीघिकारीन 
दार्मत्वको र्ववेचनासभेतका आधायभा छुटै्ट कोषको व्मवस्था गयी त्मस्तो सरु्वधाराई ऩारयश्रतभकको अतबन्न 
अॊग फनाई एकरूऩता कामभ हनुे गयी तनख्श्चत भाऩदण्ड तोकेय मस्ता सफै प्रकायका सरु्वधाराई वार्षिक 
आमभा गणना गने कानूनी व्मवस्था तभराई सेवा सरु्वधा उऩरब्ध गयाउन प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषदको 
कामािरम य अथि भन्रारमरे ऩहर गने । 

65. र्वदेशफाट आमात गरयएका साभानभा कय कभ ततने उद्देश्मरे बन्सायभा न्मून तफजकीकयण गयी भूल्म 
तनधाियण गने, कय नततने य तभरेभतोभा कयछरी गने गयाउन ेकभिचायी य उद्योगी व्मवसामीराई याजस्व 
अनसुन्धान र्वबागरे कायफाहीको दामयाभा ल्माउन ु जरुयी छ । सभमभा कय नततनेराई ऩटके कय 
पर्छ्यौट आमोग गठन गयी कय तभनाहा गने, उऩबोिाफाट उठाएको भूल्म अतबवरृ्र्द् कयसभेत छुट ददने य 
उऩबोिाभातथ कयबाय थप्दै जाने प्रवखृ्िराई ऩूणिरूऩभा अन्त्म गने प्रफन्ध अथि भन्रारमरे तभराउने । 

66. आतथिक वषिको अन्त्मततय यकभान्तय गने, ठूरो यकभ खचि गने फेतथतत अन्त्म हनु ु आवश्मक छ । 
खासगयी फजेट कामािन्वमनको अनगुभन प्रबावकायी नहुॉदा आतथिक वषिको अन्त्मभा हतायहतायभा खचि गने 
ऩरयऩाटी योर्कएको छैन । मसयी हतायभा गरयने काभको गणुस्तयभातथ ऩतन प्रश्न उ्ने गयेको छ य 
अतनमतभततासभेत फढेको छ । फजेट कामािन्वमनको प्रबावकारयताका रातग सम्फख्न्धत अतधकायीराई 
ख्जम्भेवाय फनाउने, कामितातरका फनाउन रगाउन,े कामािन्वमनका चयणभा सभम, रागत य गणुस्तयको 
तनमतभत अनगुभन गने, ख्जम्भेवाय कभिचायीउऩय कायफाहीको तसपारयस गने रगामतका उऩाम अवरम्फन 
गयी फजेटको सदऩुमोगको प्रफन्ध अथि भन्रारम य सम्फख्न्धत तनकामरे तभराउने । 

67. आतथिक सभरृ्र्द्का रातग वैदेख्शक रगानी आकर्षित गनि आवश्मक छ बने सोको रातग आतथिक स्थार्मत्व, 
ऩूवािधाय, फजाय, ख्स्थयता, सयर प्रर्क्रमा आददका भाध्मभफाट सयुऺा य प्रततपरको सतुनख्श्चतता गनि जरुयी 
छ । नेऩारका कम्ऩनीभा यहेका र्वदेशी रगानीराई सतुनख्श्चत गनि य र्वदेशी रगानी फाऩतको राबाॊस 
र्पताि रैजान नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामरे सभमभा तनणिम, सहजीकयण य तनमभन गनि आवश्मक  
छ । वैदेख्शक रगानीको उऩमिु वातावयण तनभािण गयी रगानी व्मवस्थाऩनराई चसु्त दरुुस्त फनाउने 
व्मवस्था उद्योग, वाख्ण्म तथा आऩूतति भन्रारमरे, कयदातारे ऩूवािदेश भाग गयेको अवस्थाभा कानूनरे 
तोर्कएको सभम सीभातबरै तनणिम तरन, सभमभै कय तनधाियण गनि तथा तनधािरयत कय याजस्व असरुउऩय 
सतुनख्श्चत य सयुख्ऺत हनुे उऩमिु उऩाम अवरम्फन गयी अतग्रभ कायफाही गने व्मवस्था अथि भन्रारमरे 
गने, सेवा सॊचारनका रातग अनभुततऩर ददॊदा उल्रेख बएका सेवाका सतिहरू ऩारना बए नबएको र्वषमभा 
तनमतभत अनगुभन सम्फख्न्धत तनकामरे य राबाॊश फाऩतको यकभ र्वदेशी भरुाभा सटही सरु्वधा उऩरब्ध 
गयाउॉदा रगानीको प्रकृतत अनसुाय तनमभन गने य याजस्व प्राप्त गने तनकामहरूको सभन्वम गने कामि 
नेऩार याष्ड फैंकरे तभराउन े। 

68. सन्ततुरत अथितन्रको र्वकासका रातग भरुकुतबरका उद्योगको सॊयऺण, औद्योतगक उत्ऩादन वरृ्र्द्, आमात 
प्रततस्थाऩन तथा तनमाित प्रवर्द्िन गनुि जरुयी छ । उत्ऩादनको ऩरयभाण, गणुस्तय य प्रततस्ऩधी ऺभता वरृ्र्द् 
गनिका रातग नीततगत तथा सॊस्थागत सधुाय एवभ ् व्माऩाय अवयोध हटाई व्माऩाय र्वर्वधीकयण उद्योग, 
वाख्ण्म तथा आऩूतति भन्रारमरे, आन्तरयक उद्योगको र्वकासका रातग कय सहतुरमत य सरु्वधा ददने 
कामि अथि भन्रारमरे, र्वदेशी रगानी आकषिण गने ऩहर रगानी फोडिरे य उत्ऩादनभूरक ऺेरभा कजाि 
प्रवाह फढाउने व्मवस्था नेऩार याष्ड फैंकरे तभराउने । ऩेट्रोतरमभ ऩदाथिको र्वकल्ऩको रूऩभा र्वद्यतुको 
उऩमोग फढाउन,े र्वद्यतुीम सवायी साधनराई प्रोत्साहन ददनेसम्फन्धी नीतत तथा कामिमोजना ऊजाि, जरस्रोत 
तथा तसॉचाइ भन्रारमरे तमाय गयी बौततक ऩूवािधाय तथा मातामात य अथि भन्रारमसॉगको सभन्वमभा 
कामािन्वमनभा ल्माउन ऩहर गने । 

69. सहकायी ऺेररे योजगायी, गाहिस्थ्म उत्ऩादन, भर्हरा सशिीकयण, प्रजाताख्न्रक अभ्मास, उत्ऩादन य 
फजाय र्वस्तायभा मोगदान ऩरु् माई अथितन्रभा भहत्वऩूणि बतूभका खेल्न सक्दछ । सहकायी ऺेरभा 
देख्खएका र्वतबन्न सभस्माका कायण अऩेऺाफभोख्जभ सहकायी ऺेरको र्वकास हनु सकेको छैन । 
सहकायीको भभि य बावनार्वऩयीत आपन्त, नातागोताराई सञ्चारक सतभततभा याखेय सॊस्थाको गततर्वतध य 
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कायोफाय ऩायदशी नफनाउने,  सदस्महरूराई  प्ररोबन देखाई यकभ जम्भा गयाउने य ठूरो धनयाख्श 
बएऩतछ सञ्चारकरे नै आतथिक शोषण, यकभ दरुुऩमोग/र्हनातभना गने, सदस्महरूफीच बेदबाव गने जस्ता 
गरत प्रवखृ्िहरूको तनमन्रण आवश्मक छ । सहकायी ऺेरभा र्वकृतत तनमन्रण गनि आवश्मक कानूनी 
सधुाय, प्रर्वतधको उऩमोग सभेतफाट सहकायी सॊस्थाहरूको अद्यावतधक अतबरेख व्मवस्थाऩन, प्रबावकायी 
अनगुभन तथा आन्तरयक तनमन्रण प्रणारीको र्वकास गयी सञ्चमकतािहरूको यकभको सयुऺा य 
सदऩुमोगको प्रत्माबतूतको व्मवस्था बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी तनवायण भन्रारम एवॊ सम्फख्न्धत 
गाउॉऩातरका/नगयऩातरकारे गने ।  

(झ) र्वर्वध ऺरे सधुायसम्फन्धी 
70. उऩबोिाको र्हतको सॊयऺण सॊर्वधानभा भौतरक हकभा रूऩभा याख्खएको छ बने कानूनरे उऩबोिाराई 

नकायात्भक असय ऩने गयी अनखु्चत राब तरने कामिराई दण्डनीम फनाएको छ । तथार्ऩ उऩबोिा 
अतधकाय सॊयऺणको अवस्था कभजोय यहेकोरे फजायभा हनुे र्वतबन्न र्कतसभका ठगीकार्वरुर्द् कामितातरका 
सर्हत मोजनाफर्द् रूऩभा तनमतभत अनगुभन गनुि आवश्मक छ । अस्वाबार्वक भूल्मवरृ्र्द्, काटेतरङ, कृतरभ 
अबाव, गणुस्तयहीन वस्तकुो तफक्री र्वतयण आददफाये आभ उऩबोिाराई सचेत गयाउन,े तफचौतरमाको 
चक्रराई तनमन्रण गने, अनगुभनका आधायभा अनखु्चत नापा तरने य ठगी गनेराई कायफाहीको दामयाभा 
ल्माउने व्मवस्था उद्योग, वाख्ण्म तथा आऩूतति भन्रारमरे तभराउने । साथै, स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन 
स्थानीम तहको ख्जम्भेवायीभा सभेत ऩने बएकोरे मसतपि  स्थानीम सयकायरे ऩहर गने ।  

71. साविजतनक ऩद धायण गयेका ऩदातधकायी/कभिचायीरे तनमखु्ि बएको य हयेक आतथिक वषि सभाप्त बएको 
साठी ददनतबर सम्ऩख्ि र्ववयण बयी ऩेस गनुिऩने व्मवस्था यहेको छ । मस कानूनी व्मवस्थाफभोख्जभ 
कभिचायीहरूरे तोर्कएको तनकामभा सम्ऩख्ि र्ववयण ऩेस गने गयेको ऩाइन्छ । कानूनी व्मवस्था उल्रॊघन 
गयी सम्ऩख्ि र्ववयण नफझुाउने कभिचायीहरूको हकभा यार्ष्डम सतकि ता केन्रको अनगुभन प्रततवेदनका 
आधायभा आमोगफाट जरयवाना गने गरयएको छ । सॊघीम शासन प्रणारीफभोख्जभ या्मको ऩनुसंयचना बई 
केही तनकामहरू खायेज बएको य केही नमाॉ तनकामहरू स्थाऩना बएको सन्दबिभा र्वतबन्न साविजतनक 
तनकामका कभिचायीहरूको सम्ऩख्ि र्ववयणको अतबरेख व्मवख्स्थत गनि आवश्मक छ । साथै, सम्ऩख्ि 
र्ववयण ऩेस गने तनकाम, पायाभको ढाॉचा, पायाभ बने कामिर्वतध य पायाभको प्रमोग गने र्वतध रगामतका 
र्वषम अद्यावतधक गयी तत्सम्फन्धी तनदेख्शका फनाई कामािन्वमन गनुि आवश्मक बएकोरे यार्ष्डम सतकि ता 
केन्ररे त्मसको व्मवस्था तभराउने । 

72. साविजतनक ऺेरभा हनुे भ्रष्टाचायजन्म कामिभा कभिचायीहरूको सभेत सॊरग्नता यहने हुॉदा भ्रष्टाचाय 
तनमन्रणका रातग कभिचायीहरूको सभखु्चत व्मवस्थाऩन आवश्मक छ । कभिचायी आचयण, दण्ड य 
ऩयुस्कायको व्मवस्था कानूनभा बए ऩतन उल्रॊघन गनेभातथ र्वबागीम सजाम कभै भार हनुे गयेको ऩाइन्छ 
। कभिचायीहरूको ऩदस्थाऩन य सरुवा तनख्श्चत भाऩदण्डका आधायभा नबई ऩहुॉच य बनसनुका आधायभा 
गने ऩरयऩाटीको र्वकास बएको छ । टे्रड मतुनमनका ऩदातधकायी रगामतका केही कभिचायीहरू 
कामािरमको काभभा नखट्ने, कामािरम सभमभा अन्म काभ गने गयेकोरे सेवाप्रवाह प्रबावकायी नबएको 
बन्ने सेवाग्राही सवेऺणरे सभेत देखाएको छ । मस्ता मतुनमनभा सॊरग्न केही कभिचायीहरूरे मदाकदा 
कामािरमतबर अबर व्मवहाय गयेको बन्ने ऩतन गनुासो ऩाइएको छ । तसथि साविजतनक प्रशासनभातथको 
अनखु्चत याजनीतीकयण य याजनीततको आडभा हनुे प्रशासतनक अकभिण्मता तनमन्रण गयी सशुासन कामभ 
गनिका रातग आचयण र्वऩयीत काभ गने कभिचायीराई फढुवा य ऩयुस्काय रगामतका र्वतबन्न अवसय प्रदान 
नगने य याजनीततक ऩूवािग्रहतफना कायफाही गनितपि  ऩतन सम्फख्न्धत तनकामरे दृढता देखाउनऩुने । टे्रड 
मतुनमनका ऩदातधकायीहरूको छुटै्ट आचायसॊर्हता सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमरे तमाय 
गयी रागू गने । 

73. भ्रष्टाचाय तनमन्रणका नीततसॉग अन्तयसम्फख्न्धत सवार (Crossing-cutting Issue) का रूऩभा यहेको फढ्दो 
रैंतगक र्हॊसाका घटनाराई तनभूिर ऩानि सयकायी, गैयसयकायी य साभदुार्मक ऺेरको सभन्वमात्भक 
सर्क्रमता फढाउन ु आवश्मक छ । मसका रातग भर्हरा, फारफातरका तथा ्मेष्ठ नागरयक भन्रारम य 
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स्थानीम तहरे रैर्ङ्गकभैरी नीतत, कामिक्रभ तथा कामिमोजना फनाई अतबमानका रूऩभा कामािन्वमन गने य 
गहृ भन्रारम य प्रहयी प्रशासनरे शाख्न्तसयुऺा प्रबावकायी फनाउने ।  

