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तीसौं वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन 

आङ्झथिक वषि २०७6/७7 

(सायाॊश) 
 

1. ऩषृ्ठबङू्झभ : 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको ङ्जवङ्झधवत ् तथाऩना ङ्जव.सॊ. २०४७ सार भाघ २८ गते बएको ङ्झथमो। 
तत्कारीन नेऩार अङ्झधयाज्मको सॊङ्जवधान¸ २०४७ को बाग १२ धाया ९७ भा आमोगको गठन तथा धाया ९८ भा 
आमोगको काभ¸ कतिव्म य अङ्झधकायसम्फन्धी व्मवतथा बएफभोङ्ञजभ आमोगरे कङ्ट नै साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको 
व्मङ्ञिरे अनङ्टङ्ञचत कामि वा भ्रष्टाचाय गयी अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग गयेको सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान य 
तहङ्जककात गनि वा गयाउन सक्ने¸ अनङ्टसन्धान य तहङ्जककातफाट अनङ्टङ्ञचत कामि गयेको देङ्ञिएभा सचेत गयाउन वा 
ङ्जवबागीम वा अन्म आवश्मक कायफाहीका राङ्झग अङ्ञततमायवारासभऺ रेिी ऩठाउन सक्ने य कानूनफभोङ्ञजभ भ्रष्टाचाय 
भाङ्झनने कङ्ट नै काभ गयेको देङ्ञिएभा त्मततो व्मङ्ञि य सो अऩयाधभा सॊरग्न अन्म व्मङ्ञिहरूउऩय अङ्झधकाय प्राप्त 
अदारतभा भङ्टद्दा दामय गनि वा गयाउन सक्न ेउल्रेि ङ्झथमो।नेऩारको अन्तङ्चयभ सॊङ्जवधान¸ २०६३ को बाग ११ धाया 
१२० भा बएको आमोगका काभ¸ कतिव्म य अङ्झधकायसम्फन्धी व्मवतथारे ऩङ्झन उङ्ञल्रङ्ञित कामि ङ्ञजम्भेवायीराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदएअनङ्टरूऩ आमोग भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन प्रवर्द्िन गने कामिभा ङ्जिमाशीर यह् मो। ङ्जवयमाभान 
नेऩारको सॊङ्जवधानरे बने आमोगको काभ कायफाहीराई भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा भारै केङ्ञन्ित गयेको हङ्टॉदा सॊङ्जवधानको 
भभिअनङ्टसाय द्डात्भक¸ ङ्झनयोधात्भक¸ प्रवर्द्िनात्भक य सॊतथागत ऺभता ङ्जवकासको यणनीङ्झतहरूराई अॊगीकाय गयी 
आमोगरे कामिसम्ऩादन गदै आएको छ। नेऩारको सॊङ्जवधानको बाग २१ धाया २३८ भा सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामका 
रूऩभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको गठनसम्फन्धी व्मवतथा य धाया २३९ भा आमोगको काभ¸ कतिव्म 
य अङ्झधकाय उल्रेि गङ्चयएको छ।त्मसैगयी सॊङ्जवधानको धाया २९३ भा सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामको काभकायफाहीको 
अनङ्टगभन सॊसदीम सङ्झभङ्झतफाट हङ्टने व्मवतथा यहेको छ बने धाया २९४ भा आमोगको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन याष्डऩङ्झत सभऺ 
फङ्टझाउने व्मवतथा यहेको छ । 

आमोगरे आफ्नो काभ नेऩारको सॊङ्जवधान, अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, २०५९, अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभावरी, २०५९ रगामत प्रचङ्झरत कानून, कामिङ्जवङ्झध, 

ङ्झनदेङ्ञशका य आचायसॊङ्जहताभा आधाङ्चयत बएय गदै आएको छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गनि आमोगरे उऩचायात्भक, 

ङ्झनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक एवॊ सॊतथागत ऺभता ङ्जवकासको यणनीङ्झत अवरम्फन गदै आएको छ।  
आमोगको तीसौं वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन सम्भाननीम याष्डऩङ्झतज्मू सभऺ ऩेश गङ्चयएको छ । तीसौं वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभा 
आमोगको ऩङ्चयचम, आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण, भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका 
ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू, सॊतथागत सङ्टदृढीकयणभा आमोगको ङ्जिमाशीरता, भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रवङृ्ञि 
ङ्जवश्लषेण, नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा तथानीम तहराई भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन अङ्झबवङृ्जर्द् गनि ङ्छदइएका 
छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट एवॊ साझा सङ्टझावहरू, आमोगको यणनीङ्झत, आगाभी कामिङ्छदशा सभावेश गङ्चयएको छ।  

 

2. आमोगफाट बएका ङ्झनणिम, अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिको ङ्जवश्लषेण 
२.1 उजङ्टयी/सूचनाहरू : 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे साविजङ्झनक सॊतथाहरूभा बएका भ्रष्टाचायजन्म कामिसम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ 
भाध्मभफाट प्राप्त जानकायीराई उजङ्टयीको रूऩभा दताि गयी छानङ्झफन तथा अनङ्टसन्धान कामि अगाङ्झड फढाउॉदछ । 
उजङ्टयीकतािहरूको सहज ऩहङ्टॉचका राङ्झग आमोगरे ङ्जवङ्झबङ्ङ भाध्मभहरूफाट उजङ्टयी ङ्छदन सङ्जकने प्रफन्ध गयेको छ । 
आमोगभा हङ्टराक¸ इभेर¸ आमोगको वेफसाइटभा व्मवतथा बएको अनराइन उजङ्टयी¸ फ्माक्स¸ पेसफङ्टक¸ बाइफय¸ टोर 
ङ्जि नम्फयभा भ्वाइस येकङ्झडिङभापि त उजङ्टयी दताि हङ्टने तथा व्मङ्ञिहरू आपैं  आई उजङ्टयी दताि गने गयेका छन ्। मस 
अङ्झतङ्चयि ऩरऩङ्झरका तथा अन्म ङ्जवयमाङ्टतीम सञ्चाय भाध्मभभा प्रकाशन तथा प्रसायण बएका साविजङ्झनक चासोका 
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ङ्जवषमहरूराई सभेत आमोगरे उजङ्टयीका रूऩभा ग्रहण गने गयेको छ । आमोगभा याज्मका अन्म ङ्झनकामहरूफाट 
सभेत उजङ्टयीहरू प्राप्त हङ्टने गयेका छन ्।  
आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा ङ्जवङ्झबन् न भाध्मभहरूफाट आमोग य भातहत कामािरमहरूभा ऩनि आएका तथा अङ्ञघल्रो 
आङ्झथिक वषिफाट ङ्ञजम्भेवायी सयेका उजङ्टयीहरू देहामको ताङ्झरका तथा येिाङ्ञचरभा तऩष् ट ऩाङ्चयएको छ¸ सो अनङ्टसाय 
फढी उजङ्टयीहरू अथाित ् ५5.71% उजङ्टयी आमोगको टॊगारङ्ञतथत कामािरमभा छन ् । भातहत कामािरमहरूभध्मे 
आमोगको कामािरम¸ फङ्छदिफास (10.81%) भा सफैबन्दा फढी उजङ्टयी यहेका छन।् सफैबन्दा कभ उजङ्टयीहरू बने 
आमोगको सम्ऩकि  कामािरम¸ नऩेारगञ्ज (२.२9%) भा यहेका छन।् 
 

आमोगभा यहेका उजङ्टयीको सॊतमा 

कामािरम 
आ.व.2076।77 
भा दताि बएका उजङ्टयी 

गत आ.व.फाट ङ्ञजम्भेवायी 
सयेका उजङ्टयी 

जम्भा उजङ्टयी प्रङ्झतशत 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग¸ टॊगार 

10024 3988 14012 55.71 

आमोगको कामािरम¸ इटहयी 1017 865 1882 7.48 
आमोगको कामािरम¸ फङ्छदिफास 1417 1302 2719 10.81 
आमोगको कामािरम¸ हेटौंडा 797 329 1126 4.48 
आमोगको कामािरम¸ ऩोिया 555 287 842 3.35 
आमोगको कामािरम¸ फङ्टटवर 854 483 1337 5.32 
आमोगको सम्ऩकि  कामािरम¸ 
नेऩारगन्ज 

349 226 575 2.29 

आमोगको कामािरम¸ सङ्टिेत 669 411 1080 4.29 
आमोगको कामािरम¸ कञ्चनऩङ्टय 912 667 1579 6.28 
कङ्ट र जम्भा 16594 8558 25152 १०० 

 

आमोगभा यहेका उजङ्टयीको सॊतमात्भक ङ्ञतथङ्झत 
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बौगोङ्झरक आधायभा उजङ्टयीको ङ्जवश् रेषण गदाि २ नॊ. प्रदेश य फाग्भती प्रदेशका ङ्जवङ्झबन् न सयकायी साविजङ्झनक 
ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् सफैबन्दा फढी तथा कणािरी य ग्डकी प्रदेशका मतता ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् कभ उजङ्टयीहरू ऩयेको 
देङ्ञिन्छ ।  

प्रदेशगत उजङ्टयीको जम्भा सॊतमा 

प्रदेश 
आ.व.207६।7७ भा 
दताि बएका उजङ्टयी 

गत आ.व.फाट ङ्ञजम्भेवायी 
सयेका उजङ्टयी 

जम्भा 
उजङ्टयी 

प्रङ्झतशत 

प्रदेश नॊ.१ 1671 799 2470 9.82 
प्रदेश नॊ.२ 4094 1911 6005 23.87 
फाग्भती प्रदेश 3702 1225 4927 19.59 
ग्डकी प्रदेश 1010 336 1346 5.35 
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश 1971 743 2714 10.79 
कणािरी प्रदेश 1018 446 1464 5.82 
सङ्टदूयऩङ्ञश् चभ प्रदेश 1422 700 2122 8.44 
प्रदेशगत जम्भा 14888 6160 21048 83.68 
अन्म (गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि¸ झङ्टठा 
शैङ्ञऺक प्रभाणऩर¸ 
ङ्जवश् वङ्जवयमाारम आङ्छद)  

1706 2398 4104 16.32 

कङ्ट र जम्भा 16594 8558 25152 100 

 
प्रदेशगत उजङ्टयीको प्रङ्झतशत 

 
प्रदेश तथा तथानीम सयकाय भातहतका सयकायी तथा साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूका आधायभा उजङ्टयीको ङ्जवश् रेषण गदाि प्रदेश 
नॊ. 2 का ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी तथा साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् सफैबन्दा फढी¸ त्मसैगयी रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश य सङ्टदूयऩङ्ञश् चभका 
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साथै १ नॊ. प्रदेश य फाग्भती प्रदेशभा सभान अनङ्टऩातभा तथा कणािरी य ग्डकी प्रदेशका मतता ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् 
िभश् कभ उजङ्टयीहरू ऩयेको देङ्ञिन्छ । 
 

प्रदेश तथा तथानीम सयकाय य भातहत ङ्झनकामङ्जवरुर्द् ऩयेका उजङ्टयीको प्रदेशगत सॊतमा 

प्रदेश 
आ.व.207६।7७ भा 
दताि बएका उजङ्टयी 

गत आ.व.फाट ङ्ञजम्भेवायी 
सयेका उजङ्टयी 

जम्भा उजङ्टयी प्रङ्झतशत 

प्रदेश नॊ.१ 1022 563 1585 12.07 
प्रदेश नॊ.२ 3030 1467 4497 34.25 
फाग्भती प्रदेश 1277 273 1550 11.80 
ग्डकी प्रदेश 668 196 864 6.58 
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेश 1269 542 1811 13.79 
कणािरी प्रदेश 765 261 1026 7.81 
सङ्टदूयऩङ्ञश् चभ प्रदेश 1179 619 1798 13.69 
प्रदेशगत कङ्ट र जम्भा 9210 3921 13131 100 

 
प्रदेशगत उजङ्टयीको प्रङ्झतशत (प्रदेश य तथानीम सयकायङ्जवरुर्द् ऩयेका उजङ्टयी) 

 
 

सॊघीम सयकाय भातहतका सयकायी तथा साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूका आधायभा उजङ्टयीको ङ्जवश् रेषण गदाि फाग्भती प्रदेश 
अन्तगितका ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी तथा साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् सफैबन्दा फढी¸ त्मसऩङ्झछ िभश् २ नॊ. प्रदेश¸ 
त्मसैगयी १ नॊ. प्रदेश य रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेशका साथै ग्डकी य कणािरी प्रदेशभा सभानततयभा तथा सङ्टदूयऩङ्ञश् चभ प्रदेशका 
मतता ङ्झनकामहरूङ्जवरुर्द् िभश् कभ उजङ्टयीहरू ऩयेको देङ्ञिन्छ ।  
ङ्जवगत ऩाॉच वषिको तथमाॊक हेदाि सफैबन्दा फढी उजङ्टयी ऩने ऺेरभा ङ्ञशऺा यहॉदै आएको ङ्झथमो । सॊघीमता 
कामािन्वमनसॉगै ऩङ्झछल्रा २ आ.व.को अवङ्झधभा बने सॊघीम भाङ्झभरा (तथानीम तहसभेत) तपि  सफैबन्दा फढी अथाित ्
एक चौथाइबन्दा फढी उजङ्टयी यहेको देङ्ञिन्छ । सफैबन्दा फढी उजङ्टयी ऩने तीनवटा ऺेरभा बने ङ्जवगत ऩाॉच वषिभा नै 
सॊघीम भाङ्झभरा¸ ङ्ञशऺा य बङू्झभ प्रशासन यहेका छन ्। 
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ङ्जवगत ५ वषिभा फढी उजङ्टयी ऩयेका ऺरेहरूको प्रवङृ्ञि 

  
 

२.2. प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट बएको कायफाही : 
आमोगरे उजङ्टयीको गाम्बीमिता तथा प्राप्त प्रभाणका आधायभा अनङ्टसन्धान कामिराई दङ्टई चयणभा सम्ऩन् न गदिछ । 
उजङ्टयीको ङ्जवषमभा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धान गने, ताभेरीभा यात ने वा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी 
ऩठाउनेरगामतका कामि गङ्चयन्छ । प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट भ्रष्टाचाय बएको सम्बावना देङ्ञिन आएभा ङ्जवतततृ 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गनि आमोगफाट अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत ङ्झनमङ्टि गयी/तोकी कायफाहीको प्रङ्जिमा अगाङ्झड 
फढाइन्छ।  

प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट पर्छ्यौट बएका उजङ्टयीको सॊतमा 
 
 
 

कामािरम 
 

कङ्ट र 
उजङ्टयीको 
सॊतमा 

पर्छ्यौट गङ्चयएका उजङ्टयीको सॊतमा 
फाॉकी 

उजङ्टयीको 
सॊतमा 

 

प्रायङ्ञम्बक 
छानङ्झफनफाट  

ताभेरी 
बएको 

प्रायङ्ञम्बक 
छानङ्झफनफाट 
सङ्टझावसङ्जहत 
ताभेरी बएको 

ङ्जवतततृ 
अनङ्टसन्धानभा 

गएको 

अन्म 
कायफाही 
बएको 

कङ्ट र 
पर्छ्यौट 
सॊतमा 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग¸टॊगार 

14012 6723 117 445 3948 11233 2779 

आमोगको कामािरम¸ इटहयी 1882 310 43 85 396 834 1048 

आमोगको कामािरम¸ फङ्छदिफास 2719 699 170 125 217 1211 1508 

आमोगको कामािरम¸ हेटौंडा 1126 259 59 155 235 708 418 

आमोगको कामािरम¸ ऩोिया 842 139 33 36 207 415 427 

आमोगको कामािरम¸ फङ्टटवर 1337 444 266 86 146 942 395 

आमोगको सम्ऩकि  कामािरम¸ 
नेऩारगॊज 

575 116 7 30 102 255 320 

आमोगको कामािरम सङ्टिेत 1080 352 65 83 113 613 467 

आमोगको कामािरम¸ कञ्चनऩङ्टय 1579 345 26 98 272 741 838 
जम्भा 25152 9387 786 1143 5636 16952 8200 

 

प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट बएको उजङ्टयी पर्छ्यौटको तथमाॊक हेदाि आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोग¸ टॊगारभा यहेका १४¸०१२ उजङ्टयीहरूभध्मे १1¸233 अथाित ्80.17% उजङ्टयीहरू पर्छ्यौट बएका 
छन ्बने भातहत कामािरमहरूको सभग्र उजङ्टयी पर्छ्यौट 51.34% यहेको छ । आमोग य भातहत कामािरमसभेतका 
कङ्ट र उजङ्टयीहरू 25¸152 भा 16¸952 उजङ्टयीहरू पर्छ्यौट बई सभग्र पर्छ्यौट बने ६7.4% यहेको छ । पर्छ्यौट 
हङ्टन फाॉकी यहेका 8¸200 उजङ्टयीहरूभा अनङ्टसन्धान जायी यहेकोरे आगाभी आङ्झथिक वषिभा ङ्ञजम्भेवायी सयेय गएका छन।् 
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प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट पर्छ्यौट उजङ्टयीको प्रङ्झतशत  

 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनफाट पर्छ्यौट बएका कङ्ट र 16952 उजङ्टयीभध्मे 55% उजङ्टयी 
ङ्झसधै ताभेरीभा गएका छन ् बने 33% उजङ्टयी अन्म ङ्झनकामभा आवश्मक कायफाहीका राङ्झग सङ्टझाव रेिी 
ऩठाइएको छ । त्मसैगयी 5% उजङ्टयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा सङ्टझाव ङ्छदई ताभेरीभा याङ्ञिएका छन ् बने 7% 
उजङ्टयीका हकभा ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धानको कायफाही अगाङ्झड फढाइएको छ । 

ङ्जवगत ५ आङ्झथिक वषिभा उजङ्टयी दताि, पर्छ्यौट य फाॉकी उजङ्टयीको प्रवङृ्ञि 

 

उजङ्टयी दताि य पर्छ्यौटको सॊतमा तथा फाॉकी यहेका उजङ्टयीहरूको सॊतमासम्फन्धी ङ्जवगत ऩाॉच वषिको तथमाॊकको 
तङ्टरना गदाि ङ्जवङ्झबन् न आङ्झथिक वषिहरूभा तथमाॊक घटफढ बएको भाङ्झथको ङ्ञचरफाट तऩष्ट हङ्टन्छ । ङ्जवगत ऩाॉच वषिभा 
उजङ्टयीहरूको सॊतमा हेदाि आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा सफैबन्दा फढी देङ्ञिन्छ । आमोगका भातहत 
कामािरमहरूको सङ्टदृढीकयण तथा नागङ्चयकहरूको आमोगसॉगको ऩहङ्टॉचभा गङ्चयएको अङ्झबवङृ्जर्द् तथा आमोगको फढ्दो 
ङ्जिमाशीरताफाट आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीको सॊतमाभा उल्रेतम वङृ्जर्द् बएको छ । 
पर्छ्यौट बएका उजङ्टयीको अनङ्टऩात वङृ्जर्द् बई प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा सफैबन्दा फढी देङ्ञिन्छ । मसयी हेदाि दताि य 
पर्छ्यौट बएका उजङ्टयी सॊतमा मस आ.व.भा सफैबन्दा फढी देङ्ञिन्छ । पर्छ्यौट बएका उजङ्टयी य पर्छ्यौट हङ्टन 
फाॉकी बई अको वषिभा ङ्ञजम्भेवायी सयेका उजङ्टयीहरूको अनङ्टऩात बने एउटै प्रकृङ्झतको यहेको भाङ्झथको ङ्ञचरफाट 
देङ्ञिन्छ । 

२.3 ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धान : 
ङ्जवगत आङ्झथिक वषिफाट ङ्ञजम्भेवायी सयेका य प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा थऩ बएका गयी जम्भा 687 वटा पाइरहरूको 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतफाट ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धान सम्ऩन् न गयी आमोगसभऺ ऩेस गङ्चयएको य आमोगको ङ्झनणिम अनङ्टसाय 
कामािन्वमन गङ्चयएको छ । आ.व. 207६/7७ भा ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धानफाट बएको कायफाही ङ्जववयण ङ्झनम्नानङ्टसाय 
यहेको छ ।  
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ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धानफाट बएको कायफाहीको ङ्जववयण 

ङ्झस. 
नॊ. 

ङ्जववयण कायफाही सॊतमा 

1.  भङ्टद्दा दामय 441 
2.  सङ्टझाव 150 
3.  रेिी ऩठाएको 23 
4.  ताभेरी 124 
5.  भङ्टल्तफी 9 
6.  अन्म 10 

 
ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धानफाट बएको कायफाही 

 
आ.व. २०७६/७७ भा ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धान सम्ऩन् न बई आमोगफाट ङ्झनणिम बएअनङ्टरूऩ 441 वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष 
अदारतभा दामय गङ्चयएको छ बने सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई सङ्टझाव ङ्छदएको य रेिी ऩठाइएको सॊतमा िभश: 
१50 य 23 यहेको छ । 
 

२.४ आमोगको फैठक य ङ्झनणिम : 
 भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूउऩय अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट हङ्टने अनङ्टसन्धान तथा अङ्झबमोजनसम्फन्धी 
ङ्जवषमहरूभा आमोगको फैठकफाट ङ्झनणिम हङ्टन्छ । आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीउऩय ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धान गनि तोङ्जकएका 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूरे तमाय गयेको अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन आमोगको फैठकभा प्रततङ्टत गङ्चयन्छ य छरपर बई 
ङ्झनणिम हङ्टन्छ । मसका साथै आमोगका अन्म आवश्मक ङ्जवषमहरूभा सभेत आमोगको फैठकभा छरपर बई 
ङ्झनणिम ङ्झरइन्छ । आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा आमोगको कङ्ट र १29 वटा फैठक फसी ङ्जवङ्झबन् न ङ्जवषमहरूभा 
जम्भा 7५5 वटा ङ्झनणिमहरू ङ्झरइएको छ ।  

आमोगका ङ्झनणिमहरूको ङ्जववयण 
ि.सॊ. ङ्झनणिमको ङ्जववयण ङ्झनणिम सॊतमा 
१ भङ्टद्दा दामय य सङ्टझाव ङ्छदने दङ्टवै ४९ 
२ भङ्टद्दा दामय य रेिी ऩठाउने दङ्टवै  १1 
३ भङ्टद्दा दामय गने  ३81 
४ सङ्टझाव ङ्छदने  101 
५ रेिी ऩठाउने  12 
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६ ताभेरीभा यात ने १२४ 
७ भङ्टल्तफीभा यात ने ९ 
८ ऩङ्टनयावेदन गने 20 
९ ऩङ्टनयावेदन नगने 7 
1० ऩङ्टनयावरोकन गने 2 
११ ऩङ्टनयावरोकन नगने 29 
१२ ङ्जवङ्जवध 10 

जम्भा 755 
 

आमोगको फैठकफाट बएका ङ्झनणिमहरूको बेन ङ्ञचर 

 
 

आमोगको फैठकफाट बएका जम्भा ७५5 ङ्झनणिमहरूभध्मे ३81 वटा भङ्टद्दा दामय गने, 101 वटा सङ्टझाव ङ्छदने य 
12 वटा रेिी ऩठाउन े ङ्जवषमसॉग भारै सम्फङ्ञन्धत छन ्बन े49 वटा भङ्टद्दा दामय य सङ्टझाव ङ्छदने दङ्टवै ङ्जवषमभा 
त्मसैगयी १1 वटाभा भङ्टद्दा दामय य रेिी ऩठाउने दङ्टवै ङ्जवषमभा ङ्झनणिम बएको छ । मस प्रकाय ३८१¸ 49 य 
१1 गयी जम्भा 44१ भङ्टद्दा दामय गने, 101 य 49 गयी जम्भा १50 सङ्टझाव ङ्छदने य 12 य १1 गयी जम्भा 
23 रेिी ऩठाउने ङ्झनणिम बएको तथम भाङ्झथको ङ्ञचरफाट तऩष्ट हङ्टन्छ । साथै, ताभेरी यात ने ङ्झनणिम सॊतमा 124, 
भङ्टल्तफी यात न े9, ऩङ्टनयावेदन गने 20, ऩङ्टनयावेदन नगने 7, ऩङ्टनयावरोकन गने 2, ऩङ्टनयावरोकन नगने 29 य 
अन्म 10 यहेका छन ्। 
 

२.५ भङ्टद्दा दामय/अङ्झबमोजन : 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा १८ रे साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञि उऩय 
भ्रष्टाचाय आयोऩको सम्फन्धभा चरेको कायफाही य त्मस सम्फन्धभा बएको अनङ्टसन्धान य तहङ्जककातफाट ङ्झनजरे सो 
अऩयाध गयेको हो बङ्ङे ङ्जवश् वास गनङ्टिऩने भनाङ्झसफ कायण बएभा आमोगरे त्मस सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ 
भङ्टद्दा चराउन सक्ने व्मवतथा गयेअनङ्टरूऩ आ.व. २०७६।७७ भा ४४१ वटा भङ्टद्दाहरू ङ्जवशेष अदारतभा दामय 
गङ्चयएको छ । ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धानफाट भङ्टद्दा दामय गने ङ्झनणिम बएका उजङ्टयीहरू घङ्टस/ङ्चयसवत¸ शैङ्ञऺक मोग्मताको 
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नक्करी प्रभाण-ऩर¸ साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको हाङ्झन नोक्सानी¸ गैयकानूनी राब हाङ्झन¸ याजतव यकभ ङ्जहनाङ्झभना¸ 
गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि आजिनरगामतका ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेका छन ्।  

आ.व. २०७६/७७ को भङ्टद्दासम्फन्धी ङ्झनणिम ङ्जववयण 

ि.सॊ. ङ्जवषम 
भङ्टद्दा 

(सॊतमा) 
प्रङ्झतवादी (सॊतमा) कङ्ट र ङ्झफगो भागदाफी 

(रु.) ऩङ्टरुष भङ्जहरा जम्भा 
१. घङ्टस  (ङ्चयसवत) २०५ 3३१ 10 34१ 69526570.०० 

२. 
झङ्टठा शैङ्ञऺक प्रभाण 
ऩर 

८५ 66 20 86 - 

३. 
गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि 
आजिन 

१८ 32 21 53 109619407०.७३ 

४. 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको 
हाङ्झन नोक्सानी 

७५ 237 13 250 562175041.७8 

५. 
गैयकानूनी राब वा 
हाङ्झन ऩङ्टर् माएको 

३६ 28१ 73 35४ 720308072.9१ 

६. याजतव च ङ्टहावट १२ 78 9 87 88494513.08 
७. ङ्जवङ्जवध 10 35 6 41 - 
जम्भा 441 १०६० 152 १२१२ २¸५३¸६६¸९८¸२६८.५० 

   

ङ्जवषमगत आधायभा भङ्टद्दा दतािको प्रङ्झतशत 

 
 

उङ्ञल्रङ्ञित ताङ्झरकाभा ङ्छदइएफभोङ्ञजभ ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धानऩश् चात ्आमोगको ङ्झनणिमफभोङ्ञजभ दामय गङ्चयएका 44१ 
भङ्टद्दाहरूभध्मे सफैबन्दा फढी 205 भङ्टद्दा घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी यहेका छन ्बने त्मसऩङ्झछ शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी 
प्रभाणऩरसम्फन्धी ८5 भङ्टद्दा यहेका छन ् । त्मसैगयी¸ साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको हाङ्झन नोक्सानीसम्फन्धी 75¸ 
गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि आजिनसम्फन्धी १8¸ गैयकानूनी राबहाङ्झनसम्फन्धी ३6¸ याजतव च ङ्टहावटसम्फन्धी १2 य ङ्जवङ्जवध 
ङ्जवषमका भङ्टद्दा 10 थान यहेका छन ्। 
 

2.६ पैसरा प्राङ्झप्त, ऩङ्टनयावेदन य ऩङ्टनयावरोकन 
आमोगफाट ङ्जवगत वषिहरूभा ङ्जवशेष अदारतभा दामय बएका भङ्टद्दाहरूभध्मे आ.व. २०७६।७७ भा १९७ वटा 
भङ्टद्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ । ङ्जवशेष अदारतभा दामय बएका भङ्टद्दाहरूभध्मे कङ्ट र ८४.८% भङ्टद्दाहरूभा 
कसङ्टय तथाङ्जऩत बएको छ । जस अन्तगित भ्रष्टाचायतपि  ७७.६१% य नक्करी शैङ्ञऺक प्रभाणऩरतपि  १००% 
भङ्टद्दाहरूभा आमोगराई सपरता प्राप्त बएको छ । 
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ङ्जवशेष अदारतफाट प्राप्त भ्रष्टाचायसम्फन्धी भङ्टद्दाभा सपरताको प्रङ्झतशत 

 

 
आमोगफाट आ.व. 207६।7७ भा ङ्जवशेष अदारतफाट बएका पैसराहरूभा ङ्ञचि नफङ्टझी २० वटा भङ्टद्दाहरू 
सवोच्च अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गङ्चयएको छ बने 2 वटा भङ्टद्दाहरूभा ऩङ्टनयावरोकनका राङ्झग सवोच्च अदारतभा 
ङ्झनवेदन दताि गङ्चयएको छ।  

 
२.७ कायफाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी ऩठाइएको  

आमोगको अनङ्टसन्धानफाट साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञिरे गयेको काभ कायफाही अन्म अङ्झधकायी वा 
ङ्झनकामको अङ्झधकायऺेर अन्तगित ऩने प्रकृङ्झतको देङ्ञिएभा अनङ्टसन्धानऩश्चात ्आवश्मक ङ्जवङ्झबङ्ङ कायफाहीका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत कामािरम¸ ऩदाङ्झधकायी वा साविजङ्झनक सॊतथाराई सङ्टझाव ङ्छदन सक्न े कानूनी व्मवतथा बएअनङ्टरूऩ 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा २८ भा बएको व्मवतथाफभोङ्ञजभ आङ्झथिक वषि 
२०७६/७७ भा आमोगफाट ङ्झनणिम बई ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्टझावहरू रेिी ऩठाइएको छ। 

ि.सॊ. भन्रारम/ङ्झनकाम सङ्टझाव सॊतमा 
1.  प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरम ५ 
2.  बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम ४ 
3.  प्रदेश बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम 1 
4.  वन तथा वातावयण भन्रारम ३ 
5.  उयमाोग¸  ऩमिटन¸  वन तथा वातावयण भन्रारम ७ 
6.  अथि भन्रारम ६ 
7.  बङू्झभ व्मवतथा¸ सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्रारम ८ 
8.  सॊचाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध भन्रारम २ 
9.  गहृ भन्रारम ३६ 
10.  उयमाोग¸  वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति भन्रारम ६ 
11.  िानेऩानी भन्रारम १ 
12.  ऊजाि¸  जरस्रोत तथा ङ्झसॉचाइ भन्रारम ५ 
13.  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्रारम १ 
14.  ङ्ञशऺा¸  ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारम २0 
15.  कानून¸  न्माम तथा सॊसदीम भाङ्झभरा भन्रारम १ 
16.  सॊतकृङ्झत¸  ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्रारम ४ 
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17.  सहयी ङ्जवकास भन्रारम ४ 
18.  सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम ३६ 
19.  तवातथम तथा जनसॊतमा भन्रारम ७ 
20.  अन्म ३ 

 

२.८ ताभेरी/ भङ्टल्तफी 
आमोगभा ऩनि आएका उजङ्टयीहरूभध्मे आ.व. २०७६।७७ भा ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धानऩश्चात 124 वटा उजङ्टयीहरू 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ को दपा १९ को उऩदपा (१२) तथा ङ्झनमभावरी¸ 
२०५९ को ङ्झनमभ १० फभोङ्ञजभ ताभेरीभा याङ्ञिएको छ । साथै, ङ्जवतततृ अनङ्टसन्धानऩश्चात ्मस आङ्झथिक वषिभा 
९ वटा उजङ्टयीहरू अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभावरी¸ 2059 को ङ्झनमभ 10 को उऩङ्झनमभ (2) 
फभोङ्ञजभ भङ्टल्तफीभा याङ्ञिएको छ । 

 

3. भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक प्रमासहरू  
भ्रष्टाचायजन्म कामिको उजङ्टयीउऩय गङ्चयने अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनको द्डात्भक कामिरे भार अऩेङ्ञऺत रूऩभा 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण हङ्टन नसक्ने हङ्टॉदा भ्रष्टाचाय हङ्टन नङ्छदन ङ्झनयोधात्भक कामिहरू य भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सचेतना पैराउने 
प्रवर्द्िनात्भक कामिहरूराई आमोगरे ङ्झनयन्तयता ङ्छदएको छ । अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको सॊतथागत 
यणनीङ्झतक मोजना (आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१) रे उऩचायात्भक, ङ्झनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य सॊतथागत 
ऺभता ङ्जवकास गयी चायिम्फे यणनीङ्झत अॊगीकाय गयेअनङ्टरूऩ आमोगफाट भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक य 
प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू सभेत देशका ङ्जवङ्झबङ्ङ बागहरूभा सॊचारन हङ्टॉदै आएका छन ् । मसै प्रमोजनका राङ्झग 
आमोगफाट ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩर, 2074 सभेत तवीकृत बई भ्रष्टाचाय जततो 
जङ्जटर य फहङ्टआमाङ्झभक कायण य असय हङ्टने ङ्जवषम सभाधानका िाङ्झतय अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनका अरावा 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सचेतना, सहमोग, सद् बाव, सयोकाय य सहकामि अङ्झबवङृ्जर्द्को अङ्झबङ्ङ ऩाटोभा आमोगरे कामि गदै 
आइयहेको छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणको ङ्झनयोधात्भक यणनीङ्झतअन्तगित आमोगरे भ्रष्टाचायको जोङ्ञिभऩूणि ऺेर तथा 
ङ्जवयमाभान ऩर्द्ङ्झतका कभजोयी य भ्रष्टाचायका प्रभङ्टि कायणहरूको ऩङ्जहचानभा सभेत जोड ङ्छदएको छ ।  
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ि. को उऩदपा (२) भा ङ्झनयोधात्भक 
उऩामहरूको िोजी, अनङ्टसन्धान य ङ्जवकास तथा तत्सम्फन्धभा जानकायी अङ्झबवङृ्जर्द् गनि आमोगरे आवश्मक ठानेका 
प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू गनि सक्ने व्मवतथाफभोङ्ञजभ भ्रष्टाचाय हङ्टनै नङ्छदन भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतताको सूचना, 
जानकायी वा सम्बावना बएभा िफयदायी गने, सजग गयाउने, ध्मानाकषिण गयाउनेरगामतका ङ्झनयोधात्भक 
उऩामहरूको अवरम्फन गदै आउनङ्टका साथै भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनभत ङ्झसजिना गने, जानकायीभूरक सूचनाहरू सम्प्रषेण 
गने, भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् ङ्ञशऺा प्रदान गनेरगामतका प्रवर्द्िनात्भक उऩामहरूराई ऩङ्झन सॉगसॉगै अङ्ञघ फढाइएको छ ।  
भ्रष्टाचाय सफै नागङ्चयकको सयोकायको ङ्जवषम बएकारे आमोगका कामािरमहरूफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकाय सभूहहरूसॉग 
सहकामि तथाऩना गनि य सचेतना पैराउन अन्तङ्जिि मा कामििभ य साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभ सञ्चारन हङ्टॉदै 
आएको छ । उि कामििभहरूभा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, कभिचायी, नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्जवयमााथॉ, सॊचायकभॉ, 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सङ्जिम अङ्झबमन्ता, आभ नागङ्चयकरगामतको सङ्जिमताऩूविक सहबाङ्झगता हङ्टन ङ्टका साथै भ्रष्टाचाय 
देिे/बोगेभा गनङ्टिऩने कामिका साथै भ्रष्टाचाय योक्न आभ नागङ्चयकरगामत अन्म सयोकायवारारे िेल्न सक्ने बङू्झभका, 
भ्रष्टाचायको नवीन प्रवङृ्ञिरगामतका ङ्जवषमभा अन्तङ्जिि मा य साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभभा छरपर य अनङ्टबव 
आदानप्रदान हङ्टने गयेको छ। जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, कभिचायीदेङ्ञि ङ्झरएय ङ्जवयमााथॉ वगिरगामतभा सदाचाय य भ्रष्टाचायङ्जवयोधी 
बावना य सॊकल्ऩ ङ्जवकास गनि मी प्रमासहरूरे सहमोग गयेका छन ्।  
नागङ्चयकको सहमोगङ्झफना भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गनि नसङ्जकने बएकारे नागङ्चयकराई भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा थऩ सङ्जिम 
फनाउन आमोगरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊतथासम्फन्धी अवधायणाऩर तमाय ऩायी भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को 
नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊतथा गठन गयी सहकामि प्रायम्ब गने य तत्ऩश्चात सॊतथाहरूको प्रबावकाङ्चयताका आधायभा 
तथानीम नागङ्चयक सभाजको सङ्जिमताभा हयेक ङ्ञजल्राभा मतता सॊतथाहरू गठन गने अवधायणा ङ्झरएको छ । 
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आमोगरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को कायफाहीभा सॊगारेको अनङ्टबवको आधायभा प्रत्मेक वषि नेऩार सयकायराई वाङ्जषिक 
प्रङ्झतवेदनभापि त ्याम सङ्टझाव ऩेस गदै आएको छ । आमोगको ङ्झनणिम य सङ्टझाव कामािन्वमनका राङ्झग सभम सभमभा 
सयोकायवारा ऩदाङ्झधकायीहरूसॉग सभन्वम तथा सहजीकयण फैठक तथा छरपर ङ्झनमङ्झभत रूऩभा गदै आएको छ। 
मी याम सङ्टझावको दृढता य इभान्दाङ्चयताका साथ कामािन्वमन बए भार ऩङ्झन भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन 
प्रवर्द्िनभा अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध हाङ्झसर हङ्टनेछ बङ्ङे आमोगको ङ्जवश्वास यहेको छ ।  
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को अन्तयािङ्जष्डम ङ्छदवस ङ्झडसेम्फय ९ ताङ्चयिका ङ्छदन सम्भाननीम प्रधानभन्रीको सभङ्टऩङ्ञतथङ्झतभा ङ्जवशेष 
कामििभका साथ भनाइॉदै आएको छ । मसैगयी आमोगको तथाऩना ङ्छदवसको अवसयभा भाघ २८ गते 
सम्भाननीम याष्डऩङ्झत, सम्भाननीम प्रधानभन्री रगामत ङ्जवङ्ञशष्ट भहानङ्टबावहरूको सहबाङ्झगताभा ङ्जवङ्झबङ्ङ चेतनाभूरक 
साॊतकृङ्झतक कामििभ, ङ्जवयमााथॉहरूफीच ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवधाभा प्रङ्झतमोङ्झगताहरू सञ्चारन गयेय ङ्झनमङ्झभत रूऩरे वाङ्जषिकोत्सव 
भनाइॉदै आएको छ । मतता कामििभहरूफाट सभेत भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ । 

 

३.१ ङ्झनयोधात्भक कामििभ 

 ३.१.१  भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासनसम्फन्धी सङ्टझाव सॊप्रषेण 

 आमोगरे भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण गनि ङ्जवयमाभान अवतथाका सभतमा, च ङ्टनौती य सङ्टधायका राङ्झग आवश्मक कदभहरूफाये 
वाङ्जषिक रूऩभा नेऩार सयकायराई सङ्टझाउॉदै आएको छ । कामिसम्ऩादनफाट हाङ्झसर अनङ्टबव, अध्ममन य 
ङ्जवश्लषेणसभेतका आधायभा नेऩार सयकायराई नीङ्झत, सॊयचना, कामििभ तथा कामिव्मवहायसम्फन्धी सङ्टझावहरू 
कामािन्वमनका राङ्झग अनङ्टयोध गदै आएको छ । आमोगका सङ्टझावहरूको उङ्ञचत कामािन्वमन हङ्टने हो बने 
भ्रष्टाचायको योकथाभ गनिका अरावा जनचेतना फढाउन सघाउ ऩङ्टग्न जानङ्टका साथै भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतताभा कभी 
आउने ङ्जवश्वास गनि सङ्जकन्छ । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा भूरत: आमोगरे तथानीम तहभा सङ्टशासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी ६१ 
फङ्टॉदे सङ्टझाव, एक ङ्ञजल्रा एक उत्ऩादन कामििभसम्फन्धी १३ फङ्टॉदे सङ्टझाव, प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण 
ऩङ्चयमोजनासम्फन्धी १२ फङ्टॉदे सङ्टझाव तथा रुग्ण ठेक्काको व्मवतथाऩन सङ्टधायसम्फन्धी २७ फङ्टॉदे सङ्टझाव ङ्छदइएको छ ।  

 ३.१.२ सभन्वम फैठक, छरपर तथा अन्तङ्जिि मा 
क) सॊसदीम सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टगभन, छरपर तथा अन्तयङ्जिमा : 
सॊघीम सॊसदका सम्फर्द् सङ्झभङ्झतहरू प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा, याज्म व्मवतथा तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झत य याङ्जष्डम सबा, ङ्छदगो 
ङ्जवकास तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झतभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन 
प्रवर्द्िनभा सहमोग ऩङ्टर् माउने उद्देश्मरे छरपर कामििभहरू आमोजना हङ्टॉदै आएको छ । फैठकभा आमोगको 
कामिप्रगङ्झत, कामिङ्छदशा य च ङ्टनौतीका फायेभा प्रततङ्टतीकयण तथा छरपरसभेत हङ्टने गयेको छ । मसै ङ्झसरङ्झसराभा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा, याज्म व्मवतथा तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झतफाट २०७६ ऩङ्टस २० गते आमोगको तथरगत अनङ्टगभन तथा 
छरपर कामििभ सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झथमो । साथै, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा सॊसदीम सङ्झभङ्झतहरूको फैठकभा आमोगफाट 
प्रततङ्टतीकयण य छरपरसभेत गङ्चयएको ङ्झथमो । उि छरपर कामििभहरूभा आमोगफाट ऩूवािग्रह य प्रङ्झतशोधफाट 
ङ्झनदेङ्ञशत नबई तथम, प्रभाण य ङ्जवङ्झधसम्भत ढङ्गरे दफाफ य प्रबावफाट भङ्टि अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन कामि अङ्ञघ 
फढाइने प्रङ्झतफर्द्तासभेत व्मि बएको ङ्झथमो । आमोग ङ्जवकास ङ्झनभािण य आमोजना व्मवतथाऩनको फाधक नबई 
गङ्टणततय कामभ गनि सहमोग ऩङ्टर् माउन ङ्जिमाशीर ङ्झनकाम बएकारे आमोजना सभमभै गङ्टणततयीम रूऩभा ऩूया गनि 
सहमोगी हङ्टने गयी अनङ्टसन्धान गने प्रङ्झतफर्द्ता व्मि बएको ङ्झथमो । अनङ्टङ्ञचत कामि हेने ङ्झनकामको अबाव बएकारे 
उि कामिको ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्झन आमोगभा यहने गयी सॊङ्जवधान य कानून सॊशोधनका राङ्झग ऩहर हङ्टन तथा 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सॊमङ्टि याष्डसङ्घीम भहासङ्ञन्धको कामािन्वमन गनि कानून ङ्झनभािण/ऩङ्चयभाजिनको काभभा सङ्झभङ्झतफाट 
अग्रसयता ङ्झरन आमोगको आग्रह यहेको ङ्झथमो । 

(ि)  सभन्वम फैठक तथा छरपर : 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामका प्रभङ्टि तथा ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीहरूसॉग भ्रष्टाचायका सम्फन्धभा फढी जनगङ्टनासो आएका 
ऺेरहरूका फायेभा ती ङ्झनकामहरूफाट प्रदान बइयहेको सेवा प्रवाहको अवतथा, सभतमा तथा च ङ्टनौतीहरू एवॊ 
सभाधानका उऩामहरूको ङ्जवषमभा सभन्वम फैठक तथा अन्तयङ्जिमा कामििभहरू सञ्चारन गयी आवश्मक ङ्झनदेशन, 
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सल्राह य सङ्टझावभापि त सहजीकयणको प्रमत्न गङ्चयएको छ । भन्रारम, प्रदेश वा ङ्झनकामगत रूऩभा सभम सभमभा 
गङ्चयएका सभन्वमात्भक एवॊ सहजीकयण फैठकहरूको भाध्मभफाट आ-आफ्ना ङ्झनकामभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग 
सचेतना वा ऩूविसावधानी अऩनाउन सङ्टझावहरू प्रदान गङ्चयएको हङ्टॉदा मसफाट साविजङ्झनक सेवा प्रवाह य ङ्जवकास 
ङ्झनभािणभा सहमोग ऩङ्टग्ने अऩेऺा गङ्चयएको छ । 
(ग) अनङ्टगभन फैठक : 
आमोगको ङ्झनणिम कामािन्वमनको ङ्झसरङ्झसराभा मस आङ्झथिक वषिङ्झबर ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्रारम/ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीहरूसॉग 
आमोगफाट ङ्झनणिम बई कामािन्वमनका राङ्झग रेिी ऩठाइएका ङ्जवङ्झबङ्ङ उजङ्टयीसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमहरूको अवतथाको 
जानकायी ङ्झरन,े अनङ्टगभन गने एवॊ कामािन्वमनभा सहजीकयण गने भङ्टतम उद्देश्मरे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा ९ ऩटक फैठक 
फसेको छ । कोङ्झबड-१९ को कायणरे उत्ऩङ्ङ कङ्छठनाइका कायण अऩेङ्ञऺत सॊतमाभा फैठक फतन नसके ऩङ्झन 
आमोगफाट ऩराचायभापि त सम्फङ्ञन्धत भन्रारम/ङ्झनकामका तोङ्जकएका व्मङ्ञिसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमहरूको अवतथाको 
जानकायी ङ्झरने कामिसभेत बएको छ । आमोगफाट बएका ङ्झनणिमको ङ्झछटो य प्रबावकायी कामािन्वमन गयाउन 
आमोग गम्बीय य सॊवेदनशीर छ ।  

 ३.१.३ भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊतथा गठन 
 भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनसभङ्टदामको सङ्जिम सहबाङ्झगता हाङ्झसर गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी फहस गने, भ्रष्टाचाय य 

अङ्झनमङ्झभतताको ङ्झनगयानी गने तथा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् ङ्जिमाशीर ङ्झनकामसॉग सभन्वम य सहकामि गने उद्देश्मरे 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट ङ्झभङ्झत २०७५।१०।११ भा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी 
सॊतथासम्फन्धी अवधायणाऩर तवीकृत बई आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा ऩयीऺणका रूऩभा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को 
नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊतथा गठन गयी सहकामि प्रायम्ब गने य तत्ऩश्चात सॊतथाहरूको प्रबावकाङ्चयताका आधायभा 
तथानीम नागङ्चयक सभाजको सङ्जिमताभा मतता सॊतथाहरू गठन गने अवधायणा ङ्झरइएकोभा उि 
अवधायणाफभोङ्ञजभ हारसम्भ कञ्चनऩङ्टय, कैरारी, दैरेि, सङ्टिेत, रुऩन्देही, गङ्टल्भी, कातकी, ऩवित, तमाङ्जा, ङ्ञचतवन, 
भकवानऩङ्टय, धाङ्छदङ, ङ्झसयाहा, धनङ्टषा य सङ्टनसयीसभेत गयी १५ वटा ङ्ञजल्राभा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी 
सॊतथा गठन बएका छन ् । उि सॊतथाफाट भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी जनचेतनाभूरक कामििभ, साविजङ्झनक 
फहस, साविजङ्झनक ऩयीऺण, अध्ममन सवेऺण, सहकामि तथा सदाचाय प्रवर्द्िनका कामििभहरू सञ्चारन बई 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनभत ङ्झसजिना गनि य सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनिभा सहमोग ऩङ्टग्ने अऩेऺा ङ्झरइएको छ । 
३.१.४ ङ्जवशेष ङ्झनगयानी तथा ि ङ्टत कायफाही 
तवतन्र सॊतथाभापि त आमोगरे २०७४/७५ य २०७५/७६ भा गयाएका अध्ममन/सवेऺणहरूरे साविजङ्झनक 
सेवाप्रवाहका िभभा भ्रष्टाचायको सघनता बएका सम्बाव्म ऺेरहरू उजागय गयेको हङ्टॉदा त्मतता ऺेरभा सघन 
ङ्झनगयानी फढाई ङ्झछटो कायफाही गनङ्टिऩने आवश्मकता भहसङ्टस गयी आ.व. २०७५/७६ भा ङ्जवशेष ङ्झनगयानी तथा 
ि ङ्टत कायफाहीसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध, २०७५ कामािन्वमनभा ल्माइएको ङ्झथमो । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा सभेत भ्रष्टाचाय 
सम्बाव्म ङ्झनकामहरूभा आमोगका कभिचायीहरूराई सेवाग्राहीका रूऩभा िटाई ङ्झनगयानी फढाउने य ङ्झनगयानीभा 
िटाइएका कभिचायीफाट भ्रष्टाचायको सूचना ऩाइएभा भ्रष्टाचायभा सॊरग्न व्मङ्ञिराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने 
कामिराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइएको छ । मसफाट भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञि ङ्झनमन्रण बई साविजङ्झनक सेवाप्रवाहभा सङ्टधाय हङ्टॉदै 
जाने अऩेऺा आमोगरे गयेको छ। 

 
३.२ प्रवर्द्िनात्भक कामििभ 
 ३.२.१ साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभ 

भ्रष्टाचायका ङ्जवरुर्द् जनचेतना पैराउने कामिअन्तगित आङ्झथिक वषि 2064/65 देङ्ञि आमोगरे साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा 
कामििभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॊ दै आएको छ। आमोगका भातहत कामािरमहरूफाट ङ्जवयमाारमततयभा अध्ममन गने 
ङ्जवयमााथॉ एवॊ ङ्ञशऺकराई रङ्ञऺत वगिभा यािी मो कामििभ सञ्चारन हङ्टॉदै आएको छ । ङ्जवयमााथॉहरू बङ्जवष्मका सफै 
ऺेरभा नेततृ्व गने ठाउॉभा ऩङ्टग्ने हङ्टनारे त्मतता वगिराई भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् उभ्माउन सङ्जकमो बने वतिभानभा भार 
नबई बोङ्झर गएय सदाचायी य भ्रष्टाचाय ङ्जवयोधी नागङ्चयक य नेततृ्व ङ्झनभािण गनि सहज हङ्टने कङ्ट याभा ङ्जवश्वतत बएय नै 
मस प्रकायका कामििभहरूराई भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को यणनीङ्झतको रूऩभा आमोगरे अवरम्फन गयेको हो । मस 
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कामििभको भङ्टतम उद्देश्म व्मङ्ञिको सदाचाय, इभान्दाङ्चयता, कतिव्मङ्झनष्ठता, भूल्मभान्मता तथा ङ्ञजम्भेवायी य 
जवापदेङ्जहता अङ्झबवङृ्जर्द् गनङ्टि हो । कोङ्झबड-१९ को प्रबावरे गदाि रक्ष्मअनङ्टसाय कामििभहरू सॊचारन गनि फाधा 
उत्ऩङ्ङ बए ऩङ्झन आङ्झथिक वषि 207६/7७ भा सभेत मतता कामििभहरू सञ्चारनभा ङ्झनयन्तयता ङ्छदइएको छ।  

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा सञ्चाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभसम्फन्धी ङ्जववयण 
ि.सॊ. कामािरम सञ्चारन तथान कामििभ सॊतमा सहबागी 

सॊतमा 

१. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, इटहयी 

िोटाङ, भोयङ, सङ्टनसयी, ओिरढङ्टङ्गा, 
सप्तयी, धनकङ्ट टा, इराभ य झाऩा । 

८ ७६३ 

२. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, फङ्छदिफास 

ङ्झसन्धङ्टरी य उदमऩङ्टय। २ १८८ 

3. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, हेटौंडा 

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक, काभ्रऩेराञ्चोक, 
भकवानऩङ्टय, धाङ्छदङ, ङ्ञचतवन, ऩसाि, 
दोरिा य याभेछाऩ । 
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4. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, ऩोिया 

कातकी । १ ४७ 

5. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, फङ्टटवर 

प्मूठान, कङ्जऩरवततङ्ट, रुऩन्देही, 
नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टतता ऩङ्ञश्चभ) य 
नवरऩयासी (फदिघाट-सङ्टतता ऩूवि) । 

५ ५५५ 

6. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, सङ्टिेत 

डोल्ऩा, सङ्टिेत, य रुकङ्ट भ(ऩङ्ञश्चभ)। ३ ३०८ 

7. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, फङ्टटवर, 
सम्ऩकि  कामािरम नेऩारगॊज 

दाङ । १ ९२ 

8. अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगको कामािरम, कञ्चनऩङ्टय 

कञ्चनऩङ्टय, अछाभ, डडेल्धङ्टया य कैरारी 
। 

४ ४९७ 

जम्भा : ३२ ङ्ञजल्रा ३२ २,9७६ 

हारसम्भ साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभहरूको सॊतमात्भक ङ्जववयण 

ि.सॊ. आङ्झथिक वषि कामििभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1. २०७६/७७ सम्भ ५५६ ६९,६६७ 

२. २०७६/७७ भा भार ३२ २,९७६ 

 जम्भा :  ५८८ ७२,६४३ 
  

३.२.२ अन्तङ्जिि मा कामििभ  
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रफर्द्िन गने कामिभा आमोग य भातहतका ८ वटा कामािरमहरू भापि त आ-आफ्नो 
ऺेरभा तथानीमततयका अन्तयङ्जिमा कामििभहरू सञ्चारन हङ्टॉदै आएको य मतता कामििभहरूभा तथानीम तहका 
ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरू, ङ्ञजल्राततयका सयकायी कामािरम तथा सॊतथान, गैयसयकायी कामािरमका प्रभङ्टि, ङ्झनजी 
ऺेर, नागङ्चयक सभाज, उऩबोिा सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी, ऩरकायरगामतको सहबाङ्झगता हङ्टने गयेको छ । 
अन्तयङ्जिमा कामििभको उद्देश्म सॊघीमताभा तथानीम तहफाट प्रवाह हङ्टने सेवासङ्टङ्जवधाहरू गङ्टणततयीम य सङ्टरब 
तवयभा जनतारे ऩाउनङ्टऩने, ङ्जवकास ङ्झनभािणको काभ तथानीम जनताको भागअनङ्टसाय तथानीमकै सहबाङ्झगताभा हङ्टन ङ्टऩने 
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बङ्ङे हो । मसका साथै, तथानीम तहभा यहेको भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतताको अवतथा फङ्टझ्ने, भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनचेतना 
अङ्झबवङृ्जर्द् गदै तथानीम सङ्टशासन प्रवर्द्िन गने य जनताराई भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् आपैं  सङ्जिम बएय आमोगको 
काभकायफाहीभा सहमोग गनि अङ्जऩर गनेसभेत यहेको छ ।  

हारसम्भ सञ्चाङ्झरत अन्तङ्जिि मा कामििभको सॊतमात्भक ङ्जववयण 
ि.सॊ. आङ्झथिक वषि कामििभ सॊतमा सहबागी सॊतमा 

1 207५/7६ सम्भ ४११ ४१,८५२ 

२ २०७६/७७ भा भार ४१ ५,५२७ 

 जम्भा : ४५२ ४७,३७९ 

  
३.२.३ सॊचाय भाध्मभभापि त प्रवर्द्िनात्भक कामि 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनचेतना फढाउन आमोगरे सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा साभाङ्ञजक सञ्जारको प्रमोग गनङ्टिका साथै ङ्जवङ्जवध 
सूचना तथा जानकायीभूरक साभग्रीहरूको प्रकाशन/प्रसायणसभेत गदै आएको छ । आमोगको वेफऩेज, इभेर, 
पेसफङ्टक, टोरिी टेङ्झरपोन, हट राइन नॊ. 107 भापि त आमोगभा उजङ्टयी ङ्छदन य आमोगका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूको 
जानकायी सङ्ञजरै प्राप्त गनि सङ्जकने व्मवतथा गङ्चयएको छ। ङ्झनमङ्झभत रूऩभा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्का जानकायी एवॊ 
सूचनाभूरक साभग्रीहरू फङ्टरेङ्जटन, ब्रोङ्झसमय, तभाङ्चयका, वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन, प्रसे ङ्जवऻङ्झप्तहरूभापि त सयोकायवाराहरूराई 
सम्प्रषेण गङ्चयएको छ । 
आमोग य नेऩार टेङ्झरङ्झबजनको सहकामिभा आ.व. २०७६/७७ देङ्ञि ''सङ्टशासन सवार'' नाभक साप्ताङ्जहक 
टेङ्झरङ्झबजन कामििभ भॊगरफाय फेरङ्टका ७:२५ भा प्रसायण बई भ्रष्टाचाय य सङ्टशासनका सम्फन्धभा नागङ्चयकको 
बङू्झभका, कतिव्मका साथै भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा आमोगफाट बएका कामिका सम्फन्धभा मथोङ्ञचत जानकायी प्रवाह 
गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण तथा सङ्टशासन प्रवर्द्िनका राङ्झग प्रवर्द्िनात्भक कामि गदै आएको छ । साथै भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् 
ङ्झनष्ऩऺ य उत्कृष्ट सभाचाय सम्प्रषणे गने सॊचाय भाध्मभका अङ्झतङ्चयि अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ भाध्मभफाट भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणको अङ्झबमानभा सहमोग ऩङ्टर् माउने ङ्जवङ्ञशष्ट व्मङ्ञिहरूराई ऩङ्टयतकृत य सम्भान गने नीङ्झतसभेत यहेको छ। 
आमोगरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्का याङ्जष्डम य अन्तयािङ्जष्डम ङ्छदवसहरूराई उल्रास य ङ्जवशेष बव्मताका साथ सम्ऩङ्ङ गने 
अभ्माससभेत गदै आइयहेको छ ।  
३.२.४ विृत्वकरा य कङ्जवता प्रङ्झतमोङ्झगता 
आमोगको तथाऩना ङ्छदवसको अवसयभा २०७६ सार भाघ २८ गते ङ्जवगत वषिहरूभा जततै विृत्वकरा य कङ्जवता 
प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना गङ्चयएको ङ्झथमो । विृत्वकरा य कङ्जवता प्रङ्झतमोङ्झगताको ङ्जवषम “भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य 
सङ्टशासन प्रवर्द्िन” यहेको ङ्झथमो । कङ्जवता फढीभा ३०० (तीन सम) शधदसम्भको हङ्टन ङ्टऩने गयी ङ्झनधाियण गङ्चयएको 
ङ्झथमो । विृत्वकरा कऺा ११ देङ्ञि ङ्जवश्वङ्जवयमाारमततयसम्भका य कङ्जवता कऺा ९ देङ्ञि ङ्जवश्वङ्जवयमाारमततयसम्भका 
ङ्झनमङ्झभत अध्ममनयत ङ्जवयमााथॉहरूराई रङ्ञऺत गयी आमोजना गङ्चयएको ङ्झथमो । दङ्टवै प्रङ्झतमोङ्झगताभा प्रङ्झतमोगीहरूको 
उभेय हद २५ वषि याङ्ञिएको ङ्झथमो । आमोग य आमोगका ७ वटा कामािरमहरूभा प्रथभ चयणको प्रङ्झतमोङ्झगता 
आमोजना गयी उि प्रथभ चयणफाट छनौट बएका दङ्टवै ङ्जवधाका दङ्टई-दङ्टई जनाराई काठभाडौंभा बएको दोस्रो 
चयणको प्रङ्झतमोङ्झगताभा सहबागी गयाइएको ङ्झथमो । कङ्जवता य विृत्वकरा प्रङ्झतमोङ्झगताभा प्रथभ तीन तथान हाङ्झसर 
गने विाराई ऩङ्टयतकृत गनङ्टिका साथै कङ्जवका वाङ्ञचत श्रव्मदृश्म साभग्री आमोगको वेफसाइटभा याङ्ञिएका छन ्। 

 

4. सॊतथागत सङ्टदृढीकयणभा आमोगको ङ्जिमाशीरता 
नेऩारको सॊवैधाङ्झनक व्मवतथाअनङ्टसाय भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवर्द्िन गने आफ्नो दाङ्जमत्व ङ्झनवािह गनि 
आमोगरे बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास, जनशङ्ञिको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् य ऩङ्चयतकृत कामिऩर्द्ङ्झतको अवरम्फन गयी 
ङ्झनमङ्झभत रूऩरे सॊतथागत ऺभता फढाउॉदै आएको छ । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायी, सञ्चायकभॉ, 
ङ्जवषमङ्जवऻ य सयोकायवारासॉग छरपर, अन्तयङ्जिमा य ऩषृ्ठऩोषण प्राप्त गयी तजङ्टिभा एवॊ कामािन्वमन गङ्चयएको 
आमोगको सॊतथागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) भा सॊतथागत ऺभता ङ्जवकाससभेत साभेर 
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गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवर्द्िनभा कङ्जटफर्द् जनशङ्ञिको ङ्जवकास गने जभको गङ्चयएको छ। मसअङ्ञघको 
सॊतथागत यणनीङ्झतरे तीनिम्फे यणनीङ्झत अॊगीकाय गयेकोभा आमोगको नमाॉ सॊतथागत यणनीङ्झतक मोजनारे 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् रड्न द्डात्भक, ङ्झनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य सॊतथागत ऺभता ङ्जवकास गयी चायिम्फे यणनीङ्झत 
अवरम्फन गयेको छ । सॊतथागत यणनीङ्झतफभोङ्ञजभ आमोगरे कानूनी सङ्टधाय, ऩूवािधाय ङ्झनभािण, ऺभता ङ्जवकास, 
कामिप्रङ्जिमा सङ्टधाय, सॊचाय तथा ऻान हततान्तयणरगामतका ङ्जवषमभा जोड ङ्छदएको छ । कानूनी सङ्टधायतपि  
आमोगको कामिसम्ऩादनसॉग सम्फङ्ञन्धत कानून य कामिङ्जवङ्झध ऩङ्चयभाजिनका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरइएको छ बने 
ऩूवािधाय ङ्झनभािणतपि  कामािरम बवन ङ्झनभािण, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ल्माफ य ङ्झडङ्ञजटर पयेङ्ञन्सक ल्माफ सङ्टदृढीकयण तथा 
फमान कऺ ङ्झनभािण गङ्चयएको छ । आमोगरे अङ्झबरेि प्रणारी थऩ प्रबावकायी फनाउन य आन्तङ्चयक काभभा 
च ङ्टततता ल्माउन आमोग य भातहतका कामािरमहरूभा ऩूवािधाय तमाय गयी तवचाङ्झरत कामािरम सञ्चारन प्रणारी 
सॊचारनभा ल्माइएको छ। भानव सॊसाधनको ङ्जवकासका राङ्झग नमाॉ सॊगठन तथा व्मवतथाऩन सवेऺण गयी 
आमोगका कामािरमहरूभा तवीकृत दयफन्दीअनङ्टसाय कभिचायी व्मवतथाऩन गङ्चयएको छ बने आमोगभा कामियत 
कभिचायीहरूराई ङ्जवङ्झबङ्ङ तवदेशी तथा वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ, गोष्ठी, सेङ्झभनायहरूभा सहबाङ्झगताको अवसय प्रदान गङ्चयएको 
छ । आमोगभा नवआगन्तङ्टक अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूराई अङ्झबभङ्टिीकयण ताङ्झरभदेङ्ञि ङ्झरएय ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभको 
अनङ्टसन्धानभा दऺता प्रदान गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत ताङ्झरभ सॊचारन गङ्चयएको छ । नेऩार सयकायरे उऩरधध 
गयाउॉदै आएको स्रोतसाधनहरूको भहिभ उऩमोग गदै सॊतथागत सङ्टदृढीकयणका कामििभहरू ङ्झनयन्तय अगाङ्झड 
फढाइएको छ । 
 

४.१  आमोगको सॊतथागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) कामािन्वमन 
 आमोगको सॊतथागत यणनीङ्झत (सन ् २०१४-२०१९) को सभाङ्झप्तसॉगै आमोगको सॊतथागत यणनीङ्झतक मोजना 

(२०७६/७७-२०८०/८१) तजङ्टिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । प्रबावकायी य ऩङ्चयतकृत यणनीङ्झत तजङ्टिभा 
गने उद्देश्मरे ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा आमोगका ऩूवि आमङ्टि तथा ऩदाङ्झधकायीहरू, प्रधान सम्ऩादक/सम्ऩादक, वङ्चयष्ठ 
ऩरकायरगामतका फौङ्जर्द्क ऺेरका व्मङ्ञित्वहरूसॉग छरपर एवभ ् अन्तयङ्जिमाऩश्चात ् यणनीङ्झतक मोजना तमाय 
गङ्चयएको हो । प्रततङ्टत यणनीङ्झतक मोजनारे “भ्रष्टाचायभङ्टि य सदाचायमङ्टि सभाज ङ्झनभािण” गने दूयदृङ्जष्ट य “याङ्जष्डम 
ङ्जवकास य साविजङ्झनक सेवाभा जनताको सयर/सहज ऩहङ्टॉच हङ्टने गयी भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गने” रक्ष्म ङ्झरएको छ । 
मस यणनीङ्झतक मोजनाफभोङ्ञजभ आमोगरे आगाभी ङ्छदनभा द्डात्भक, ङ्झनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य सॊतथागत 
ऺभता ङ्जवकासको यणनीङ्झत अॊगीकाय गयी भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् ङ्जिमाशीर यहनेछ । यणनीङ्झतक मोजनाको दूयदृङ्जष्ट य 
रक्ष्म हाङ्झसर गनि चायिम्फे यणनीङ्झतसॉगै १२ वटा नीङ्झत य ६६ वटा कामिनीङ्झत अॊगीकाय गङ्चयएको छ । 

४.२ आमोगको सॊगठन सॊयचना सङ्टदृढीकयण  
 आमोगको काभको व्माऩकता, उजङ्टयीको फढ्दो सॊतमा य आमोगका भातहत कामािरमहरूभा प्राङ्जवङ्झधकरगामतका 