74. भ्रष्टाचाय हनुका रातग भ्रष्टाचाय गनि दफाव ददने तत्व, भ्रष्टाचाय गनि सर्कने अवस्था य भ्रष्टाचाय गने चाहना 
य ऺभता हनु आवश्मक हनु्छ । भ्रष्टाचाय गनि दफाफ ऩरु् माउने तत्वहरूभध्मे एउटा तत्व बख्ड्करो 
साभाख्जक व्मवहाय ऩतन हो । साभाख्जक सॊस्काय, चाडऩवि य अन्म व्मवहायका क्रभभा हनुे खख्चिरो य 
बख्ड्करो प्रदशिनरे न्मून आम बएका कभिचायी य सभाजका गरयफ वगिभातथ दफाफ ऩने गयेको छ । 
बख्ड्करो साभाख्जक प्रवखृ्िराई तनरुत्सार्हत गनि र्वशेष गयी साविजतनक तनकामका उच्चऩदस्थ 
ऩदातधकायी/कभिचायीहरूरे सभाजभा बख्ड्करो व्मवहाय प्रदशिन नगने गयी हयेक तनकामरे आचायसॊर्हता 
तनभािण गयी रागू गने । साथै, सभाजका फेतथतत तनमन्रणका रातग गहृ भन्रारमरे कानूनको 
कामािन्वमनभा प्रबावकारयता ल्माउने । 

75. गरयफी न्मूनीकयण गनिका रातग गरयफी तनवायणका रख्ऺत कामिक्रभ प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गनुि 
आवश्मक छ । गरयफ घयऩरयवायको ऩर्हचान गयी ऩरयचमऩर र्वतयण गने कामि तनधािरयत सभमभा सम्ऩन्न 
गयी ख्शऺा, तातरभ, आमआजिन य योजगायीभा वास्तर्वक गरयफ वगिको ऩहुॉच कामभ गनि 
कामिमोजनासर्हतका कामिक्रभहरू अन्म भन्रारमहरूको सहकामिभा बतूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी 
तनवायण भन्रारमरे सञ्चारन गने । 

७. आमोगको आगाभी यणनीतत य कामिददशा  
७.१ भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को यणनीतत य कामिददशा 
 अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने स्वतन्र सॊवैधातनक तनकामका रूऩभा स्थाऩना बई 

स्ऩष्ट यणनीतत य कामिददशा अवरम्फन गयी र्क्रमाशीर यहॉदै आएको छ । आमोगको भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को यणनीतत य 
कामिददशा भूरत: नेऩारको सॊर्वधान य कानूनरे समु्ऩेको अतधकाय य ख्जम्भेवायीफाट तनदेख्शत छ । सॊर्वधानको 
बाग २१, धाया २३९ रे साविजतनक ऩद धायण गयेको कुनै व्मख्िरे भ्रष्टाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको 
सम्फन्धभा कानूनफभोख्जभ अनसुन्धान गयी अतधकाय प्राप्त अदारतभा भदु्दा दामय गने ख्जम्भेवायी आमोगराई 
समु्ऩेको छ । सॊर्वधानभा तनदेशक तसर्द्ान्त अन्तगित धाया ५१ट (३) भा सभेत याजनीततक, प्रशासतनक, न्मार्मक, 

साभाख्जक रगामत सफै ऺेरको भ्रष्टाचाय य अतनमतभतता तनमन्रणका रातग प्रबावकायी उऩाम अवरम्फन गने बनी 
उल्रेख बएको छ । अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ रे आमोगको काभ, कतिव्म, अतधकाय य 
कामिर्वतधको सम्फन्धभा स्ऩष्ट व्मवस्था गयी आमोगराई भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग तनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य 
दण्डात्भक कामि गने ख्जम्भेवायी प्रदान गयेको छ । चार ु चौधौं आवतधक मोजनारे सफै भ्रष्टाचायजन्म 
काभकायफाही अऩयाध हनुे कानूनी व्मवस्था गयी कानूनको कामािन्वमनफाट भ्रष्टाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरताको 
नीतत अवरम्फन गने, भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धको कामािन्वमन गदद तनवायणात्भक उऩाम 
अवरम्फन गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने, भ्रष्टाचाय तनवायणका रातग प्रार्वतधक सहामता य सूचना 
आदानप्रदानसम्फन्धी भहासख्न्धको व्मवस्थाराई मथासम्बव कामािन्वमन गने जस्ता यणनीततहरू तरएको छ । 

 भ्रष्टाचायजन्म र्क्रमाकराऩफाट भरुकुको सभनु्नतत, साभाख्जक सद्बाव, सदाचाय य सशुासनभा प्रततकूर प्रबाव ऩने 
भार नबई भ्रष्टाचायफाट आख्जित सम्ऩख्िको सॊगदठत अऩयाधभा दरुुऩमोग हनुसक्ने य मसरे अन्तयािर्ष्डम शाख्न्त 
सयुऺाभा सभेत खरर ऩरु् माउन सक्ने बएकारे र्वश्वव्माऩी रूऩभै भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सशि यणनीतत य कामिददशा 
अवरम्फन गने कुयाभा जोड ददइॉदै आएको छ । नेऩार सयकायरे सन ् २०११ भा अनभुोदन गयेको 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धका प्रावधानहरू सभेटेय भहासख्न्धको कामािन्वमनसम्फन्धी यार्ष्डम 
कामिमोजना २०६९ तजुिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ, जसभा भ्रष्टाचाय हनु नददन प्रबावकायी अभ्मासहरूको 
र्वकास य प्रवर्द्िन गने, भ्रष्टाचाय हनुसक्ने सम्बाव्म तनकाम य स्थानहरूको ऩर्हचान गयी उच्चतभ तनगयानी गने 
तथा साविजतनक ऩदातधकायीहरूभा सदाचाय, इभान्दारयता य ख्जम्भेवायीको बावना र्वकास गनि आचायसॊर्हता र्वकास 
य ऩरयभाजिन गयी कामािन्वमन गने र्वषमभा जोड ददइएको छ । मस कामिमोजनाभा भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको बतूभका य ख्जम्भेवायीराई सभेत उल्रेख गरयएको छ । मसथि, सॊर्वधान, 

कानून, नीतत य यणनीततको साथै मससम्फन्धी अन्तयािर्ष्डम भहासख्न्धसभेतराई भनन गयी आमोगरे भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को 
कामिददशा अवरम्फन गयी कामािन्वमन गदद आएको छ । 
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७.२ र्वद्यभान अवस्थाको र्वश्लषेण (SWOT Analysis) 

सयकायी, गैयसयकायी य तनजी ऺेर सम्फर्द् तनकामहरूसॉगको सभन्वम य सहकामिभा सॊर्वधान तथा कानूनप्रदि 
अतधकाय तथा ख्जम्भेवायी य यार्ष्डम प्राथतभकता अनसुाय कामि सम्ऩादन गयी प्रबावकायी रूऩभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण 
गनि आमोगको सॊस्थागत यणनीतत  (सन ् २०१४-२०१९) तजुिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । मस 
यणनीततरे भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग प्रभखु यणनीततका रूऩभा प्रवर्द्िनात्भक, तनयोधात्भक य दण्डात्भक कामिहरू 
सछ चारन गनि भागिदशिन गयेको छ बन े ऩरयऩूयक यणनीततभा आमोगको ऺभता अतबवरृ्र्द्, भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा 
सॊरग्न र्वतबन्न तनकामहरूफीच सभन्वम य अन्तयािर्ष्डम सम्फन्धराई सभेर्टएको छ । आमोगको यणनीतत अनरुूऩ 
आमोगको कामिददशा तनधाियण गरयॊ दै आएको छ । आमोगरे र्वगत वषिभा तम गयेको कामिददशाको आधायभा 
कामिर्वतध तनभािण, प्रर्वतध र्वकास य अध्ममन/र्वश्लषेण रगामतका ऺेरभा भहत्वऩूणि कामिहरू गरयएका छन ्। 
मसयी आमोगफाट सम्ऩादन गरयएका कामिहरूफाट भहत्वऩूणि उऩरख्ब्ध हातसर बए ताऩतन भ्रष्टाचाय तनमन्रणभापि त 
सशुासन प्रवर्द्िन गने कामिभा अनेकौं चनुौतीहरू सभेत र्वद्यभान छन।् भ्रष्टाचायरे वतिभान सभमभा ग्रहण गयेको 
अन्तयािर्ष्डम स्वरूऩ, नेऩारको आतथिक र्वकासको अवस्था य भ्रष्टाचायका प्रवखृ्िहरूभा आएको ऩरयवतिन जस्ता 
कायणहरूफाट भ्रष्टाचाय तनमन्रण चनुौतीऩूणि फनेको छ । मस्ता चनुौतीहरूको र्वश्लषेण गयी भ्रष्टाचायको योकथाभ 
तथा तनमन्रणका रातग आमोगको आगाभी यणनीतत य कामिददशा तनधाियण गनुि आवश्मक छ । आमोगका साभ ु
र्वद्यभान प्रभखु अवसय य चनुौतीहरू देहामफभोख्जभ छन ्। 

७.२.१ सफर ऩऺहरू   

(क) स्वतन्र,  तनष्ऩऺ य प्रबावकायीरूऩभा आफ्नो बतूभका तनवािह गदद आउन ु: 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग र्वगत २८ वषिदेख्ख अर्वख्च्छन्न रूऩभा स्वतन्र सॊवैधातनक तनकामको 
रूऩभा र्क्रमाशीर यहेको छ । वतिभान सॊर्वधानफाट सभेत भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने एकभार सॊवैधातनक तनकामको 
रूऩभा आमोग स्थार्ऩत बएको छ । मसयी प्रत्माबतू गरयएको स्वतन्र सॊवैधातनक ख्जम्भेवायीराई आमोगरे 
भ्रष्टाचाय तनमन्रणसम्फन्धी राभो अनबुवसभेतका आधायभा ऩूणि प्रततफर्द्ता य इभान्दारयताका साथ तनवािह गदद 
आएको छ । र्वतबन्न आयोह अवयोहका फीच ऩतन आमोगरे स्वतन्र, तटस्थ य तनष्ऩऺ रूऩभा भ्रष्टाचाय र्वरुर्द्का 
कामिहरू सञ्चारन गदद आएको छ । 

(ख) कभिचायीको ऺभता अतबवरृ्र्द् एवभ ्कामि वातावयणभा सधुाय ल्माउन ु: 
आमोगभा उऩरब्ध बौततक य भानवीम स्रोतसाधनको प्रबावकायी उऩमोग गरयएको छ । आमोग य 
कामािरमहरूभा कामािरम बवन रगामतका आवश्मक बौततक स्रोत साधनहरूको प्रफन्ध गने कामि जायी यहेको छ 
। बौततक स्रोतसाधनको प्रफन्ध, आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी य आचायसॊर्हताको कामािन्वमन तथा कभिचायीहरूको 
अनशुातसत व्मवहायफाट आमोगको कामिवातावयणभा सधुाय आएको छ । आमोगरे तनजाभती सेवा य अन्म 
साविजतनक सेवाफाट कभिचायीहरू ऩदऩूतति गयी र्वशेषऻ सेवा उऩमोग गदद आएको छ । आमोगभा कामियत 
कभिचायीहरूराई र्वतबन्न स्वदेशी तथा र्वदेशी सॊघसॊस्थाहरूफाट सञ्चातरत अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन गने 
कामिसॉग सम्फख्न्धत तातरभ कामिक्रभहरूभा सहबागी गयाइएफाट उनीहरूको ऻान, सीऩ, अनबुव य उत्प्रयेणाभा 
अतबवरृ्र्द् बएको छ । 

(ग) नवीनतभ प्रर्वतधको प्रफन्ध गयी अनसुन्धानभा उऩमोग गनुि : 
आमोगको कामिसञ्चारनभा नवीन प्रर्वतधको उऩमोग गयी प्रर्वतधभैरी सॊस्थाका रूऩभा आमोगराई र्वकास गने कामि 
बइयहेको छ । आमोगभा तडख्जटर पयेख्न्सक ल्माफ (Digital Forensic Lab) य तनभािण गणुस्तय ऩयीऺण 
प्रमोगशारा (Engineering Lab) को स्थाऩना गरयएको छ। भ्रष्टाचायजन्म कसयुभा प्रमोग बएका कम्प्मटुय, भोफाइर 
तथा अन्म तडख्जटर उऩकयणहरूको ऩयीऺण गनि य अनसुन्धानको तसरतसराभा छानतफनको दामयाभा यहेका 
व्मख्ि वा सॊस्थाको इन्टयनेट रगामतका प्रणारीहरूभा यहेका तथा साविजतनक बएका अतबरेखहरूको तडख्जटर 
पयेख्न्सक प्रर्क्रमा भापि त खोजी गयी प्रभाणमोग्म फनाई अनसुन्धान कामिराई प्रबावकायी य व्मवख्स्थत फनाउने 
उद्देश्म अनरुूऩ तडख्जटर पयेख्न्सक प्रमोगशाराको स्थाऩना बएको छ । मसको प्रमोगसम्फन्धी कामिर्वतधसभेत 
तमाय गयी कामािन्वमन गरयएको छ । मस्तै, सडक, ऩरु, नहय, बवन रगामतका ऩूवािधायको र्वकासभा हनुे 
गणुस्तयको ऩयीऺणका रातग इख्ञ्जतनमरयङ ल्माफको स्थाऩना गयी कामिसञ्चारन गरयएको छ ।  
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आमोगभा स्वचातरत कामिसञ्चारन प्रणारी (Office Automation) को र्वकासका रातग र्वगत वषिदेख्ख गरयॊ दै 
आएको प्रमासरे भूतिरूऩ तरने अवस्था तसजिना बएको छ । मससम्फन्धी हाडिवेमयको कामि सम्ऩन्न बएको य 
सफ्टवेमय सञ्चारनको कामि अख्न्तभ चयणभा ऩगुेको छ । मसफाट अनसुन्धान, प्रततवेदन य ऩराचाय गने कामि 
सयर य तछटोछरयतो हनुकुा साथै अतबरेख प्रणारी व्मवख्स्थत हनुे अऩेऺा गरयएको छ । आन्तरयक सञ्चाय 
प्रणारीभा नवीनतभ सूचना प्रर्वतध, जस्तै तबतडमो कन्पयेख्न्सङको प्रमोगभापि त प्रर्वतधभैरी कामिसॊस्कायको र्वकास 
बएको  
छ । त्मस्तै आमोगरे आयोर्ऩत व्मख्िको फमानको सत्मता ऩयीऺण गनिभा ऩोतरग्रापको सभेत उऩमोग गदद 
आएको छ । मसयी सभग्रभा  प्रर्वतधको प्रमोगफाट अनसुन्धान कामिराई वस्तगुत य प्राभाख्णक फनाउन सहमोग  
ऩगुेको छ ।  

(घ) अनसुन्धान य अतबमोजनभा नीततगत य कामिर्वतधगत सधुाय ल्माउन ु: 
आमोगरे नीततगत य कामिर्वतधगत दस्तावेजहरूको तनभािण गयी कामािन्वमनभा ल्माएको हुॉदा मसफाट अनसुन्धान, 

तहर्ककात य अतबमोजन कामिराई र्वतध य ऩर्द्ततभा आधारयत फनाउन सहमोग ऩगुेको छ । आमोगफाट गरयन े
अतबमोजनसम्फन्धी कामिभा प्रबावकारयता, एकरूऩता य वस्ततुनष्ठता ल्माई भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दाको सपरता दय 
फढाउन ेउद्देश्मरे अतबमोजन नीतत, २०७४ आमोगफाट स्वीकृत बई कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । मसका साथै 
भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩर, २०७४, र्वस्ततृ अनसुन्धान 
कामिराई प्रबावकायी फनाउने सम्फन्धी कामिर्वतध, २०७४, गैयकानूनी सम्ऩख्ि छानतफन तथा अनसुन्धान कामिर्वतध, 

२०७५, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको आधायबतू प्रख्शऺण ददग्दशिन, २०७४ य उजयुीकताि, साऺी य 
कभिचायीको सयुऺासम्फन्धी कामिर्वतधसभेत आमोगफाट स्वीकृत बई कामािन्वमनभा ल्माइएको छ ।  

आमोगफाट भ्रष्टाचायका कामिगत तथा ऺेरगत प्रवखृ्िहरूको ऩर्हचान गयी आमोगको कामिराई प्रबावकायी फनाउन 
अध्ममन अनसुन्धानको कामिसभेत प्रायम्ब गरयएको छ । आतथिक वषि २०७४।७५ भा भ्रष्टाचाय हनुे सम्बाव्म 
ऺेरहरू ऩर्हचान गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनिका रातग नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सशुासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, 

२०७५ य आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (२०१४-२०१९) को भध्मावतध भूल्माॊकन, २०७५ सम्ऩन्न गरयएको  
छ । उख्ल्रख्खत कामिहरूफाट आमोगफाट हनुे अनसुन्धान य अतबमोजनभा सधुाय हुॉदै गएको छ ।  

(ङ)  नागरयक र्वश्वास आजिन गयी रयसवतर्वरुर्द्को कायफाहीभा अतबवरृ्र्द् ल्माउन ु: 
आमोगफाट गयाइएको नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सशुासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, २०७५ अनसुाय सेवाग्राहीहरूरे 
आमोगका कामिप्रतत सन्तरु्ष्ट जनाउॉदै भ्रष्टाचायसम्फन्धी तनवेदनहरूभा कायफाही गयी भ्रष्टाचायीराई भदु्दा चराउन े
बएकारे आमोगभा उजयुी ददएको धायणा याखेको देख्खन्छ । भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को कायफाहीका रातग जनताको 
र्वश्वास आजिन गनिसक्न ुआमोगका रातग भहत्वऩूणि सफर ऩऺ हो । जनताको र्वश्वास य सहमोगफाट र्वकास 
तनभािण य सेवाप्रवाहभा हनुे भ्रष्टाचाय, अतनमतभतताजस्ता र्वषमका सूचना सभमभै प्राप्त बई भ्रष्टाचायभा सॊरग्न 
व्मख्िहरूराई यङ्गेहात तनमन्रणभा तरई अदारतभा भदु्दा दामय गने कामिभा अतबवरृ्र्द् बएको छ । आमोगका 
स्थानीमस्तयका कामािरमभापि त सभेत जनतासॉग प्रत्मऺ सयोकाय बएका र्वषमभा गनुासा सनु्ने, भ्रष्टाचायजन्म 
कसयुउऩय छानतफन य अनसुन्धान गने, भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गने कामिभा सहकामि य सम्फन्ध 
र्वस्ताय बएको छ । 

(च) सभन्वम य सहकामिभा अतबवरृ्र्द् गयी आमोगको कामिसम्ऩादनभा प्रबावकारयता ल्माउन ु: 
आमोगरे प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभहरूभा जोड ददई नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामहरू, याजनीततक दर, स्थानीम 
तह, नागरयक सभाज, सञ्चाय जगत सभेतसॉग छरपर, अन्तर्क्रि मा य अतबभखुीकयण गदद आएको छ। आमोगफाट 
आतथिक वषि २०७४।७५ भा सॊघीम भातभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमसॉगको सहकामिभा ७५३ वटै 
स्थानीम तहका प्रभखु ऩदातधकायीहरू (प्रभखु/उऩप्रभखु/प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत) राई भ्रष्टाचाय तनमन्रण य 
सशुासन सम्फन्धभा अतबभखुीकयण गरयएको छ । मस कामिक्रभफाट स्थानीम तहभा हनुसक्ने भ्रष्टाचायजन्म 
कामिहरूको फायेभा ससूुख्चत गने, भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सचेतना अतबवरृ्र्द् गने य भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग सहकामि 
अतबवरृ्र्द् गने कामिभा सहमोग ऩगुेको छ । मसयी भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग र्वतबन्न सयोकायवाराफाट प्राप्त 
र्वश्वास, सहमोग य सहकामिफाट आमोगको कामिसम्ऩादनभा प्रबावकारयता आएको छ । 
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आमोगरे अन्तयािर्ष्डम तहभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् र्क्रमाशीर सॊघसॊस्थाहरूको फैठक तथा सम्भेरनहरूभा सहबातगता 
जनाउनकुा साथै मस्ता सॊघ सॊस्थाहरूसॉग ऩायस्ऩरयक भ्रभण, सभन्वम य सहकामि गयी ऐक्मफर्द्तासभेत जनाउॉदै 
आएको छ । मसफाट र्वश्वभा र्वर्वध रूऩ, यॊग य आमाभभा देख्खएका भ्रष्टाचाय य अतनमतभततासम्फन्धी 
र्क्रमाकराऩको जानकायी हातसर गने, अनबुव आदानप्रदान गने, आऩसी सम्फन्ध य सहमोग फढाउने तथा  भ्रष्टाचाय 
तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनिका रातग नवीन प्रर्वतध, ऻान, सीऩ य असर अभ्मासहरू अवरम्फन गने कामिभा 
सहमोग ऩगुेको छ । 

७.२.२ सधुाय गनुिऩने ऩऺहरू 

(क) प्रबावकायीरूऩभा नागरयकसम्भ सूचना प्रवाह गनुि : 
नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सशुासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, २०७५ भा भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको बतूभका सम्फन्धभा गरयएको सेवाग्राही सवेऺणभा सेवाग्राहीहरूरे भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा 
आमोगको बतूभका प्रबावकायी फनाउनका रातग सूचना प्रवाहभा सधुाय गनुिऩने अतबभतसभेत जाहेय गयेको  
ऩाइन्छ । उदाहयणका रूऩभा, आमोगरे आफ्नो सॊस्थागत यणनीतत तजुिभा गयी दण्डात्भक, तनयोधात्भक य 
प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू गरययहेको बए ताऩतन तीनवटै यणनीतत अन्तगितका कामिहरूको फायेभा ४३% 
जवापदाताहरूराई भार ऻान बएको देख्खन्छ । मसफाट आमोगरे सञ्चारन गयेका भ्रष्टाचाय तनमन्रणसम्फन्धी 
काभकायफाहीहरूको र्वतबन्न भाध्मभफाट प्रचायप्रसायका कामिक्रभहरू अतबमानकै रूऩभा सञ्चारन गनि आवश्मक 
देख्खएको छ ।   

(ख) अनसुन्धान थऩ प्रबावकायी फनाउन ु: 
आमोगरे भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग गयेका काभकायफाहीको प्रबावकारयतासम्फन्धी अवधायणाभा अतधकाॊश 
जवापदातारे प्रबावकायी यहेको बन्ने जवाप ददएको बए ताऩतन २३.६% जवापदातारे प्रबावकायी नबएको 
अतबभत जाहेय गयेको य त्मसका रातग अनसुन्धान प्रबावकायी फनाउनऩुने आवश्मकता औॊल्माएको देख्खन्छ । 
आमोगफाट अनसुन्धान तहर्ककातऩतछ अदारतभा दामय गरयएका भदु्दाहरूभध्मे केही भदु्दाहरूभा आमोगको 
भागदाफीफभोख्जभ पैसरा बएको देख्खॊदैन । मसफाट ऩतन आमोगको अनसुन्धान ऩर्द्ततराई अझै प्रबावकायी 
फनाउनऩुने आवश्मकता यहेको देख्खन्छ । आमोगरे अनसुन्धानको प्रबावकारयताका रातग प्रर्वतध, कामिर्वतध य 
ऺभता अतबवरृ्र्द्भा जोड ददन ुआवश्मक छ । 

(ग) जनअऩेऺा अनरुूऩ भ्रष्टाचायीराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउन ु: 
आमोगरे जनचाहना अनसुाय काभ गनि सकेको बन्ने अध्ममनभा सहबागी अतधकाॊश जवापदाताको जवाप बए ऩतन 
केही जवापदातारे आमोगफाट जनचाहना अनसुाय कामिसम्ऩादन हनु नसकेको बन्ने धायणा यहेको ऩाइन्छ । 
जनचाहना अनसुाय काभ गनिका रातग ऺेरातधकाय य स्वामिता फढाउन आवश्मक हनुे धायणा यहेको छ । 
सेवाग्राही सवेऺणभा अतधकाॊश सहबागीरे आमोगको कामिसम्ऩादनप्रतत सन्तरु्ष्ट जनाए ऩतन केही जवापदातारे 
आमोगरे भ्रष्टाचायीराई अझै सशि रूऩभा कायफाही गनुिऩदिछ बन्ने धायणा याखेको ऩाइन्छ । मसयी अध्ममनफाट 
प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणसभेतका आधायभा आमोगरे सफै रूऩ, यॊग य स्वरूऩका भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूराई आमोगको 
ऺेरातधकायतबर ल्माई अनसुन्धानको दामयाभा ल्माउन ऩहरकदभी तरनऩुने देख्खएको छ। 

(घ) अनबुवी कभिचायीहरूराई र्टकाइयाख्न ु: 
आमोगभा कामियत भानवीम सॊशाधनराई र्टकाइयाख्न,े उनीहरूको व्मावसार्मक ऺभता अतबवरृ्र्द् गने य आमोगको 
आवश्मकता अनसुाय कभिचायी व्मवस्थाऩन गने कामिभा केही अवयोधहरू यहेको देख्खन्छ । आमोगको सॊस्थागत 
यणनीततको भध्मावतध भूल्माॊकन, २०७५ रे ऩतन आमोगभा सहामकस्तयका कभिचायीहरूबन्दा अतधकृतस्तयका 
कभिचायीहरू तछटोतछटो सरुवा हनुे गयेको देखाएको छ । कभिचायीहरूको भनोफर य उत्प्रयेणाभा अझै सधुाय गयी 
अनसुन्धान तहर्ककातको कामिभा खर्टने अनबुवी कभिचायीराई आमोगभा र्टकाइयाख्न आवश्मक देख्खन्छ। 

७.२.३ अवसयहरू 

(क) स्वतन्र रूऩभा अनसुन्धान य अतबमोजन गने सॊवैधातनक प्रत्माबतूत हनु ु: 
आमोगराई स्वतन्र य तनष्ऩऺरूऩभा साविजतनक ऺेरको भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग अनसुन्धान, तहर्ककात गने य 
अनसुन्धानफाट भ्रष्टाचाय बएको देख्खएभा अदारतभा भदु्दा दामय गने अतधकायको प्रत्माबतूत नेऩारको सॊर्वधानरे 
गयेको छ । आमोगसॉग अनसुन्धान य तहर्ककात गनिका रातग आफ्नै साधन, स्रोत य सॊयचना यहेको य अन्म 
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तनकामसॉग कभ बय ऩनुिऩने हनुारे सहज तरयकारे अनसुन्धान गनि सक्दछ । अन्म देशहरूभा अतबमोजन 
कामिराई छुटै्ट तनकामभापि त गने प्रचरन यहेको देख्खन्छ बने हाम्रो देशभा अनसुन्धान गयेऩश्चात अदारतभा भदु्दा 
दामय गनेसम्भको अतधकाय आमोगभा नै यहेको छ । कततऩम देशहरूभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने य जनगनुासो 
सनु्ने तनकामका रूऩभा सॊवैधातनक आमोगको भागसभेत बएको देख्खएको अवस्थाभा तटस्थ य स्वतन्र रूऩभा 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने ख्जम्भेवायी य अतधकायको सॊवैधातनक प्रत्माबतूत हनु ुआमोगका रातग भहत्वऩूणि अवसयका 
रूऩभा तरन सर्कन्छ ।  