जनशङ्ञिको आवश्मकताराई ध्मानभा यािी सॊगठन तथा व्मवतथाऩन सवेऺण गयी नेऩार सयकाय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्) 
को ङ्झभङ्झत २०७7।1।8 को ङ्झनणिमरे तवीकृत बई कामभ बएको दयफन्दी तेङ्चयजफभोङ्ञजभ आमोगको केन्िीम 
कामािरम टॊगारभा 512 जनाको दयफन्दी कामभ बएको छ बने, आमोगको भातहतका ७ वटा कामािरम य 
एउटा सम्ऩकि  कामािरमभा 478 गयी देहामअनङ्टसाय कङ्ट र ९९० जना कभिचायीको दयफन्दी यहेको छ ।   

आमोग वा अन्तगित कामािरमको नमाॉ दयफन्दी 

 शे्रणी/कामािरम टॊगार इटहयी फङ्छदिवास हेटौंडा ऩोिया फङ्टटवर नऩेारगॊज सङ्टिेत कॊ चनऩङ्टय जम्भा 

या.ऩ. ङ्जवङ्ञशष्ट 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

या.ऩ.प्रथभ 13 1 1 1 1 1 0 1 1 20 

या.ऩ.ङ्छितीम 64 4 4 4 4 4 1 4 4 93 

या.ऩ.ततृीम 107 17 18 17 15 15 8 17 15 229 
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अङ्झधकृतततय 185 22 23 22 20 20 9 22 20 343 

या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 118 17 17 17 17 14 13 16 17 246 

या.ऩ.अनॊ. ङ्छितीम 24 4 4 4 4 2 3 2 4 51 

या.ऩ.अनॊ. ततृीम 26 4 4 4 4 3 2 4 4 55 

या.ऩ.अनॊ. चतङ्टथि 64 7 7 7 7 6 4 7 7 116 

शे्रणी ङ्जवहीन 95 11 11 11 11 10 9 10 11 179 

सहामकततय 327 43 43 43 43 35 31 39 43 647 

जम्भा 512 65 66 65 63 55 40 61 63 990 

 

४.३ आमोगको बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास  
 आङ्झथिक वषि २०७६/७७ भा आमोगको कामािरम फङ्छदिफास, ऩोिया य सङ्टिेतभा बवन ङ्झनभािणको काभ चारङ्ट 

अवतथाभा यहेको छ । आमोगको कामिसम्ऩादनराई थऩ प्रबावकायी फनाउन बवन ङ्झनभािणका साथै ङ्झडङ्ञजटर 
उऩकयण, सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा अन्म प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग फढाइएको छ । आमोगभा यहेको ङ्झनभािण गङ्टणततय ऩयीऺण 
प्रमोगशारा सङ्टदृढीकयण गनङ्टिका साथै तथानीमततयभै साविजङ्झनक ङ्झनभािण कामिको गङ्टणततय ऩयीऺण गयी ङ्झनभािणसॉग 
सम्फङ्ञन्धत उजङ्टयीहरूको अनङ्टसन्धानभा सहमोग गनि आमोग भातहतका कामािरमहरूभा Engineering Lab तथाऩना 
गने नीङ्झतअनङ्टरूऩ आमोगको कामािरम नेऩारगञ्जभा उि प्रमोगशारा तथाऩना गङ्चयएको छ । आमोगरे कामािरम 
सञ्चारनभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग फढाई कभ कागज प्रमोग गदै दीघिकारभा कागजयङ्जहत कामिप्रणारीको 
ऩङ्चयकल्ऩना गयेफभोङ्ञजभ आ.व. २०७६/७७ भा तवचाङ्झरत कामािरम सञ्चारन प्रणारी (Office Automation 

System) ऩयीऺण य सङ्टधायको कामि गयी सॊचारनभा ल्माइएको छ । साथै, अनङ्टसन्धान तथा व्मवतथाऩनभा सूचना 
प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गने नीङ्झतअनङ्टरूऩ ङ्झबङ्झडमो कन्िेङ्ञन्सङ प्रणारी, सीसीटीबी क्माभेया, एक्सये भेङ्झसन तथा 
अनङ्टसन्धानसम्फन्धी अन्म उऩकयणहरूको प्रमोग गङ्चयएको छ । 

 

४.४ आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको ऺभता ङ्जवकास  
 अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनको कामि ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सीऩ आवश्मक ऩने व्मवसाङ्जमक कामि बएकारे आमोगभा कामियत 

जनशङ्ञिको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गयी अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनराई अझ ऩङ्चयऩक्व, प्रभाण य तथमभा आधाङ्चयत फनाउन 
आमोगरे कभिचायीहरूराई तवदेश य ङ्जवदेशभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा ताङ्झरभहरू प्रदान गदै आएको छ । 

 आमोगका ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीरे आमोगभा कामियत यहॉदा सदाचायी य इभान्दायी प्रदशिन गनङ्टिका साथै ङ्जवयमाभान 
ऐनकानूनको ऩङ्चयऩारना गनङ्टि जरुयी बएकारे आङ्झथिक वषि २०७५/७६ भा आमोगका ऩदाङ्झधकायी य 
कभिचायीहरूरे ऩारना गनङ्टिऩने आचायसॊङ्जहता २०७६ तवीकृत गयी रागू गयी अनङ्टगभन गने आन्तङ्चयक सॊमन्र 
ङ्झनभािण गङ्चयएको छ । नवआगन्तङ्टक अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूराई ङ्छदइने ताङ्झरभभा सभेत सो ङ्जवषम सभावेश गने 
गङ्चयएको छ । उजङ्टयीहरूको फढ्दो सॊतमा य भ्रष्टाचायको नमाॉ प्रवङृ्ञिका कायण उत्ऩङ्ङ च ङ्टनौतीको साभना गनि 
आमोगभा कामियत अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूको ऻान, सीऩ य सभग्र कामिसम्ऩादनराई अझ ऩङ्चयतकृत गनि मस 
ङ्जकङ्झसभका ताङ्झरभ कामििभहरूरे भद्दत गने गयेको छ ।  

आङ्झथिक वषि 2०७६/7७ भा आमोगका कभिचायी साभेर बएका तवदेशी ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण 

ि.सॊ. ताङ्झरभका नाभहरू/ङ्जवषमहरू सञ्चारन अवङ्झध सहबागी सॊतमा 

१. सूचना ङ्जवश्लषेण तथा यङ्गहेात कायफाही (ङ्जवयाटनगय) २०-२४ साउन २०७६ २० 

२. अनङ्टसन्धानसम्फन्धी आधायबतू अङ्झबभङ्टिीकयण  २६-२९ साउन २०७६ २८ 
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३. सूचना ङ्जवश्लषेण तथा यङ्गहेात कायफाही (ऩोिया) २२-2६ बदौ  २०७६ २२ 

४. अनङ्टसन्धानसम्फन्धी आधायबतू अङ्झबभङ्टिीकयण २८ असोज -१ काङ्ञिक 

२०७६ 

२७ 

५. सूचना ङ्जवश्लषेण तथा यङ्गहेात कायफाही (बैयहवा) ४-८ काङ्ञिक २०७६ २० 

६. Workshop on Criminal and Financial Investigations of 

Corruption Crimes and Links to Money Laundering 

5-7 काङ्ञिक २०७६ 5 

 ७. Professional Integrity for Combating Corruption and 

Fraud 

६ ऩङ्टस २०७६ 5 

8. अनङ्टसन्धानसम्फन्धी आधायबतू अङ्झबभङ्टिीकयण  १२-1५ भाघ २०७६ २५ 

9. अनङ्टसन्धानसम्फन्धी ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ताङ्झरभ १८-२२ पागङ्टन २०७६ ३२ 

जम्भा : 184 

 
त्मसैगयी आङ्झथिक वषि 2०७६/७७ भा आमोगका कभिचायीहरू ङ्झभर याष्ड तथा अन्तयािङ्जष्डम सॊघ सॊतथाहरूफाट 
सञ्चाङ्झरत देहामका सॊतमाभा अध्ममन, ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण, सम्भेरनरगामतका कामििभहरूभा सहबागी बएका छन।् 

 
आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा वैदेङ्ञशक ताङ्झरभभा सहबाङ्झगता 

ि.सॊ. ताङ्झरभ कामििभ अवङ्झध तथान 

सहबागी 
सॊतमा 

१. Seminar on Anti Corruption Measures and 

Practices for Nepal 

१-२० अगष्ट 201९ चीन १५ 

२. Anti-money Laundering and Countering the 

Financing of Terrorism 

19-24 अगष्ट २०१९ बायत १ 

३. Seminar on Law Enforcement Cooperation for 

Nepal 2019 

२ -११ सेप्टेम्फय 201९ चीन २ 

४. Regional Workshop on the Use of Open Source 

Data in Criminal and Financial Investigation of 

Corruption Crimes 

१८-२० सेप्टेम्फय 201९ थाइल्मा्ड ३ 

५. Criminal Justice Response to Corruption ६ अक्टूफय- १६ नोबेम्फय 
201९ 

जाऩान १ 

६. Anti-money Laundering and Countering the 

Financing of Terrorism. 

21-26 अक्टूफय २०१९ बायत १ 

7. Financial Action Task Force Standards Training 

Course 

28 अक्टङ्टफय - १ नोबेम्फय 
२०१९ 

दङ्ञऺण 
कोङ्चयमा 

१ 

८. Interaction with German Parliament 

Administration, Federal Ministry of Interior 

Germany at Berlin, Transparency International at 

Berlin Office 

४-९ नोबेम्फय 201९   जभिनी ३ 

९. Ministerial Workshop on Public Administration 

for Nepal 

1१ -1५ नोबेम्फय 201९ चीन ३ 

१०. International Program on 2016 Procurement policy 

framework for the world bank aided projects 

११-२२ नोबेम्फय २०१९ बायत २ 
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११. Anti-money Laundering and Countering the 

Financing of Terrorism 

२-७ ङ्झडसेम्फय 201९ बायत १ 

१२. ISO 37001:2016 Anti Bribery Management 

Systems - a tool to contribute to the UN SDGs 

९-१३ ङ्झडसेम्फय २०१९ भरेङ्झसमा १ 

१३. Investigation Training , Gujarat Forensic Science 

University(GFSU) Gandhinagar 

१६-२० ङ्झडसेम्फय २०१९ बायत २१ 

१४. Investigation Training , Gujarat Forensic Science 

University(GFSU) Gandhinagar,  

६-१० जनवयी २०२० बायत २१ 

१५. Governance and Anti-Corruption: The Methods 

and Tools behind an Effective Corruption-

Eradication Strategy 

१२-२१ जनवयी 20२० थाइल्मा्ड 2१ 

जम्भा : ९7 

 
४.५ अन्तयािङ्जष्डम सम्भेरन एवभ ्गोष्ठीभा सहबाङ्झगता तथा सहकामि 

ङ्जवश्वव्माऩीकयण, प्रङ्जवङ्झधको सविसङ्टरबता एवभ ् फढ्दो प्रमोगका कायण भ्रष्टाचाय अफ एउटा याष्डको सीभा नाघेय 
अन्तयािङ्जष्डम सयोकायको ङ्जवषम फनेको य नेऩार भ्रष्टाचायका ङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्ध (United Nations 

Convention against Corruption (UNCAC) को ऩऺ याष्ड बइसकेको सन्दबिभा नेऩाररे ऐन कानून तजङ्टिभा य 
ऩङ्चयभाजिन गयी भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणप्रङ्झतको प्रङ्झतफर्द्ता ऩूया गनङ्टिऩने दाङ्जमत्व यहेको छ । मही दाङ्जमत्वफभोङ्ञजभ 
आमोगरे भ्रष्टाचायसम्फन्धी नमाॉ ऐन कानूनको तजङ्टिभा य ङ्जवयमाभान कानूनहरूको सॊशोधनका राङ्झग ऩहर गदै 
आएको छ। अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन य आमोगको यणनीङ्झतरे सभेत भ्रष्टाचाय ङ्झनवायणका राङ्झग 
अन्तयािङ्जष्डम सॊघसॊतथाहरूसॉग सम्फन्ध य सहकामि ङ्जवतताय गनि भागिङ्झनदेश गयेफभोङ्ञजभ आमोगरे ङ्जवङ्झबङ्ङ अन्तयािङ्जष्डम 
सॊघसॊतथा तथा सॊगठनहरूको सदतमता प्राप्त गने, अन्तयािङ्जष्डम पोयभहरूभा अनङ्टबव आदानप्रदान गने, भ्रष्टाचायफाये 
अन्म देशभा बएका नवीन य असर प्रमासको नेऩारी ऩङ्चयवेश सङ्टहाउॉदो अनङ्टकयण गने रगामतका कामि गदै आएको 
छ। आङ्झथिक वषि 20७६/7७ भा आमोगरे देहामफभोङ्ञजभका ऺेरीम तथा अन्तयािङ्जष्डम सबा सम्भेरनहरूभा 
सहबाङ्झगता जनाएको छ :- 
(क) Regional Anti-Corruption Conference (10

th
 Summit, Anticorruption Initiative for Asia and the 

Pacific) 

 ADB/OECD Anti-corruption Initiative for Asia and the Pacific को आमोजनाभा ङ्झबमतनाभको हनोईभा 
सन ्२०१९ ङ्झडसेम्फय ३ देङ्ञि  ६ सम्भ सम्ऩङ्ङ Regional Anti-Corruption Conference 10th Summit, 

Anticorruption Initiative for Asia and the Pacific भा आमोगका तपि फाट भाननीम आमङ्टि डा. गणेशयाज 
जोशीरे बाग ङ्झरनङ्टबएको ङ्झथमो । २८ देशका १४० बन्दा फढी प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको उऩङ्ञतथङ्झत यहेको उि 
सम्भेरनभा ऩूवािधाय ङ्झनभािण आमोजनाहरूभा भ्रष्टाचायको जोङ्ञिभ य उि जोङ्ञिभहरू ङ्झनमन्रण गने उऩामहरू 
फाये सम्फोधन गङ्चयएको ङ्झथमो । सम्भेरनभा Business Integrity Meeting य Public Integrity Network 

(PIN) Meeting सभेत सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झथमो, जहाॉ भ्रष्टाचायका ङ्जवङ्जवध ऩऺ य मसको योकथाभका फाये मस 
ऺेरभा कामियत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवऻहरूफीच छरपर तथा अन्तङ्जिि मा बएको ङ्झथमो ।  

(ि) Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, Abu 

Dhabi, UAE 

 United Nations Convention against Corruption (UNCAC) को आमोजनाभा सन ्२०१९ को ङ्झडसेम्फय 
१६ देङ्ञि २० सम्भ मङ्टनाइटेड अयफ इङ्झभयेट्सको याजधानी अफङ्टधावीभा सॊचाङ्झरत Conference of the States 

Parties to the United Nations Convention against Corruption को आठौं सरभा United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC) को ङ्झनभन्रणाभा आमोगका भाननीम आमङ्टि डा.साङ्जवरी थाऩा गङ्टरुङरे बाग 
ङ्झरनङ्टबएको ङ्झथमो । उि आठौं सर साथिक य ऩङ्चयणाभभङ्टिी फनाउन आमोजक UNCAC रे २१ फङ्टॉदे 
विव्म सम्भेरन ऩूवि प्रकाशन गयेको ङ्झथमो । नेऩारको तपि फाट भाननीम आमङ्टि डा. साङ्जवरी थाऩा 
गङ्टरुङरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को कायफाहीभा नेऩारको अन्तयािङ्जष्डम जगतसाभङ्ट प्रङ्झतफर्द्ता दोहोर् माउनङ्ट हङ्टॉदै भ्रष्टाचाय 
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ङ्झनमन्रणभा नेऩाररे अॉगारेको यणनीङ्झत य नेऩारको भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को काभकायफाही फाये प्रकाश ऩानङ्टिबएको 
ङ्झथमो । सम्भेरनभा भ्रष्टाचायङ्जवयोधी सॊघसॊतथाका प्रभङ्टिहरूको सहबाङ्झगताभा उच्च तहभा वाताि, छरपर तथा 
कङ्ट याकानी हङ्टन ङ्टका साथै Grand Corruption as a Major Obstacle to the SDGs; Safeguarding Sports from 

Corruption; Ensuring Protection of Anti-Corruption Agencies and their Officers; Towards 

Comprehensive and Cross-Cutting Anti-Corruption Strategy रगामत अन्म भहत्त्वऩूणि ङ्जवषमहरूभा अनङ्टबव 
आदानप्रदान हङ्टन ङ्टका साथै सन ्२०२१ भा न्मङ्टमोकि भा सॊमङ्टि याष्डसॊघको साधायण सबाभा ऩङ्जहरो ऩटक हङ्टन 
रागेको भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को ङ्जवशेष सरको तमायीको फाये सभेत छरपर बएको ङ्झथमो। 

(ग) आमोगका ऩदाङ्झधकायीफाट ङ्जवदेशङ्ञतथत ताङ्झरभ प्रदामक सॊतथाको अवरोकन  
 आमोगका कभिचायीहरूको अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनरगामतका ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गनि ङ्जवगतका वषिहरूभा जततै 

मस वषि ऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा तवदेश य ङ्जवदेशभा ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको छ । मस वषि दङ्ञऺण कोङ्चयमा, 
भरेङ्झसमा, थाइल्मा्ड, चीन, बायतरगामतका भङ्टरङ्टकहरूभा वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ तथा सम्भेरनभा आमोगका 
कभिचायीहरू सहबागी बएका छन ् । ताङ्झरभ प्रदामक सॊतथाहरूसॉगको ङ्छिऩऺीम सम्फन्धराई थऩ सङ्टदृढ 
फनाई आमोगको आवश्मकताअनङ्टसायको ताङ्झरभ प्रदान गने, ताङ्झरभराई थऩ प्रबावकायी फनाउने रगामतका 
ङ्जवषमभा उच्चततयभा छरपरहरू बएका छन ् । ताङ्झरभ कामििभको सभाऩन सभायोहको अवसय ऩायेय 
आमोगका ऩदाङ्झधकायीफाट अवरोकन भ्रभण सम्ऩङ्ङ बएको छ । आङ्झथिक वषि २०७६/७७ भा १८-२१ 
जनवयी २०२० भा भाननीम आमङ्टि डा. गणेशयाज जोशीरे थाइल्मा्डको फैंककभा आमोगका अनङ्टसन्धान 
अङ्झधकृतहरूका राङ्झग सॊचाङ्झरत Governance and Anti-Corruption: The Methods and Tools behind an Effective 

Corruption-Eradication Strategy ङ्जवषमक ताङ्झरभको अवरोकन गनङ्टिका साथै सभाऩन सभायोहभा सहबागी 
हङ्टन ङ्टबएको ङ्झथमो ।सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ कामििभको प्रबावकाङ्चयता अध्ममन गयी, आमोगका ऩदाङ्झधकायी, 
आमोजक य सहबागीहरूफाट प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणका आधायभा सभेत आगाभी ङ्छदनहरूभा आमोगको 
आवश्मकताफभोङ्ञजभ ताङ्झरभका भोडाङ्झरटी य ङ्जवषमवततङ्टहरू ऩङ्चयभाजिन गनि तथा कभिचायीराई थऩ उत्प्रङे्चयत 
एवॊ हौसरा प्रदान गनि उच्चततयभा हङ्टने मस प्रकायका भ्रभणहरूरे सहमोग ऩङ्टगेको छ । 

 

5. भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रवङृ्ञि ङ्जवश्लषेण 
५.१ भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, 2059 को ऩङ्चयच्छेद २ को दपा ३ देङ्ञि दपा २४ सम्भ भ्रष्टाचायको कसङ्टय य सजाम 
सम्फन्धी व्मवतथा यहेको छ । उऩयोि दपाहरूभा ङ्जवशेषत: याष्डसेवकरे आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी य आचयण 
ङ्जवऩयीत गने ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिहरूराई ऩङ्चयबाङ्जषत गयी उि कामिहरू भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय भाङ्झनने य कसङ्टय फभोङ्ञजभको 
सजाम हङ्टने प्रफन्ध छ । याष्डसेवक फाहेक उऩयोि कामिहरूभा सॊरग्न हङ्टन ेअन्म भङ्झतमायरे सभेत कसङ्टय गयेको 
ठहङ्चयने य कसङ्टय अनङ्टसायको सजाम हङ्टने प्रावधान यहेको छ ।  

भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय य सजामसम्फन्धी व्मवतथा 
ि.सॊ. भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय/सजाम दपा ि.सॊ. भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय/सजाम द

पा 
1.  ङ्चयसवत ङ्झरने/ङ्छदने 3 12. गैयकानूनी व्माऩाय व्मवसाम गने 14 

2.  ङ्झफना भूल्म वा कभ भूल्मभा वततङ्ट 
वा सेवा ङ्झरन े

4 13. नऩाएको ओहदा ऩाएॉ बङे्ङ 15 

3.  दान, दातव्म, उऩहाय वा चन्दा 
ङ्झरने 

5 14. झङ्टठा ङ्जववयण ङ्छदन े 16 

4.  कङ्झभसन ङ्झरन े 6 15. साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको हाङ्झन नोक्सानी गने 17 

5.  याजतव च ङ्टवाहट गने 7 16. गैयकानूनी दवाफ ङ्छदन े 18 

6.  गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टर् माउने 
फदङ्झनमतरे काभ गने 

8 17. गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदन े 19 

7.  गरत ङ्झरित तमाय गने 9 18. गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञि आजिन गयेको भाङ्झनन े 20 
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8.  गरत अनङ्टवाद गने 10 19. उयमाोग गनेराई हङ्टन ेसजाम 21 

9.  सयकायी कागजात सच्माउन े 11 20. भङ्झतमायराई सजाम 22 

10.  सयकायी वा साविजङ्झनक सॊतथाको 
कागजात नोक्सान गने 

12 21. सॊगङ्छठत सॊतथाफाट बएको कसङ्टयभा भङ्टतम बई 
काभ गनेरे कसङ्टय गयेको भाङ्झनन े

23 

11.  प्रश्नऩरको गोऩनीमता बॊग गने वा 
ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने 

13 22. थऩ सजाम 24 

   

 भ्रष्टाचाय गने शैरीभा नमाॉ प्रङ्जवङ्झधको व्माऩकता य फदङ्झरॊदो ऩङ्चयवेशरे केही ऩङ्चयवतिन आएको भहसङ्टस गनि सङ्जकए 
ऩङ्झन ङ्जवयमाभान भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू मस ऩङ्चयच्छेदका दपाहरूभा ऩङ्चयबाङ्जषत कसङ्टयङ्झबर सभाङ्जवष्ट हङ्टन्छन ् । 
आङ्झथिक वषि 2076।77 भा आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीहरू उऩय अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा याष्डसेवक रगामतरे उङ्ञल्रङ्ञित 
ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकृङ्झतका भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू गयेको देङ्ञिएको अवतथाभा ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको छ ।  

५.२ भ्रष्टाचायका कामिगत प्रवङृ्ञिहरूको ङ्जवश्लषेण 

    आमोगफाट ङ्जवगत ऩाॉच वषिभा उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान तहङ्जककातऩङ्झछ ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूको 
सॊतमा िङ्झभकरूऩभा फढ्दै गएको तथमाॊकरे देिाउॉछ । आमोगरे आङ्झथिक वषि २०७२।७३ भा १४४, 
२०७३।७४ भा १५४, २०७४।७५ भा १९४, २०७५।७६ भा ३५१ हङ्टॉदै 2076।77 भा 441 वटा 
भङ्टद्दा दामय गयेको छ ।  

ङ्जवगत ऩाॉच वषिभा भङ्टद्दा दतािको प्रवङृ्ञि 

 
   

 आङ्झथिक वषि 2076/77 भा ङ्झफगो यकभका आधायभा आमोगरे दामय गयेका भङ्टद्दाहरूको वङ्झगिकृत सॊतमा प्रततङ्टत 
गङ्चयएको छ । ङ्झफगो यकभको आधायभा आमोगरे सानादेङ्ञि ठूरा सफै ङ्जकङ्झसभको भङ्टद्दा दामय गयेको देङ्ञिन्छ । 
आ.व. 2076/77 भा दामय बएका ४४१ वटा भङ्टद्दाहरुभा 345 वटा भङ्टद्दाभा ङ्झफगो यकभ भाग गङ्चयएको छ 
। झङ्टठा ङ्जववयण (शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर, नागङ्चयकता, ङ्झसपाङ्चयसऩररगामत) ऩेस गयेको सम्फन्धी 
भङ्टद्दा तथा ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमका भङ्टद्दाभा ङ्झफगो यकभ दाफी गङ्चयएको छैन। सफैबन्दा फढी १०२ वटा भङ्टद्दाभा 10 
हजायदेङ्ञि 1 रािसम्भको ङ्झफगो यकभ भाग गङ्चयएको छ । त्मततै, 29 वटा भङ्टद्दाभा १ कयोडबन्दा फढी ङ्झफगो 
भाग गङ्चयएको छ जसभा 18 वटा भङ्टद्दा गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि आजिनसम्फन्धी कसङ्टयका यहेका छन ्।  

ङ्झफगो यकभका आधायभा भङ्टद्दाहरुको वङ्झगिकृत सॊतमा 

1 ङ्चयसवत (घङ्टस) 51 86 42 12 11 2 1 205
2 साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको हाङ्झन नोक्सानी 0 11 17 22 17 1 7 75
3 गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टर् माएको 0 4 15 7 7 0 2 35
4 गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि आजिन 0 0 0 0 0 0 18 18
5 याजतव च ङ्टहावट 0 1 1 4 3 2 1 12

51 102 75 45 38 5 29 345जम्भा

१०००० 
बन्दा कभ

जम्भा१ कयोड 
बन्दा फढी

५० राि 
देङ्ञि १ 
कयोडसम्भ

१० राि 
देङ्ञि ५० 
रािसम्भ

५ राि 
देङ्ञि १० 
रािसम्भ

१ राि 
देङ्ञि ५ 
रािसम्भ

१० हजाय 
देङ्ञि १ 
रािसम्भ

ङ्झफगो यकभ

ि.सॊ . भङ्टद्दाको ङ्जकङ्झसभ
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आमोगको ङ्जिमाशीरताको आरोकभा हेदाि भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञिभा उल्रेिनीम कभी आएको हङ्टन ङ्टऩने देङ्ञिए ऩङ्झन 
आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीहरू, आमोगफाट गङ्चयएका अङ्झबभत सवेऺणहरूका नङ्झतजा य आभ सॊचायभाध्मभहरूभा 
आइयहने भ्रष्टाचाय एवभ ् अङ्झनमङ्झभतताका िफयहरूरे भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञिभा अऩेङ्ञऺत ङ्झनमन्रण हङ्टन नसकेको 
देङ्ञिन्छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण आमोगको भार ङ्ञजम्भेवायीको ङ्जवषम होइन । आमोगरे गने अनङ्टसन्धान तहङ्जककात 
य अङ्झबमोजनको काभ भ्रष्टाचायजन्म कामि बइसकेऩङ्झछ भार हङ्टन्छ । नेऩार सयकायका सम्फङ्ञन्धत ऺेरगत ङ्झनकाम 
य ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरूफाट भ्रष्टाचाय हङ्टन नङ्छदनेतपि  आवश्मक नीङ्झतगत, ऩर्द्ङ्झतगत, प्रङ्जवङ्झधगत य प्रवङृ्ञिगत सङ्टधायका 
परदामी प्रमास हङ्टन नसक्दा भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञिहरूभा अऩेङ्ञऺत ह्रास आउन सकेको छैन। 

आङ्झथिक वषि 2076।७७ भा आमोगफाट बएका भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूको अनङ्टसन्धान य तत्ऩश्चात ् ङ्जवशेष 
अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूको ङ्जवश्लषेण गदाि ङ्जवगतका वषिहरूभा देङ्ञिएका भ्रष्टाचायका ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रवङृ्ञिहरू 
मस वषि ऩङ्झन ङ्जवयमाभान यहेको देङ्ञिन्छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐनरे ङ्चयसवत ङ्झरने ङ्छदने, याजतव च ङ्टहावट गने, 
साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको हाङ्झन नोक्सानी गने, गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे काभ गने, झङ्टठा ङ्जववयण 
ङ्छदने, गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञि आजिन गनेजतता ङ्जवगत वषिहरूभा देङ्ञिएका भ्रष्टाचायका प्रवृङ्ञिहरूको ऩङ्टनयावङृ्ञि 
आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा ऩङ्झन बएको छ । भङ्टतम रूऩभा साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका व्मङ्ञिरे गने 
भ्रष्टाचाय आङ्झथिक रेनदेनसॉग गाॉङ्झसएको ङ्जवषम बएकारे सयकायी ढङ्टकङ्ट टीभा यकभ प्राप्त गने य सयकायी कोषफाट 
िचि गने दङ्टवै अवतथाभा भ्रष्टाचाय गने प्रवङृ्ञि ङ्जवयमाभान छ । मसका साथै साविजङ्झनक सेवा प्रवाहका िभभा 
सेवाग्राहीसॉग ङ्चयसवत ङ्झरने प्रवङृ्ञि ऩङ्झन व्माऩक रूऩभा ङ्जवयमाभान छ । सयकायी वा साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञि 
ङ्जवशेषको नाभभा दताि गने प्रवङृ्ञिरे गदाि साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको अङ्झतिभण बएको छ । साविजङ्झनक िङ्चयद य 
ङ्झनभािणका िभभा कानूनिाया ङ्झनधाियण गङ्चयएको िङ्चयद प्रङ्जिमा उल्रॊघन गने, सम्झौताफभोङ्ञजभको गङ्टणततयको काभ 
नगने रगामतका प्रवङृ्ञिहरू ङ्जवयमाभान देङ्ञिन्छन ्। साविजङ्झनक राबको ऩद हाङ्झसर गनिका राङ्झग शैङ्ञऺक मोग्मता 
वा अन्म कागजातका नक्करी प्रभाणऩर ऩेस गने य अन्म झङ्टठा ङ्जववयण ङ्छदने प्रवङृ्ञिसभेत ङ्जवयमाभान यहेको ऩाइन्छ । 
तथानीम तहफाटै ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका साविजङ्झनक सेवा प्रवाह य ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामि हङ्टन थारेऩश्चात तथानीम 
तहसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवङ्झबङ्ङ भ्रष्टाचायजन्म कामि बएको उजागय बएको छ । मसयी साविजङ्झनक आम, साविजङ्झनक 
िचि, साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञि, सेवाप्रवाह य साविजङ्झनक सेवाप्रवेशका ङ्जवङ्जवध ऺेरभा ङ्जवङ्झबङ्ङ रूऩ, यॊग य शैरीका 
भ्रष्टाचायजन्म कामिहरू बए गयेको देङ्ञिन्छ।  

 

५.२.१ ङ्चयसवत ङ्झरन ेङ्छदन ेप्रवङृ्ञि  

 साविजङ्झनक सेवा प्रवाह गने कभिचायीको सेवाग्राहीप्रङ्झतको व्मवहाय, कामिकङ्ट शरता य ङ्ञजम्भेवायीफोधफाट सयकायी सेवा 
य याज्म सॊमन्रप्रङ्झतको जनताको ङ्जवश्वास ङ्झनधाियण हङ्टने गदिछ । भङ्टरङ्टक सॊघीम प्रणारीभा गएऩश्चात साविङ्ञजनक सेवा 
प्रवाह गने कामािरमहरूको सॊतमाभा वङृ्जर्द्सभेत बएको छ । मसरे एकातपि  नागङ्चयकभाझ याज्मको साथिक 
उऩङ्ञतथङ्झत देिाएय प्रकायान्तयभा याज्म य याज्म सॊमन्रप्रङ्झत जनताको ङ्जवश्वास अङ्झबवङृ्जर्द् गने अवसय प्रदान गयेको छ 
बने अकोतपि  सेवा प्रवाहभा च ङ्टततता, ऩायदङ्ञशिता य व्मावसाङ्जमकताका भूल्मभान्मता तथाङ्जऩत गयी सङ्टशासन कामभ 
गने च ङ्टनौतीसभेत प्रततङ्टत गयेको छ ।  

आमोगरे आ.व. 2074।75 भा गयेको "नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सङ्टशासनसम्फन्धी अध्ममन, २०७५" तथा आ.व. 
२०७५।७६ भा गयेको "तथानीम तहभा हङ्टने भ्रष्टाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण, २०७६" रे साविजङ्झनक सेवा 
प्रवाहको कभजोय अवतथा प्रततङ्टत गयेको छ । सवेऺणभा अङ्झबव्मि केही सेवाग्राहीहरूको धायणाअनङ्टसाय 
उनीहरूरे सयकायी कामािरमफाट आफ्नो काभ सम्ऩङ्ङ गयाउन अङ्झतङ्चयि दततङ्टय फङ्टझाउनङ्टऩयेको य मसयी ङ्छदइने 
यकभ सम्फङ्ञन्धत पाॉटवारा कभिचायी, कानून व्मवसामी य भध्मतथकतािफाट रेनदेन हङ्टने गयेको छ। केही 
सेवाग्राहीहरूको धायणाभा कभिचायीहरूरे कामिप्रङ्जिमाराई जङ्जटर फनाउन े य सभमभा काभ सम्ऩङ्ङ नगने, काभ 
ऩन्छाउने य ङ्ञजम्भेवायी ऩारना नगने प्रवङृ्ञि यहेको छ । मसयी साविजङ्झनक सेवाप्रवाहभा ङ्झनमभानङ्टसाय सेवा प्रदान 
नगयी उियदाङ्जमत्व ऩन्छाउने, ङ्जढरासङ्टतती गने य ङ्चयसवत ङ्झरने प्रवङृ्ञिको कायणरे सयकायी सेवाप्रङ्झत जनताको 
ङ्जवश्वास घट्न गएको अवतथा छ।  
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आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीको ऩदगत/ऩेसागत ङ्जववयण 

ि.सॊ
. 