(ख) र्वशेषऻताको उऩमोग गने अवसय प्राप्त हनु ु: 
सॊर्वधान अनसुाय सॊवैधातनक ऩरयषदको तसपारयस तथा सॊसदीम सनुवुाइऩश्चात आमोगभा तनमिु बएका 
ऩदातधकायीहरू र्वतबन्न र्वधाभा ऻान हातसर गयेका, राभो अनबुव प्राप्त गयेका, अनसुन्धानका ऺेरभा सभेत कामि 
गयी ऻान य सीऩमिु व्मख्ि भार तनमिु बएकारे अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजनका र्वर्वध ऺेरभा उि 
र्वशेषऻताको उऩमोग गनि सर्कने अवस्था र्वद्यभान छ । आवश्मकता अनसुाय सम्फख्न्धत र्वषमको र्वशेषऻ वा 
र्वख्शष्टीकृत सेवा प्राप्त गनि सक्ने गयी कानूनी व्मवस्थासभेत बएकारे आमोगराई अनसुन्धान य अतबमोजनका 
र्वतबन्न ऺेरका र्वशेषऻहरूको सेवा तरनसक्ने अवसय प्राप्त छ । 

  

(ग) भ्रष्टाचाय तनमन्रणका ऩऺभा अन्तयािर्ष्डम सञ्जार य सद् बाव उऩरब्ध हनु ु: 
भ्रष्टाचायको अन्तयािर्ष्डम सञ्जार य अऩयाधीकयणका र्वरुर्द् ऩारयत बएको भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम 
भहासख्न्धराई सन ्२०११ भा अनभुोदन गयी नेऩार ऩऺ याष्ड फनेको छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन कामभ 
गने तसरतसराभा अन्तयािर्ष्डम सहमोग य सद् बाव प्राप्त गनिका रातग भहासख्न्धको अनभुोदन एउटा भहत्वऩूणि 
कोशेढुॊगा भान्न सर्कन्छ । मसरे सॊमिु याष्डसॊघीम सॊघसॊस्था य तभर याष्डहरूको सहमोग हातसर गयी नवीन 
प्रर्वतध, सूचना तथा असर अभ्मासहरूको आदानप्रदानराई सहज फनाएको देख्खन्छ । आमोगका कभिचायीहरूको 
ऺभता अतबवरृ्र्द्भा रागू औषध य अऩयाधर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम कामािरम (UNODC) का साथै र्वतबन्न तभर 
याष्डहरूफाट सभम-सभमभा तातरभका अवसयहरू प्राप्त हनुे गयेका छन ्। आमोगरे अन्तयािर्ष्डम तथा ऺेरीम सॊघ 
सॊगठनहरूसॉग सहकामाित्भक सम्फन्धको र्वकास गयेकारे मसभापि त प्रबावकायी अनसुन्धानभा सहमोग ऩगु्ने 
अऩेऺा गरयएको छ । 

(घ) सशुासन कामभ गनि सझुाव ददनसक्न ेव्मवस्था हनु ु: 
आमोगरे वार्षिकरूऩभा सम्ऩादन गयेका कामिहरू, सभस्माहरू य सभाधानका सझुावहरू सर्हत आफ्ना काभ 
कायफाहीसम्फन्धी वार्षिक प्रततवेदन याष्डऩततसभऺ ऩेस गने य याष्डऩततरे प्रधानभन्री भापि त त्मस्तो प्रततवेदन सॊघीम 
सॊसदसभऺ ऩेस गने सॊवैधातनक व्मवस्था यहेको छ । वार्षिक प्रततवेदनभापि त आमोगरे भरुकुभा भ्रष्टाचाय 
तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनका रातग सझुावहरू प्रस्ततु गदद आएको छ । अनसुन्धान तहर्ककातका आधायभा 
आमोगको तनणिम अनसुाय सधुायका रातग सम्फख्न्धत तनकामभा सझुाव रेखी ऩठाउने व्मवस्थासभेत अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐनभा यहेको छ । भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िन गने उद्देश्मरे सयकाय य 
मसका र्वतबन्न तनकामभापि त बइयहेका वा हनु रागेका अतनमतभतता, अऩायदख्शिता य भ्रष्टाचायजन्म कामिका 
र्वरुर्द्भा आमोगको सल्राहकायी बतूभका प्रबावकायी फनाउन मी सॊवैधातनक तथा कानूनी व्मवस्था भहत्वऩूणि 
देख्खन्छन।्  

(ङ) सयोकायवाराको र्वश्वास य सहमोग प्राप्त हनु ु: 
आमोगरे नेऩार सयकायका र्वतबन्न तनकामहरू, नागरयक सभाज, सञ्चाय जगत तथा नेऩारी नागरयकहरूफाट तनयन्तय 
सहमोग य सदबाव प्राप्त गयेको छ । सभाजभा घर्टयहेका भ्रष्टाचायजन्म कामि य आमोगभा प्राप्त उजयुीको प्रकृतत 
य सॊतमात्भक र्ववयण हेदाि उल्रेखनीमरूऩभा उजयुी प्राप्त हनुे गयेका छन ्। मसयी जनसभदुामफाट प्राप्त बयोसा य 
र्वश्वासराई अतबवरृ्र्द् गयी भ्रष्टाचायका र्वरुर्द्भा तथ्म य प्रभाणसर्हतका गणुात्भक उजयुी य सूचना प्राप्त गने 
अवसय प्राप्त बएको देख्खन्छ । 

७.२.४ चनुौतीहरू 

(क) भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धको प्रबावकायी कामािन्वमन गनुि : 



42 

भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्ध (UNCAC) रे सफै तह य ऺेरभा हनुे भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा जोड ददई 
कानूनी, नीततगत य सॊस्थागत व्मवस्थासम्फन्धी र्वश्वव्माऩी भानकहरू तोकेको छ । भहासख्न्धका प्रावधानफभोख्जभ 
आवश्मक नमाॉ ऐन कानूनको तनभािण य र्वद्यभान ऐन कानूनहरूभा आवश्मक सॊशोधन य ऩरयभाजिन गयी 
भहासख्न्धको प्रबावकायी कामािन्वमन गनुि चनुौतीऩूणि देख्खन्छ । सूचनादाताको सॊयऺण, साऺीको सयुऺा, स्वाथिको 
द्वन्द्व तनमन्रण तथा सदाचाय प्रवर्द्िनसम्फन्धी कानूनको तनभािण हनु आवश्मक देख्खन्छ बने र्वद्यभान कानूनभा 
ऩरयभाजिन गयी तनजी ऺेर य गैयसयकायी ऺेरको भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग प्रबावकायी व्मवस्था गने चनुौती 
र्वद्यभान छ । भहासख्न्धरे र्वश्वभा नमाॉ रूऩ, यॊग य आमाभभा देख्खॉदै गएको भ्रष्टाचायजन्म अऩयाधको तनमन्रण 
गनि र्वतबन्न याष्डफीच सहकामिको र्वकास गने कुयाभा सभेत जोड ददएको हनुारे सम्फख्न्धत देशहरूसॉग ऩायस्ऩरयक 
कानूनी सहामतासम्फन्धी ऐन तथा सऩुदुिगी ऐन फभोख्जभ सख्न्धसम्झौता गयी अन्तसिम्फन्धको र्वकास गने कामि 
चनुौतीऩूणि यहेको छ ।  

(ख) आमोगको ख्जम्भेवायी, अतधकाय य बतूभका सफर फनाई भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनुि : 
नेऩारको सॊर्वधानभा आमोगराई भ्रष्टाचायसम्फन्धी कामिको भार अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन गने गयी 
ऺेरातधकाय सॊकुख्चत गरयएको छ । अनखु्चत कामिको छानतफन आमोगफाट गरयन े प्रावधान हटाइएको छ बने 
अको अतधकाय प्राप्त तनकामराई सो कामिको ख्जम्भेवायी तोर्कएको छैन । अनखु्चत कामि य भ्रष्टाचाय अन्मोन्माख्श्रत 
रूऩभा ऩयस्ऩय सम्फख्न्धत र्वषम बएको य अनखु्चत कामिउऩय अनसुन्धान गदद जाॉदा भ्रष्टाचाय बएको देख्खने य 
भ्रष्टाचायका र्वषमभा अनसुन्धान गदाि अनखु्चत कामि बएको प्रभाण बेर्टन सक्न े सम्बावना यहेको अवस्थाभा 
अनखु्चत कामिसम्फन्धी उजयुीको अनसुन्धान गने तनकाम नहुॉदा भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गने कामि 
चनुौतीऩूणि यहेको देख्खन्छ । साथै, आमोगरे सॊवैधातनक तनकामका प्रभखु य ऩदातधकायी, न्मामाधीश, नेऩारी सेना, 
भख्न्रऩरयषदफाट हनुे नीततगत तनणिम तथा तनजी ऺेरसभेतभा हनुे भ्रष्टाचायका र्वषमभा अनसुन्धान गनि नसक्न े
अवस्था देख्खॉदा सीतभत कामिऺ ेरभा भार सॊरग्न यहॉदा भरुकुभा भौराउॉदै गएको नीततगत, सॊयचनागत य 
प्रणारीगत भ्रष्टाचाय तथा अतनमतभतता तनमन्रण गनुि चनुौतीऩूणि यहेको छ ।  

(ग) भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग आमोगका तनणिम तथा सझुावहरूको कामािन्वमन सतुनख्श्चत गनुि : 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी र्वतबन्न र्वषमभा आमोगरे वार्षिक प्रततवेदनभापि त ददएका 
सझुावहरूको प्रबावकायी कामािन्वमन हनु सकेको छैन । आमोगफाट तसपारयस गरयएका सझुावहरूको 
नततजाभूरक कामिसम्ऩादन गयाउन ु चनुौतीऩूणि देख्खन्छ । सम्फख्न्धत तनकामहरूभा ख्जम्भेवायी ऩन्छाउने य 
जवापदेर्हता नतरने प्रवखृ्िको र्वकास बएका कायण आमोगका तनणिम कामािन्वमन गयाउन सभस्मा बएको छ । 
कततऩम र्वकास तनभािणसॉग सम्फख्न्धत साविजतनक तनकामहरूभा आमोगको छानतफन तथा अनसुन्धानसम्फन्धी 
कामिराई फहाना फनाई र्ढराससु्ती तथा रागत वरृ्र्द् गने य आफ्नो कभजोयी ढाकछोऩ गने प्रवखृ्िसभेत कामभ  
छ । सशि तनमाभक य अनगुभनकायी तनकामहरूको बतूभका कभजोय देख्खएको अवस्थाभा शासकीम 
प्रबावकारयता फढाउन ुचनुौतीऩूणि देख्खन्छ । 

(घ) भ्रष्टाचायर्वरुर्द् नतेतृ्व तहको प्रततफर्द्ता हातसर गनुि :  

आवतधक मोजना य वार्षिक नीतत तथा कामिक्रभभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरता कामभ गने उद्देश्म याख्खएको 
ऩाइए ताऩतन सो अनरुूऩ याजनीततक तथा प्रशासतनक नेततृ्वफाट व्मवहायभै इच्छाशख्ि य प्रततफर्द्ता हातसर बई 
सयकायी तनकामभा सॊस्थागत सशुासन कामभ गने, या्मको स्रोतसाधनको दरुुऩमोग योक्ने तथा सफै साविजतनक 
तनकामभा सदाचाय ऩर्द्तत र्वकास गने ऩहरकदभी हनु सकेको ऩाइॉदैन । नेऩार सयकायका सम्फख्न्धत 
तनकामहरूरे अनखु्चत कामिभा सॊरग्न कभिचायीराई र्वबागीम सजाम नगने तथा तनमाभक तनकामहरूरे प्रबावकायी 
तनमभन नगने गयेको कायणरे आमोगफाट हयेक र्वषमभा कायफाही होस ्बन्ने जनअऩेऺा उजयुीभापि त प्रस्ततु हनुे 
गयेको ऩाइन्छ । नेततृ्ववगिको दृढतातफना भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अतबमानभा सफैको सहमोग प्राप्त गयी सपरता प्राप्त 
गनुि चनुौतीऩूणि यहेको छ ।  

(ङ) आत्भकेख्न्रत सोच य भ्रष्टाचायप्रतत सर्हष्ण ुव्मवहायभा ऩरयवतिन ल्माउन ु: 
सभाजभा भ्रष्टाचायका र्वरुर्द्को जनभत तमाय बएको जस्तो देख्खए ताऩतन अऩेख्ऺतरूऩभा सदाचायभूरक सॊस्कृततको 
र्वकास हनु सकेको देख्खॊदैन । अरूरे गयेको भ्रष्टाचाय भार देख्न ेतय आपू य आफ्नो ऩरयवायको बराइका रातग 
गैयकानूनी भ्रष्ट काभसभेत गने आत्भकेख्न्रत भनोवखृ्ि कामभ यहेको देख्खन्छ । साभाख्जक-साॊस्कृततक रूऩभा नै 
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आत्भकेख्न्रत सोच हटाई तनष्ऩऺता, सदाचारयता य भ्रष्टाचायर्वरुर्द् असर्हष्णतुाको अतबवरृ्र्द् गनिका रातग 
सयोकायवारासॉगको सहकामिभा र्वतबन्न भाध्मभफाट अतबमानकै रूऩभा सचेतनाभूरक कामिक्रभहरू सञ्चारन गने 
चनुौती आमोगसाभ ु यहेको देख्खन्छ । भ्रष्टाचायको अऩयाधीकयण गने प्रवखृ्ि रगामतका साभाख्जक र्वसङ्गतत य 
र्वकृतत फढ्दै गएको य सभाजफाट भ्रष्टाचायर्वरुर्द् शून्म सहनशीरताको कभी देख्खएको अवस्थाभा 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अतबमानभा साभाख्जक सयोकाय, सहमोग य सहबातगता प्राप्त गनुि चनुौतीऩूणि यहेको छ । 

(च) खख्चिरो तनवािचन प्रणारी य बख्ड्करो साभाख्जक व्मवहायभा सधुाय ल्माउन ु: 
रोकतन्रको आधायस्तम्बका रूऩभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको आवतधक तनवािचन अऩरयहामि आवश्मकता  
हो । जनतारे आफ्ना प्रतततनतधका रूऩभा तनवािचनभापि त सऺभ, मोग्म य इभान्दाय व्मख्िराई भतदानभापि त 
छान्न ऩाउन ुतनवािचनको सनु्दय ऩऺ बए ऩतन तनवािचनभा याजनीततक दर वा उम्भेदवायरे अऩायदशी तरयकारे गने 
अत्मतधक खचिरे तनवािचन प्रणारीतबर नै र्वकृतत य र्वसॊगतत भौराउने सम्बावना यहन्छ । हाम्रो देशभा तनवािचन 
प्रणारी अत्मतधक खख्चिरो हुॉदै गएको हुॉदा न्मून आम बएको इभान्दाय व्मख्िरे तनवािचनभा र्वजम ऩाउन कदठन 
हुॉदै गएको गनुासो सतुनन्छ । तनवािचनभापि त मोग्म य इभान्दाय भातनसरे चतुनने अवसय नऩाउॉदा भ्रष्टाचाय य 
अतनमतभतता फढ्दै जाने बएकारे खख्चिरो तनवािचन प्रणारीभा ऩनुयावरोकन गयी सधुाय ल्माउन ु एउटा प्रभखु 
चनुौती हो । मसैगयी, घय व्मवहाय य साभाख्जक रोकाचाय ऩूया गनिका रातग न्मून वेतनधायी कभिचायी य न्मून 
आम बएका व्मख्िहरूराई बख्ड्करो साभाख्जक व्मवहाय प्रभखु फाधक फनेको छ । ख्शऺा, स्वास्थ्म भहॉगो हनु,ु 
चाडऩवि य साभाख्जक सॊस्काय खख्चिरो हनु ुय भहॉगी फढ्दै जानरेु इभान्दाय कभिचायीराई ऩरयवायको खचि धान्नका 
रातग कदठनाइ ऩयेको अवस्था छ । भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अतबमानराई प्रबावकायी फनाउनका रातग बख्ड्करो 
साभाख्जक व्मवहायभा तनमन्रण ल्माउन ुजरुयी छ ।   

७.३ आमोगको आगाभी यणनीतत तजुिभा 
आमोगफाट आतथिक वषि २०७४।७५ भा सयोकायवारा तनकाम तथा र्वऻहरूको यामसझुावसभेतका आधायभा 
आमोगको सॊस्थागत यणनीतत (२०१४-२०१९) को भध्मावतध भूल्माॊकन गरयएको छ । भध्मावतध भूल्माॊकनको 
प्रततवेदनरे आमोगको आगाभी यणनीतत तजुिभाको आवश्मकता औॊल्माउॉदै उि यणनीततको सभग्र ऩऺ, यणनीतत 
तजुिभा प्रर्क्रमा, यणनीततभा सभावेश हनुे र्वषमवस्त ुय उऩरख्ब्ध भाऩनका प्रभखु ऺेरहरू सभेत सझुाएको छ । 
भध्मावतध भूल्माॊकनफाट प्राप्त सझुावसभेतका आधायभा आमोगको आगाभी यणनीतत तजुिभा गयी कामािन्वमन 
गरयनेछ । भूरत: नेऩारको सॊर्वधान एवभ ् र्वद्यभान ऐन कानूनराई आधाय भानी सॊघीम सॊयचना अनसुाय 
आमोगको आगाभी यणनीतत तजुिभा गरयनेछ । भरुकुभा यहेका तीनवटै तहका सयकाय य भातहतका तनकामफाट 
अख्ततमायको दरुुऩमोग हनु नददन आमोग सचेत यहॉदै कामिऺ ेरका आधायभा सूचक तनधाियण गनुिऩने बनी भध्मावतध 
भूल्माॊकनभा उल्रेख बएकोरे उि यणनीतत तजुिभा गदाि भ्रष्टाचाय तनवायणसम्फन्धी ऺेरभा कामि गने सफै 
सयोकायवाराहरूको सझुावसभेत तरई कामािन्वमनमोग्म सूचकहरूको सभेत र्वकास गरयनेछ ।  

भूल्माॊकनफाट प्राप्त सझुाव अनसुाय आमोगको यणनीततभा अख्ततमायको दरुुऩमोग य सशुासन प्रवर्द्िनसॉग सम्फख्न्धत 
र्वषमभा तनमतभत रूऩभा अनसुन्धान (Research) गने य नागरयक अतबभत सवेऺण गने र्वषमहरूका साथै सभम य 
प्रर्वतध अनसुाय फढ्दै गएका र्वतबन्न र्कतसभका अऩयाध, भ्रष्टाचाय य अनखु्चत कामिहरू, जस्तै् साइफय अऩयाध, 
र्वद्यतुीम कायोफायभा हनुे भ्रष्टाचाय, नीततगत भ्रष्टाचाय आदद र्वरुर्द्को यणनीतत, र्वकास तनभािणका काभभा शून्म 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी र्वषमराई सभेत सभावेश गरयनेछ । यणनीततराई कामिमोजनासर्हत तार्कि क ढाॉचाभा याख्न,े 
जोख्खभ ऩऺराई सभावेश गने य भाऩनमोग्म सूचकहरू सभावेश गने गयी फढीबन्दा फढी कामािन्वमनमोग्म 
फनाइनेछ । आगाभी यणनीततभा भूरत: उऩचायात्भक (दण्डात्भक) ऩऺ, प्रवर्द्िनात्भक ऩऺ य तनयोधात्भक ऩऺ 
सभावेश गनुिऩने बनी भध्मावतध भूल्माॊकनफाट सझुाव प्राप्त बएकोरे वहृद् अन्तर्क्रि मा, छरपर, सझुाव सॊकरन 
तथा र्वश्लषेण गयी आगाभी यणनीततको तजुिभा गयी कामािन्वमन गरयनेछ । 

७.४ आमोगको तत्कारीन कामिददशा 
आमोगरे आगाभी ददनभा भूरत: प्रबावकायी अनसुन्धान य अतबमोजन, प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामिक्रभ, 

सॊस्थागत सदुृढीकयण य भानव सॊसाधन व्मवस्थाऩनको कामिभा जोड ददई देहामफभोख्जभको कामिददशा अवरम्फन 
गनेछ । 
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७.४.१ अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिददशा : 
आमोगरे भ्रष्टाचाय व्माप्त ऺेरको ऩर्हचान गयी तनगयानी गने, प्रभाणभा आधारयत अनसुन्धान ऩर्द्ततको र्वकास गने, 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् र्क्रमाशीर सॊघसॊस्थाहरूसॉग सहकामि गने तथा अतबमोजनभा एकरूऩता कामभ गने जस्ता कामिभा 
जोड ददॊ दै आएको छ । प्रबावकायी अनसुन्धानका रातग अनसुन्धानऩूविको अध्ममन/र्वश्लषेण, अनसुन्धानको 
क्रभभा गरयने प्रभाण सङ्करन य अनसुन्धानऩश्चातको अतबमोजनका कामिहरूराई प्रबावकायी फनाउनेतपि  जोड 
ददइएको छ । नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सशुासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, २०७५ रे सेवाग्राहीहरूको अतबभत 
सवेऺणका आधायभा अनसुन्धानको प्रबावकारयताका रातग र्वतबन्न सझुावहरू सभेत प्रस्ततु गयेको छ । उि 
सझुावसभेतराई भनन गयी अनसुन्धानका र्वतबन्न कामिहरूभा सधुायात्भक बर्वष्मऩयक कामिददशा अवरम्फन 
गरयएको छ । 

(क) भ्रष्टाचायजन्म प्रवखृ्िहरूको अध्ममन/र्वश्लषेण गयी तथ्माॊक बण्डाय (Data Bank) तमाय गने : 
अनसुन्धानभा प्रबावकारयता ल्माउनका रातग भ्रष्टाचायका सम्बाव्म ऺेरहरूको ऩर्हचान तथा फढी भ्रष्टाचाय हनुे 
तनकामका रूऩभा ऩर्हचान बएका कामािरमहरूभा हनुे भ्रष्टाचायका कामिगत प्रवखृ्िहरूको ऩर्हचानका रातग 
अध्ममन/र्वश्लषेणभा जोड ददइनेछ । साथै, आमोगको इन्टेतरजेन्स व्मयुोको सदुृढीकयण गयी सूचना सॊकरन तथा 
र्वश्लषेणराई फढी प्रबावकायी फनाइनेछ । सूचना सङ्करन, अतबभत सवेऺण तथा अध्ममन-अनसुन्धानसभेतका 
आधायभा भ्रष्टाचायका कामिगत य ऺेरगत प्रवखृ्िसम्फन्धी तथ्माॊकहरूराई एकीकृत गरयनेछ, जसराई प्रशोधन गयी 
तथ्माॊक बण्डाय (Data Bank) तमाय गरयनेछ । तथ्माॊक बण्डाय तमाय गनि आमोगको अनसुन्धान य अतबमोजनफाट 
प्राप्त जानकायी य ऩषृ्ठऩोषणराई सभेत आधायका रूऩभा तरइनेछ । कुनै ऩदातधकायी/कभिचायी र्वरुर्द् धेयैऩटक 
उजयुी ऩयी अनसुन्धानफाट तनज ऩटक-ऩटक भ्रष्टाचाय य अतनमतभतताभा सॊरग्न बएको ऩाइएभा त्मस्ता 
कभिचायीहरूको र्ववयणसभेत तथ्माॊक बण्डायभा सभावेश गयी आमोगको वेफसाइटभा याख्खनेछ । मसफाट 
भ्रष्टाचायजन्म कामि तनमन्रणभा आमोगराई सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा गरयएको छ । सूचना सॊकरन, र्वश्लषेण य 
तथ्माॊक बण्डायणसम्फन्धी कामिराई तनयन्तय अद्यावतधकसभेत गरयनेछ । 

(ख) प्रभाणभा आधारयत अनसुन्धान ऩर्द्ततको र्वकास गने : 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द्का उजयुीको अनसुन्धानराई प्रबावकायी फनाउनका रातग आमोगरे ख्स्क्रतनङ कतभटी भापि त 
उजयुीहरूको गाम्बीमिताका आधायभा वगीकयण गने कामि गदद आएको छ । आगाभी ददनभा मसयी वगीकयण 
गरयएका उजयुीहरूभध्मे गम्बीय प्रकृततका उजयुीहरूराई मथासम्बव तछटो अनसुन्धान गयी अनसुन्धानफाट भ्रष्टाचाय 
बएको देख्खएभा अतफरम्फ अदारतभा भदु्दा दामय गने कामिराई प्राथतभकता ददइनेछ । आमोगरे अनसुन्धानको 
चयणभा तथ्म-प्रभाणको खोजी गयी तनष्ऩऺ, तछटो, ऩूणि, प्राभाख्णक य र्वश्वसनीम अनसुन्धान गने कामिभा जोड ददॊ दै 
आएको छ । अनसुन्धानसॉग सम्फख्न्धत स्ऩष्ट नीतत, कामिर्वतध, तनदेख्शका य ददग्दशिन तजुिभा गने कामि आमोगको 
प्राथतभकताभा ऩदिछ । मस्तै, अनसुन्धानभा सहजताका रातग आधतुनक प्रर्वतधको प्रमोगभा ऩतन आमोगरे जोड 
ददइॉदै आएको छ । कामिर्वतध य प्रर्वतधको सही उऩमोगका रातग कभिचायीहरूको ऺभता अतबवरृ्र्द्का रातग ऩतन 
आमोगरे बयभग्दयु प्रमास गदद आएको छ । आगाभी ददनभा र्वतध, प्रर्वतध य ऺभता अतबवरृ्र्द्का मी तीनवटै 
ऩऺराई अझै प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन गने कामिददशा आमोगरे अवरम्फन गनेछ ।  

(अ) अनसुन्धान अतबमोजनसम्फन्धी कामिर्वतधहरू तनभािण तथा कामािन्वमन गने : 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी उजयुी उऩय अनसुन्धान गयी अनसुन्धान अतधकृतहरूरे तमाय गने प्रततवेदनभा एकरूऩता, 
ऩरयऩक्वता य शरु्द्ता कामभ गयी आमोगफाट गरयने तनणिम य अतबमोजनराई प्रबावकायी फनाउने उद्देश्मरे 
र्वस्ततृ अनसुन्धान कामिराई प्रबावकायी फनाउनेसम्फन्धी कामिर्वतध, २०७४ रागू गरयएको छ । मस 
कामिर्वतधभा बएको व्मवस्था अनरुूऩ अनसुन्धानको ऩूणिता ऩयीऺण तथा तसपारयस सतभततभा बएका र्वतबन्न 
सेवाका कभिचायीहरूको याम सल्राहसभेतफाट अनसुन्धानराई प्रबावकायी फनाउन सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा 
तरइएको छ । साथै, कामिर्वतधभा बएको तनणिम भस्मौदा तथा आयोऩऩर भस्मौदा ऩयीऺण सतभततको 
व्मवस्थाफाट तनणिमको भस्मौदा य आयोऩऩरको भस्मौदा ऩरयभाजिन गयी यीतऩूविकको आयोऩऩर तमाय गने 
कामिभा सहमोग ऩगु्नेछ । अनसुन्धान अतधकृतहरूका रातग डामयीको व्मवस्था गयी अद्यावतधक गने कामिको 
सभेत प्रायम्ब बइसकेको छ । अनसुन्धानसम्फन्धी कामिसम्ऩादनभा अनसुन्धान अतधकृत तथा सहमोगी 
कभिचायीहरूराई सहजता होस ् बन्ने अतबप्रामरे अनसुन्धान ददग्दशिन तमायी तथा प्रकाशन गयी सफैराई 
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उऩरब्ध गयाइनेछ । साथै, अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग तनमभावरी ऩरयभाजिन गरयनेछ। 
सेवाप्रवाहसॉग सम्फख्न्धत सयकायका र्वतबन्न तनकामका कामिर्वतधहरूराई सयर य प्रबावकायी फनाउन सभम 
साऩेऺ ऩरयभाजिनका रातग सभन्वम गरयनेछ।  