ऩद/शे्रणी 

प्रङ्झतवादीको सॊतमा 

प्रशासन प्राङ्जवङ्झधक प्रहयी ङ्ञशऺक 
ङ्झनवािङ्ञचत/
भनोनीत 

भङ्झतमाय/ 
ङ्झफचौङ्झरमा
/अन्म 

कङ्ट र 
जम्भा 

1 ङ्जवङ्ञशष्ठ शे्रणी 1 1 
    

2 

2 उऩसङ्ञचव वा सो सयह 13 10 
    

23 

3 
शािा अङ्झधकृत वा सो 
सयह 

24 40 7 7 
  

78 

4 नामफ सङ्टधफा वा सो सयह 38 28 11 2 
  

79 

5 िङ्चयदाय वा सो सयह 17 4 9 1 
  

31 

6 सहामक कभिचायी ११ 5 28 1 
  

45 

7 ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत     
16 

 
16 

8 अन्म      
67 67 

कङ्ट र जम्भा 104 88 55 11 16 67 341 

कामािरमफाट ङ्झनमभानङ्टसाय गङ्चयङ्छदनङ्टऩने दताि, नवीकयण, ङ्झसपाङ्चयस, ङ्झनकासा य ब ङ्टिानी जतता काभकायफाहीभा 
केही कभिचायीहरूरे सेवाग्राहीसॉग घङ्टस (ङ्चयसवत) ङ्झरएको बङ्ङे उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा उजङ्टयीको व्महोया 
सप्रभाण ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन आई आमोगफाट ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दामय गङ्चयएका छन ्। आमोगफाट दामय गङ्चयएका 
घङ्टस ङ्चयसवतका 205 भङ्टद्दाहरूभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा कामियत 25८ जना याष्डसेवक कभिचायीका साथै 16 जना 
ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ऩदाङ्झधकायी य अन्म ङ्झफचौङ्झरमा, भङ्झतमाय, घङ्टस ङ्छदने व्मङ्ञि 67 जना गयी जम्भा 341 
जनाराई प्रङ्झतवादी कामभ गङ्चयएको छ । घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरनेभा २ जना ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीका कभिचायी, 23 जना 
उऩसङ्ञचव वा सो सयह, 78 जना शािा अङ्झधकृत वा सो सयहका कभिचायी गयी कङ्ट र 103 जना अङ्झधकृत वा 
सो बन्दा भाङ्झथल्रो ततयका कभिचायीहरू यहेका छन ् । मसयी उच्चऩदतथ कभिचायी य ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत 
ऩदाङ्झधकायीहरू जम्भा ११९ जना घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरने कामिभा सॊरग्न यहेको देङ्ञिन्छ । मो सॊतमा गत वषिको 
त ङ्टरनाभा दोधफयबन्दा फढी बएको हङ्टॉदा घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरने प्रवङृ्ञि कभिचायीतन्रको उच्च तहभा य 
ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीतहरूभा फढ्दै गएको देङ्ञिन्छ । साथै, घङ्टस ङ्छदन िोज्ने व्मङ्ञिहरू सभेत यङ्गेहात कायफाहीभा 
ऩयी ङ्झनजहरू ङ्जवरुर्द् भङ्टद्दा दताि गङ्चयएको हङ्टॉदा सभाजभा घङ्टस ङ्छदन िोज्ने प्रवङृ्ञिसभेत ङ्जवयमाभान देङ्ञिन्छ ।  

घङ्टस ङ्चयसवतको ङ्झफगो यकभ हेदाि घटीभा रु. १ हजायदेङ्ञि फढीभा रु. १ कयोड २८ रािसम्भ यहेको छ, 

जसभा १० हजायबन्दा कभ ङ्झफगो बएका भङ्टद्दा ५१ वटा, १० हजायदेङ्ञि १ रािसम्भका 86 वटा, १ 
रािदेङ्ञि ५ रािसम्भका 42 वटा, ५ रािदेङ्ञि १० रािसम्भ १२ वटा, १० रािदेङ्ञि ५० रािसम्भ 
११ वटा, ५० रािदेङ्ञि १ कयोडसम्भ २ वटा य १ कयोडबन्दा फढी एउटा भङ्टद्दा यहेका छन ्। मसफाट 
सानोदेङ्ञि ठूरो यकभसम्भ घङ्टस ङ्झरने प्रवङृ्ञिभा यहेको देङ्ञिन्छ । 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा घङ्टस ङ्चयसवत भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीको ऺरेगत सॊतमा 
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आमोगफाट उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान गयी अदारतभा दामय गङ्चयएका घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दाहरू हेदाि गहृ प्रशासन, 
तथानीम तह य बङू्झभ व्मवतथासॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाहरू आधाबन्दा फढी छन ्। त्मसऩङ्झछ वन, कानून, ऊजाि, 
ङ्ञशऺा, बौङ्झतक ऩूवािधायसॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाहरू फढी देङ्ञिन्छन ्।  

गहृ भन्रारमअन्तगितका भङ्टद्दाहरू सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञन्धत छन ् बने सॊघीम भाङ्झभरासम्फन्धी भङ्टद्दाहरू 
तथानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत छन ्। गहृ प्रशासनसम्फर्द् घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा ङ्जववाद/भङ्टद्दाभा सहजीकयण, 
ऩास/अनङ्टभङ्झत ङ्छदने, नागङ्चयकता रगामतसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम यहेका छन ्। त्मसैगयी, घयामसी वा व्माऩाङ्चयक 
प्रमोजनका राङ्झग नेऩार बायत ङ्झसभानाफाट साभान आमात/ङ्झनमाित गने कामिभा, फारङ्टवारगामत नदीजन्म ऩदाथि 
फेचङ्झफिनभा, व्माऩाय व्मवसामभा, ट्राङ्जपक चेङ्जकङभा, श्रभ तवीकृङ्झत य फीभा ङ्झसपाङ्चयसऩर ङ्झभराइङ्छदनेभा, सवायी 
दङ्टघिटना, जफयजतती कयणी, चोयी, ठगीजतता भङ्टद्दाभा सहजीकयण गङ्चयङ्छदने बनी प्रहयीहरूरे जनसाधायणराई दङ्ट:ि 
हैयानी ङ्छदई घङ्टस ङ्चयसवत ङ्झरएको ऩाइएको छ । जनताको सङ्टयऺा य सभाजभा अऩयाध ङ्झनमन्रणको कामिभा 
िङ्जटएका याष्डसेवक प्रहयी कभिचायीहरूफाटै नागङ्चयकहरू प्रताङ्झडत हङ्टने अवतथाको अन्त्मका ङ्झनङ्झभि प्रहयी नेततृ्व 
य गहृ प्रशासनफाट ङ्झनगयानी, अनङ्टगभन य ताङ्झरभ रगामतका सभङ्टङ्ञचत उऩाम अवरम्फन गङ्चयनङ्ट आवश्मक 
देङ्ञिन्छ । 

सॊघीम भाङ्झभरा सम्फर्द् उजङ्टयी हेदाि यकभ ब ङ्टिानी, फजेट ङ्झनकासा, ङ्झनमङ्टङ्ञि, ङ्झसपाङ्चयस, दतािजतता ङ्जवषम यहेका 
छन ् । ङ्जवशेषत: गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको फजेटफाट ङ्झनभािण गङ्चयएका नारा, नहय, कङ्ट रो, सडक, 
शौचारमजतता सॊयचनाको भूल्माॊकन गने, कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयङ्छदने, यकभ ङ्झनकासा तथा ब ङ्टिानी 
ङ्छदने िभभा घङ्टस यकभ भाग गयेको ऩाइएको छ । त्मततै तथानीम तहको सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञि गङ्चयङ्छदने, ऩयीऺाभा 
उिीणि गयाइङ्छदनेजतता फहानाभा य सरुवा सहभङ्झत, यभाना ऩर ङ्छदने िभभा घङ्टस यकभ भाग गयेको ऩाइएको 
छ। मस अङ्झतङ्चयि जन्भ दताि, नाता प्रभाङ्ञणत, चायङ्जकल्रा ङ्झसपाङ्चयस, घय ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ प्रभाण-ऩर, घयगोठ 
फाटो प्रभाङ्ञणत, कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन, नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरन ङ्झसपाङ्चयस, कय ङ्झतने य व्मवसाम दताि गने 
िभभा सभेत ङ्चयसवत भाग गङ्चयएको छ । तथानीम ङ्झनकामफाट हङ्टने ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिको सम्झौता, 
भूल्माॊकन य ब ङ्टिानी गदाि कङ्झभसन वा ङ्चयसवत भाग गने प्रवङृ्ञिरे ङ्झनभािणको गङ्टणततयभा नकायात्भक असयसभेत 
ऩने हङ्टॉदा मतता प्रवङृ्ञिउऩय ङ्झनमन्रणका राङ्झग सेवाप्रदामक य सेवाग्राहीको नङ्ञजकभा यहेका तथानीम तहका 
ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरूरे सङ्टऩयीवेऺण, अनङ्टगभन य ङ्झनमन्रणभा सङ्जिमता देिाउनङ्ट जरुयी छ । 

बङू्झभ व्मवतथा ऺेरका ङ्चयसवतसम्फन्धी उजङ्टयी हेदाि अङ्झधकाॊश उजङ्टयीहरू जग्गा नाऩी य दताि गने ङ्जवषमसॉग 
सम्फङ्ञन्धत देङ्ञिन्छन ्। जग्गाको नाऩजाॉच/येिाॊकन/ङ्जकिाकाट/दताि/हारसाङ्झफक/रगत कट्टा/नाभसायी/ जग्गा 
येङ्ञजतटे्रसन/भोङ्जहमानी कामभजतता कामि गयाउॉदा ङ्चयसवत भागेको बङ्ङे उजङ्टयीका आधायभा आमोगफाट अनङ्टसन्धान 
हङ्टॉदा उजङ्टयीहरू सत्मतथमभा आधाङ्चयत यहेको ऩाइएकोरे अनङ्टसन्धानऩश्चात ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दासभेत दामय 
गङ्चयएको छ । कभजोय कामिऩर्द्ङ्झत, कङ्झतऩम सविसाधायणराई फङ्टझ्न जङ्जटर ङ्जवषम/प्रङ्जिमा य ङ्जपतरो अनङ्टगभन 
प्रणारीका कायण ङ्झफचौङ्झरमाको ङ्झफगङ्झफगी य घङ्टस ङ्चयसवतको व्माऩकतारे बङू्झभप्रशासन ऺेर सभतमाग्रतत हङ्टन 
ऩङ्टगेको हङ्टॉदा मस ऺेरभा सयरीकृत पायाभ य कामिप्रङ्जिमा, प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग, व्मवङ्ञतथत अङ्झबरेि तथा दऺ, 
ऩमािप्त य सदाचायमङ्टि जनशङ्ञि ङ्जवकासका राङ्झग ऩहरकदभी हङ्टन ङ्ट आवश्मक छ ।  

वनसॉग सम्फङ्ञन्धत घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा काठ ङ्ञचयान अनङ्टभङ्झत, ङ्जपल्ड बेङ्चयङ्जपकेसन, ङ्झफभा आदेश ङ्झसपाङ्चयस, 
च ङ्टनढङ्टङ्गा ङ्झनकासी गनि छोडऩङ्टजॉ ङ्छदन, ऩिाउ ऩयेको साभान/सवायी छोड्न फाऩत घङ्टस ङ्झरएको ङ्जवषम यहेका 
छन।् अदारतसम्फन्धी घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा भङ्टद्दा ङ्झभराउन, सेवाग्राहीराई कागजात उऩरधध गयाउन, भङ्टद्दा 
सहज फनाउन, ऩेशी ङ्झछटो याङ्ञिङ्छदन, धयौटी यकभ ङ्जपताि ङ्छदनजतता ङ्जवषमभा घङ्टस भाग गयेको ऩाइएको छ। 
ङ्जवयमाङ्टत प्राङ्झधकयणका घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा नमाॉ ङ्झभटय, थ्रीपेज राइन जडान, ङ्झफजङ्टरीको ऩोर सानि, ङ्झनभािण 
कामिको ङ्जकतता ब ङ्टिानी, कयायभा काभभा रगाइङ्छदने फहानाजतता ङ्जवषमभा घङ्टस भाग गयेको ऩाइन्छ । 
ङ्ञशऺासम्फन्धी घङ्टस ङ्चयसवतका भङ्टद्दाहरूभा जङ्चयवाना यकभभा सहजता, आऩूङ्झति गयेफाऩतको यकभ ब ङ्टिानी, 
ङ्झसपाङ्चयस ऩर, ङ्जवयमाारम बवन ङ्झनभािणको ब ङ्टिानीजतता ङ्जवषम यहेका छन ्। सडक ङ्झडङ्झबजनका घङ्टस ङ्चयसवत 
भङ्टद्दाहरूभा भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की य ङ्झफर ब ङ्टिानीभा घङ्टस भाग गयेको ऩाइएको छ । ङ्झसॉचाइभा मोजनाको 
सम्झौता य फजेट ङ्झनकासा, उयमाोगभा IEE प्रङ्झतवेदन तवीकृङ्झत, कम्ऩनी अयमाावङ्झधक य कामि सहजीकयण, 
मातामातभा नाभसायी य रुट ऩङ्झभिट, अथिभा बन्साय छङ्टट, कामि सहजीकयण य ङ्जवयमाङ्टतीम ङ्झफजक जायी गने 
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अनङ्टभङ्झतऩर, घयेरङ्टभा होटर सॊचारन अनङ्टभङ्झतऩर य दताि, बकूम्ऩ ऩङ्टनङ्झनिभािणभा यकभ ङ्झनकासा य कागजात 
उऩरधध, सहयी ङ्झडङ्झबजनभा ङ्झनभािण कामिको म्माद थऩ य कामि सहजीकयण, तवातथमभा ङ्झफर ब ङ्टिानी, ङ्ञजल्रा 
ऩूवािधाय ङ्जवकासभा भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की य ब ङ्टिानीजतता ङ्जवषमभा घङ्टस ङ्चयसवत भाग बएको ऩाइएको छ । 
भङ्टरङ्टकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सयर, सहज य ङ्झछटोछङ्चयतो सेवाप्रवाह गयी सङ्टशासन कामभ गनि उऩमङ्टिि 
ङ्जवषमभा सम्फङ्ञन्धत भन्रारमरे उऩमङ्टि नीङ्झत, प्रङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमाको ऩङ्जहचान एवॊ उऩमोग गयी प्रबावकायी 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी अवरम्फन गनङ्टि आवश्मक छ ।  

   

 ५.२.२ याजतव च ङ्टहावट गने प्रवङृ्ञि  

याजतव असङ्टरी गयी याज्मकोषभा जम्भा गनङ्टिऩने दाङ्जमत्व बएका कभिचायीफाट नै याजतव असङ्टरीभा राऩयफाही गयी 
अनङ्टङ्ञचत कय छङ्टट य याजतव फाऩत उठेको यकभ ङ्जहनाङ्झभना बए गयेको आ.व. २०७6।७7 भा बएको 
उजङ्टयीको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको हङ्टॉदा याजतव च ङ्टहावटसम्फन्धी १२ वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएको 
छ, जसभा गहृ प्रशासनका ३, प्रदेश मातामातका २, बङू्झभ व्मवतथाका २, ङ्जवयमाङ्टत प्राङ्झधकयणका (ऊजाि) २, 
अथिका २, कृङ्जषको १ य अन्मको १ भङ्टद्दा यहेको छ । मी भङ्टद्दाहरूभा प्रदेश मातामातका ४६ जना, गहृका ११ 
जना, ऊजािका ९ जना, बङू्झभसङ्टधायका ४ जना, अथिका ३ जना, कृङ्जषको १ जना, ङ्झनवािङ्ञचत १ जनाका साथै 
भङ्झतमाय य अन्म १२ जना गयी जम्भा 87 जनाराई प्रङ्झतवादी फनाइएको छ ।  

 

याजतव च ङ्टहावट भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीहरूको ऺरेगत ङ्जववयण 

 
 

मी तथमाॊकफाट याजतव च ङ्टहावटसम्फन्धी फढी उजङ्टयी य भङ्टद्दाहरू प्रदेश बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम 
अन्तगितका मातामात कामािरमहरूका कभिचायीङ्जवरुर्द् ऩयेको देङ्ञिन्छ । याजतवसम्फन्धी भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीहरूभा 
एकजना वडाध्मऺ, ६ जना उऩसङ्ञचव वा सो सयह, २१ जना शािा अङ्झधकृत वा सो सयह, २१ जना नामफ 
सङ्टधफा वा सो सयह, १० जना िङ्चयदाय वा सो सयह, सहामक कभिचायी १५ जना य १२ जना भङ्झतमाय यहेको 
हङ्टॉदा प्रत्मऺ रूऩभा याजतव च ङ्टहावट गने प्रवङृ्ञि सहामकततयका कभिचायीभा फढी देङ्ञिएको छ ।  

प्रदेश बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारमअन्तगितका मातामात कामािरमहरूका भङ्टद्दाहरूभा सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर जायी गदाि ङ्झरनङ्टऩने याजतव, यङ्झसदअनङ्टसाय दाङ्ञिरा हङ्टन ङ्टऩनेभा सोबन्दा कभ याजतव दाङ्ञिरा बएको, 
गहृ भन्रारमका भङ्टद्दाहरूभा सीभा प्रहयी चौकीका सङ्टयऺाकभॉहरूरे अवैधरूऩभा ङ्झबत्र्माइएको सङ्टन ङ्झभरेभतोभा 
याजतव दाङ्ञिरा नगयी ङ्जहनाङ्झभना गयेको, अध्मागभन ङ्जवबागका कभिचायीरे ङ्झबसा फाऩतको यकभ असङ्टर नगयी 
याजतव ङ्जहनाङ्झभना गयेको, अथि भन्रारमअन्तगितका याजतव कामािरमहरूका भङ्टद्दाभा अवैधरूऩभा ल्माएको सङ्टन 
रङ्टकाउन रगाई याजतव च ङ्टहावट गयेको, बन्साय प्रऻाऩनऩरभा भारवततङ्टको गरत घोषणा गयी वाततङ्जवक ङ्झतनङ्टिऩने 
याजतव नङ्झतयी याजतव च ङ्टहावट गयेको, बङू्झभ व्मवतथाअन्तगित भारऩोत कामािरमको भङ्टद्दाभा यङ्ञजतटे्रसन दततङ्टय य 
सेवा शङ्टल्क फाऩतको जम्भा बएको याजतव च ङ्टहावट गयेको, ऊजाि अन्तगित ङ्जवयमाङ्टत प्राङ्झधकयण कामािरमका 
भङ्टद्दाहरूभा ग्राहकरे फङ्टझाएको भहसङ्टरबन्दा कभ यकभ रेिी याजतव ङ्जहनाङ्झभना गयेको, याजतवको software भा 
चरिेर गयी याजतव अऩचरन गयेको रगामतका ङ्जवषम यहेका छन ्। याजतव च ङ्टहावट वा ङ्जहनाङ्झभना गने प्रवङृ्ञि 
भङ्टरङ्टकको अथितन्रका राङ्झग अत्मन्तै घातक हङ्टन ्। कभिचायीको ङ्झभरेभतोभा गङ्चयने याजतव च ङ्टहावटराई ङ्झनमन्रण 
गनिका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत भन्रारमरे प्रबावकायी आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी कामािन्वमनभा ल्माउनङ्टऩने देङ्ञिन्छ। 
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 ५.२.३ साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञि ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी वा दङ्टरुऩमोग गने प्रवङृ्ञि 

नेऩार सयकाय वा साविजङ्झनक सॊतथाको फजेट रगामतका साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञि राऩयफाही वा फदङ्झनमत गयी 
ङ्जहनाङ्झभना, हाङ्झन नोक्सानी वा दङ्टरुऩमोग गयेको ङ्जवषमभा आङ्झथिक वषि २०७6।७७ भा आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीभध्मे 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककातऩश्चात ् 250 जनाराई प्रङ्झतवादी फनाई 75 वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका 
छन।् 240 जना प्रङ्झतवादीहरूभा, ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीका कभिचायी १, अङ्झधकृतततयका कभिचायी 107, सहामक य 
सहमोगी ततयका कभिचायी 86, कभिचायी फाहेक ङ्जवयमाारम व्मवतथाऩन सङ्झभङ्झत, उऩबोिा सङ्झभङ्झत रगामतका 
ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत/ङ्झनमङ्टि ऩदाङ्झधकायी 15 य भङ्झतमाय/ङ्झफचौङ्झरमारगामतका अन्म व्मङ्ञि 4१ जना यहेका छन।् 
मसयी सयकायी कोषको सॊयऺण गने दाङ्जमत्व बएका अङ्झधकृत य सहामक ततयका कभिचायीहरूफाटै राऩयफाही वा 
फदङ्झनमत गयी साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको हाङ्झन नोक्सानी गने प्रवङृ्ञि देङ्ञिनङ्टका साथै अन्म ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत वा ङ्झनमङ्टि 
ऩदाङ्झधकायी/कभिचायी य ङ्झनजी सॊतथा वा व्मङ्ञिहरूको सभेत ङ्झभरेभतो यहने प्रवङृ्ञि देङ्ञिएफाट भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका 
राङ्झग सफै ऺेरभा ङ्झनगयानी, अनङ्टगभन य सचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् हङ्टन ङ्ट आवश्मक छ । 

आमोगफाट आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको हाङ्झन 
नोक्सानीसम्फन्धी भङ्टद्दाहरूभा सफैबन्दा फढी तथानीम तहसम्फन्धी 3९ वटा यहेका छन ्। त्मसऩङ्झछ सॊतथानसॉग 
सम्फङ्ञन्धत 9 वटा, ङ्ञजल्रा/साभङ्टदाङ्जमक वनसॉग सम्फङ्ञन्धत 5 वटा, ङ्ञजल्रा तवातथम य प्रहयीसॉग सम्फङ्ञन्धत 4/4 
वटा, ङ्ञजल्रा कृङ्जष/ऩशङ्ट, ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक य ङ्ञजल्रा हङ्टराकसॉग सम्फङ्ञन्धत २/२ वटा य उच्च भा.ङ्जव., िानेऩानी 
ङ्झडङ्झबजन, ङ्झसॉचाइ ङ्झडङ्झबजन, ङ्ञजल्रा िेरकङ्ट द, ङ्ञजल्रा प्रशासन, वाङ्ञणज्म ङ्जवबाग, सहयी ङ्झडङ्झबजन य अन्मसॉग 
सम्फङ्ञन्धत १/१ वटा भङ्टद्दाहरू यहेका छन ्। 

साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको हाङ्झन नोक्सानीसम्फन्धी भङ्टद्दाको ऺरेगत ङ्जववयण 

 
 

 

तथानीम तहका भङ्टद्दाहरूभा गरत प्रभाण फनाई याहत यकभभा ङ्झसपाङ्चयस गयी ब ङ्टिानी गयेको, कागज प्रभाण नष्ट 
गयी सेवा अवङ्झधको झङ्टठो ङ्जववयण ऩेस गयी सेवाङ्झनविृ हङ्टॉदा राब ङ्झरएको, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिाभा नक्करी बयऩाई 
तमाय गयी ब ङ्टिानी ङ्झरएको, भतृ्मङ्ट बइसकेको व्मङ्ञिको नाभभा सभेत फदङ्झनमतऩूविक बिा ङ्जवतयण गयेको, झङ्टठो 
कागजातका आधायभा ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टि गयी तरफ बिा ब ङ्टिानी गयेको, झङ्टठो काज तवीकृत गयी, भ्रभण 
प्रङ्झतवेदनसभेत ऩेस नगयी, झङ्टठो िङ्चयद आदेश य झङ्टठो दाङ्ञिरा ङ्चयऩोटि ऩेस गयी ब ङ्टिानी ङ्झरएको, उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतराई अनङ्झधकृतरूऩभा ऩेश्की ङ्छदई सम्झौताफभोङ्ञजभ आमोजनाको कङ्ट नै ऩङ्झन कामि नगयी िाईभासेको, चारङ्ट 
तथा ऩङ्टॉजीगत िचि जथाबावी रेिी, ऩेश्की पर्छ्यौटसभेत नगयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिाको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको, 
ङ्जवयमाारमको बौङ्झतक ङ्झनभािणको कामि सम्ऩङ्ङ नगयी, छारवङृ्ञि यकभ ङ्जवतयण नगयी, ऩाठ्यऩङ्टततक िङ्चयद नगयी, 
ङ्ञशऺकहरूराई तरफ य साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कय फाऩतको यकभसभेत ङ्जहनाङ्झभना गयेको रगामतका ङ्जवषम यहेका छन ्
। मसफाट देशबङ्चय ठूरो सॊतमाभा यहेका ङ्जवयमाारम, गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका, वडा कामािरमहरूका सम्फङ्ञन्धत 
कभिचायीहरूको कामिसम्ऩादनको सङ्टऩयीवेऺण अनङ्टगभन, प्रङ्झतवेदन य ऩषृ्ठऩोषण ऩर्द्ङ्झत तथा अङ्झबभङ्टिीकयण य ऺभता 
ङ्जवकासका फायेभा उङ्ञचत ध्मान ऩङ्टग्न नसकेको सभेत तऩष्ट हङ्टन्छ । 

ङ्ञजल्रा/साभङ्टदाङ्जमक वनका भङ्टद्दाहरूभा गरत ढॊगरे जङ्झडफङ्टटी ङ्झनकासी इजाजतऩर तमाय गने य जङ्झडफङ्टटी ङ्झनकासी 
गयी गयाई साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञि हाङ्झन नोक्सानी गयेको, वन उऩबोिा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ/सदतमरे नक्करी ङ्झफर 
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बयऩाई फनाई आपैं रे सो यकभ ङ्झरएको, तवीकृत कामिमोजनाङ्जवऩयीत रूिहरू कटान गयी गयाई ङ्झफिी 
ङ्जवतयणसभेत गयी हाङ्झन नोक्सानी गयेको रगामतका ङ्जवषम छन ् । ङ्ञजल्रा तवातथमका भङ्टद्दाहरूभा कामििभ, 
ताङ्झरभ सॊचारन गनि बनी ङ्झरएको ऩेश्की ङ्जहनाङ्झभना गयेको, ङ्जवशेष अदारतफाट कसङ्टय ठहय बएऩङ्झछ ऩङ्झन ङ्झनमङ्झभत 
सेवाभा कामियत यही तरफबिा रगामत सेवासङ्टङ्जवधा ङ्झरनेजतता प्रवङृ्ञि यहेका छन ् । प्रहयीतपि का भङ्टद्दाहरूभा 
कामािरमको ङ्झनकासा बएको फजेटफाट तरफ, तथानीम बिा तथा यासनसभेतको बयऩाईभा पयक ऩायी फढी यकभ 
ङ्झनकाल्ने तथा नक्करी प्रहयी कभिचायीसभेतको नाभभा यासन य तथानीम बिा ब ङ्टिानी गयेको ङ्जवषम यहेका छन ्। 
ङ्ञजल्रा हङ्टराकका भङ्टद्दाहरूभा गरत ङ्झरित तमाय गयी वाततङ्जवक दयफन्दीबन्दा फढी दयफन्दी देिाई ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको, गरत ङ्जहसाफ यािी सयकायी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी व्मङ्ञिगत प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग गयेको ङ्जवषम यहेका 
छन ्। ङ्ञजल्रा कृङ्जष/ऩशङ्ट, िानेऩानी ङ्झडङ्झबजन, उच्च भा.ङ्जव. रगामतका भङ्टद्दाहरूभा झङ्टठो ङ्झफर, गरत तथरगत 
प्रङ्झतवेदन तमाय गयी बयऩाई ङ्छदएको रगामतका प्रवङृ्ञि यहेको ऩाइन्छ ।मी तथमहरूरे सयकायी फजेटको हाङ्झन 
नोक्सानी य ङ्जहनाङ्झभना योक्न सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको ध्मान जानङ्टऩने आवश्मकता देङ्ञिन्छ।  

 ५.२.४ गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टर् माउन ेप्रवङृ्ञि 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा साविजङ्झनक जग्गा, साविजङ्झनक ङ्झनभािण/िङ्चयद, साविजङ्झनक व्मम रगामतका ङ्जवषमभा 
आपूराई गैयकानूनी राब य नेऩार सयकायराई गैयकानूनी हाङ्झन ऩङ्टर् माउने कामि गयी बएका भ्रष्टाचायका ३6 वटा 
भङ्टद्दाभा जम्भा 3५४ जनाराई प्रङ्झतवादी कामभ गङ्चयएको छ। प्रङ्झतवादीहरूभा तत्कारीन उऩ-प्रधानभन्री १ जना, 
भन्री २ जना, ङ्जवङ्ञशष्ट कभिचायी ५ जना, अङ्झधकृतततयका कभिचायी 8१ जना, सहामक ततयका कभिचायी ७1 
जनाका साथै भङ्झतमाय, ङ्जवचौङ्झरमारगामतका व्मङ्ञि 163 जना एवॊ उऩबोिा सङ्झभङ्झत, ङ्झनभािण सङ्झभङ्झतरगामत 
ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत व्मङ्ञिहरू ३१ जना यहेका छन ् । प्राम: सफै भङ्टद्दाहरूभा याष्डसेवक कभिचायी य अन्म 
व्मङ्ञिहरूको ङ्झभरेभतो यहेको ऩाइनङ्टरे सयकायराई हाङ्झन ऩङ्टर् माई ङ्झनजी राब ङ्झरने भनोवङृ्ञि सभाजभा सभेत व्माऩक 
यहेको देङ्ञिन्छ । 

आमोगफाट उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान गयी अदारतभा दामय गङ्चयएका गैयकानूनी राब वा हाङ्झनसम्फन्धी भङ्टद्दाहरू हेदाि 
सफैबन्दा फढी तथानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत २१ वटा भङ्टद्दा यहेका छन ्। ङ्जवशेषत: तथानीम तहभा िङ्चयद गदाि 
प्रङ्झततऩधाि सीङ्झभत हङ्टने, िङ्चयद गदाि अफरम्फन गनङ्टिऩने कानूनी प्रावधान ऩारना नगने तथा ङ्झनभािण कामिभा 
ङ्झनभािणतथरभा बए गयेको काभबन्दा फढी ऩङ्चयभाणभा काभ बएको भूल्माॊकन गयी ब ङ्टिानी गने, गङ्टणततयहीन काभ 
गने, नक्करी ङ्झफर बयऩाई फनाई ब ङ्टिानी गनेजतता ङ्जवषम यहेका छन ् । त्मततै, जग्गाको ङ्झरित न्मूनतभ 
भूल्माॊकनबन्दा कभ भूल्माॊकन गयी गरत ङ्झसपाङ्चयस, सम्झौताअनङ्टसायको काभ नगयेकोजतता ङ्जवषमभा सभेत भङ्टद्दा 
गएको छ ।  

गैयकानूनी राब वा हाङ्झन अन्तगित बङू्झभ प्रशासनका ऺेरभा भ्रष्टाचाय गयी साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञिको नाभभा दताि 
गङ्चयएको ङ्जवषमभा आमोगभा ङ्झनयन्तय उजङ्टयीहरू ऩने गयेका छन ्। मतता उजङ्टयीउऩय अनङ्टसन्धान गयी दोषीउऩय 
कायफाहीका राङ्झग ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दताि गङ्चयए ताऩङ्झन सयकायी जग्गा व्मङ्ञिको नाभभा दताि गने प्रवङृ्ञि 
ङ्झनमन्रण हङ्टन सकेको छैन। जग्गाको सयकायी ङ्झनकामभा यहेको दताि से्रतताको कागजातराई गैयकानूनी तङ्चयकारे 
हेयपेय गयी साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञिको नाभभा दताि गयी जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाि ङ्छदएको ऩाइएको छ । सक्कर 
जग्गाधनी दताि से्रतताभा गैयकानूनी तवयरे अऺयहरू थऩी/से्रतताको सहीछाऩ य ङ्झभङ्झत भहरभा नक्करी छाऩ 
रगाई/केयभेट, थऩघट य हेयपेय गयी सयकायी सम्ऩङ्ञि हाङ्झन नोक्सानी गयेको अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको छ । 
ङ्जवगतभा वनजॊगर, िोरा ङ्जकनाय, िङ्टरा चौय, गौचयनका रूऩभा यहेका साविजङ्झनक/सयकायी जग्गा गैयकानूनी 
तवयफाट व्मङ्ञिका नाभभा दताि बई भाङ्झसएफाट सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे साविजङ्झनक जग्गाको सॊयऺणका राङ्झग 
ऩहरकदभी ङ्झरन आवश्मक देङ्ञिन्छ । 