(आ) अनसुन्धानभा आधतुनक वैऻातनक प्रर्वतधको उऩमोग फढाउन े: 
अनसुन्धान प्रबावकारयताका रातग आमोगरे प्रर्वतधको उऩमोगराई भहत्व ददॊ दै आएको छ । आमोगभा 
तडख्जटर पयेख्न्सक ल्माफ, इख्ञ्जतनमरयङ ल्माफ, इन्टेतरजेन्स उऩकयण, ऩोतरग्राप ऩयीऺण य सूचना प्रर्वतधको 
उऩमोग गरयॊ दै आएको छ । आगाभी ददनभा मस्ता प्रर्वतधहरूराई आमोगका कामािरमहरूभा सभेत र्वस्ताय 
गने सोच आमोगरे तरएको छ । आमोग य भातहत कामािरमहरूका फीचभा कम्प्मटुय नेटवकि को स्थाऩना 
गयी सूचना आदानप्रदानभा सहजता ल्माई अनसुन्धान तछटोछरयतो फनाइनेछ । साथै, भोफाइर एख्प्रकेसनको 
उऩमोग गयी एसएभएसफाट सभेत उजयुी गनि सर्कन ेगयी प्रणारीको र्वकास गने कामि अगातड फढाइनेछ । 
मस प्रणारीफाट तत्कार सूचना प्रवाह हनुे, टेतरतबजन भोतनटयफाट तनगयानी हनु,े सूचना र्वश्लषेणभा सहजता हनु े
य ख्ज.र्ऩ.एस./उजयुी ट्र्मार्कङ गनि सहज हनुे अऩेऺा गरयएको छ । मस प्रणारीभा SMS, IVR य USSD भापि त 
उजयुी ददन सर्कने व्मवस्था गरयनकुा साथै आमोगफाट बएका भहत्वऩूणि सूचनाहरूको प्रवाह गनि सर्कने गयी 
प्रणारीको र्वकास गरयनेछ । अनसुन्धानभा सूचना प्रर्वतध य कृतरभ सचेतना (IT & Artificial Intelligence) को 
प्रमोगफाट अनसुन्धान प्रबावकारयता अतबवरृ्र्द् हनुे अऩेऺा गरयएको छ। 

अनसुन्धानभा अन्म तनकामको र्वऻता य प्रर्वतधको उऩमोग गने तसरतसराभा आमोगरे सभम-सभमभा 
पयेख्न्सक ऩयीऺणको कामिभा र्वतध र्वऻान प्रमोगशाराको सहमोग प्राप्त गदद आएको छ । मसका अततरयि 
नेऩार प्रहयीको केन्रीम अनसुन्धान व्मयुो, नेऩार याष्ड फैंकको र्विीम जानकायी इकाई तथा नेऩार टेतरकभको 
सहमोग आमोगरे प्राप्त गदद आएको छ । आगाभी ददनभा र्वतबन्न तनकामसॉगको सहमोग य सहकामिभा 
अनसुन्धानका आधतुनक प्रर्वतधको उऩमोग गने कामिराई अझ र्वस्ताय गरयनेछ । तनजाभती र्कताफखाना, 
याजस्व अनसुन्धान र्वबाग, सम्ऩख्ि शरु्द्ीकयण अनसुन्धान र्वबाग, नेऩार याष्ड फैंक, बतूभसधुाय तथा व्मवस्थाऩन 
र्वबाग, सहकायी र्वबाग जस्ता सम्ऩख्िको अतबरेख यहने तथा अनसुन्धान गने तनकामहरूसॉग इन्टयनेट सञ्जार 
भापि त सूचना आदानप्रदानराई तछटोछरयतो फनाई भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को कामिराई सॊगदठत य प्रबावकायी 
फनाउनका रातग आमोगफाट ऩहरकदभी तरइनेछ ।  

(इ) अनसुन्धान अतधकृतहरूको अनसुन्धान ऺभता अतबवरृ्र्द् गने : 
आमोगरे अनसुन्धान ऺभता अतबवरृ्र्द्का रातग United Nation's Organization for Drugs and Crimes 

(UNODC) OECD रगामतका अन्तयािर्ष्डम सॊघसॊस्था तथा तभर याष्डका तातरभ प्रदामक सॊस्थाहरूसॉगको 
सहकामिराई तनयन्तयता ददनेछ । गैयकानूनी सम्ऩख्िको एक देशफाट अको देशभा अवैध  ओसायप्रसाय हनुसक्ने 
तथा सङ्गदठत अऩयाधभा त्मस्तो सम्ऩख्िको दरुुऩमोग हनुे तथ्मराई भनन गयी UNODC रे र्विीम 
अनसुन्धानसम्फन्धी तातरभ प्रदान गयेको छ । आगाभी ददनभा मस्ता तातरभहरूभा आमोगका कभिचायीहरूराई 
सहबागी गयाउने कामिराई तनयन्तयता ददइनेछ । मस्तै, आमोगरे अनसुन्धान अतधकृतहरूराई थाइल्माण्डको 
Asian Institute of Technology, र्पतरर्ऩन्सको University of the Philippines, भरेतसमाको Malaysian Anti-

Corruption Agency, तसॊगाऩयुको Corrupt Practices Investigation Bureau रगामत तभर याष्ड चीनका र्वतबन्न 
तनकामरे आमोजना गयेका तातरभभा सहबागी गयाउॉदै आएको छ । ददन प्रततददन भ्रष्टाचायका नमाॉ नमाॉ 
प्रवखृ्ि य शैरीहरू उजागय बइयहेको सन्दबिभा कभिचायीहरूको अनसुन्धान ऺभताभा तनयन्तय अतबवरृ्र्द् नगयी 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनि कदठन बएकोरे ऺभता अतबवरृ्र्द् कामिक्रभहरूराई तनयन्तयता ददइनेछ । आन्तरयक 
रूऩभा आमोगभै अनसुन्धानसम्फन्धी अतबभखुीकयणका साथै बतूभ व्मवस्थाऩन, साविजतनक खरयद, फैंर्कङ य 
र्विीम व्मवस्थाऩनसम्फन्धी र्वख्शष्टीकृत तातरभहरू सञ्चारन गरयनेछ । 

(ग) अतबमोजनभा तनष्ऩऺता, एकरूऩता य प्रबावकारयता ल्माउन े: 
अतबमोजनभा एकरूऩताका रातग अतबमोजन नीतत, २०७४ रे र्वद्यभान कानूनी व्मवस्था, आमोगफाट बएका 
नीततगत तनणिम य अदारतफाट बएका नख्जयहरूसभेतका आधायभा अतबमोजन गदाि आत्भसात गनुिऩने पौजदायी 
न्मामका तसर्द्ान्त, अतबमोजनसम्फन्धी आधायबतू नीतत य आधायबतू ऩऺ तथा अतबमोजन गने य नगने अवस्थाहरू 
स्ऩष्टरूऩभा खरुाएको हनुारे अनसुन्धान अतधकृतहरूराई अतबमोजनका र्वतध य प्रर्क्रमाका सम्फन्धभा ददशातनदेश 
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गयेको छ । रयसवत, शैख्ऺक मोग्मताको झठुा प्रभाणऩर, याजस्व र्हनातभना, सयकायी सम्ऩख्िको हातन नोक्सानी, 
गैयकानूनी सम्ऩख्िको भूल्माॊकनजस्ता र्वषमका र्वतबन्न भदु्दाहरूभा अदारतरे प्रततऩादन गयेका नख्जयहरूसभेतका 
आधायभा अतबमोजन नीततरे ददशातनदेश गयेको हुॉदा मसफाट अतबमोजनभा एकरूऩता ल्माउन सहमोग ऩगु्ने र्वश्वास 
तरइएको छ । भ्रष्टाचायसम्फन्धी भदु्दाहरूभा बएका पैसराहरूको अध्ममन गयी अदारतफाट प्रततऩाददत 
नख्जयहरूको सॊगारो प्रकाशन तथा तरुनात्भक अध्ममन, र्वश्लषेण गने कामिराई अख्न्तभ रूऩ ददई आगाभी ददनभा 
भदु्दाको सपरताको दय फढाई भ्रष्टाचायभा सॊरग्नराई तनरुत्सार्हत गने कामिददशा अवरम्फन गरयनेछ । साथै, 
भदु्दाहरूको ऩनुयावेदन ऩनुयावरोकन गने वा नगने र्वषमसम्फन्धी स्ऩष्ट कामिर्वतध य भाऩदण्डको र्वकास गरयनेछ। 

७.४.२ तनयोधात्भक/प्रवर्द्िनात्भक कामिददशा 
दण्डात्भक यणनीतत अन्तगित गरयने अनसुन्धान य अतबमोजनफाट भार ऩूणिरूऩभा भ्रष्टाचाय तनमन्रण सम्बव 
नबएकारे आमोगरे तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिहरूभा जोड ददॊ दै आएको छ । तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक 
उऩामराई प्रबावकायी ढॊगरे सयोकायवारासम्भ ऩरु् माई भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को अतबमानप्रतत अऩनत्व भहससु गयाउन 
सर्कमो बने आमोगभा ऩनि गएको दण्डात्भक बतूभकाको अत्मतधक चाऩराई न्मून गयाउन भद्दत गनुिका साथै 
भ्रष्टाचायको योकथाभ तथा तनमन्रण गनि आमोगको बतूभका थऩ प्रबावकायी फनाउन सघाउ ऩगु्ने देख्खन्छ ।  

भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमिु याष्डसॊघीम भहासख्न्धरे सभेत साविजतनक ऩदातधकायीहरूराई सदाचायसम्फन्धी तनमभहरूको 
ऩरयऩारन गने गयाउने कामिभा जोड ददएको य उि कामि गयाउने आमोगको ऩतन दार्मत्व यहेको देख्खएकारे 
साविजतनक ऩदातधकायीफाट हनुे भ्रष्टाचायजन्म कामि य अतनमतभतता तनमन्रण गनि, ऩारयवारयक, साभाख्जक य 
यार्ष्डमस्तयभा सभेत सदाचाय ऩर्द्ततको र्वकासभा सहमोग ऩरु् माउन आमोग प्रततफर्द् यहेको छ । मसका रातग 
आमोगफाट "भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग प्रवर्द्िनात्भक तथा तनयोधात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩर, २०७४" 
क्रभश: कामािन्वमन गने गयी स्वीकृत बइसकेको छ । अवधायणाऩरफभोख्जभ तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक 
कामिक्रभहरू सञ्चारन गयी सदाचारयताको र्वकासभा सहमोग ऩरु् माउने ध्मेम याख्खएको छ । 

(क) तनयोधात्भक कामिक्रभहरू सञ्चारन गयी भ्रष्टाचाय योकथाभ गने : 
आमोगफाट स्वीकृत बएको प्रवर्द्िनात्भक तथा तनयोधात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩर अनसुाय सयकायी तथा 
गैयसयकायी/साभदुार्मक सॊघसॊस्थाहरूसॉगको सहकामिभा तनयोधात्भक उऩाम अवरम्फन गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रण गने 
कामिभा जोड ददइनेछ । आतथिक वषि २०७५।७६ भा राबग्राही ऩऺको सहबातगता सतुनख्श्चत हनुे गयी नागरयक 
सभूह (Citizen Jury) गठन गयी साविजतनक र्वकास तनभािण कामिभा भ्रष् टाचाय बए/नबएको र्वषमभा तनगयानी गने 
ऩर्द्तत र्वकास गनि ऩयीऺणका रूऩभा हयेक प्रदेशभा एउटा ख्जल्रा छनौट गयी कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 
आगाभी ददनभा मस कामिराई अझ र्वस्ताय गने सोच आमोगरे तरएको छ । भ्रष्टाचायका जोख्खभऩूणि ऺेरहरूको 
ऩर्हचान गयी त्मस्ता ऺेरहरूभा आमोगको तनगयानी फढाइनछे । अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट 
सॊचातरत कामिको प्रबावकारयता सम्फन्धभा सभेत अध्ममन अनसुन्धान गरयनेछ ।  
यार्ष्डम सदाचाय ऩर्द्ततको र्वकास गनि प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद कामािरमको अग्रसयताभा यार्ष्डम सदाचाय नीतत 
(National Integrity Policy) तमाय गने य नीततको कामािन्वमन गने र्वषमसभेत अवधायणाऩरभा सभावेश गरयएको  
छ । आगाभी ददनभा नीतत ऩारयत बई कामािन्वमन हनुे अऩेऺा गरयएको छ । सशुासन तथा सदाचाय ऩर्द्ततराई 
सॊस्थागत गनि सम्फख्न्धत तनकामको सहमोगभा र्वतबन्न तनकामहरूका साविजतनक खरयद इकाइहरूको 
प्रबावकारयताभा जोड ददइनेछ । साथै, सेवा सॊचारन कामिर्वतध, आचायसॊर्हता तथा कामिमोजनाहरूको प्रबावकायी 
कामािन्वमनभा सभेत जोड ददइनेछ । सयकायी तथा साविजतनक तनकामहरूभा Corruption Risk Assessment  गने, 
त्मसका आधायभा Corruption Prevention Guidelines (CPG) तमाय गने य सेवा सञ्चारन कामिर्वतध फनाउने सोच 
अवधायणाऩररे सभेटेको छ । उख्ल्रख्खत व्मवस्थाहरूको कामािन्वमनको अवस्थाफाये तनयन्तय अनगुभन गने 
ऩर्द्ततको र्वकासभा जोड ददइनेछ ।  

(ख) प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभहरू भापि त सचेतना अतबवरृ्र्द् गने : 
आमोगरे प्रवर्द्िनात्भक कामिक्रभराई जोड ददॉदै साभदुार्मक ख्शऺा, फैठक, अन्तर्क्रि मा एवभ ्प्रचाय प्रसाय रगामतका 
कामि गदद आएको छ । आमोगको प्रवर्द्िनात्भक य तनयोधात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩररे भ्रष्टाचाय 
तनमन्रणका रातग सहकामि गनुिऩने तनकाम तथा सभूहका रूऩभा र्वद्यारम तथा क्माम्ऩस स्तयभा अध्ममनयत 
र्वद्याथीहरू, व्मावसार्मक सॊगठनभा आफर्द् ऩेसार्वद्हरू, तनवािख्चत ऩदातधकायीहरू, कामािरम प्रभखुहरू, स्थानीम 
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तहका प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतहरू, कभिचायीहरू, र्वतबन्न उऩबोिा सभूह तथा उऩबोिा भञ्चका 
ऩदातधकायीहरू, नागरयक सभाज य सञ्चायकभीहरूराई ऩर्हचान गयेको छ । अवधायणाऩररे प्रवर्द्िनात्भक कामि 
अन्तगित भ्रष्टाचायर्वरुर्द्का साभग्रीहरूको प्रकाशन/प्रसायण गने, भ्रष्टाचायर्वरुर्द् अन्तर्क्रि मा तथा अतबभखुीकयण 
कामिक्रभहरू सञ्चारन गने, ख्शऺण सॊस्थाहरूभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्का शैख्ऺक कामिक्रभहरू सञ्चारन गने/गयाउन े य 
अन्म र्वर्वध कामिक्रभहरू सञ्चारन गने गयी कामिक्रभ तथा कामिमोजना तनधाियण गयेको छ । 
अवधायणाऩरफभोख्जभ सशुासन य सदाचारयता अतबवरृ्र्द्का रातग प्रवर्द्िनात्भक कामिराई भहत्वऩूणि यणनीततका 
रूऩभा तरई आगाभी ददनभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सचेतना अतबवरृ्र्द् गने र्वतबन्न श्रव्मदृश्म साभग्री प्रदशिन तथा र्वतयण 
गने कामिका साथै सञ्चाय भाध्मभफाट सदाचाय कामिक्रभको प्रसायण गने सोच तरइएको छ । साथै, ऩर्हचान 
गरयएका रख्ऺत वगिसभऺ अन्तर्क्रि मा, गोष्ठी, सेतभनाय, प्रख्शऺण, असर अभ्मासहरूफाये छरपर एवभ ्सूचना आदान 
प्रदानका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । ख्शऺण सॊस्थाका र्वद्याथीहरूराई रख्ऺत गयी भ्रष्टाचाय तनमन्रण र्वषमभा 
प्रततमोतगतात्भक कामिक्रभहरू, जस्तै:- कर्वता/तनफन्ध/विृत्वकरा/ख्चरकरा प्रततमोतगता आदद सञ्चारन  
गरयनेछ । 

नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सशुासनको अवस्थासम्फन्धी अध्ममन, २०७५ अनसुाय आमोगरे सम्ऩादन गने र्वतबन्न 
कामिहरूका फायेभा सफै सयोकायवाराहरूराई ससूुख्चत गनि प्रबावकायी सूचना भाध्मभहरूको उऩमोग गनुि 
आवश्मक देख्खएको छ । आमोगका कामिहरूका फायेभा सेवाग्राहीहरूराई जानकायी गयाउने उद्देश्मरे हयेक 
प्रदेशभा यहेका आमोगका कामािरमहरूभा Digital Display Board याख्खनेछ । साथै, अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगरे गने कामि एवभ ्गततर्वतध प्रस्ट, खरुस्त ऩानि स्थानीम येतडमो, एप.एभ.हरूभापि त प्रचायप्रसाय 
गरयनेछ । 

प्रवर्द्िनात्भक कामिभापि त सदाचारयता अतबवरृ्र्द्का रातग आधतुनक सञ्चाय प्रर्वतधको उऩमोग गरयनेछ । हार 
आमोगरे पेसफकु ऩेजभापि त सूचना प्रवाह गरययहेको छ, जसराई रुचाउन,े र्टप्ऩणी गने य सेमय गने 
व्मख्िहरूको उल्रेतम सॊतमा यहेको देख्खन्छ । र्वशेष गयी मवुाहरूका भाझभा सञ्चायका नमाॉ प्रर्वतधहरू फढी 
रोकर्प्रम बएको हुॉदा आमोगरे आगाभी ददनभा आफ्नो ट्वीटय ऩेज, ब्रग य मटुु्यफ च्मानरसभेत तनभािण गयी 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सचेतनाभूरक तथा सदाचारयता अतबवरृ्र्द् गने साभग्रीहरूको प्रकाशन प्रसायण गने सोचसभेत याखेको 
छ । अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको विृख्चर, भ्रष्टाचायभा सॊरग्न बई सजाम ऩाएका कभिचायीको 
ऩारयवारयक साभाख्जक अवस्था झल्कने सत्मकथा एवभ ् भ्रष्टाचाय य अतनमतभतताका कायण असपर बएका 
आमोजनाहरूको र्ववयण जस्ता साभग्री उत्ऩादन गयी मस्ता भाध्मभहरूभा याख्खनेछ । साथै आगाभी ददनभा हनुे 
नमाॉ नमाॉ प्रर्वतधको र्वकाससॉग तादात्म्मता कामभ हनुे गयी आमोगरे आफ्नो प्रवर्द्िनात्भक गततर्वतधराई 
अद्यावतधक  
गनेछ । 

७.४.३ सॊस्थागत सदुृढीकयणतपि को कामिददशा 
आमोगको सॊवैधातनक ख्जम्भेवायी य काभ कतिव्मराई प्रबावकायी रूऩभा तनवािह गनिभा सहमोग ऩरु् माउनका रातग 
सॊस्थागत सदुृढीकयणभा जोड ददइएको छ । मसभा भूरत: आमोग य भातहत कामािरमहरूराई सॊघीम 
भान्मतानसुाय ऩनुसंयचना गयी सदुृढीकयण गने, स्वचातरत कामािरम सञ्चारन प्रणारीको र्वकास गने तथा 
प्रबावकायी सॊस्थागत स्भयण य अतबरेख व्मवस्थाऩन गने कामिभा जोड ददइनेछ ।  
(क) ऩनुसंयचना गरयएका कामािरमहरूको सदुृढीकयण गने : 
नेऩार सयकाय (भख्न्रऩरयषद) को तभतत २०७५।३।३२ को तनणिमानसुाय भरुकुको सॊघीम सॊयचनासॉग 
तादात्म्मता हनुे गयी आमोग य भातहत कामािरमहरूको ऩनुसंयचना गरयएको छ । सातफकभा आमोगअन्तगित कामि 
सञ्चारनभा यहेका 10 वटा कामािरमहरूराई प्रादेख्शक सॊयचना अनसुाय प्रत्मेक प्रदेशभा 1/1 वटाका दयरे यहने 
गयी 7 वटा कामािरम स्थाऩना गरयएको छ बने आमोगको कामािरम फटुवरको सम्ऩकि  कामािरम नेऩारगञ्जभा 
यहने गयी व्मवख्स्थत गरयएको छ । प्रदेश तहभा ऩनुसंयचना गरयएका आमोगका कामािरमफाट सूचनाभा जनताको 
ऩहुॉच सहज फनाउन, सेवाप्रवाहराई सहज य सयर फनाउन, स्थानीम सयकायको स्वशासन तथा शासकीम प्रफन्धराई 
ऩायदशी, जवापदेही य उियदामी फनाई स्थानीम तहफाटै सशुासन कामभ गने कामिभा सहमोग ऩगु्नेछ बन्ने अऩेऺा 
तरइएको छ ।  
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स्थानीम स्तयका साविजतनक तनकामहरूभा सदाचाय य सशुासन प्रवर्द्िन गनि स्थानीम स्तयभै आमोगको सशि 
र्क्रमाशीरता आवश्मक देख्खएको हुॉदा आमोगका कामािरमराई सदुृढीकयण गनिभा जोड ददइएको छ । सफै 
कभिचायीको ऩहुॉच सतुनख्श्चत हनुे गयी सवायी साधनको प्रफन्ध, उदाहयणीम कामािरम सयसपाइ व्मवस्थाऩन, 

नागरयकभैरी कामिवातावयण, सूचना स्रोत साधनभा सफैको ऩहुॉच कामभ गनिभा जोड ददइएको छ । त्मस्तै, 

आमोगका कामािरमहरूभा स्थानीम तहभा नै जनताको सहज ऩहुॉच ऩगुोस ्बन्ने उद्देश्मरे अनसुन्धानभूरक साभग्री 
सभमभा उऩरब्ध गयाउने एवभ ् तनभािणाधीन बवनराई सभमभा सम्ऩन्न गने गयी कामिक्रभ तम गरयएको छ । 
(ख) स्वचातरत कामािरम सॊचारन प्रणारीको र्वकास गने : 
आमोगभा प्राप्त बएका उजयुी दतािदेख्ख प्रायख्म्बक छानतफन, र्वस्ततृ अनसुन्धान, तहर्ककात य अतबमोजन तथा 
पर्छ्यौट प्रर्क्रमाभा Office Automation र्वकास गने कामिको सरुुवात बएको छ । आमोगको अनसुन्धान 
प्रणारीका साथसाथै ऩराचाय, र्टप्ऩणी, ऩरयऩर रगामतका कामािरम सॊचारनका सम्ऩूणि कामिहरू र्वद्यतुीम प्रणारी 
भापि त सॊचारन गनि आवश्मक सफ्टवेमय तनभािण कामि बइयहेको छ । हाडिवेमय खरयदसम्फन्धी कामि सम्ऩन्न 
बएको छ । सफ्टवेमयको र्वकास सम्ऩन्न बएऩतछ कामािरम सञ्चारनभा मसको उऩमोग गरयनेछ । मस 
प्रणारीफाट सूचनादाता तथा उजयुीकतािरे आफ्नो चासोका उजयुीका र्वषमभा बएको कामिप्रगततको जानकायी प्राप्त 
गनि सक्ने गयी स्वचातरत सूचना प्रणारीको र्वकास गरयनेछ । साथै, मस स्वचातरत कामािरम सञ्चारन प्रणारीफाट 
आमोगको कामिप्रगततको फायेभा आमोगका सम्फख्न्धत उच्च ऩदातधकायीदेख्ख व्मवस्थाऩन तहसम्भ सभेत जानकायी 
प्राप्त हनुे व्मवस्था गरयनेछ । आमोग य कामािरमहरूभा हनुसक्ने उजयुीहरूको दोहोयोऩना हटाई अतबरेख 
व्मवख्स्थत गनिभा ऩतन मसको उऩमोग गरयनेछ । आमोग तथा कामािरमको भातसक तथा वार्षिक प्रगतत प्रततवेदन 
मस प्रणारीफाट नै प्राप्त गने गयी व्मवख्स्थत गने सोच यहेको छ । मस प्रणारीको उऩमोगफाट साधन, स्रोत य 
सभमको फचत हनुे, सूचनाको गोऩनीमता य सयुऺा कामभ हनुे, ररु्ट कभ हनुे, प्रबावकायी सूचना प्रवाह हनुे एवभ ्
उत्ऩादकत्व य कामि प्रबावकारयता अतबवरृ्र्द् हनुे अऩेऺा गरयएको छ । 

स्वचातरत कामािरम सञ्चारन प्रणारीफाट नवीनतभ सूचना प्रर्वतधको प्रमोग गयी प्रर्वतधभैरी सॊस्थाको रूऩभा 
आमोगराई र्वकास गरयनेछ । आमोगफाट हनुे काभकायफाहीराई स्वचातरत प्रणारीभा रूऩान्तयण गनिका रातग 
ऩर्हरो चयणभा कागजको कभ प्रमोग (Less Paper) राई प्रोत्सार्हत गरयनेछ बने  बने मसराई बर्वष्मभा ऩूणितमा 
E-governance प्रणारीभा रैजाने आधायशीराका रूऩभा र्वकास गरयनेछ । मसफाट आमोगरे अनसुन्धानका 
तसरतसराभा आवश्मक सूचना सहज य सयर तरयकारे प्राप्त गनि, सयोकायवारा तनकामसॉग सहकामि गनि तथा 
सूचनाभा सफैको सहज य सयर ऩहुॉचको र्वस्ताय गने रक्ष्मसभेत तरएको छ ।  

(ग) प्रबावकायी सॊस्थागत स्भयण य अतबरेख व्मवस्थाऩनभा जोड ददन े:  

आमोगको सॊस्थागत स्भयण (Institutional Memory) राई आमोगको बावी मोजना, यणनीतत, कामिददशा य तनणिम 
प्रर्क्रमाका रातग एउटा आधायका रूऩभा तरई सदुृढ फनाउनका रातग आमोगका ऩूवि प्रभखु आमिु, आमिु य 
सख्चवहरूसॉग अनबुव आदानप्रदान गने, आमोगका भहत्वऩूणि कामि प्रर्क्रमा/घटना य तनणिमको र्टऩोट गयी सयुख्ऺत 
याख्न,े अदारतफाट बएका भहत्वऩूणि घटना पैसराहरूको अतबरेख याख्न े य आमोगफाट ददइने तातरभहरूभा 
भहत्वऩूणि घटनाहरूको जानकायी ददने कामिददशा तरएको छ । 