आङ्झथिक वषि २०७6।७७ भा आमोगफाट बङू्झभसम्फन्धी उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान तहङ्जककात ऩश्चात ८ वटा भङ्टद्दा 
ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका छन ्। मी भङ्टद्दाहरूभा साविजङ्झनक जग्गाराई व्मङ्ञिको नाभभा गैयकानूनी रूऩरे 
दताि गयाई फेचङ्झफिन गयेको, जग्गासम्फन्धी सयकायी कागजात सच्माई (ङ्जकते) गयी भ्रष्टाचाय गयेको, ङ्जपल्डफङ्टकभा 
सयकायी/साविजङ्झनक जङ्झनएको जग्गा छङ्टट दताि बनी व्मङ्ञिङ्जवशेषको नाभभा कामभ गयेको, व्मङ्ञिको जग्गा 
हारसाङ्झफक गदाि सयकायी साविजङ्झनक जग्गा घङ्टसाइि अङ्झनमङ्झभतता बएको, अॊङ्ञशमायको हक भातने, जग्गा ङ्झरने/ङ्छदने 
मङ्जकन सनाित गनङ्टिऩने कानूनी प्रङ्जिमासभेत ऩारना नगयी भतृक व्मङ्ञिको नाभको जग्गाभा हारैको फकसऩरको 
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ङ्झरित तमाय गयी जग्गा गैयकानूनी तङ्चयकारे हक नऩङ्टग्ने व्मङ्ञिराई हततान्तयण गयेको रगामतका ङ्जवषम यहेका 
छन ्। मस वषि आमोगरे रङ्झरता ङ्झनवास जग्गा अङ्झनमङ्झभतता प्रकयणभा सयकायरे भङ्टआधजासभेत ङ्छदई अङ्झधग्रहण 
गयेय ङ्झरएको सयकायी, साविजङ्झनक य गङ्टठीसभेतका जग्गाहरू जपत बएको बनी भारऩोत कामािरमका कभिचायीहरू 
सभेतको ङ्झभरेभतोभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा गैयकानूनी तङ्चयकारे व्मङ्ञि ङ्जवशेषराई जग्गाधनी य भोही कामभ गयेय ङ्जपताि 
ङ्छदएको कसङ्टयभा ११० जनाङ्जवरुर्द् भ्रष्टाचाय भङ्टद्दा य ६५ जनाङ्जवरुर्द् जग्गा जपत प्रमोजनका राङ्झग प्रङ्झतवादी फनाई 
भङ्टद्दा दामय गयेको छ। भाङ्झथल्रा तहसम्भ ब-ूभाङ्जपमाहरूको ऩहङ्टॉच देङ्ञिएको हङ्टॉदा मतता प्रवङृ्ञिराई ङ्झनमन्रण गनङ्टि 
अऩङ्चयहामि देङ्ञिन्छ । 

गैयकानूनी राब हाङ्झनसम्फन्धी भङ्टद्दाको ऺरेगत ङ्जववयण 

 
   

५.२.5 झङ्टठा ङ्जववयण (शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर, नागङ्चयकता, ङ्झसपाङ्चयसऩर) ऩेस गने प्रवङृ्ञि  

सयकायी नोकयी वा ऩदोङ्ङङ्झत हाङ्झसर गने तथा सयकायी सेवा य सङ्टङ्जवधा प्राप्त गने उद्देश्मरे शैङ्ञऺक मोग्मताको 
नक्करी प्रभाणऩर, झङ्टठा अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर/नागङ्चयकता/ङ्झनमङ्टङ्ञिऩरजतता कागजात ऩेस गने प्रवङृ्ञि 
अनङ्टसन्धानफाट देङ्ञिएको छ । शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरका आधायभा सेवा प्रवेश हङ्टॉदा मोग्म व्मङ्ञिको 
छनौटभा मसरे असय ऩादिछ बने शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरको आधायभा ऩदोङ्ङङ्झत हङ्टॉदा मोग्म य सऺभ 
कभिचायीको भनोफर य कामािरमको कामिसम्ऩादनभा नकायात्भक असय ऩनि जान्छ । मसथि शैङ्ञऺक मोग्मताको 
नक्करी प्रभाणऩरको फायेभा अनङ्टसन्धान गयी दोषी देङ्ञिएका उऩय अङ्झबमोजन गने काभ आमोगरे तीव्रताका साथ 
गदै आएको छ। आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा शैङ्ञऺक मोग्मताको झङ्टठा प्रभाणऩरसम्फन्धी उजङ्टयीहरू उऩय 
अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गयी आमोगफाट ८5 वटा भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका छन ्।  

झङ्टठा ङ्जववयणसम्फन्धी भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीको ऩेसागत ङ्जववयण 

 
आमोगफाट उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान गयी अदारतभा दामय गङ्चयएका शैङ्ञऺक मोग्मताको झङ्टठा प्रभाणऩरसम्फन्धी ८5 
वटा भङ्टद्दाहरूभा एउटा भङ्टद्दाभा २ जना प्रङ्झतवादीसङ्जहत कङ्ट र ८६ जना प्रङ्झतवादीहरू हेदाि ङ्ञशऺक 28 जना, प्रहयी 
१3 जना, ङ्झनजाभतीतपि का अङ्झधकृतततयका कभिचायी ८ जना य अन्म जङ्टङ्झनमय कभिचायी १७ जना गयी जम्भा २५ 
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जना, ङ्जवयमाङ्टत प्राङ्झधकयणका १7 जना य ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ऩदाङ्झधकायी 3 जना यहेका छन ् । ङ्ञशऺक य 
सङ्टयऺाकभॉ फाहेकका अङ्झधकृतततय य जङ्टङ्झनमय कभिचायीहरू साविजङ्झनक सॊतथान/कम्ऩनी, हङ्टराक, प्रदेश मातामात, 
तथानीम तह, तवातथम य ङ्ञशऺा ऺेरका यहेका छन ् । मततै, ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ऩदाङ्झधकायीहरूभा ङ्जवयमाारम 
व्मवतथाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य नगय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका अध्मऺ छन।्   

झङ्टठा ङ्जववयणसम्फन्धी भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीको रैंङ्झगक अनङ्टऩात  

 
 

प्रङ्झतवादीहरूभध्मे ६६ जना ऩङ्टरुष य 20 जना भङ्जहरा यहेफाट शैङ्ञऺक मोग्मताको झङ्टठा प्रभाणऩर ऩेस गनेभा 
भङ्जहराको सॊतमासभेत उल्रेतम यहेको देङ्ञिन्छ । मसैगयी, नक्करी प्रभाणऩरको तह हेदाि सफैबन्दा फढी 
एस.एर.सी. सयहका 30 वटा, कऺा १० बन्दा कभ तहका १७ वटा य प्रभाणऩर तहका 15 वटा यहेका छन ्
बने कऺा १०/टेतटका ९, तनातक ७, तनातकोिय १ तथा नक्करी अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर, ताङ्झरभको प्रभाणऩर 
रगामतका अन्म झङ्टठा कागजात 6 वटा यहेका छन ्। 

नोकयी वा ऩदोङ्ङङ्झतका राङ्झग ऩेस बएका शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरहरूभा सफैबन्दा फढी भाध्मङ्झभक 
ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्, उिय प्रदेश, ऺेरीम कामािरम, वायाणसी, बायतका 15 वटा य ङ्झफहाय सॊतकृत ङ्ञशऺा फोडि, ऩटना, 
बायतका १0 वटा यहेका छन ्। मसैगयी, ङ्झफहाय ङ्जवयमाारम ऩयीऺा सङ्झभङ्झत, ऩटना य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्, 
उिय प्रदेश, इराहाफाद, बायतका 7/7 वटा, भगध ङ्जवश्वङ्जवयमाारम, फोधगमा, ङ्झफहाय, बायतका ५ वटा, ङ्झरब ङ्टवन 
ङ्जवश्वङ्जवयमाारम, ऩयीऺा ङ्झनमन्रण कामािरमका ४ वटा, याङ्जष्डम ऩयीऺा फोडि, बिऩङ्टयका २ वटा य गङ्टरुकङ्ट र 
ङ्जवश्वङ्जवयमाारम, वनृ्दावन भथङ्टया, उिय प्रदेश, बायत, बऩेूिनायामण भॊडर ङ्जवश्वङ्जवयमाारम, रारू नगय, भधेऩङ्टया, ङ्झफहाय, 
बायत य फोडि अप सेकेन्डयी एजङ्टकेसन, आसाभ, बायतका 1/1 वटा यहेका छन ्। कऺा १० (टेतट) वा 
सोबन्दा कभ कऺा ५ सम्भका तहका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवयमाारमफाट प्राप्त गयेको बङ्झनएका प्रभाणऩरहरू २५ वटा यहेका 
छन ्बने अन्म ७ वटा यहेका छन ्।   

उङ्ञल्रङ्ञित तथमाॊकको ङ्जवश्लषेणफाट ङ्ञशऺक, ङ्झनजाभती, प्रहयी य सॊतथाका कभिचायीरगामतभा बनाि य ऩदोङ्ङङ्झतका 
राङ्झग ऩेस गङ्चयने उङ्ञल्रङ्ञित शैङ्ञऺक सॊतथाफाट प्राप्त शैङ्ञऺक प्रभाणऩरहरूको आङ्झधकाङ्चयताफाये सभमभै मङ्जकन गयेय 
भार कभिचायी बनाि य फढङ्टवा गने ऩर्द्ङ्झतको अवरम्फन हङ्टनसकेभा मसफाट मोग्मता प्रणारी य कामिसम्ऩादनततयभा 
सकायात्भक प्रबाव ऩने अऩेऺा गनि सङ्जकन्छ ।  

५.२.6 गरत ङ्झरित वा प्रङ्झतवेदन ङ्छदन,े कागजात सच्माउन ेवा नोक्सान गने प्रवङृ्ञि  

याष्डसेवकरे गरत ङ्झरित तमाय गने, गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने, सयकायी कागजात सच्माउने, नोक्सान गने वा 
रङ्टकाउने कामि कानूनफभोङ्ञजभ भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टय बए ऩङ्झन राऩयफाही वा फदङ्झनमत यािी कामिसम्ऩादनका 
ङ्झसरङ्झसराभा मस ङ्जकङ्झसभका कामि गने प्रवङृ्ञि साविजङ्झनक ऺेरभा मयमाङ्जऩ ङ्जवयमाभान छन।् आमोगफाट आङ्झथिक वषि 
२०७६।७७ भा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूभध्मे 4 वटा भङ्टद्दाहरू मी ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेका छन।् मस 
ङ्जकङ्झसभका कसङ्टयहरू मातामात, ङ्ञजल्रा प्रशासन, वडा कामािरमभा कामियत याष्डसेवकफाट बएकोरे दोषीउऩय भङ्टद्दा 
दामय गङ्चयएको हो । मस ङ्जकङ्झसभका कामिहरूभा नेऩारीकयणका नाभभा सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको गरत 
ङ्झरित तमाय गयेको, नागङ्चयकता फनाउन कैङ्जपमतऩूणि कागजातहरूका आधायभा फसोफास नै नबएको वडाफाट 
बएको ङ्झसपाङ्चयस तवीकाय गयी गैयनेऩारीराई वॊशजको आधायभा नागङ्चयकताको प्रभाणऩर ङ्छदएको, नागङ्चयकता 
ऩाउने प्रमोजनाथि फसाइॉसयाइॉको सयकायी कागजातभा ङ्जववयण पेयफदर गयेको, भतृकको शेषऩङ्झछ हक िाने 
उद्देश्मका राङ्झग ङ्झभरेभतोभा भतृ्मङ्टदताि प्रभाणऩर य फसाइॉसयाइॉ प्रभाणऩर जायी गयेको ङ्जवषमहरू यहेका छन ्। 
देशको नागङ्चयकताको प्रभाणऩर ङ्छदने य भाङ्झनसको जीउधनसॉग जोङ्झडएकाजतता सॊवेदनशीर ङ्जवषमभा सभेत 
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याष्डसेवक कभिचायीरे गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने कामि बएफाट उङ्ञल्रङ्ञित ङ्झनकामका आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी 
प्रबावकायी फनाउनङ्टऩने तथा सदाचाय प्रवर्द्िनभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने आवश्मकता यहेको तऩष्ट हङ्टन्छ। 

 ५.२.7 ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर/गोऩनीमता बङ्ग गने प्रवङृ्ञि  

भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐनको दपा १३ भा प्रश्नऩरको गोऩनीमता बॊग गने वा ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने 
कामिराई भ्रष्टाचाय जङ्झनने कामिभा सभावेश गयी कैद सजाम य जङ्चयवाना तोङ्जकएको छ। प्रश्नऩरको गोऩनीमता य 
ङ्झरङ्ञित, भौङ्ञिक वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको वततङ्टङ्झनष्ट भूल्माॊकनको अबावभा साविजङ्झनक ऺेरभा ङ्झनष्ऩऺता य 
मोग्मता प्रणारी कामभ हङ्टन नसक्ने य सभाजभा नैङ्झतकता य सदाचायको अवतथासभेत िङ्ञतकन सक्ने हङ्टॉदा 
उङ्ञल्रङ्ञित कामिहरू कानूनत: फङ्ञजित गङ्चयएको ऩाइन्छ, तथाङ्जऩ मस ङ्जकङ्झसभभा अऩयाधहरू मदाकदा अनङ्टसन्धानफाट 
उजागय हङ्टने गयेका छन।् 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा आमोगरे अनङ्टसन्धान गयी ङ्जवशेष अदारतभा दामय गयेका भङ्टद्दाहरूभध्मे 4 वटा 
भङ्टद्दा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवषमहरूसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेका छन ् । ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गयेको ङ्जवषमहरूभा 
सवायीचारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा अनङ्टिीणि य अनङ्टऩङ्ञतथत बएका ऩयीऺाथॉहरूराइि ऩास गयेको, 
ङ्झभरेभतोभा ऩयीऺाकेन्ि फाङ्जहय अको उियऩङ्टङ्ञततकाभा रेख्न रगाई उियऩङ्टङ्ञततका साटपेय गयी ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभभा 
पेयफदर गयेको, ङ्झनम्न भाध्मङ्झभक ङ्जवयमाारम तहको याहत दयफन्दीभा ङ्ञशऺक छनौटका राङ्झग सॊचारन गङ्चयएको 
ऩयीऺाभा ङ्जवयमाारम व्मवतथाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे ऩयीऺा सॊचारन हङ्टन ङ्ट अगावै प्रश्नऩरहरू ऩयीऺाथॉहरूको 
म्मासेन्जयभा ऩठाएको, प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ ऩङ्चयषद्को ऩयीऺाभा िारी उियऩङ्टङ्ञततका तथा 
प्रश्नऩर ऩयीऺा हर फाङ्जहय ऩठाई गैयऩयीऺाथॉराई उियहरू रेख्न रगाएको जतता कामि यहेका छन ्। ऩयीऺाभा 
ङ्झनष्ऩऺता कामभ गनि नसङ्जकएभा साविजङ्झनक ङ्झनकामप्रङ्झतको आतथा य ङ्जवश्वास घट्नङ्टका साथै मङ्टवाङ्जऩॊढीभा थऩ 
नैयाश्मतासभेत ङ्झसजिना गने हङ्टॉदा मतता अनऩेङ्ञऺत गङ्झतङ्जवङ्झध हङ्टन नङ्छदन सतकि ता अऩनाउनङ्ट जरुयी देङ्ञिन्छ । 

ङ्जवङ्जवध शीषिकअन्तगित नऩाएको ओहदा ऩाएॉ बङ्ङे कसङ्टयभा २ वटा भङ्टद्दा दामय बएका छन ् । मस कङ्झसभका 
कामिभा ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सारमका प्रभङ्टि ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सकरे आपू तथा औषधी व्मवसामीराई गैयकानूनी राब हङ्टने गयी 
आपूरे नऩाएको ओहदा, अङ्झधकाय, हैङ्झसमत दाफी गदै नेऩारभा दताि इजाजत नबएको बायतीम कम्ऩनीफाट 
उत्ऩाङ्छदत ऩशङ्टऩॊऺीजन्म औषधीहरू आमातका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदै बन्साय कामािरम वीयगञ्जराई रेिेको ऩर 
व्मवसामीराई उऩरधध गयाई ऩैठायी गनि रगाएको, ङ्ञशऺक सेवा आमोगको कयाय सूचीभा प्रकाङ्ञशत नाभराई नाभ, 

थय ङ्झभरेको आधायभा सो व्मङ्ञि आपू बएको बनी आपूरे नऩाएको अङ्झधकाय वा हैङ्झसमत प्रमोग गयेको ङ्जवषम 
यहेका छन।् 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा गरत ङ्झरित तमाय गने, गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने, सयकायी कागजात सच्माउने, 
नोक्सान गने वा रङ्टकाउने, प्रश्नऩरको गोऩनीमता बॊग गने वा ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने, नऩाएको ओहदा 
ऩाएॉ बङ्ङे रगामत ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमका जम्भा १0 वटा भङ्टद्दाभा अङ्झधकृत कभिचायी १० य सहामक कभिचायी १० 
जनाका साथै ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत 4 जना य भङ्झतमाय/ङ्झफचौङ्झरमा रगामत अन्म व्मङ्ञि 17 जनासभेत गयी जम्भा 
4१ जनाराई प्रङ्झतवादी कामभ गङ्चयएको छ ।  

  ५.२.8 गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञि आजिन गने प्रवङृ्ञि  

साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको याष्डसेवकरे साविजङ्झनक ऩदभा फहार बएऩङ्झछ साठी ङ्छदनङ्झबर य त्मसऩङ्झछ हयेक 
आङ्झथिक वषि सभाप्त बएको साठी ङ्छदनङ्झबर आफ्नो सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण ऩेस गनङ्टिऩने कानूनी व्मवतथा यहेको छ। मसयी 
ऩेस गयेको सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण अङ्झभल्दो य अतवाबाङ्जवक देङ्ञिन आएभा वा साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको ऩदाङ्झधकायीरे 
अङ्झभल्दो य अतवाबाङ्जवक उच्च जीवनततयमाऩन गयेभा त्मततो सम्ऩङ्ञिको वैधाङ्झनक स्रोत िङ्टराउनङ्टऩने दाङ्जमत्व 
सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीभा नै यहने व्मवतथा कानूनरे गयेको छ। साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञिरे कानून य 
आचयणङ्जवऩयीतका ङ्जवङ्झबङ्ङ काभ गयी गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩङ्ञि आजिन गयेको बनी आमोगभा उजङ्टयीहरू ऩने गयेको 
छ। कङ्झतऩम उजङ्टयीहरूको अनङ्टसन्धानफाट साविजङ्झनक ऩदभा यहॉदा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभरे अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरई चरअचर 
सम्ऩङ्ञि आजिन गयेको कायणरे सम्फङ्ञन्धत कभिचायी/ऩदाङ्झधकायीरे सम्ऩङ्ञिको वैधाङ्झनक स्रोत ऩङ्टङ्जष्ट गनि नसकेको 
ऩाइएको हङ्टॉदा ङ्जवशेष अदारतभा भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको छ । 
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गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि आजिन भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीहरूको ऺरेगत ङ्जववयण 

 

आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि आजिनतपि  दामय गङ्चयएका १8 वटा भङ्टद्दाका प्रङ्झतवादीहरूभा 
अङ्झधकृतततयका कभिचायी १३ जना, सहामकततयका कभिचायी ५ जना य एक जना भङ्झतमाय यहेका छन,् जसभध्मे 
सहसङ्ञचव १ जना, उऩसङ्ञचव वा सो सयह ७ जना, शािा अङ्झधकृत वा सो सयह ५ जना, नामफ सङ्टधफा वा सोसयह 
३ जना, िङ्चयदाय वा सोसयह १ जना, सहमोगी कभिचायी य भङ्झतमाय १/१ जना गयी जम्भा १९ जना य सम्ऩङ्ञि 
जपत प्रमोजनका राङ्झग प्रङ्झतवादी फनाएय 3४ जना गयी कङ्ट र 53 जना प्रङ्झतवादी यहेका छन ्। कामािरमगत 
रूऩभा हेदाि, भारऩोत/नाऩीका सफैबन्दा फढी ५ जना, सडक ङ्जवबाग/ङ्झडङ्झबजनका ४ जना, बन्साय/अथिका ३ 
जना, िानेऩानी य तथानीम तहका २/२ जना तथा गहृ य ङ्जवयमाङ्टत प्राङ्झधकयणका १/१ जना प्रङ्झतवादी यहेका छन।् 
गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि आजिनका भङ्टद्दाहरूभा बन्साय, सडक, भारऩोत/नाऩी कामािरमका कभिचायीहरू फढी सॊतमाभा 
प्रङ्झतवादी यहेको फायेभा ङ्जवश्लषेण गयी सङ्टधायको ऩहर सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट हङ्टन ङ्टऩने देङ्ञिन्छ ।  

 ५.२.9 नीङ्झतगत भ्रष्टाचाय गने प्रवङृ्ञि  

आमोगफाट गयाइएका अध्ममन/सवेऺणहरू "नेऩारभा भ्रष्टाचाय य सङ्टशासनसम्फन्धी अध्ममन, २०७५" तथा 
"तथानीम तहभा हङ्टने भ्रष्टाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण, २०७६" अनङ्टसाय नेऩारभा नीङ्झतगत भ्रष्टाचाय हङ्टने गयेको 
छ बङ्ङे धायणा सेवाग्राहीहरूभा व्माऩकरूऩभा यहेको ऩाइएको छ । सेवाग्राही सवेऺणअनङ्टसाय उच्चऩदतथ 
ऩदाङ्झधकायीहरूफाटै फढी नीङ्झतगत भ्रष्टाचाय हङ्टने देङ्ञिएको छ। तथानीम तहसम्फन्धी सवेऺणभा ३०.३% नीङ्झतगत 
भ्रष्टाचाय हङ्टने गयेको औॊल्माइएको छ । 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८ भा भङ्ञन्रऩङ्चयषद् वा त्मसको कङ्ट नै सङ्झभङ्झतरे साभूङ्जहकरूऩभा 
गयेको नीङ्झतगत ङ्झनणिम सम्फन्धभा आमोगरे कङ्ट नै कायफाही नगने प्रावधान यहेको छ ।आमोगरे ङ्जवगत वषिका 
वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  भा ऩेस गङ्चयने नीङ्झतगत ङ्झनणिमहरूको तऩष्ट ऩङ्चयबाषा य व्मातमा गयी नीङ्झतगत य 
प्रशासङ्झनक ङ्झनणिमको सीभा ङ्झनधाियण गनङ्टिऩने सङ्टझाव ङ्छदॊ दै आएको बए ऩङ्झन कामािन्वमन हङ्टन सकेको देङ्ञिॊदैन। उच्च 
ऩदाङ्झधकायीहरूरे भन्रारमफाट गनि सङ्जकने प्रशासङ्झनक य साविजङ्झनक िङ्चयदसम्फन्धी ङ्जवषमराई सभेत ङ्झनणिमका 
राङ्झग भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  भा ऩङ्टर् माई कानूनको बावनाङ्जवऩयीत कामि गने गयेको देङ्ञिन आएको छ ।  

५.३ भ्रष्टाचायको ऩदीम एवॊ ङ्झनकामगत प्रवङृ्ञिको ङ्जवश्लषेण 

आङ्झथिक वषि 2076।77 भा आमोगरे दामय गयेको ४४१ भङ्टद्दाभा कङ्ट र प्रङ्झतवादीको सॊतमा १२१२ यहेको छ। 
प्रङ्झतवादीहरूभा तत्कारीन उऩप्रधानभन्री १ जना, तत्कारीन भन्री २ जना, ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीका कभिचायी ९ जना, 
अङ्झधकृतततयका कभिचायी 355 जना, सहामकततयका कभिचायी 4४० जना, ङ्झनवािङ्ञचत/भनोनीत ऩदाङ्झधकायी ७० 
जना य ङ्झफचौङ्झरमा/भङ्झतमाय/घङ्टसदातारगामत अन्म 33५ जना यहेका छन ्। मसरे भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञि उच्च 
तहदेङ्ञि सहामक तहका कभिचायीसम्भ य सविसाधायणदेङ्ञि याजनीङ्झतको उच्च तहका व्मङ्ञिसम्भभा यहेको 
देिाउॉछ। 
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 आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा दामय बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका भङ्टद्दाअन्तगित प्रङ्झतवादीको ऩद/शे्रणीगत सॊतमा  

स.स. उ.स. शा .अ . जम्भा ना .सङ्ट. िङ्चयदाय स.क. जम्भा

1 ङ्चयसवत (घङ्टस) 205 2 23 78 101 ७९ 31 ४५ 155 16 ६७ 341

2 झङ्टठ्ठा शैङ्ञऺक प्रभाणऩर 85 1 1 14 16 22 25 20 67 3 86

3 साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको हानी नोक्सानी 75 1 7 28 72 107 39 38 9 86 15 41 250

4 गैयकानूनी राब वा हाङ्झन ऩङ्टमािएको 36 3 5 9 21 51 81 51 20 71 ३१ 163 354

5 गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि आजिन 18 1 7 5 13 3 1 1 5 35 53

6 याजतव च ङ्टहावट 12 1 6 21 27 21 10 15 46 1 12 87

7 ङ्जवङ्जवध भङ्टद्दा 10 4 6 10 8 1 1 10 4 17 41

441 3 9 18 90 247 355 223 126 91 440 70 335 1212कङ्ट र जम्भा

सहामक /सहमोगी कभिचायीभङ्टद्दाको ङ्जकङ्झसभि.सॊ . ङ्जवङ्ञशष् ट 
कभिचायी

अङ्झधकृतततय कभिचायी
भङ्टद्दा 
सॊतमा

प्रङ्झतवादीको सॊतमा

भन्री
ङ्झनवािङ्ञचत
/भनोनीत

भङ्झतमाय /
ङ्झफचौङ्झरमा
/अन्म

जम्भा

 
 

 आङ्झथिक वषि २०७६।७७ भा दामय भङ्टद्दाका ङ्जकङ्झसभका आधायभा प्रङ्झतवादीहरूको ऩदगत ङ्जववयण  

 
मस तथमाॊकफाट न्मून आम बएका सहामक/सहमोगीततयका कभिचायीको सॊतमा सफैबन्दा फढी बए ऩङ्झन 
अङ्झधकृतततयका कभिचायीहरूको सॊतमासभेत उल्रेतम बएफाट कभजोय आङ्झथिक अवतथा बएका 
सहामक/सहमोगीततयका कभिचायीरे जीवन ङ्झनवािहका िभभा आधायबतू आवश्मकता ऩङ्चयऩूङ्झतिका राङ्झग भार 
भ्रष्टाचाय गदिछन ् बङ्ङे भान्मता िङ्ञ्डत हङ्टन जाने देङ्ञिन्छ । साथै, आमोगफाट हङ्टने भ्रष्टाचायको कायफाहीभा 
सहमोगी/सहामकततयका कभिचायीहरू भार ऩदिछन ् बङ्ङे तकि सभेत तथमभा आधाङ्चयत देङ्ञिॊदैन । साविजङ्झनक 
ऩदाङ्झधकायी/कभिचायी फाहेक ङ्झनजी सॊतथा य व्मङ्ञिहरूको सभेत उल्रेतम सॊतमा यहेको हङ्टॉदा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणका राङ्झग साविजङ्झनक ऺेरको साथसाथै ङ्झनजी ऺेर य साभाङ्ञजक ऺेरभा यहेको भ्रष्ट आचयण य 
भनोवङृ्ञिभा सङ्टधाय ल्माउने उऩामसभेत अॊगाल्नङ्ट उऩमङ्टि हङ्टने देङ्ञिएको छ ।   

ङ्चयसवतजततो सेवाग्राहीसॉग प्रत्मऺरूऩभा यकभ रेनदेन हङ्टने प्रकृङ्झतको भ्रष्टाचायभा सभेत ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणीदेङ्ञि 
कामािरम सहमोगीसम्भका कभिचायीहरू उऩय भङ्टद्दा दामय गङ्चयएको देङ्ञिन्छ । मसरे भ्रष्टाचाय कङ्ट नै ऩद ङ्जवशेष वा 
व्मङ्ञिको आवश्मकतासॉग बन्दा ऩङ्झन व्मङ्ञिको आचयण, भनोवङृ्ञि य अवसयसॉग फढी जोङ्झडएको अनङ्टभान गनि 
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सङ्जकन्छ । भ्रष्टाचाय गनि दफाफ ङ्छदने तत्व, भ्रष्टाचाय गनि सङ्जकने अवतथा य भ्रष्टाचाय गने चाहना य ऺभताका 
कायण भ्रष्टाचाय भौराउने हङ्टॉदा सयकायी ङ्झनकामहरूभा भ्रष्टाचाय गनि नङ्झभल्न ेवातावयण य ऩर्द्ङ्झतको ङ्जवकास गनङ्टिका 
साथै सदाचायसम्फन्धी अङ्झबभङ्टिीकयण सभेत हङ्टन ङ्ट जरुयी देङ्ञिन्छ । 

 

५.४ भ्रष्टाचायका ऺरेगत प्रवङृ्ञिहरूको ङ्जवश्लषेण 

ङ्जवगत छ आङ्झथिक वषिभा (०७१।७२ देङ्ञि ०७६।७७ सम्भ) आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीहरूको ङ्जवश्लषेण गदाि 
सफैबन्दा फढी उजङ्टयी ङ्ञशऺा, सॊघीम भाङ्झभरा, बङू्झभ व्मवतथा, तवातथम, गहृ प्रशासन य वनजतता ऺेरसॉग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमहरूभा यहेको देङ्ञिएको छ । त्मसैगयी याजतव प्रशासन, साविजङ्झनक ङ्झनभािण य िङ्चयद, साभाङ्ञजक सङ्टयऺाजतता 
ऺेरभा सभेत भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतता बएको बनी उजङ्टयी ऩयेका छन ्। ङ्जवगतका उजङ्टयीहरूको ङ्जवश्लषेण गदाि मी 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा हङ्टने भ्रष्टाचायका ऺेरगत प्रवङृ्ञिका केही दृष्टान्तहरू देहामफभोङ्ञजभ यहेका छन ्:- 

५.४.१  तथानीम तह: 
 गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको फजेटफाट ङ्झनभािण गङ्चयएका नारा, नहय, कङ्ट रो, सडक, शौचारमजतता 

सॊयचनाको भूल्माॊकन गने, कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयङ्छदने, यकभ ङ्झनकासा तथा ब ङ्टिानी ङ्छदने िभभा 
घङ्टस भाग्ने, 

 जन्भ दताि, नाता प्रभाङ्ञणत, उयमाोग व्मवसाम दताि, फसाइॉसयाइॉ प्रभाणऩर, चायङ्जकल्रा ङ्झसपाङ्चयस, घय ङ्झनभािण 
सम्ऩङ्ङ प्रभाण-ऩर, घयगोठ फाटो प्रभाङ्ञणत, कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन, नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरन ङ्झसपाङ्चयस, 
कय ङ्झनधाियण रगामतभा सहमोग गने बनी ङ्चयसवत भाग्ने, 

 एक ङ्झनकामफाट ङ्झनभािण बइसकेकोभा ऩङ्टन: अको ङ्झनकामफाट सभेत सोही काभ बएको बनी दोहोयो यकभ 
ङ्झरने, 

 नक्करी बयऩाई य ङ्जकते सहीछाऩ फनाई तोङ्जकएको काभै नगयी यकभ ब ङ्टिानी ङ्झरने, 
 नाता प्रभाणऩर य नाभसायीको ङ्झसपाङ्चयस गदाि कानूनरे तोकेफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा य कामिङ्जवङ्झध अवरम्फन 

नगने, 
 ङ्जवकास आमोजनाका नाभभा जथाबावी यकभ ङ्जवङ्झनमोजन एवॊ िचि गने, 
 उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई अनङ्झधकृतरूऩभा ऩेश्की ङ्छदई सम्झौताफभोङ्ञजभ आमोजनाको कङ्ट नै ऩङ्झन कामि नगयी 

िाईभातने, 
 याजतव च ङ्टहावट वा ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 ङ्जवयमाारमको बौङ्झतक ङ्झनभािणको कामि सम्ऩङ्ङ नगने, छारवङृ्ञि यकभ ङ्जवतयण नगने, ऩाठ्यऩङ्टततक िङ्चयद 

नगने, ङ्ञशऺकहरूराई तरफ य साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कय फाऩतको यकभसभेत ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको फजेटफाट ङ्झनभािण गङ्चयएका नहय, कङ्ट रो, सडक, कृङ्जष सडक, फाटो, झोरङ्टङ्गे 

ऩ ङ्टर, कल्बटि, शौचारम जतता सॊयचनाको गरत भूल्माॊकन गने, कामिसम्ऩङ्ङ नबएकोभा कामि सम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयङ्छदने, यकभ ङ्झनकासा तथा ब ङ्टिानी ङ्छदने, 

 नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरकाको फजेट ङ्झनजी िाताभा तथानान्तयण गने, यकभ फैंकफाट ङ्झनकारी घयव्मवहायभा 
रगाउने, 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिाभा नक्करी बयऩाई तमाय गयी ब ङ्टिानी ङ्छदने, भतृ्मङ्ट बइसकेको व्मङ्ञिको नाभभासभेत 
फदनीमतऩूविक बिा ङ्जवतयण ङ्छदने, आपैं  औॊठाछाऩ य ङ्जकते बयऩाई गयी फढी यकभ ब ङ्टिानी ङ्झरई ङ्जहनाङ्झभना 
गने, 

 नक्करी फैंक ग्मायेन्टीका आधायभा भोङ्झफराइजेसन ऩेश्की ङ्छदने ।  

 

५.४.२ ङ्ञशऺा: 
 ङ्ञशऺक राभो सभम ङ्जवयमाारमभा हाङ्ञजय नयहेको अवतथाभा ङ्झनजकै नाभभा तरफ ब ङ्टिानी ङ्झरने, 
 ङ्झभरेभतोभा ऩयीऺा केन्ि फाङ्जहय अको उियऩङ्टङ्ञततकाभा रेख्न रगाई उियऩङ्टङ्ञततका साटपेय गयी ऩयीऺाको 

ऩङ्चयणाभभा पेयफदर गने, 
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 ऩयीऺाको प्रश्नऩर अनङ्झधकृत रूऩभा ङ्झनकारी ऩयीऺा हङ्टन ङ्ट अगावै म्मासेन्जयभा ऩठाउने, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभरे 
साविजङ्झनक गने, 

 तथामी ऩदऩूङ्झतिका राङ्झग बएको ऩयीऺाको ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने,  

 उियऩङ्टङ्ञततकाभा थऩ रेख्न ेकामि गयी गयाई अनङ्टिीणि ऩयीऺाथॉराई उिीणि गयाउने,  

 ऩयीऺाथॉको प्राप्ताङ्क अनङ्टङ्ञचत ढॊगरे थऩी ऩङ्चयणाभ पेयफदर गने, 
 गैयऩयीऺाथॉराई उियहरू रेख्न रगाउने, 
 शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩर/झङ्टठा अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩर ऩेस गने,  

 ङ्जवयमाारम बवन/शौचारम/ङ्जवऻान ल्माफ जतता ङ्झनभािण कामिभा वाततङ्जवक कामिबन्दा फढी कामि बएको 
देिाउने, 

 छारवङृ्ञि ङ्जवतयण/ऩङ्टततक िङ्चयदभा वाततङ्जवक ङ्जवयमााथॉबन्दा फढी सॊतमा देिाई फढी यकभ ब ङ्टिानी ङ्झरई 
ङ्जहनाङ्झभना गने, 

 हङ्टॉदै नबएका ङ्जवयमाारमहरूको कागजी येकडि भार िडा गयी अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 ङ्जकते दततित वा कागजात तमाय गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गने,  

 तवीकृङ्झत नङ्झरई अन्म शैङ्ञऺक सॊतथाभा काभकाज गने गयाउने, 
 भाऩद्ड ऩूया नगयेका ङ्ञशऺण सॊतथाहरूराई सम्फन्धन वा तवीकृङ्झत ङ्छदने,   

 करेज सॊचारन अनङ्टभङ्झत, ङ्जवयमाारम बवन ङ्झनभािणको ब ङ्टिानी, ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिभा ङ्चयसवत भाग्ने। 

५.४.३  बङू्झभ व्मवतथा : 
 साविजङ्झनक जग्गाराई व्मङ्ञि/ङ्झनजी कम्ऩनीको नाभभा गैयकानूनी रूऩरे दताि गयाई फेचङ्झफिन गने,  

 साविजङ्झनक ऩतॉ/सयकायी जग्गा व्मङ्ञिका नाउॉभा घङ्टसाई दताि गने, 
 सयकायरे भङ्टआधजासभेत ङ्छदई अङ्झधग्रहण गयेय ङ्झरएको सयकायी, साविजङ्झनक य गङ्टठीसभेतका जग्गाहरू जपत 

बएको बनी व्मङ्ञिङ्जवशेषको नाभभा दताि गने, 
 ङ्जपल्डफङ्टक/कैङ्जपमत भहरको ङ्जववयणङ्जवऩयीत सयकायी तथा साविजङ्झनक जग्गा (ऩतॉ, जॊगर, फङ्टट्यान, गङ्टठी) 

छङ्टट जग्गा दतािका नाभभा व्मङ्ञि ङ्जवशेषका नाभभा दताि गने, 
 व्मङ्ञिको जग्गाको ङ्जकिा हारसाङ्झफक/एकीकयण गने नाभभा साॉधभा यहेको सयकायी जग्गाभध्मेफाट 

घङ्टसाउने,  

 सयकायी जग्गा आपन्तका नाभभा फाॉडपाॉड गयी ङ्झफिी ङ्जवतयणसभेत गने, 
 ङ्जपल्डफङ्टकभा सयकायी/साविजङ्झनक जङ्झनएको जग्गाको नक्करी जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाि फनाई भङ्टद्दा हारी ऩेस 

गयी ङ्झभराऩरका नाभभा सयकायी जग्गा हडप्ने, 
 सयकायी ङ्झनकामभा यहेको दताि से्रतताको कागजातराई हेयपेय गयी साविजङ्झनक जग्गा व्मङ्ञिको नाभभा दताि 

गने,  

 से्रतताभा वाततङ्जवक जग्गाधनीको नाभ थय य अन्म ङ्जववयण सच्माई नक्करी जग्गाधनी कामभ गयी वा 
हारसाङ्झफक गदाि एक व्मङ्ञिको जग्गा अको व्मङ्ञिको जग्गाभा घङ्टसाई दताि गने, 

 जग्गाको नाऩ नक्सा गदाि, सेवाग्राहीराई नक्सा टे्रस उऩरधध गयाउॉदा ङ्चयसवत ङ्झरने, 
 जग्गाको 

ङ्जकिाकाट/दताि/एकीकयण/हारसाङ्झफक/नाभसायी/अॊशफ्डा/रारऩङ्टजाि/ङ्झधतोफन्धक/पङ्ट कङ्ट वा/भोङ्जहमानी 
कामभ जतता कामि गयाउॉदा ङ्जवचौङ्झरमा भापि त वा ङ्झसधै ङ्चयसवत ङ्झरने, 

 याजतव ङ्झनधाियण गदाि हेनङ्टिऩने वा ऩयीऺण गनङ्टिऩने कागजात नहेयी, तथानीम ङ्झनकामको घय/फाटो चायङ्जकल्रा 
प्रभाङ्ञणतको ङ्झसपाङ्चयसरगामतका आवश्मक प्रभाण कागजात सॊकरन नगयी कभ याजतव ङ्झनधाियण गने,  

 जग्गाको भूल्माॊकन पयक ऩायी ङ्झरितभा वाततङ्जवक भूल्मबन्दा कभ थैरी कामभ गयी कभ यङ्ञजषे्डसन 
शङ्टल्क, ऩङ्टॉजीगत राबकय ङ्झनधाियण गने,  

 याजतव यकभ नक्करी यङ्झसदफाट उठाई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ दाङ्ञिरा नगयी ङ्जहनाङ्झभना गने, 

 अदारतफाट योक्का यहेको जग्गा भोठ नै नङ्झबडाई ऩास गने/ योक्का जग्गा योक्का छैन बनी प्रभाङ्ञणत गने, 
 जग्गाधनी दताि से्रतता/भोहीका अङ्झबरेिभा थऩघट तथा सच्माउने कामि गने, 
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 भहत्वऩूणि सयकायी कागजात अनङ्झधकृतरूऩभा रङ्टकाउने, 
 जग्गा नाभसायी गदाि ऩारना गनङ्टिऩने कामिङ्जवङ्झध ऩारना नगयी कङ्ट नै अॊङ्ञशमायको हकभा असय ऩने गयी 

नाभसायी गङ्चयङ्छदने, 
 जग्गाको नक्करी जग्गाधनी य जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजािसभेत िडा गयी गैयकानूनी तङ्चयकारे हकहततान्तयण गने,  

 ङ्जकते जग्गाधनी दताि प्रभाण ऩङ्टजाि फनाई फेङ्ञजल्रे यङ्ञजषे्डसनको गैयकानूनी ङ्झरित तमाय गने ।  

५.४.४  गहृ प्रशासन : 
 साभान आमात/ङ्झनमाित, व्माऩाय व्मवसाम, फारङ्टवा उत्िनन, भङ्टद्दा भाङ्झभराभा सहजीकयण गङ्चयङ्छदने बनी प्रहयी 

प्रशासनरे ङ्चयसवत भाग गने,  

 सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺा ऩास गयाइङ्छदने बनी यकभ ङ्झरने,  

 सङ्टयऺा ङ्झनकामफाट हङ्टने साविजङ्झनक िङ्चयद कामिभा अङ्झनमङ्झभतता गने, िङ्चयद प्रङ्जिमाको ऩारना नगयी सोझै 
िङ्चयद गने, 

 प्रहयीरे सञ्चारन गयेका ऩेट्रोर ऩम्ऩहरूभा अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 सङ्टयऺाको नाउॉभा कानून य प्रङ्जिमा ङ्झभच्ने, 
 नक्करी सेवा प्रदामक िडा गयी यकभ ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 दैवीप्रकोऩ उर्द्ायका याहत साभग्री िङ्चयदभा अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 ङ्झबङ्ञजट ङ्झबसा ङ्झरई ङ्जवदेश जाने नेऩारीहरूराई अध्मागभन अनङ्टभङ्झत ङ्छदॊदा दङ्ट:ि ङ्छदने, 
 अध्मागभन कामािरमफाट घङ्टस (ङ्चयसवत) ङ्झरई मारा अनङ्टभङ्झत ङ्छदन नहङ्टने व्मङ्ञिहरूराई सभेत अनङ्टभङ्झत 

उऩरधध गयाउने, 
 ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमहरूभा अङ्झनमङ्झभतता गयी नागङ्चयकता ऩाउनङ्ट नऩने व्मङ्ञिराई नागङ्चयकता प्रदान 

गने, 
 सडक दङ्टघिटनाको नक्करी चारक िडा गयी गरत अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदन तमाय ऩाने,  

 सक्कर रेिा से्रततारगामतका कागजातहरू नष्ट गने । 

५.४.५  तवातथम : 
 आवश्मकता नै नबएका औषधी/तवातथम उऩकयण साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनका व्मवतथाङ्जवऩयीत िङ्चयद गने, 
 कागजी रूऩभा ठूरो ऩङ्चयभाणभा िङ्चयद गयेको देिाई तटोय दाङ्ञिरा गने, 
 वाततङ्जवक सॊतमाबन्दा फढी सॊतमा देिाई सङ्टत्केयी बिाको यकभ दङ्टरुऩमोग गने, 
 कागजी रूऩभा एउटै कामििभ ऩटकऩटक सञ्चारन गयेको देिाई यकभ ङ्झनकासा ङ्झरने, 
 प्रवर्द्िनात्भक कामििभ सञ्चारन नै नगयी नक्करी ङ्झफरको आधायभा ब ङ्टिानी ङ्झरने, 
 तवातथम सॊतथाभा सेवाग्राहीहरूको नक्करी अङ्झबरेि िडा गयी ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभभा अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 तोङ्जकएको भाऩद्ड ऩूया नगयी तवातथम सॊतथाहरू सञ्चारन तवीकृङ्झत प्रदान गने, 
 नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सररे ङ्झनधाियण गयेको भाऩद्डङ्जवऩयीत भेङ्झडकर य नङ्झसिङ करेजहरू सञ्चारन गने, 
 भेङ्झडकर करेजहरूरे ङ्जवयमााथॉ बनाि गदाि भेङ्चयट ङ्झरतटभा नऩयेकाराई गने य चको शङ्टल्क ङ्झरने, 
 सयकायी सॊतथाभा कभ सभम ङ्छदएय ङ्झनजी तवातथम सॊतथाहरूभा कामि गने, 
 याज्मको तपि फाट ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण गनङ्टिऩने औषधीहरू ङ्झनजी ङ्ञक्रङ्झनकफाट ङ्झफिी गयाउने, 
 तवातथम सॊतथाहरूफाट उऩरधध गयाउने सेवाको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन नगने 

 जघन्म अऩयाधभा सभेत तवातथम ऩयीऺण गयी गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने। 

 
 

५.४.६  वन: 
 काठको रगत जाॉच, कटान आदेश, छङ्टटऩङ्टजॉ, वन उऩबोिा सभूहको ङ्जवधान य कामिमोजना दताि 

ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्चयसवत ङ्झरने, 
 वनका काठ फदनीमतसाथ कटान गयी ओसायऩसाय गने, 
 वन सम्ऩदाको ङ्जवनाश/चोयी ङ्झनकासीभा सॊरग्नराई सहमोग ऩङ्टर् माई अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरने, 
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 वनको भौज्दात य वाङ्जषिक तवीकामि कटान वाततङ्जवकताबन्दा फढी देिाई र ङ्टङ्जटऩूणि कामिमोजना तमाय गयी 
अत्मङ्झधक ऩङ्चयभाणभा कटान आदेश ङ्छदने, 

 अङ्झनमङ्झभत रूऩभा कटान गयेका काठको झङ्टठा रगत तमाय गयी तवीकृत गने गयाउने, 
 साभङ्टदाङ्जमक वन सभूहको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 ङ्जवरुवा उत्ऩादन, ङ्जवतयण तथा वृऺ ायोऩण ताङ्झरभ जतता कामििभका झङ्टठा ङ्झफर/बयऩाई फनाई फजेट 

अऩचरन गने। 

५.४.७  याजतव : 
 याष्डसेवक कभिचायी, बन्साय एजे्ट य भारसाभान धनी रगामतरे ङ्झभरेभतोभा नक्करी प्रऻाऩनऩर प्रमोग गयी 

याजतव छरी तथा च ङ्टहावट गने, 

 कभिचायीको ङ्झभरोभतोभा गङ्टणततय, ऩङ्चयभाण य भूल्म पयक ऩायी बन्साय जाॉचऩास गने, 

 नक्करी भूल्म अङ्झबवङृ्जर्द् कयको ङ्झफर फनाई भ्रष्टाचाय गने, 
 न्मून ङ्झफजकीकयण गयी याजतव छरी एवॊ च ङ्टहावट गने, 
 फैंक बौचय, फैंक ङ्जववयण, भौज्दात जतता कागजातहरू ङ्जकते तमाय ऩायी वा ङ्जकते सहीछाऩ गयी यकभ 

ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 कानूनिाया तोङ्जकएको सभमङ्झबर याजतव यकभ फैंकभा दाङ्ञिरा नगने, 
 सीङ्झभत वगि वा सभूहराई भार पाइदा ऩङ्टग्ने गयी कय सहङ्टङ्झरमत वा छङ्टट ङ्छदने, 
 कयमोग्म कायोफायराई कयको दामयाभा सभावेश नगने नगयाउने, 
 व्मवसाम सञ्चारन गने उयमाभीहरूरे सयकायराई कय छल्ने ङ्झनमतरे व्मावसाङ्जमक कायोफायको दङ्टई 

ङ्जकङ्झसभको रेिा यािी ङ्झतनङ्टि/फङ्टझाउनङ्टऩने याजतव छरी गने गयाउने, 
 दताि गनङ्टिऩने व्मवसामहरू दताि नगयीकनै सञ्चारन गने गयाउने, 
 बन्साय प्रऻाऩनऩरभा भारवततङ्टको गरत घोषणा गयी वाततङ्जवक ङ्झतनङ्टिऩने याजतव नङ्झतयी याजतव च ङ्टहावट 

गने।  

५.४.८  साविजङ्झनक िङ्चयद तथा ङ्झनभािण : 
 साविजङ्झनक ङ्झनभािण य िङ्चयदसम्फन्धी कामिहरूराई टङ्टिाटङ्टिा गयी सम्ऩङ्ङ गने गयाउन,े 
 दयबाउऩर वा फोरऩरफाट िङ्चयद गनङ्टिऩनेभा सोझै फजायफाट िङ्चयद गने गयाउने, 
 रगत इङ्ञतटभेट मथाथिऩयक नफनाउने, 
 रागत अनङ्टभानबन्दा फढी कफोर गने दयबाउऩर/फोरऩर तवीकृत गने, 
 अनङ्झधकृत कभिचायीरे दयबाउऩर य फोरऩर तवीकृत गने, 
 िङ्चयद अनङ्टसाय तटोय दाङ्ञिरा य ङ्ञजन्सी भारसाभानको अङ्झबरेि दङ्टरुतत नयाख्न,े 
 कानूनिाया ङ्झनधािङ्चयत सति य भाऩद्डङ्जवऩयीत ङ्झनभािण कामि गयाई वा ङ्झनभािण नै नगयाई ब ङ्टिानी ङ्झरने ङ्छदने, 
 आङ्झथिक वषिको अन्त्मङ्झतय ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ ङ्झसध्माउन फोरऩर फेगय सोझै भारसाभान िङ्चयद गने, 
 मोजना, कामििभ वा ऩङ्चयमोजनाको रागत य सभम फढाई स्रोत साधनको दङ्टरुऩमोग गने, 
 सम्ऩङ्ङ नबएको कङ्ट या सम्ऩङ्ङ बएको देिाइि गरत प्रङ्झतवेदन ङ्छदन,े 

 नाऩजाॉच ङ्जपल्डभा बएअनङ्टसायको नगयी फदङ्झनमतऩूविक नबए/नगयेका काभ देिाई कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
ङ्छदने । 

५.४.९  श्रभ तथा वैदेङ्ञशक योजगाय : 
 सेङ्जटङ ङ्झभराई वा सेवाग्राहीराई अनावश्मक दङ्टि ङ्छदई ङ्चयसवत ङ्झरने, 
 काभदायको आवश्मकतासम्फन्धी नक्करी भागऩर/नक्करी कयाय ऩर तमाय गने, 
 वैदेङ्ञशक योजगाय व्मवसामीहरूरे सयकायी कभिचायीसॉग ङ्झभरेभतो गयी वैदेङ्ञशक योजगायीभा जाने 

व्मङ्ञिहरूसॉग वाततङ्जवक रागतबन्दा फढी यकभ उठाउने, 
 अध्मागभन तथा वैदेङ्ञशक योजगाय ङ्जवबागअन्तगितका कामािरमका कभिचायीको ङ्झभरेभतोभा अनङ्टङ्ञचत राब 

ङ्झरई नेऩारीहरूको नागङ्चयकता तथा ऩासऩोटि प्रमोग गयी ङ्जवदेशी नागङ्चयकहरूराई वैदेङ्ञशक योजगायीभा 
ऩठाउने, 
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 व्मङ्ञिगत श्रभ तवीकृङ्झतको नाभभा अङ्झनमङ्झभत तवयरे तवीकृङ्झत ङ्छदने, 
 फदनीमतऩूणि ङ्झनणिमका अङ्झबरेि य कागजातहरू रङ्टकाउने वा नष्ट गने, 
 नेऩारीकयणको नाभभा सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको गरत ङ्झरित तमाय गने,  

 गरत रगत िडा गयी श्रभ तवीकृङ्झत प्रदान गने। 

५.४.१० ङ्जवङ्जवध (कृङ्जष, ऊजाि, सभाज कल्माण, मातामात आङ्छद): 
 सयकायी कागजात सच्माई सवायी दताि गने, 

 सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा अनङ्टिीणि य अनङ्टऩङ्ञतथत बएका ऩयीऺाथॉहरूराइि ऩास 
गने, 

 नक्करी ङ्जकसानहरूको नाभावरी तथा ऺङ्झतको ङ्जववयण सॊकरन गयी याहत ङ्जवतयण गने,  

 कृङ्जष फीउ ङ्झफजनको सभङ्टङ्ञचत ब्डायण तथा उऩमोग नगयी साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञि हाङ्झन नोक्सानी गने, 
 कृङ्जष तथा ऩशङ्ट प्रसाय सेवाको तवीकृत कामििभ सम्ऩङ्ङ नगयी वा तोकेको ऩङ्चयणाभबन्दा कभ गयी फजेट 

ङ्जहनाङ्झभना गने, 
 कृङ्जष तथा ऩशङ्टफजाय ऩूवािधाय ङ्झनभािणभा कभ काभ गयी फढी ङ्झफर फनाउने, 
 गैयसयकायी सॊतथाहरूराई तवीकृङ्झत ङ्छदॊदा अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 अऩाङ्ग नै नबएका व्मङ्ञिहरूराई अऩाङ्गको प्रभाणऩर ङ्छदने, 
 सॊघसॊतथा दताि वा नवीकयणको ङ्झसपाङ्चयस फाऩत प्राप्त यकभ सयकायी िाताभा जम्भा नगयी भ्रष्टाचाय गने, 
 ङ्जवयमाङ्टत ऐन ङ्झनमभङ्जवऩयीत सवेऺण अनङ्टभङ्झतऩर जायी गने/अनङ्टभङ्झत ऩर सॊशोधन गने, 
 न्मून गङ्टणततयका ट्रान्सपभिय जडान गयी नाजामज पाइदा ङ्झरने, 
 ङ्जवयमाङ्टतीकयण गदाि अङ्झतङ्चयि यकभ ङ्झरने, 
 इजाजतऩर ङ्छदॊदा अङ्झनमङ्झभतता गने, 
 नक्करी हतताऺय गयी वा नक्करी ङ्झफर बयऩाई ऩेस गयी दैङ्झनक तथा भ्रभण बिाको यकभ ब ङ्टिानी ङ्झरने, 
 ङ्झनमभानङ्टसाय ऩाउनेबन्दा फढी सेवा सङ्टङ्जवधा ङ्झरने, 
 गरत ङ्झरित तमाय गयी कम्ऩनीको हक हततान्तयण गने। 
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५.५ आमोगको तथाऩनाकारदेङ्ञि हारसम्भ अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूको प्रवङृ्ञि ङ्जवश्लषेण : 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग तथाऩना बएऩङ्झछ ङ्जवगत ३० वषिभा आमोगरे ङ्जवङ्झबङ्ङ आयोह अवयोह ऩाय 
गयेको बए ऩङ्झन तथाऩनाकारदेङ्ञि नै उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गयी अदारतभा भङ्टद्दा दामय गने कामि ङ्झनयन्तय 
रूऩभा गदै आएको छ । तथाऩनाकारदेङ्ञि ङ्जवङ्झबङ्ङ आङ्झथिक वषिभा आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीको सॊतमा, अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात गयी पर्छ्यौट गङ्चयएका उजङ्टयीको सॊतमा य पर्छ्यौट गङ्चयएका उजङ्टयीभध्मे अदारतभा दामय गङ्चयएका 
भङ्टद्दाहरूको सॊतमा देहामफभोङ्ञजभ यहेको ऩाइन्छ । 

   ५.५.१. आ.व. २०४८।४९ देङ्ञि २०५८।५९ सम्भ : 
ङ्जव.सॊ. २०४७ सारभा आमोगको तथाऩना बएदेङ्ञि २०५९ सारसम्भको अवङ्झधभा आमोगफाट सीङ्झभत सॊतमाभा भङ्टद्दा 
अदारतभा दताि बएका छन ्। मस अवङ्झधभा सफैबन्दा घटी एउटा भङ्टद्दा आ.व. २०४८।४९ य २०५१।५२ भा 
दताि बएको छ बन े सफैबन्दा फढी ४१ भङ्टद्दा आ.व. २०५८।५९ भा दताि बएका छन।्मस अवङ्झधभा ङ्जवङ्झबङ्ङ 
आ.व.भा आमोगभा यहेका उजङ्टयीको सॊतमा सभेत न्मून नै देङ्ञिन्छ । सफैबन्दा फढी २५२२ उजङ्टयी आ.व. 
२०५८।५९ भा यहेको बए ऩङ्झन अङ्झधकाॊश आङ्झथिक वषिभा एक हजायको हायाहायीभा उजङ्टयी देङ्ञिन्छ । उजङ्टयीको 
न्मूनता बए ऩङ्झन पर्छ्यौट य भङ्टद्दा दतािको सॊतमा फढ्न सकेको देङ्ञिॊदैन । 

आ.व. २०४७।४८ देङ्ञि २०५८।५९ सम्भको उजङ्टयी दताि, पर्छ्यौट य भङ्टद्दा दतािको सॊतमा 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
१. २०४७/४८ ५६४ - - २. २०४८/४९ १०६९ ५८१ १ 
३. २०४९/५० १०५० ६१८ ५ ४. २०५०/५१ १०२० ५२६ ७ 
५. २०५१/५२ १००३ ६३६ १ ६. २०५२/५३ १०८५ ७११ २ 
७. २०५३/५४ १५०१ ७५० ११ ८. २०५४/५५ १६०६ ९२० ७ 
९. २०५५/५६ १३१३ ८६१ १० १०. २०५६/५७ ८५९ ४९८ ५ 
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५.५.२. आ.व. २०५९।६० देङ्ञि २०६८।६९ सम्भ : 
ङ्जव.सॊ. २०५९ सारभा भङ्टरङ्टकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी भहत्वऩूणि कानूनी य सॊतथागत सङ्टधायका कामि बएको 
हङ्टॉदा मस वषिराई सङ्टशासन प्रवर्द्िन गने ङ्छदशाभा कोशेढङ्टॉगाको रूऩभा ङ्झरन सङ्जकन्छ । २०५९ सार असाय ५ गते 
भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन २०५९ रागू हङ्टन ङ्टका साथै साउन ३० गते अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन 
२०४८ भा दोस्रो सॊशोधन रागू बई भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् प्रबावकायी कानूनी व्मवतथा बएको ऩाइन्छ । साथै, ङ्जवशेष 
अदारत ऐन, २०५९ को व्मवतथाफभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत २०५९ सार बाि ६ गते ङ्जवशेष अदारतको तथाऩना बई 
भ्रष्टाचायसम्फन्धी भङ्टद्दाहरूको न्माम ङ्झनरुऩणसम्फन्धी कामि ङ्जवशेष अदारतफाट हङ्टने व्मवतथा बएको ऩाइन्छ । 
उङ्ञल्रङ्ञित सङ्टधायसभेतका कायणरे आ.व. २०५९।६० देङ्ञि आमोगफाट ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका 
भङ्टद्दाहरूको सॊतमाभा फढोियी बएको देङ्ञिन्छ । भङ्टद्दा दतािको सॊतमाराई हेदाि आङ्झथिक वषि २०५९।६० भा 
सफैबन्दा फढी १४७ भङ्टद्दा दताि बएका छन ्बने मस अवङ्झधभा सफैबन्दा कभ २७ भङ्टद्दा आ.व. २०६६।६७ भा 
दताि बएको ऩाइन्छ । 

आ.व. २०५९।६० देङ्ञि २०६८।६९ सम्भको उजङ्टयी दताि, पर्छ्यौट य भङ्टद्दा दतािको सॊतमा 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
१. २०५९/६० ३९६६ २४८१ १४७ २. २०६०/६१ ३७३२ ३१८८ १०५ 
३. २०६१/६२ ४७५९ ३७०९ ११३ ४. २०६२/६३ ४३२४ ३३५३ ११४ 
५. २०६३/६४ ३५६४ २९७६ ११५ ६. २०६४/६५ २७३२ २१३५ ६५ 
७. २०६५/६६ ४१४९ 3303 ५० ८. २०६६/६७ ४२९५ ३०६७ २७ 
९. २०६७/६८ ६१४५ ३९०४ ६७ १०. २०६८/६९ ८८३९ ५४६६ १११ 
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आ.व. २०५९।६० देङ्ञि शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी भङ्टद्दा दताि हङ्टन थारेदेङ्ञि मस अवङ्झधभा दताि 
बएका भङ्टद्दाहरूभध्मे हयेक आ.व. भा शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी भङ्टद्दा सफैबन्दा फढी सॊतमाभा यहेका 
छन ्। आ.व. २०५९।६० भा बने गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि आजिनसम्फन्धी भङ्टद्दाहरू ऩङ्झन उल्रेतम सॊतमाभा यहेको देङ्ञिन्छ। 
मस अवङ्झधभा दताि बएका ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमका भङ्टद्दाहरूभा याहदानी, सवायी दताि, बङू्झभ प्रशासन, फैंक कजाि ङ्जहनाङ्झभनासम्फन्धी 
भङ्टद्दाहरू सभेत छन ्। आमोग तथाऩना बएऩङ्झछ ऩङ्जहरोऩटक आ.व. २०६०।६१ भा घङ्टस/ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दा दताि 
बएको देङ्ञिन्छ । 

आ.व. २०५९।६० देङ्ञि २०६८।६९ सम्भका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका भङ्टद्दाको सॊतमा 
वषि गैयकानूनी 

सम्ऩङ्ञि 
आजिन 

नक्करी 
शैङ्ञऺक 
प्रभाणऩर 

याजतव 
ङ्जहनाङ्झभना/ 
च ङ्टहावट 

घङ्टस/ 
ङ्चयसवत 

साविजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञि/बङू्झभको 
हाङ्झन नोक्सानी 

सयकायी 
यकभ 

ङ्जहनाङ्झभना 

ङ्जवङ्जवध जम्भा 
भङ्टद्दा 
दामय 

२०५९/६० २८ ८१ ० ० ० १८ २० १४७ 
२०६०/६१ १६ ४७ ० ४ ० ० ३८ १०५ 
२०६१/६२ ८ ८५ २ १ ० ७ १० ११३ 
२०६२/६३ ९ ६९ ५ ५ ८ ९ ९ ११४ 
२०६३/६४  ९३ ९ ३ १ ० ९ ११५ 
२०६४/६५ १ ५४ ० २ १ ५ २ ६५ 
२०६५/६६ २ ३६ ० २ २ ८ ० ५० 
२०६६/६७ ० १९ ० २ ० ५ १ २७ 
२०६७/६८ ० ४६ ० ९ २ ९ १ ६७ 
२०६८/६९ ० ८६ ० १० ० ११ ४ १११ 

 

 
५.५.३. आ.व. २०६९।७० देङ्ञि २०७६।७७ सम्भ : 
मस अवङ्झधभा सफैबन्दा कभ ९३ भङ्टद्दा आ.व. २०६९।७० भा दताि बएका छन ्। मस आ.व.भा दताि बएका 
जम्भा ९३ भङ्टद्दाभध्मे ६९ भङ्टद्दा शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी यहेका छन ्। सफैबन्दा फढी 44१ 
भङ्टद्दा आ.व. २०७६।७७ भा दताि बएका छन ् । सफैबन्दा फढी उजङ्टयी बने आ.व. २०७१।७२ भा ऩयेको 
देङ्ञिन्छ । 

आ.व. २०६९।७० देङ्ञि २०७६।७७ सम्भको उजङ्टयी दताि, पर्छ्यौट य भङ्टद्दा दतािको सॊतमा 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
१. २०६९/७० ११२९८ ६६७२ ९३ २. २०७०/७१ २२६०२ १२८९२ 168 
३. २०७१/७२ ३१२१३ २१६४८ ३०३ ४. २०७२/७३ २४६९१ १६६९४ १४४ 
५. २०७३/७४ १९५८० ११८६१ १५४ ६. २०७४/७५ १९४८८ १२४०० १९४ 
७. २०७५/७६ २४०८५ १५५२७ ३५१ ८. २०७६/७७ 25152 16952 441 

मस अवङ्झधभा दताि बएका भङ्टद्दाहरूभा घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दाहरू िभश: फढ्दै गएको देङ्ञिन्छ य ऩङ्झछल्रा आ.व.भा 
सफैबन्दा फढी भङ्टद्दाहरू घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी यहेका छन ् । मसैगयी शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी 
भङ्टद्दासभेत उल्रेतम सॊतमाभा यहेका छन ् । आ.व. २०७१।७२ भा बने सफैबन्दा फढी १०५ भङ्टद्दा साविजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञिको हाङ्झन नोक्सानीसम्फन्धी यहेका छन ्। 

आ.व. २०६९।७० देङ्ञि २०७६।७७ सम्भका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका भङ्टद्दाको सॊतमा 
वषि गैयकानूनी 

सम्ऩङ्ञि 
आजिन 

नक्करी 
शैङ्ञऺक 
प्रभाणऩर 

याजतव 
ङ्जहनाङ्झभना 
/ च ङ्टहावट 

घङ्टस/ङ्चयसवत साविजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञिको 

हाङ्झन 
नोक्सानी 

गैयकानूनी 
राब वा 
हानी 

ङ्जवङ्जवध जम्भा 
भङ्टद्दा दामय 

२०६९/७० ० 70 १ ७ 3 ७ ५ ९३ 
२०७०/७१ २ ८० २ २१ १० ३९ १४ १६८ 
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२०७१/७२ २ ९६ ४ ६८ १०५ १८ १० ३०३ 
२०७२/७३ ७ ५२ २ ४६ २३ ११ ३ १४४ 
२०७३/७४ ११ ४० ४ ६४ १८ ११ ६ १५४ 
२०७४/७५ ४ ६४ ५ ९७ १३ ८ ३ १९४ 
२०७५/७६ १२ ८८ १० १४७ ३९ ३३ २२ ३५१ 
२०७६/७७ 18 85 १२ 205 75 36 10 441 