आमोगफाट सम्ऩादन हनुे कामिहरू साविजतनक तनकामफाट हनुे भ्रष्टाचायजन्म कामिको फायेभा अनसुन्धान य 
तहर्ककातसॉग सम्फख्न्धत हनुे हनुारे फढी सॊवेदनशीर भातनन्छन।् अनसुन्धानका तसरतसराभा र्वतबन्न तनकामफाट 
आमोगभा प्राप्त हनुे सूचनाहरू, सक्कर पाइरहरू, आमोगका तनणिमहरू, तहर्ककात तथा अतबमोजनसॉग सम्फख्न्धत 
कागजऩर य तभतसरहरूराई व्मवख्स्थतरूऩभा अतबरेखफर्द् गयी सयुख्ऺतसभेत गनुिऩने हनु्छ । आमोगका सूचनाभा 
सविसाधायणको ऩहुॉच ऩरु् माउन, कामिप्रणारीराई चसु्त, दरुुस्त याखी र्वश्वसनीम फनाउन, अनसुन्धानभा ऩायदशी 
प्रणारीको र्वकास गयी प्रभाणमिु फनाई अतबमोजन गनिका रातग सभेत प्रबावकायी अतबरेख व्मवस्थाऩन 
भहत्वऩूणि यहेको छ । आमोगफाट अनसुन्धान य तहर्ककातका कामि सम्ऩन्न बई अनगुभनका रातग प्राप्त 
तभतसरहरू, ताभेरीभा गएका पाइरहरू तथा भदु्दा दामय बई ऩनुयावरोकन य ऩनुयावेदनको प्रर्क्रमाभा यहेका 
कागज प्रभाणहरूराई अनसुन्धानकताि य तनणिमकतािरे आवश्मकतानसुाय उऩमोग गनि, खोजेका फखत तरुुन्त प्राप्त 
गनि एवभ ्राभो सभमसम्भ सयुख्ऺत गयी याख्न अतबरेख सॊकरन, व्मवस्थाऩन य र्वतयण कामिभा नवीन प्रर्वतधको 
प्रमोगभा आमोग प्रततफर्द् यहेको छ ।  
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७.४.४ भानव सॊसाधन र्वकाससम्फन्धी कामिददशा : 
सॊगठनको यणनीतत तथा कामिददशाफभोख्जभ बौततक स्रोतसाधन य प्रर्वतधको प्रबावकायी उऩमोगका रातग दऺ 
भानवीम सॊसाधनको र्वकास अऩरयहामि हनु्छ । कामिसम्ऩादनराई प्रबावकायी य नततजाभूरक फनाउन तथा 
प्रर्वतधको र्वकाससॉगै भ्रष्टाचायजन्म कामिभा देख्खएका नमाॉ नमाॉ प्रवखृ्िहरूराई तनमन्रण गयी सशुासन कामभ गनि 
आमोगभा कामियत भानवीम जनशख्ि दऺ हनुऩुने आवश्मकताराई भहससु गयी आमोगरे भानवीम सॊसाधन 
र्वकासराई सवोऩरय भहत्व ददॊ दै आएको छ । सॊगठनभा तसकाइ तथा अध्ममनराई प्रोत्सार्हत गने कामि 
वातावयण तमाय गने, सॊगठनात्भक तसकाइका भाध्मभफाट कामिसम्ऩादनभा अतबवरृ्र्द् गने य सॊगठनको कामि 
सम्ऩादनसॉग सम्फख्न्धत र्वर्वध र्वषमहरूभा अध्ममन अनसुन्धान गने र्वषमभा आमोगरे जोड ददॊ दै आएको छ ।  

आमोगरे भानवीम सॊसाधनको ऺभता अतबवरृ्र्द्का रातग आवश्मकताको ऩर्हचान गयी सोही आधायभा भानव 
सॊसाधन र्वकास गने कामिभा जोड ददएको छ । मसका रातग आमोगरे तातरभराई व्मवख्स्थत य प्रबावकायी 
फनाउन अनसुन्धान तथा अतबमोजनसम्फन्धी आधायबतू तातरभ ददग्दशिन य वैदेख्शक तातरभभा भनोनमन गने 
भाऩदण्ड तमाय गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ । जनशख्ि र्वकासको उद्देश्म काभकायफाहीफाये साभान्म 
जानकायी ददने, अनसुन्धानसम्फन्धी ऻान, सीऩ तथा ऺभताको सदुृढीकयण य सहजीकयण गने, भ्रष्टाचायजन्म 
कामिको अनसुन्धानभा र्वदेशी अनबुव आदानप्रदान गने तथा अतबमोजन य तहर्ककात गने जस्ता र्वषमभा तनयन्तय 
तातरभ प्रदान गयी र्वशेष ऻान, सीऩ य ऺभतामिु तथा नैततकवान जनशख्िको उत्ऩादन य ऩरयचारन गने यहेको 
छ । त्मस्तै, कभिचायीराई गैयभौदरक उऩामहरूभापि त सॊगठनतबर र्टकाई अऩेख्ऺत प्रततपर प्राप्त गने उद्देश्मरे 
सफैको ऩहुॉच ऩगु्ने गयी सवायी साधनको प्रफन्ध गने, सयसपाइराई व्मवख्स्थत गने, कामिवातावयणराई 
कभिचायीभैरी फनाउने, सफैको सूचना स्रोत साधनभा ऩहुॉच ऩगु्ने गयी प्रफन्ध तथा सन्ततुरत र्वतयण गने कामिभा 
जोड ददइएको छ । मसयी र्वतबन्न भाध्मभफाट कभिचायीहरूराई उत्प्ररेयत गयी उनीहरूको भनोफर उच्च याखेय 
आमोगफाट दामय हनुे भ्रष्टाचायजन्म भदु्दाहरूभा अतधकतभ सपरता प्राप्त गयी आमोगप्रततको जनर्वश्वास फढाउने 
ध्मेम यहेको छ । आगाभी ददनभा आमोगरे कभिचायीहरूको वखृ्िर्वकास कामिक्रभ तजुिभा गयी कभिचायी 
व्मवस्थाऩन य र्वकास सम्फन्धभा देहामको कामिददशा अवरम्फन गनेछ :- 
 स्वच्छ, तनबीक, तटस्थ य सदाचायमिु कभिचायीहरूराई आमोगभा ल्माई काभभा रगाउन आवश्मक 

देख्खएको हुॉदा सम्फख्न्धत तनकामसॉग सभन्वम गयी आमोगभा त्मस्ता कभिचायी ल्माउन ऩहर गने, 
 आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको मोग्मता, ऺभता य अनबुवका आधायभा उनीहरूराई अनसुन्धान तथा 

तहर्ककातका कामिभा रगाउन आवश्मक देख्खएको हुॉदा उऩमिु व्मख्ि उऩमिु स्थानभा खटाई काभ 
रगाउन,े 

 अनसुन्धानभा सॊरग्न कभिचायीको सयुऺा तथा अनसुन्धान प्रबावकारयताका रातग गहन, जर्टर य ठूरा 
प्रकृततका वा अदारतभा भदु्दा जाने प्रकृततका उजयुीको अनसुन्धान साभूर्हक टोरीभापि त गने व्मवस्था 
तभराउन,े 

 आमोगभा कभिचायीराई र्टकाइयाख्न भौदरक य गैयभौदरक प्रोत्साहनको व्मवस्था गनुिका साथै कभिचायीको 
मोगदान य सदाचारयताको कदय गदद उच्च कामिसम्ऩादन स्तय य उच्च सदाचाय बएका कभिचायीहरूराई 
ऩयुस्कृत गने तथा ऺभता र्वकास रगामतका अवसयहरूभा सफैको ऩहुॉच हनुे ऩर्द्तत अवरम्फन गने, 

 आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको ऻान, सीऩ तथा ऺभता र्वकासका रातग आवश्मक ऩने र्वर्वध प्रकायका 
तातरभ कामिक्रभहरू (अतबभखुीकयण, अनसुन्धानसम्फन्धी आधायबतू तथा र्वख्शष्टीकृत र्वषमगत तातरभ, सीऩ 
र्वकास तातरभ) को व्मवस्था गने, 

 भ्रष्टाचाय र्वयोधी सॊस्थाहरूसॉग सम्फन्ध स्थाऩना, र्वस्ताय य प्रवर्द्िन गयी सशुासन, सदाचाय, र्विीम अऩयाध, 
साइफय अऩयाध, तनभािण कामि  रगामतका र्वर्वध र्वषमका वैदेख्शक तातरभ, गोष्ठी, अध्ममन, अवरोकन 
भ्रभण आददभा कभिचायीहरूराई सहबागी गयाएय आवश्मकता फभोख्जभको ऻान, सीऩ, अनबुव हातसर गने 
वातावयण फनाउने । 

 ७.४.५ कामिशैरीगत सधुायसम्फन्धी कामिददशा : 
 कुनै ऩतन सॊस्थाका रातग कामिशैरीगत सधुाय सफैबन्दा कदठन तय सफैबन्दा भहत्वऩूणि ऩऺ हो । बौततक, 

प्रार्वतधक, कामिर्वतध वा ऺभता अतबवरृ्र्द्का कामिक्रभहरूको सञ्चारन गनुिबन्दा प्रवखृ्ि य कामिशैरीभा सधुाय 



50 

गयी सदाचायराई जीवनशैरीका रूऩभा अवरम्फन गने कामि फढी कदठन छ। आमोगको सॊवैधातनक गरयभा य 
गरुुिय ख्जम्भेवायीराई भध्मनजय गयी स्वच्छ, स्वतन्र य तनष्ऩऺ रूऩभा कामिसम्ऩादन गनिका रातग 
कामिशैरीगत सधुाय भहत्वऩूणि बएको हुॉदा आमोगरे आगाभी ददनभा देहामफभोख्जभ कामिशैरीगत सधुायको 
कामिददशा अवरम्फन गनेछ :- 
 अनसुन्धानऩूवि नै प्रचाय प्रसाय गने प्रवखृ्िको अन्त्म गयी अनसुन्धानको गोऩतनमता कामभ याख्न,े 
 ऩूवािग्रह य प्रततशोधफाट तनदेख्शत नबई तथ्म, प्रभाणका आधायभा र्वतध य ऩर्द्ततसम्भत ढङ्गरे अनसुन्धान 

गने, 
 दफाफ य प्रबावफाट भिु अनसुन्धान य अतबमोजन कामि अगातड फढाइने, 
 आमोगको आन्तरयक सदुृढीकयण भापि त प्रबावभिु अनसुन्धान गने । 

 ७.४.६ र्वर्वध र्वषमसम्फन्धी कामिददशा : 
भ्रष्टाचायको प्रबावकायी तनमन्रणका रातग उख्ल्रख्खत कामिददशाका साथसाथै देहामका र्वषमभा जोड ददई 
कामिप्रणारी सदुृढीकयण गने सोच आमोगरे तरएको छ।  
 भ्रष्टाचाय तनगयानी प्रणारी (Corruption Watch System) को स्थाऩना य र्वकास, 
 भ्रष्टाचाय गयेको अरूरे थाहा ऩाए कायफाही हनुे नबई भ्रष्टाचाय गयेभा कायफाही हनैुऩने ऩर्द्ततको र्वकास 

(System for Punishment on Corruption rather than Punishment on Exposure of  Corruption),  
 र्वकास तनभािणको काभभा गणुस्तयहीन य सभमभा काभ सम्ऩन् न नगयेको ऩाइएभा कडा कायफाही गने 

प्रर्क्रमाको अवरम्फन (Strong Action against Corruption) गयी कामिमोजना सर्हतको कामािन्वमनभा 
जोड, 

 उजयुीको वास्तर्वक एवॊ गहन अनसुन्धान (In-depth Investigation) गयी भ्रष् टाचाय बएको ऩाइएभा भदु्दा 
दामय गरयने, भ्रष् टाचाय गयेको नऩाइएभा ताभेरीभा यात ने स्ऩष् ट ऩर्द्तत (Predictable System)  को 
र्वकास, 

 उजयुी ऩर्छ्याउने ऩर्द्तत (Complain Tracking System) को स्थाऩना। 

सदाचाय य सशुासन प्रवर्द्िनभा सहमोग ऩरु् माउने आमोगको गन्तव्म हातसर गनिभा सही ददशाफोध य ऩथप्रदशिन 
गने अऩेऺासर्हत तनधाियण गरयएको आमोगको आगाभी यणनीतत य कामिददशाको इभान्दारयताका साथ प्रबावकायी 
कामािन्वमन गनि आमोग प्रततफर्द् यहेको छ । 

सशुासनसम्फन्धी या्मका नीतत य प्राथतभकताको कामािन्वमनप्रतत ऩूणि प्रततफर्द् यही सॊवैधातनक गरयभाराई उचो 
यातदै स्वतन्र य तनष्ऩऺ कामिसम्ऩादन गनि आमोग कर्टवर्द् छ । आमोगको मस प्रमासभा सम्ऩूणि 
सयोकायवाराको सहमोग य सदबावको भहत्वऩूणि बतूभका यहेको छ । सफै सयोकायवाराको सहमोग य 
सहकामिभा भारै भ्रष्टाचायभातथ तनभिभ प्रहाय गयी सशुासन य सभरृ्र्द् हातसर गने ददशातपि  अग्रसय हनु सर्कन्छ 
। सयकायी,  गैयसयकायी य तनजी ऺेर,  अन्तयािर्ष्डम जगत,  सञ्चायकभी तथा नागरयक सभाजरगामत सफै 
सयोकायवाराफाट प्राप्त सहमोगको रातग धन्मफाद ऻाऩन गदद आमोग आगाभी ददनभा सभेत सहमोगको रातग 
सफैभा आग्रह गदिछ । सशुासन य सदाचायराई नीतत, कानून य वचनका साथै कामिव्मवहाय य जीवनशैरीभा 
रूऩान्तयण गयी सदाचायमिु सॊस्कृततको र्वकास गनि सर्कएभा कदठन बएऩतन भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन य 
सभरृ्र्द् अवश्म हातसर गनि सर्कन्छ । 
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