 
आ.व. २०७६।७७ आमोगको कामिसम्ऩादनको ङ्जहसाफरे भहत्वऩूणि यहेको छ । आ.व. २०७६।७७ भा 
आमोगफाट उजङ्टयीको अनङ्टसन्धान बई अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरूभा सॊतमात्भक भार नबई गङ्टणात्भक रूऩभा 
सभेत अङ्झबवङृ्जर्द् बएको छ । आमोगरे भ्रष्टाचायका सम्बाव्म सफै ऺेरराई अनङ्टसन्धानको दामयाभा ल्माई भ्रष्टाचायभा 
सॊरग्न उऩय भङ्टद्दा दामय गयेको छ । साविजङ्झनक ङ्झनभािण, िङ्चयद, ऩयाभशि, सेवाप्रवाह, याजतव, साविजङ्झनक/सयकायी 
जग्गासम्फन्धी ङ्जवङ्जवध ऺेरका भङ्टद्दाहरू ङ्जवशेष अदारतभा दताि बएका छन ् बने उच्चऩदतथ कभिचायी, सॊवैधाङ्झनक 
ऩदाङ्झधकायी, याजनीङ्झतऻ, ङ्झनभािण व्मवसामी, जग्गा कायोफायभा सॊरग्न व्मङ्ञि य सॊघीमदेङ्ञि तथानीम तहसम्भका 
भ्रष्टाचायभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीहरू प्रङ्झतवादी यहेका छन ्।  
 
५.५.४.  आमोगको तथाऩनादेङ्ञि हारसम्भको भङ्टद्दा दतािको सभग्र अवतथा : 
आमोग तथाऩना बएदेङ्ञि हारसम्भको 30 वषिको अवङ्झधभा आमोगरे जम्भा २878 भङ्टद्दा अदारतभा दताि गयेको 
देङ्ञिन्छ । जसअनङ्टसाय औसतभा प्रङ्झतवषि कङ्चयफ 96 भङ्टद्दा अदारतभा दताि बएका छन ्। आ.व. २०७६।७७ भा 
औसतबन्दा साढे चाय गङ्टणाबन्दा फढी भङ्टद्दा दताि बएफाट आमोगको सङ्जिमता फढेको  
देङ्ञिन्छ । 
आमोगफाट तथाऩनाकारदेङ्ञि हारसम्भ अदारतभा दताि बएका भङ्टद्दाहरूभध्मे ङ्जवषमगत रूऩभा हेदाि सफैबन्दा फढी 
११90 भङ्टद्दा शैङ्ञऺक मोग्मताको नक्करी प्रभाणऩरसम्फन्धी छन ्बने त्मसऩङ्झछ घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी भङ्टद्दा 69३ यहेका 
छन ्। गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि आजिनसम्फन्धी भङ्टद्दाको जम्भा सॊतमा बने १20 यहेको छ । 

आमोग तथाऩनादेङ्ञि हारसम्भको उजङ्टयी दताि, पर्छ्यौट य भङ्टद्दा दतािको सॊतमा 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
ि.सॊ. वषि उजङ्टयी 

दताि 
पर्छ्यौट भङ्टद्दा 

दामय 
१. २०४७/४८ ५६४ - - २. २०४८/४९ १०६९ ५८१ १ 
३. २०४९/५० १०५० ६१८ ५ ४. २०५०/५१ १०२० ५२६ ७ 
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७. २०५३/५४ १५०१ ७५० ११ ८. २०५४/५५ १६०६ ९२० ७ 
९. २०५५/५६ १३१३ ८६१ १० १०. २०५६/५७ ८५९ ४९८ ५ 
११. २०५७/५८ १२६१ ६९८ २६ १२. २०५८/५९ २५२२ २०१५ ४१ 
१३. २०५९/६० ३९६६ २४८१ १४७ १४. २०६०/६१ ३७३२ ३१८८ १०५ 
१५. २०६१/६२ ४७५९ ३७०९ ११३ १६. २०६२/६३ ४३२४ ३३५३ ११४ 
१७. २०६३/६४ ३५६४ २९७६ ११५ १८. २०६४/६५ २७३२ २१३५ ६५ 
१९. २०६५/६६ ४१४९ 3303 ५० २०. २०६६/६७ ४२९५ ३०६७ २७ 
२१. २०६७/६८ ६१४५ ३९०४ ६७ २२. २०६८/६९ ८८३९ ५४६६ १११ 
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५.५.५  अदारतफाट पैसरा बएका भङ्टद्दाहरूभा कसङ्टय तथाङ्जऩत बएको दय : 
आमोगफाट अदारतभा दताि बएका भङ्टद्दाउऩय अदारतफाट पैसरा हङ्टॉदा ऩूणि वा आॊङ्ञशक रूऩभा आमोगको 
भागदाफीफभोङ्ञजभको पैसरा प्राप्त बएका आधायभा हयेक आ.व.भा कसूय कामभ बएको दय (Conviction Rate) 
ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी यहॉदै आएको छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ आ.व. भध्मे आ.व. २०६६।६७ भा सफबन्दा कभ ५२.९ 
प्रङ्झतशत कसूय कामभ बएको छ बने सफैबन्दा फढी आ.व २०६१।६२ भा ९१.५ प्रङ्झतशत यहेको छ । आ.व 
२०७६।७७ भा बने ८4.8% कसूय कामभ बएको छ । 

ङ्जवशेष अदारतफाट प्राप्त पैसराभा कसङ्टय कामभ बएको दय 
ि.सॊ. आङ्झथिक वषि पैसरा 

प्राप्त 
सॊतमा 

कसङ्टय 
कामभ 
बएको 
सॊतमा 

कसङ्टय 
कामभ 
बएको  
प्रङ्झतशत 

ि.सॊ. आङ्झथिक वषि पैसरा 
प्राप्त 
सॊतमा 

कसङ्टय 
कामभ 
बएको 
सॊतमा 

कसङ्टय 
कामभ 
बएको 

प्रङ्झतशत 
१. २०५९/६० ५५ ४७ ८५.४५ २. २०६०/६१ १२९ १०९ ८४ 
३. २०६१/६२ १०६ ९७ 91.5 ४. २०६२/६३ 109 89 81.65 
५. २०६३/६४ 171 140 81.87 ६. २०६४/६५ 12७ ९५ 74.8 
७. २०६५/६६ ९२ 62 67.4 ८. २०६६/६७ 104 ५५ ५२.९ 
९. २०६७/६८ 59 37 ६२.७१ १०. २०६८/६९ 59 52 ८८.१४ 
११. २०६९/७० ९५ ७६ ८० १२. २०७०/७१ ९८ ७४ ८० 
१३. २०७१/७२ १०८ ८८ ८१.५ १४. २०७२/७३ २७९ १६७ ६० 
१५. २०७३/७४ १६० ११७ ७३.१३ १६. २०७४/७५ १७४ ११८ ६७.८२ 
१७. २०७५/७६ 204 180 ८८.24 १८. २०७६/७७ 197 167 ८४.८ 

 
५.५.६  ऩङ्टनयावेदन/ऩङ्टनयावरोकनको प्रवङृ्ञि : 
आमोगरे अदारतभा दामय गयेका भङ्टद्दाहरूभा अदारतफाट बएका पैसराभा ङ्ञचि नफङ्टझेको अवतथाभा ऩङ्टनयावेदन गदै 
आएको छ। साथै, ऩङ्टनयावेदनऩश्चात बएको पैसराभा ऩङ्टनयावरोकन गनङ्टिऩने आवश्मकता देङ्ञिएभा आमोगरे 
ऩङ्टनयावरोकनसभेत गदै आएको छ। देहामको तथमाॊकरे केही आ.व. भा फाहेक आमोगफाट उल्रेतम सॊतमाभा 
ऩङ्टनयावेदनको ङ्झनवेदन दताि बएको देिाउॉछ ।  
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ऩङ्टनयावेदन य ऩङ्टनयावरोकनको सॊतमा 
ि.सॊ. आ.व. ऩङ्टनयावेदन 

गङ्चयएको 
सॊतमा 

ऩङ्टनयावरोकन 
गङ्चयएको सॊतमा 

ि.सॊ. आ.व. ऩङ्टनयावेदन 
गङ्चयएको 
सॊतमा 

ऩङ्टनयावरोकन 
गङ्चयएको 
सॊतमा 

१. २०५३/५४ 6 0 २. २०५४/५५ 5 0 
३. २०५५/५६ 9 0 ४. २०५६/५७ 12 0 
५. २०५७/५८ 13 0 ६. २०५८/५९ 19 0 
७. २०५९/६० 4 2 ८. २०६०/६१ 13 0 
९. २०६१/६२ 29 1 १०. २०६२/६३ 30 1 
११. २०६३/६४ 17 0 १२. २०६४/६५ 30 0 
१३. २०६५/६६ 23 १ १४. २०६६/६७ 35 १ 
१५. २०६७/६८ 40 २ १६. २०६८/६९ १८ ० 
१७. २०६९/७० २५ ० १८. २०७०/७१ १९ ० 
१९. २०७१/७२ 20 ० २०. २०७२/७३ १२३ २ 
२१. २०७३/७४ ५२ ० २२. २०७४/७५ ६८ 0 
२३. २०७५/७६ 83 ० २४. २०७६/७७ २0 २ 

 
ऩङ्टनयावेदन य ऩङ्टनयावरोकनको सॊतमा 

 
अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगभा ऩयेका उजङ्टयी, आमोगफाट बएको अनङ्टसन्धान, अनङ्टसन्धान ऩश्चात ङ्जवशेष 
अदारतभा दामय गङ्चयएका भङ्टद्दाहरू य आमोगफाट गङ्चयएका अवधायणा सवेऺणको अध्ममन ङ्जवश्लषेण गदाि साविजङ्झनक 
ऺेरभा भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञि दोहोङ्चयइयहेको देङ्ञिएको छ य भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग आमोगफाट नेऩार सयकाय य 
ङ्जवङ्झबङ्ङ साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूराई ङ्छदइएका सङ्टझावहरूको प्रबावकायी कामािन्वमन हङ्टन सकेको छैन । तय भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रण गयी भङ्टरङ्टकभा सङ्टशासन कामभ गनिका राङ्झग उङ्ञल्रङ्ञित भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञिहरूको ङ्जवश्लषेणसभेतका आधायभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम, ऩदाङ्झधकायी तथा ङ्झनमाभक य अनङ्टगभन गने ङ्झनकामसभेतफाट प्रबावकायी ङ्झनमन्रणात्भक उऩामको 
अवरम्फन हङ्टन अङ्झत आवश्मक देङ्ञिएको छ । 
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6. भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन कामभ गनि आमोगिाया प्रतताङ्जवत सङ्टझावहरू 
६.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे प्रत्मेक वषि आपूरे वषिबङ्चय गयेको काभको ङ्जववयण नेऩारको सॊङ्जवधानको 
धाया २९४ फभोङ्ञजभ वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त सम्भाननीम याष्डऩङ्झतसभऺ ऩेस गदै आएको छ । उि वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन 
सम्भाननीम प्रधानभन्रीभापि त सॊसदसभऺ प्रततङ्टत गयी छरपर हङ्टने सॊवैधाङ्झनक प्रावधान यहेको छ । आमोगरे 
वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् वषिबङ्चयको आफ्नो काभकायफाहीको आधायभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण य सङ्टशासन 
प्रवर्द्िनका राङ्झग नेऩार सयकायराई सङ्टझावहरू ऩेस गदै आएको छ । आमोगरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् अनङ्टसन्धान य 
अङ्झबमोजनसभेतका काभ गने बए ऩङ्झन भ्रष्टाचायको ङ्झनयोध, ङ्झनमन्रण, ङ्झनवायण य सङ्टशासन प्रवर्द्िनको काभभा नेऩार 
सयकायको सभेत ङ्जवशेष बङू्झभका यहन्छ । आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरूको इभान्दाङ्चयता य दृढताका साथ कामािन्वमन 
हङ्टन सकेको ि्डभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवर्द्िनभा साथिक मोगदान ऩङ्टग्नेछ बङ्ङे आमोगको ङ्जवश्वास यहेको 
छ ।  

६.२  ङ्जवगतका सङ्टझावहरूको कामािन्वमनको अवतथा 
आ.व. 2075/76 को वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त आमोगरे सङ् घीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य तथानीम तहराई 
छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट गयी जम्भा १२० फङ्टॉदे सङ्टझावहरू ङ्छदएको ङ्झथमो । सङ् घीम तथा प्रदेश सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्रारम य ङ्जवङ्झबङ्ङ 
तथानीम तहरे आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरू कामािन्वमनका सन्दबिभा आपूरे गयेका प्रमासहरूको जानकायी आमोगराई 
उऩरधध गयाएका छन ्। त्मततै, उि सङ्टझावहरू कामािन्वमन गनि आगाभी ङ्छदनहरूभा गङ्चयन ेकामिहरूको ङ्जववयणसभेत 
आमोगराई प्राप्त बएको छ ।   
ङ्जवशेषत: ङ्जवयमाङ्टतीम शासन प्रफर्द्िन गयी साविजङ्झनक सेवाको गङ्टणततय वङृ्जर्द् गनि आमोगरे ङ्छदएको सङ्टझावफभोङ्ञजभ 
अङ्झधकाॊश साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूरे प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगराई फढावा ङ्छदई सेवा प्रवाहभा सङ्टधाय ल्माउन Online Token 

System, सेवाग्राहीभैरी Digital Display य CCTV जडान गयी ङ्झनगयानी गने कामि थऩ व्मवङ्ञतथत फनाएको देङ्ञिन्छ । 
मसका साथै सङ्टशासन प्रवर्द्िनभा धेयै कामािरहरुरे ई-हाङ्ञजयी य वेफसाइटभापि त आफ्नो ङ्झनकामरे प्रदान गने 
सेवासङ्टङ्जवधाका फाये जानकायी ङ्छदने व्मवतथा गयेका छन ् । केही ङ्झनकामहरूरे सदाचाय प्रोत्साहन गनि सदाचाय 
अङ्झधकायीसभेत तोकेका छन ् । मतता प्रमासहरूफाट साविजङ्झनक प्रशासनभा सङ्टधाय गनि य याज्मरे प्रदान गने 
सेवासङ्टङ्जवधाभा नागङ्चयकको सयर ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि भद्दत ऩङ्टगेको छ । तथाङ्जऩ, गत वषि ङ्छदइएका अङ्झधकाॊश 
सङ्टझावहरू आॊङ्ञशक रूऩभा भार कामािन्वमन बएको देङ्ञिन्छ । जसराई देहामफभोङ्ञजभ प्रततङ्टत गङ्चयएको छ :- 

 सङ्टझावको ङ्जवषम सङ्टझाव कामािन्वमनको अवतथा 
सङ् घीम सयकाय 
अथि भन्रारम बन्साय रगामतका कामािरमफाट 

याजतव च ङ्टहावट योक्न प्रबावकायी 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनमन्रण प्रणारी 
अवरम्फन गने । 

सन ्२०१६ देङ्ञि Web भा आधाङ्चयत ASYCUDA World 

प्रणारी कामािन्वमनभा ल्माइएको, प्रभङ्टि ७ वटा बन्साय 
कामािरमभा भारवततङ्टको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण System भा नै गेट 
इन्ट्री य जाॉचऩास बएऩङ्झछ System फाटै Exit Note साथ 
बन्सायफाट फाङ्जहङ्चयने व्मवतथा बएको, बन्साय ङ्जवबागरे 
अनराइनभापि त अनङ्टगभन गने प्रणारी तथाऩना बएको, आङ्झथिक 
ऐन, 2076 फाट भारवततङ्टको तऩष्ट घोषणा गनङ्टिऩने व्मवतथा 
ङ्झभराइएको, केन्िीम अनङ्टगभन टोरी गठन  
बएको । 

कय छल्ने प्रवङृ्ञिभा ऩूणिरूऩभा 
ङ्झनमन्रण, कय नङ्झतने व्मङ्ञि वा 
सॊतथाहरूको कय ङ्झभनाहा गने, कय 
छङ्टट ङ्छदने प्रवङृ्ञि ऩूणिरूऩरे ङ्झनमन्रण 
गने । 

एक व्मङ्ञि एक तथामी रेिा नम्फय (PAN) को नीङ्झत अनङ्टरूऩ 
सफै प्रकायको आङ्झथिक कायोफायराई कयको दामयाभा ल्माउने 
कानूनी व्मवतथा गङ्चयएको, कयको दामयाभा नआएका 
व्मङ्ञिराई कयको दामयाभा ल्माउन रङ्ञऺत कामििभ (ङ्ञतकभ) 
ल्माइएको, कयदाता दतािराई गङ्टणततयीम फनाउन फामोभेङ्जट्रक 
प्रणारीफाट दताि गने व्मवतथा गङ्चयएको, भारवततङ्टको आन्तङ्चयक 
ओसायऩसायराई व्मवङ्ञतथत फनाई याजतव च ङ्टहावट योक्न 
Vehicle and Consignment Tracking System (VCTS) 
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कामािन्वमन, आङ्झथिक ऐन, 207६ भापि त साङ्झफकको कय 
पर्छ्यौट ऐन, २०३३ िायेज गङ्चयएको । 

गैयसयकायी सॊतथाहरूराई ऩायदशॉ य 
उियदामी रूऩभा िचि गने फनाउन 
थऩ व्मवङ्ञतथत गने, अन्तयािङ्जष्डम 
गैयसयकायी सॊतथाहरूफाट प्राप्त हङ्टने 
यकभ याङ्जष्डम फजेट प्रणारीभा आफर्द् 
गयेय िचि गने ऩङ्चयऩाटी  
फसाल्ने । 

अन्तयािङ्जष्डम ङ्जवकास नीङ्झत, २०७६ भापि त अन्तयािङ्जष्डम ङ्जवकास 
सहामता ऩङ्चयचारन गदाि याङ्जष्डम आवश्मकता य प्राथङ्झभकताका 
ऺेरभा गङ्चयने य आमोजना प्रतताव गदाि ङ्जवषमगत भन्रारमको 
सभन्वमभा गनङ्टिऩने, आमोजना छनौट गदाि सम्फङ्ञन्धत तथानीम 
तहको नेततृ्वभा सहबाङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टिभा गनङ्टिऩने य 
तथानीम तहसॉग साभाञ्जतम गयी सॊचारन गनङ्टिऩने, सहामता 
ऩङ्चयचारनको आमोजनागत ङ्जववयण अथि भन्रारमको सूचना 
व्मवतथाऩन प्रणारीभा प्रङ्जवष्ट गनङ्टिऩने, अन्तयािङ्जष्डम गैससको 
हकभा आमोजनाको रागतभा फढीभा २० प्रङ्झतशतसम्भ भार 
प्रशासङ्झनक िचि गनि ऩाउने, गैससहरूरे ङ्जवकास सहामताको 
आमव्मम तथा ङ्जिमाकराऩको ङ्जववयण साविजङ्झनक गनङ्टिऩने, 
सॊचाङ्झरत कामििभहरूको ऩयीऺणका साथै साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ 
तथा साभाङ्ञजक रेिाऩयीऺण गनङ्टिऩने रगामतका व्मवतथाहरू 
गङ्चयएको । 

हयेक आङ्झथिक कायोफायराई फैंङ्जकङ 
प्रणारीसॉग आफर्द् गयी नगदभा हङ्टने 
कायोफायराई न्मूनीकयण गदै रैजाने, 
फैंक भापि त ङ्झनकासा ङ्छदने तथा 
ब ङ्टिानी ङ्झफरहरु" कम्प्मङ्टटयाइज्ड गने 
व्मवतथा ङ्झभराउने । 

आ.व. 2077/78 को फजेटभापि त नेसनर ऩेभेन्ट गेटवे 
सञ्चारनभा ल्माई नेऩारङ्झबरका सफै प्रकायका ब ङ्टिानी 
पयपायक हङ्टने व्मवतथा ङ्झभराउॉदै ङ्जवयमाङ्टतीम ब ङ्टिानी 
कायोफायको रागत घटाउॉदै नगदयङ्जहत कायोफायराई प्रोत्साहन 
गङ्चयने व्मवतथा गङ्चयएको । 

सङ् घीम 
भाङ्झभरा तथा 
साभान्म 
प्रशासन 
भन्रारम 

तथानीम तह य प्रदेश सयकायराई 
प्रबावकायी फनाउन ऩूवािधाय ङ्जवकास 
य ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् कामिभा 
सहजीकयण गने । 

तथानीम तहरे रगाउने कय सम्फन्धभा प्रदेश तथा तथानीम 
कयसम्फन्धी अध्ममन गयी प्रङ्झतवेदन ऩेस बएको, व्मवसाम 
कयसम्फन्धी, घयजग्गा फहार कय व्मवतथाऩन जतता नभङ्टना 
कामिङ्जवङ्झधहरू, याजतव सङ्टधाय कामिमोजना तमाय गयी उऩरधध 
गयाएको ।  

प्रशासनभाङ्झथ हङ्टने अनङ्टङ्ञचत याजनीतीक 
दफाफराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गने । 

ऩदतथाऩन य सरुवाराई थऩ व्मवङ्ञतथत य ऩायदशॉ फनाउन 
“कभिचायी व्मवतथाऩन” नाभक वेबभा आधाङ्चयत सफ्टवेमय 
ङ्झनभािण बई ऩयीऺणको िभभा यहेको । 

ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे तथानीम तहभा 
सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनि प्रबावकायी 
ऩहरकदभी ङ्झरने तथा तथानीम तहरे 
प्रदान गने सेवाको गङ्टणततय य 
प्रङ्जिमाफाये सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन गने 
व्मवतथा ङ्झभराउने । 

तथानीम तहको अनङ्टगभनसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध तजङ्टिभा बई सो 
अनङ्टसायको सफ्टवेमय तमायीको चयणभा यहेको य आ.व. 
2077/78 भा सॊचारनभा ल्माउने गयी वाङ्जषिक कामििभभा 
सभावेश गङ्चयएको।  

साविजङ्झनक 
िङ्चयद 
अनङ्टगभन 
कामािरम 

ङ्झनभािण व्मवसामीरे कहाॉकहाॉ 
केकततो काभ ङ्झरइयहेका छन ्बङे्ङ 
आधायभा सूचकाॊक यािी ऺभता 
नऩङ्टग्ने ङ्झनभािण व्मवसामी प्राङ्जवङ्झधक 
प्रततावभै असपर हङ्टने व्मवतथा गने 
। 

Bid Capacity रागू गङ्चयएको य सोको गणना गदाि Work in 

Hand राई सभेत आधाय ङ्झरनङ्टऩने गयी साविजङ्झनक िङ्चयद 
ङ्झनमभावरी सॊशोधन बएको ।  

श्रभ, योजगाय 
तथा 

श्रभ तवीकृङ्झतरगामतका सेवा 
प्रवाहको ऩङ्चयऩाटी व्मवङ्ञतथत य 

Online token system, online sticker, श्रभ तवीकृङ्झतको ङ्झनतसा 
सेवाग्राहीको इभेरभा जाने य mobile sms फाट श्रभ तवीङ्जकत 
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साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा 
भन्रारम 

ऩायदशॉ फनाउन वैदेङ्ञशक योजगाय 
ङ्जवबागको आन्तङ्चयक कामिसञ्चारन 
ङ्झनदेङ्ञशकाको ऩङ्चयऩारना तथा कामि 
प्रणारीभा सङ्टधाय गने । 

बएको जानकायी गयाउने व्मवतथा बएको, २०७६ ऩङ्टसदेङ्ञि 
ऩङ्टन: श्रभ तवीकृङ्झतको काभ प्रदेशङ्ञतथत ६ वटा श्रभ तथा 
योजगाय कामािरमहरूफाट सभेत ङ्छदन सङ्टरु गङ्चयएको, अनङ्टगभन 
टोरी ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७६ जायी गयी सो अनङ्टसाय 
इजाजतऩरवारा सॊतथाहरूको ङ्झनमङ्झभत य आकङ्ञतभक रूऩभा 
सभेत अनङ्टगभन गने गङ्चयएको, सेवा प्रवाह सम्फन्धभा उठेका 
गङ्टनासोहरूको सम्फोधनका राङ्झग सोही कामािरमका 
उऩसङ्ञचवराई गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी तोङ्जकएको ।   

वैदेङ्ञशक योजगायीभा हङ्टने ठगी य 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टयङ्ञऺत, 
व्मवङ्ञतथत य भमािङ्छदत फनाउन नेऩारी 
श्रङ्झभकका प्रभङ्टि योजगाय गन्तव्म 
भङ्टरङ्टकहरूसॉग ङ्छिऩऺीम सम्झौता गनि 
ऩहरकदभी ङ्झरने । 

हारसम्भ ९ वटा भङ्टरङ्टकसॉग श्रभ सम्झौता बएको य 
ओभानसॉगको श्रभ सम्झौता अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगेको, अन्म 
गन्तव्म भङ्टरङ्टकहरूसॉग सभेत श्रभ सभझदायी गनि कूटनीङ्झतक 
ऩहर बइयहेको ।  

कृङ्जष तथा 
ऩशङ्टऩन्छी 
ङ्जवकास 
भन्रारम 

कृषक वगॉकयण गयी बौचय 
प्रणारीभापि त ्ब ङ्टिानी ङ्छदने । 

कृषक वगॉकयण गयी बौचय प्रणारीअनङ्टसाय यासामङ्झनक भर 
ङ्जवतयणको कामि आ.व. 2077/78 देङ्ञि गने कामिमोजना 
यहेको। 
 

एकै प्रकायको कामििभहरूभा ऩङ्झन 
कामिङ्जवङ्झधभा पयक पयक व्मवतथा 
यहेकारे ङ्जवयमाभान कामिङ्जवङ्झध एवॊ 
ङ्झनदेङ्ञशकाहरूभा एकरूऩता कामभ 
गने । 

एकै ङ्जकङ्झसभका कामििभका राङ्झग तथानीम य प्रदेशभा ससति 
ऩठाइएका कामििभका राङ्झग एउटै कामिसॊचारन प्रङ्जिमा तमाय 
गयी रागू गनिका राङ्झग कामिसॊचारन प्रङ्जिमा तमाय गयी 
तवीकृङ्झतको चयणभा यहेको ।  

ङ्जकसानहरूरे गङ्टणततयमङ्टि साभग्री 
उङ्ञचत सभम, ऩङ्चयभाण य तोङ्जकएको 
सयकायी भूल्मभा प्राप्त गनि नसकेको 
देङ्ञिॊदा भर य फीउको सहज 
आऩूङ्झतिका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने। 

अनङ्टदानको भर ङ्जवतयण व्मवतथाऩन ङ्झनदेङ्ञशका-2076 तमाय 
बई भङ्ञन्रऩङ्चयषद् भा दताि बएको, भर ब्डायणका राङ्झग कृङ्जष 
साभग्री कम्ऩनी भापि त 20000 भे.टन ऺभताको गोदाभ घय 
ङ्झनभािणभा सेमय रगानी बएको। 

प्रदेश सयकाय 
सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ 
प्रदेश 

वततङ्टऩयक कामिङ्जवङ्झधहरू तजङ्टिभा गयी 
प्रदेश सबाफाट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ य 
अनङ्टदानहरू प्रदान गने । 

तथानीम तहराई सभऩूयक अनङ्टदान य ङ्जवशेष अनङ्टदान प्रदेश 
सभऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदानसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झधफभोङ्ञजभ प्रदान 
गने गयेको,  ङ्झनवािचन य ऺेर ऩूवािधाय ङ्जवकास 
कामििभअन्तगितका मोजना तथा आमोजनाहरू प्रदेश ऩूवािधाय 
ङ्जवकास कमििभ (सॊचारन कामिङ्जवङ्झध) ङ्झनमभावरी, २०७६ 
फभोङ्ञजभ हङ्टने गयेको ।  

प्रदेश रोकसेवा आमोग गठन गयी 
ङ्झनष्ऩऺ रूऩभा मोग्म कभिचायी ङ्झनमङ्टि 
गने व्मवतथा ङ्झभराउने । 

प्रदेश रोकसेवा आमोग ऐन, 2076 तजङ्टिभा बई प्रदेश 
रोकसेवा आमोग गठन हङ्टने प्रङ्जिमाभा यहेको ।  

तथानीम तह 
 तथानीम तहका जनगङ्टनासो, 

अङ्झनमङ्झभतता य भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण 
गयी सेवाप्रवाहभा ङ्झनष्ऩऺता य 
ऩायदङ्ञशिता कामभ गने उऩामहरू 

तथानीम तहहरूरे आफ्नो वेफसाइट अऩडेट, प्रविा तथा 
सूचना अङ्झधकायीभापि त सूचना प्रवाह, साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ, 
साभाङ्ञजक रेिाऩयीऺण रगामतका कानूनी प्रावधानरगामतका 
उऩामहरू रागू गयेको । 
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अवरम्फन गने 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण, सङ्टशासन य 
सदाचाय प्रवर्द्िनसम्फन्धी ङ्जवषमवततङ्ट 
भाध्मङ्झभक तहसम्भको ऩाठ्यिभभा 
सभावेश गने  

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन प्रवर्द्िनसम्फन्धी ङ्जवषमवततङ्ट 
ङ्जवयमाारमको ऩाठ्यिभा सभावेश गने तमायी बइयहेको ।  

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिाको दङ्टरुऩमोग 
योक्न सेवाग्राहीको अङ्झबरेि 
अयमाावङ्झधक याख्न,े रगत कट्टा गने य 
वाततङ्जवक सेवाग्राहीको िाताभा 
उऩरधध गयाउने व्मवतथा गने । 

कङ्झतऩम तथानीम तहभा साविजङ्झनक रेिा सङ्झभङ्झत गठन बई 
अनङ्टगभन, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिा फैंङ्जकङ सेवाभापि त उऩरधध 
हङ्टने प्रावधान ङ्झभराएको ।  

तथानीम तहङ्झबरको साविजङ्झनक तथा 
सयकायी जग्गाको सॊयऺण गने य 
अङ्झतिभण गने ङ्जवरुर्द् कायफाही 
गने। 

केही तथानीम तहरे ऐरानी जग्गाको व्मवतथाऩन गनि तथानीम 
ऐन ङ्झनभािण गयी अङ्झबरेिीकयण गयेको ।  

  
सङ् घीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य तथानीम तहरगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूरे आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरू 
कामािन्वमन गनि गयेका प्रमासहरूरे भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गनि भद्दत ऩङ्टगेको छ । कङ्झतऩम अवतथाभा तथानीम तहहरूभा 
फङ्टझाइभा एकरूऩता कामभ हङ्टन नसकेका कायण ऩङ्झन सङ्टधायात्भक उऩामहरूरे अऩेऺाकृत नङ्झतजा ऩाउन सकेका छैनन ्
। तथाङ्जऩ, ङ्झनयन्तय सम्वाद, अन्तयङ्जिमा य ऩषृ्ठऩोषणफाट मी सङ्टधायात्भक उऩामहरूरे नङ्झतजा देिाउन थाल्नेछन ्बङ्ङे 
अऩेऺा गनि सङ्जकन्छ । नमाॉ सॊयचना बएकारे तथानीम तहभा जनशङ्ञि य अनङ्टबव दङ्टवैको कभीका कायण ऩङ्झन 
सङ्टशासनभा कभी बएको प्रतीत हङ्टन्छ । मङ्झत हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन सङ्टझावहरू ऩूणिरूऩरे कामािन्वमन गयाउनङ्ट एक च ङ्टनौतीको 
ङ्जवषम यहेको छ । आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरू ऩूणिरूऩभा कामािन्वमन हङ्टन नसक्नङ्टका ऩछाङ्झड ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणहरू यहेका 
छन ् । भूरत: आमोगरे ङ्छदएका सङ्टझावहरूराई प्राथङ्झभकता नङ्छदनङ्ट य सङ्टझावहरूको गाम्बीमिता कामािन्वमनभा 
प्रङ्झतङ्झफङ्ञम्फत नहङ्टनङ्ट हो । मसका साथै, भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा सयकायी ङ्झनकामहरूफीच सभन्वमको कभी यहेको ऩाइन्छ 
। प्रणारी ङ्झफथोङ्झरएऩङ्झछ भार सभतमाको सभाधान गनितपि  राग्नङ्ट य सङ्टशासन कामभ गनि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे 
ऩूविङ्जिमाशीरता नदेिाउनङ्ट अको कायणको रूऩभा यहेको छ। कामािरम/ङ्झनकामरे आफ्नै प्रमासभा रागू गनि सक्न े
कङ्झतऩम सङ्टझावहरू कामािन्वमनभा नआउनङ्टको ऩछाङ्झड आपैं  ऩहर नगने, मथाङ्ञतथङ्झतभा ङ्ञचि फङ्टझाउने प्रवङृ्ञि 
(Bureaucratic Inertia) ऩङ्झन हावी हङ्टनसक्छ जङ्टन छङ्ट टै्ट अध्ममनको ङ्जवषम फङ्ङसक्छ । सदाचायको ऩर्द्ङ्झत सॊतथागत हङ्टन 
नसक्नङ्ट, सङ्टझाव कामािन्वमनभा अको टड्कायो सभतमाको रूऩभा यहेको छ । ङ्जवशेषगयी तथानीम तह य प्रदेशहरू नमाॉ 
सॊयचना बएका हङ्टनारे सङ्टरुवातको अन्मौरताका कायण सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनि देङ्ञिएको च ङ्टनौतीरे गरत कामि सॊतकाय य 
ऩर्द्ङ्झत ऩङ्झछसम्भ गढेय फतनसक्ने डयराग्दो सम्बावना छ । अनङ्टगभन य भूल्माॊकन ऩर्द्ङ्झत ङ्जपतरो य प्रबावहीन यहनङ्ट 
ऩङ्झन सङ्टशासन प्रफर्द्िनको अवयोध हो । त्मसैगयी, ङ्झनणिम य सङ्टझाव कामािन्वमनभा तदारुकता नदेिाउनङ्ट भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रण नहङ्टनङ्टको कायक तत्व फनेको छ । भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञिरे प्रश्रम ऩाउनङ्टभा असर काभका राङ्झग ऩङ्टयतकाय य 
गरत काभका राङ्झग द्ड हङ्टने प्रणारी ऩूणिरूऩभा वततङ्टगत य ङ्जवश्वसनीम हङ्टननसक्नङ्ट ऩङ्झन ङ्ञजम्भेवाय यहेको छ । 
त्मततै, अनङ्टङ्ञचत कामिका सम्फन्धभा छानङ्झफन तथा कायफाही गने आमोगको ऺेराङ्झधकाय कटौती बएकोभा मसको 
राङ्झग छङ्ट टै्ट ङ्झनकाम नतोङ्जकएको य सम्फङ्ञन्धत अङ्ञततमायवारारे प्रबावकायी ढङ्गरे कामि गनि नसक्दा सङ्टशासन प्रवर्द्िन 
गने कामिभा आशातीत उऩरङ्ञधध हाङ्झसर गनि सङ्जकएको छैन ।  
६.३ भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन कामभ गनि आमोगिाया प्रतताङ्जवत सङ्टझावहरू 
आङ्झथिक साभाङ्ञजक सभङृ्जर्द् य याङ्जष्डम तवाङ्झबभानको अङ्झबवङृ्जर्द्का राङ्झग सङ्टशासन आवश्मक ऩछि बने सङ्टशासनको तथाऩना 
गनि भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण आवश्मक हङ्टन्छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग एकाङ्झधकाय य तवङ्जवकेकीम अङ्झधकायको 
ङ्झनमन्रण गयी जवापदेही¸ ऩायदशॉ य सदाचायभूरक शासकीम एवॊ प्रशासकीम प्रणारी जरुयी हङ्टन्छ।  सयकायी य 
ङ्झनजी ऺेरभा सभेत भ्रष्टाचायप्रङ्झत शून्म सहनशीरता कामभ नगयी असर ऩर्द्ङ्झत तथाङ्जऩत हङ्टन  
सक्दैन । भ्रष्टाचायप्रङ्झतको शून्म सहनशीरताको नीङ्झत व्मवहायभा रूऩान्तयण नबएसम्भ नेऩारको शासकीम प्रणारीभा 
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देिाऩयेको फहङ्टआमाङ्झभक तवरूऩको भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण हङ्टन सक्दैन । याजतव असङ्टरी¸ साविजङ्झनक िङ्चयद प्रङ्जिमा¸ 
ङ्ञशऺा¸ तवातथम य जनताका प्रत्मऺ सयोकाय यहने सेवाप्रवाहका ऺेरभा देङ्ञिएको भ्रष्टाचायका कायण आङ्झथिक ङ्जवकास¸ 
ऩूवािधाय ङ्झनभािण¸ साविजङ्झनक सेवा प्रवाह¸ आन्तङ्चयक सङ्टयऺा प्रणारी एवॊ प्राकृङ्झतक स्रोतसम्ऩदा सॊयऺणभा नकायात्भक 
प्रबाव ऩयेको छ । भ्रष्टाचायका कायणरे आङ्झथिक¸ साभाङ्ञजक ऺेरभा अङ्ञतथयता य ङ्जवचरन उत्ऩङ्ङ गयाएको छ । 
भ्रष्टाचायफाट आङ्ञजित सम्ऩङ्ञिराई साभाङ्ञजक रूऩभा ङ्झनरुत्साहन हङ्टन नसक्नङ्̧ट  जततोसङ्टकै तङ्चयकारे बए ऩङ्झन अथोऩाजिन 
गनि राराङ्जमत हङ्टन ङ्टजतता कायणरे ऩङ्झन भ्रष्टाचायरे प्रोत्साहन ऩाएको छ । 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनि सङ् घीम¸ प्रादेङ्ञशक य तथानीम सयकाय एवॊ सयकाय भातहतका 
ङ्झनकामहरूका सफै ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीहरू ऩूणि ङ्ञजम्भेवाय य जवापदेही फङ्ङङ्ट जरुयी यहेको छ । मसका राङ्झग 
सयकायी¸ गैयसयकायी य ङ्झनजी ऺेर तथा नागङ्चयक सभाजरगामत सफैसॉगको सहकामि य सभन्वमसभेत जरुयी छ । 
सङ्टशासनसङ्जहत भङ्टरङ्टकको ङ्छदगो शाङ्ञन्त¸ ङ्जवकास य सभङृ्जर्द्भा मोगदान ऩङ्टर् माउन भ्रष्टाचायजन्म ङ्जिमाकराऩराई 
ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै सदाचाय ऩर्द्ङ्झतको प्रवर्द्िन गयी भ्रष्टाचायभङ्टि सभाज तथाऩना गने दृङ्जष्टरे सङ् घीम सयकाय¸ प्रदेश 
सयकाय य तथानीम तहका साथै अन्तङ्झनिकाम य अन्तयतहसॉग सम्फङ्ञन्धत देहामफभोङ्ञजभका सङ्टझावहरू प्रततङ्टत गङ्चयएका 
छन ् । आमोगफाट प्रतताङ्जवत सङ्टझावहरू भूरत: सभाजफाट भ्रष्टाचायराई अतवीकाय गने सॊतकृङ्झतको ङ्जवकास गने¸ 
भ्रष्टाचाय गने अवसय घटाई भ्रष्टाचाय हङ्टन नङ्छदन ेऩर्द्ङ्झत तथाऩना गने य साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायी एवॊ कभिचायीहरूराई 
आफ्नो काभप्रङ्झत जवापदेही फनाउने ङ्छदशातपि  रङ्ञऺत छन ्। 

 
ि.सॊ सभतमा सङ्टझाव सम्फर्द् ङ्झनकाम 
क. भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्ध (UNCAC) को कामािन्वमनसम्फन्धी 
1.  नेऩाररे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 

भहासङ्ञन्ध अनङ्टभोदन गयी भहासङ्ञन्धको 
कामािन्वमनसम्फन्धी याङ्जष्डम यणनीङ्झत तथा 
कामिमोजना¸ २०६९ रागू गयेको कङ्चयफ एक 
दशक व्मङ्झतत हङ्टॉदा ऩङ्झन उि यणनीङ्झत य 
कामिमोजना ऩूणिरूऩभा कामािन्वमन नबएको । 

भङ्टरङ्टकभा सॊघ¸ प्रदेश य तथानीम तहभा अङ्झधकायको 
फाॉडपाॉट बएको ङ्जवयमाभान अवतथाभा कामिमोजनाभा 
ऩङ्चयभाजिन आवश्मक बएको हङ्टॉदा प्रगङ्झत¸ उऩरङ्ञधध य 
प्रबावको भूल्माॊकनसभेतका आधायभा उि 
कामिमोजनाराई सभमसाऩेऺ ऩङ्चयभाजिन गयी 
प्रबावकायी कामािन्वमनको व्मवतथा गने । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम 

2.  भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्ध¸ 
उि भहासङ्ञन्धको कामािन्वमनसम्फन्धी याङ्जष्डम 
यणनीङ्झत तथा कामिमोजना¸ २०६९ तथा 
आमोगरे प्रततङ्टत गयेका सङ्टझावअनङ्टरूऩ ङ्जवयमाभान 
कानूनभा सॊशोधन य नमाॉ कानून तजङ्टिभा हङ्टन 
नसक्दा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण प्रबावकायी हङ्टन 
नसकेको । भ्रष्टाचायका ऩङ्चयवङ्झतित तवरूऩ तथा 
प्रदेश य तथानीम तहका च ङ्टनौतीराई सभेत 
सम्फोधन गने गयी कानून ङ्झनभािण/सॊशोधन हङ्टन 
नसकेको । 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका प्रमासराई अझै फढी 
प्रबावकायी फनाउन अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग ऐन¸ २०48 तथा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन¸ 
२०59 सॊशोधनका साथै साऺी य ङ्जवशेषऻ¸ ऩीङ्झडत 
य सूचनादाताको सङ्टयऺासम्फन्धी कानून य तवाथिको 
िन्ि ङ्झनमन्रणसम्फन्धी एकीकृत कानून ङ्झनभािण गने 
। भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कानून य 
कामिङ्जवङ्झधहरुको सभसाभङ्जमक सङ्टधाय गने । प्रदेश य 
तथानीम तहभा तजङ्टिभा हङ्टन े कानूनहरूराई भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणभैरी फनाउने। 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/ कानून¸ 
न्माम तथा सॊसदीम 
व्मवतथा 
भन्रारम/प्रदेश 
सयकाय/तथानीम तह 

3.  भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 
भहासङ्ञन्धको व्मवतथा अनङ्टरूऩ भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणभा अन्तयािङ्जष्डम सहमोग अङ्झबवङृ्जर्द्का 
राङ्झग ऩायतऩङ्चयक कानूनी सहामता ऐन तथा 
सङ्टऩ ङ्टदिगी ऐन रागू गयी कानून¸ न्माम तथा 
सॊसदीम व्मवतथा भन्रारमराई केन्िीम 
ङ्झनकामका रूऩभा तोङ्जकएको बए ताऩङ्झन 
ऩायतऩङ्चयक सहमोग फढ्न नसकेको । 

भ्रष्टाचायको कसङ्टयभा अनङ्टसन्धान तथा अङ्झबमोजनभा 
ऩायतऩङ्चयक कानूनी सहामता आदानप्रदानराई अझै 
प्रबावकायी फनाउनका राङ्झग सम्फर्द् भङ्टरङ्टकसॉग 
ङ्छिऩऺीम वा फहङ्टऩऺीम सम्झौता गने¸ ऩायतऩङ्चयक 
कानूनी सहामताको केन्िीम ङ्झनकामको रूऩभा कामि 
गने भन्रारम य नेऩार याष्ड फैंकको ङ्जविीम 
जानकायी इकाईराई थऩ सङ्टदृढ गने व्मवतथा 
ङ्झभराउने । साथै, कङ्ट टनीङ्झतक भाध्मभफाट 
अनङ्टसन्धानसम्फन्धी सूचना आदानप्रदान गनि ऩययाष्ड 
भन्रारमभा छङ्ट टै्ट सभन्वमात्भक सॊमन्र ङ्झनभािण गने 
।  

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/ ऩययाष्ड 
भन्रारम /कानून 
न्माम तथा सॊसदीम 
भाङ्झभरा भन्रारम/ 
ङ्जविीम जानकायी 
इकाई, नेऩार याष्ड 
फैंक 

4.  ङ्जवयमाभान कानून तथा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्धको प्रधानभन्री तथा 



48 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन सायाॊश ऩङ्टङ्ञततका २०७६/७७ 

याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्धको धाया ७ को व्मवतथा 
ङ्जवऩयीत प्रदेश तथा तथानीम तहभा 
दयफन्दीङ्झफना ङ्जवङ्झबङ्ङ ततय य तहका कभिचायी¸ 
ङ्जवऻ एवॊ सल्राहकायहरू ङ्जवङ्झध एवॊ भाऩद्ड 
ङ्झफना बनाि गने¸  कानूनी व्मवतथा¸ प्रङ्जिमा य 
भाऩद्ड ङ्जवऩयीत कयाय ङ्झनमङ्टङ्ञि गने¸  
तवमॊसेवकका रूऩभा भाङ्झनसहरू यािी प्रोत्साहन 
यकभ ङ्छदने रगामतका कभिचायी ङ्झनमङ्टङ्ञिभा 
अङ्झनमङ्झभतता बएका उजङ्टयीहरू फढ्दै गएको। 
उच्च साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका 
ऩदाङ्झधकायीहरुरे सङ्ञचवारमभा सल्राहकाय 
तथा अन्म कभिचायीहरू यातदा तथा याजनीङ्झतक 
ङ्झनमङ्टङ्ञि  गदाि कानून य कामिङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ 
ङ्झनष्ऩऺरूऩभा मोग्म व्मङ्ञि ङ्झनमङ्टङ्ञिको 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता हङ्टन नसकेको । 

धाया ७ अन्तगित ङ्झनजाभती कभिचायीहरू य उऩमङ्टि 
बएसम्भ अन्म साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका 
व्मङ्ञिहरूको बनाि वा ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाि सऺभता¸ 
ऩायदङ्ञशिता य वततङ्टगत आधायहरू जततै: मोग्मता¸ 
सभन्माम य आङ्ञजित ऺभताका ङ्झसर्द्ान्तहरूभा 
आधाङ्चयत यहेय गनङ्टिऩने उल्रेि बएअनङ्टरुऩ उच्च 
साविजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञि तथा 
ऩदाङ्झधकायीहरुको सङ्ञचवारम/प्रदेश तथा तथानीम 
तहभा सल्राहकाय तथा सङ्ञचवारमका अन्म 
कभिचायीहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि तथा सेवा शतिसम्फन्धी 
ङ्जवषमराई ऐन एवॊ कामिङ्जवङ्झधिाया व्मवङ्ञतथत गयी 
ङ्झनष्ऩऺरूऩभा मोग्म व्मङ्ञि ङ्झनमङ्टङ्ञिको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता 
गने । तथानीम तहभा कानून ङ्जवऩयीत कभिचायी 
सरुवा¸  फढङ्टवा एवॊ ङ्झनमङ्टङ्ञि (कयाय)¸ तवमॊसेवक 
बनाि गयी सयकायी फजेटफाट ब ङ्टिानी ङ्छदने कामि 
ऩूणिरूऩभा फन्द गने । 

भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/प्रदेश 
सयकाय य भातहतका 
ङ्झनकाम/तथानीम तह 

5.  भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 
भहासङ्ञन्धको धाया १२ रे ङ्झनजी ऺेरभा हङ्टन े
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा जोड ङ्छदएको य धाया 21 
रे ङ्झनजी ऺेरभा हङ्टने घङ्टस ङ्चयसवतसम्फन्धी 
कसङ्टयराई पौजदायी अऩयाधको रूऩभा तथाङ्जऩत 
गनि आवश्मक ङ्जवधाङ्जमकी य अन्म उऩामहरू 
रागू गनि ङ्झनङ्छदिष्ट गयेको । ङ्झनजी ऺेरका 
सॊघसॊतथा/ङ्झनकामहरूभा सभेत घङ्टस ङ्चयसवत¸ 
गरत ङ्झरित¸ सम्ऩङ्ञि ङ्जहनाङ्झभना रगामतका 
भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञि ङ्जवयमाभान यहेको अवतथाभा 
उि ऺेरको भ्रष्टाचायराई पौजदायी अऩयाधका 
रूऩभा द्डनीम फनाउने कानूनी व्मवतथा नबई 
साभाङ्ञजक जीवनको एउटा ऩऺभा भार जोड 
ङ्छदनारे भ्रष्टाचायको फहङ्टऩऺीम ङ्झनमन्रण हङ्टन 
नसकेको ।  

ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेरका सॊघसॊतथा/ 
ङ्झनकामहरूभा देङ्ञिएका  आङ्झथिक¸ ङ्जविीम वा 
व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩहरूभा घङ्टस ङ्झरने ङ्छदने̧  
आम्दानी य िचिको अङ्झबरेि नयाख्ने̧  नष्ट गने¸ 
हेयपेय गने¸ सम्ऩङ्ञि ङ्जहनाङ्झभना गने रगामतका 
कामिराई भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टयको रूऩभा द्डनीम 
फनाउने कानूनी व्मवतथा गने ।  ङ्झनजी तथा 
गैयसयकायी सॊतथाभा सभेत आचायसॊङ्जहता¸ भाऩद्ड 
य कामिङ्जवङ्झधको ङ्जवकास गयी साभाङ्ञजक जीवनका 
सफै ऺेरभा जफापदेङ्जहता¸ ऩायदङ्ञशिता य सदाचाङ्चयता 
अङ्झबवङृ्जर्द् भापि त सभङ्जष्टगतरूऩभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण 
गने । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/  कानून¸ 
न्माम तथा सॊसदीम 
व्मवतथा 
भन्रारम/अथि 
भन्रारम/ उयमाोग, 
वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति 
भन्रारम/ भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्रारम 

6.  भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 
भहासङ्ञन्धको धाया ७ अन्तगित याज्मको 
आङ्झथिक ङ्जवकासको गङ्झतराई ध्मानभा यातदै 
कभिचायीहरूको ऩमािप्त ऩाङ्चयश्रङ्झभक य न्मामोङ्ञचत 
तरफभान अङ्झबवङृ्जर्द् गनिभा जोड ङ्छदइए ताऩङ्झन 
कभिचायीहरूराई फढ्दो भहॉगीअनङ्टरूऩ मथोङ्ञचत 
तरफ सङ्टङ्जवधा प्रदान गनि नसङ्जकएका कायण 
सभेतफाट भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण हङ्टन नसकेको । 

भ्रष्टाचायजन्म कामि ङ्झनमन्रणका राङ्झग भङ्टरङ्टकको 
आङ्झथिक ङ्जवकासको ततय एवॊ आङ्झथिक अवतथा 
अनङ्टरूऩ कामािरम सहमोगी वा सो सयहको 
कभिचायीरे सभेत आफ्नो ऩङ्चयवायको आधायबतू 
आवश्मकता ऩङ्चयऩूङ्झति गनिसक्ने गयी मथोङ्ञचत तरफ 
रगामत आवास¸ ङ्ञशऺा¸ तवातथम जतता सङ्टङ्जवधाको 
व्मवतथा गने य वाङ्जषिक भूल्मवङृ्जर्द्को अनङ्टऩातभा 
तवत: तरफ वङृ्जर्द् हङ्टने व्मवतथा सभेत गने। 

अथि भन्रारम 

7.  भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम 
भहासङ्ञन्धको धाया १३ अन्तगित ङ्जवश्वङ्जवयमाारम 
एवॊ ङ्जवयमाारमततयीम ऩाठ्यिभरगामतका 
साविजङ्झनक ङ्ञशऺा कामििभभा भ्रष्टाचायप्रङ्झत 
असङ्जहष्णङ्टता ऩैदा गने ङ्जवषमवततङ्ट सभावेश गनिभा 
जोड ङ्छदनङ्टऩने उल्रेि यहेको । 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण¸ सङ्टशासन य सदाचायसम्फन्धी 
ङ्जवषमवततङ्ट ऩाठ्यिभभा सभावेश गयी ऩठनऩाठन 
गनि सङ्जकएभा दऺ तथा असर नागङ्चयक फङ्ङ 
सहमोग ऩङ्टग्ने हङ्टॉदा मसतपि  ऩहरकदभी ङ्झरने । 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सदाचायराई ङ्ञशऺण सॊतथाका 
अङ्झतङ्चयि शैङ्ञऺक ङ्जिमाकराऩका रूऩभा तथा 
ताङ्झरभ प्रदामक सॊतथाका ङ्जवषमवततङ्टभा सभेत 
सभावेश गने।  

ङ्ञशऺा¸ ङ्जवऻान तथा 
प्रङ्जवङ्झध/ सॊघीम 
भाङ्झभरा तथा सभान्म 
प्रशासन भन्रारम/ 
तथानीम तह 
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ि. सङ्टशासन य सदाचाय प्रवर्द्िनसम्फन्धी 
8.  साविजङ्झनक जीवनको उच्च ऩदभा आसीन केही 

व्मङ्ञिहरूफाट आपूरे ङ्झरएको सऩथफभोङ्ञजभ 
सदाचाय य  उदाहयणीम आचयण प्रततङ्टत हङ्टन 
नसकी फेराफित आचयणगत ङ्जवचरन हङ्टॉदा 
सभग्र सभाजभा सङ्टशासन य सदाचाय कामभ 
गनिभा नकायात्भक प्रबाव ऩयेको । साविजङ्झनक 
ऩदाङ्झधकायीरे आफ्नो कामिसम्ऩादन गदाि 
तवाथिको िन्ि देङ्ञिनसक्न ेफा क् ङ्जिमाकराऩ य 
रगानी गने¸ सम्ऩङ्ञि घोषणा गने¸ उऩहाय वा 
राब ग्रहण गने रगामतका कामिका फायेभा 
सम्फर्द् ङ्झनकामराई जानकायी ङ्छदने तऩष्ट 
व्मवतथा नबएको । 

साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीहरूभा सदाचायी¸ इभान्दायी य 
जवापदेहीको बावना ङ्जवकास गनि भन्री य 
सॊवैधाङ्झनक ऩदाङ्झधकायी रगामत कानून तथा 
कामिकायी ङ्झनणिमिाया तथाङ्जऩत साविजङ्झनक ङ्झनकामका 
उच्चऩदतथ ऩदाङ्झधकायीहरूरे सम्ऩङ्ञिको प्राङ्झप्त¸ 
उऩहाय ग्रहण¸ सम्ऩङ्ञि घोषणा रगामतका ङ्जवषमभा 
ऩारना गनङ्टिऩने आचायसॊङ्जहता ङ्जवकास वा ऩङ्चयभाजिन 
गयी प्रभङ्टिरे ऩारना गयाउने तथा आचायसॊङ्जहता 
उल्रॊघनङ्जवरुर्द् अनङ्टशासनात्भक कायफाही गने 
व्मवतथा गने । ङ्जवङ्झबङ्ङ तह य ऺेरका साविजङ्झनक 
ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीहरूको आचायसॊङ्जहता 
कामािन्वमन गने/गयाउन े। 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/ 
सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम 

9.  भङ्ञन्रऩङ्चयषद् वा त्मसको कङ्ट नै सङ्झभङ्झतफाट 
साभूङ्जहक रूऩभा गयेको नीङ्झतगत ङ्झनणिम 
सम्फन्धभा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगरे अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात तथा 
तत्सम्फन्धी कङ्ट नै कायफाही नगने बङे्ङ कानूनी 
व्मवतथा यहेको हङ्टॉदा भन्रारमफाट ङ्झनणिम 
गनङ्टिऩने साविजङ्झनक िङ्चयदसम्फन्धी ङ्जवषमराई 
सभेत ङ्झनणिमका राङ्झग भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  भा ऩङ्टर् माउन े
प्रवङृ्ञि ऩूणिरूऩभा अन्त्म नबएको ।  

साविजङ्झनक ङ्झनकामफाट ङ्झनङ्जहत व्मङ्ञिगत वा 
सभूहगत ङ्जहत वा तवाथि यहेका िङ्चयद ङ्झनणिमसभेत 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  भा ऩेस गयी ङ्झनणिम गने ऩङ्चयऩाटीराई 
ङ्झनरुत्साङ्जहत गनिका राङ्झग भङ्ञन्रऩङ्चयषद्  भा ऩेस गङ्चयन े
नीङ्झतगत ङ्झनणिमहरूको तऩष्ट ऩङ्चयबाषा य व्मातमा एवॊ 
नीङ्झतगत य प्रशासङ्झनक ङ्झनणिमको सीभा ङ्झनधाियण गयी 
नीङ्झतगत ङ्झनणिमसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध तजङ्टिभा एवॊ 
कामािन्वमन गने ।  

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम 

10.  ङ्जवयमाभान िङ्ञचिरो ङ्झनवािचन प्रणारीका कायण 
ङ्झनवािचनऩश्चात ् भहॉगी फढ्नङ्टका साथै 
भ्रष्टाचायसभेत फढ्ने सम्बावना यहेको हङ्टॉदा 
भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका राङ्झग िङ्ञचिरो ङ्झनवािचन 
प्रणारीभा ऩङ्टनयावरोकनका राङ्झग सङ्टझाव 
ङ्छदइएकोभा त्मस ङ्छदशातपि  साथिक ऩहरकदभी 
नबएको । 

याजनीङ्झतक दरको कोष तथा साविजङ्झनक ऩदको 
राङ्झग हङ्टने ङ्झनवािचनका उम्भेदवायको कोष सम्फन्धभा 
तऩष्ट नीङ्झत फनाई एवॊ आमव्मम फैंङ्जकङ प्रणारीसॉग 
आफर्द् गयी ऩायदङ्ञशिता कामभ गने । ङ्जवयमाभान 
ङ्झनवािचन प्रणारीभा ऩङ्टनयावरोकन गने । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम 

11.  ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा गङ्छठत ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरूरे 
तत ् तत ् ऺेरभा तवच्छता¸ गङ्टणततयीमता¸ 
अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्रण य उऩबोिा ङ्जहत 
सॊयऺण अऩेऺानङ्टरूऩ प्रबावकायीरूऩभा गनि 
नसक्दा आमोगभा उजङ्टयीको चाऩ फढ्दै गएको 
। 

साविजङ्झनक ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरूको तवामिता¸ 
ऩायदङ्ञशिता¸ जवापदेङ्जहता य सॊतथागत ऺभता 
अङ्झबवङृ्जर्द् गयी ती ङ्झनकामहरूको काभकायफाही तथा 
ङ्झनमभनकायी बङू्झभकाराई थऩ प्रबावकायी फनाउने । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/ सम्फर्द् 
भन्रारमहरु 

12.  साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका ऩदाङ्झधकायी/ 
कभिचायीरे ङ्झनमङ्टङ्ञि बएको य हयेक आ.व. 
सभाप्त बएको साठी ङ्छदनङ्झबर सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण 
बयी ऩेस गनङ्टिऩने व्मवतथा गङ्चयएको राभो सभम 
व्मङ्झतत बइसक्दा ऩङ्झन सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण बदै 
नबने य गरत/आॊङ्ञशक ङ्जववयण बने 
प्रवङृ्ञिसभेत यहेको तथा सम्ऩङ्ञि ङ्जववयणको 
उऩमोङ्झगता ङ्झसर्द् गनि नसङ्जकएको। 

औऩचाङ्चयकताभा सीङ्झभत बएको सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण बने 
ऩङ्चयऩाटीराई सङ्टधाय गयी सफै साविजङ्झनक ऩद धायण 
गयेका व्मङ्ञिको सम्ऩङ्ञिको मथाथिऩयक य वाततङ्जवक 
अङ्झबरेि याख्न ेय उऩमोङ्झगता फढाउने प्रणारी ङ्जवकास 
गनि आवश्मक कानूनी¸ प्रङ्जवङ्झधगत तथा सॊतथागत 
प्रफन्ध गयी सफ्टवेमय भापि त सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण बने य 
सोको ङ्झडङ्ञजटर अङ्झबरेि अयमाावङ्झधक एवॊ रेिाजोिा 
हङ्टने व्मवतथा गने।  

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/प्रदेश 
सयकाय/ तथानीम 
तह 

13.  आमोगरे अनङ्टङ्ञचत कामिसम्फन्धी अनङ्टसन्धान य 
तत्सम्फन्धी अन्म कायफाही गनिसक्ने व्मवतथा 
तत्कारीन सॊङ्जवधानफभोङ्ञजभ अङ्ञततमाय 
दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन¸ २०४८ भा 

भ्रष्टाचाय य अनङ्टङ्ञचत कामि एक अकािभा अन्मोन्माङ्ञश्रत 
रूऩभा सम्फङ्ञन्धत¸ ऩथृकरूऩभा हेनि नङ्झभल्न े तथा 
एउटाको अनङ्टसन्धान गदै जाॉदा अको देङ्ञिन सक्ने 
ङ्जवषम बएको य हार अनङ्टङ्ञचत कामिको अनङ्टसन्धान 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम 
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यहेकोभा वतिभान सॊङ्जवधानभा आमोगराई प्रदि 
उि ङ्ञजम्भेवायी हटाइएको य अन्म ङ्झनकामराई 
सभेत नङ्छदइएको अवतथाभा सङ्टशासनभा 
नकायात्भक प्रबाव ऩयेको । 

गने ङ्झनकाम नबए ताऩङ्झन त्मतता प्रकृङ्झतका उजङ्टयीहरू 
आमोगभा आउन ेगयेकारे कङ्झतऩम गम्बीय प्रकृङ्झतका 
अनङ्टङ्ञचत कामिराई सभेत भ्रष्टाचायको ऩङ्चयबाषाभा 
सभेट्न कानूनभा सॊशोधन गने ।  

14.  प्रदेश य तथानीम ततयभा आवश्मक कानूनहरू 
ङ्झनभािण गयी सङ्टशासन कामभ गने कामिभा 
सहमोग ऩङ्टर् माउन सॊघीम ङ्झनजाभती सेवा 
ऐनरगामतका कानून ङ्झनभािण हङ्टन नसकेको ।  

सॊघीम शासन प्रणारीको सङ्टदृढीकयणका ङ्छदशाभा 
कानूनको कभी वा ऐन कानूनहरूको कामािन्वमन 
एवॊ ऩङ्चयऩारनाभा देङ्ञिएका सभतमाहरूको ङ्जवश्लषेण 
गयी याज्मका सफै तहभा सङ्टशासन कामभ गनि 
आवश्मक नमाॉ कानूनको तजङ्टिभा वा ङ्जवयमाभान 
कानूनभा सभमानङ्टकूर सङ्टधाय गने । 

कानून¸ न्माम तथा 
सॊसदीम भाङ्झभरा 
भन्रारम/सङ् घीम 
भाङ्झभरा तथा 
साभान्म प्रशासन 
भन्रारम 

15.  सभाज य साविजङ्झनक ऺेरभा बइयहेको सदाचाय 
य नैङ्झतक आचयणको ङ्जवचरनका कायण 
सङ्टशासनभा प्रत्मऺ नकायात्भक प्रबाव ऩयेको । 

भङ्टरङ्टकभा सदाचाय ऩर्द्ङ्झतको ङ्जवकास गनि सॊघीम 
शासन प्रणारी अनङ्टरूऩ सयकायका तीनै तहभा 
सदाचाय नीङ्झत तजङ्टिभा य कामािन्वमन गने । 

प्रधानभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम 

ग. याजतव च ङ्टहावट ङ्झनमन्रणरगामत साविजङ्झनक ङ्जविीम ऺरेसम्फन्धी 
16.  अऩायदशॉरूऩभा नगदभा हङ्टन े आङ्झथिक 

कायोफायका कायण आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतता 
ङ्झनमन्रण गनि य गैयकानूनी सम्ऩङ्ञि आजिन गने 
वाततङ्जवक धनी ऩिा रगाई कानूनी 
कायफाहीको दामयाभा ल्माउनभा कङ्छठनाइ 
बएको । 

हयेक आङ्झथिक कायोफायहरूराई फैंङ्जकङ प्रणारीसॉग 
आफर्द् गयी नगदभा हङ्टने कायोफायराई िभश: 
न्मूनीकयण गदै फैंक भापि त कायोफाय गने एवॊ 
ङ्झनकासा य ब ङ्टिानी ङ्छदने तथा याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩर 
सभेत रागू गयी हयेक नागङ्चयकको ङ्जवयमाङ्टतीम 
भाध्मभफाट अङ्झबरेि याख्न ेव्मवतथा गने । 

अथि भन्रारम/गहृ 
भन्रारम 

17.  अझै ऩङ्झन आङ्झथिक कायोफायहरुको उल्रेतम 
ङ्जहतसा कयको दामयाबन्दा फाङ्जहय यहेको, 
कयको दामयाभा बएकोहरुरे ऩङ्झन सयकायराई 
आफ्नो कायोफायअनङ्टसायको ङ्झतनङ्टिऩने कय नङ्झतयी 
सकेसम्भ छल्न िोज्न े प्रवङृ्ञि ऩूणिरूऩभा 
ङ्झनमन्रण हङ्टन नसकेको । 

कय प्रणारीभा सङ्टधाय गयी सफै प्रकायका आङ्झथिक 
कायोफायहरु कयको दामयाभा आउने य आङ्झथिक 
कायोफायअनङ्टसायको कय दाङ्ञिरा हङ्टने व्मावहाङ्चयक य 
कामािन्वमनमोग्म प्रणारी अवरम्फन गयी कय 
छल्नेराई कयको दामयाभा ल्माउनङ्टका साथै सभमभा 
कय नङ्झतने व्मङ्ञि वा सॊतथाहरूको कय ङ्झभनाहा वा 
छङ्टट ङ्छदन ेप्रवङृ्ञिराई अन्त्म गने व्मवतथा ङ्झभराउने। 

अथि भन्रारम 

18.  आमात ङ्झनमाितको कायोफाय ऩूणिरूऩभा फैङ्जकङ्ग 
प्रणारीभापि त नहङ्टन,े कभजोय आङ्झथिक अवतथा 
बएको व्मङ्ञिको नाभभा पभि दताि एवॊ एङ्ञक्जभ 
कोड ङ्झरई आमात गने, न्मून ङ्जवजकीकयण गने, 
ऩैठायी गने भारवततङ्टको प्रऻाऩनऩर िोल्दा 
harmonized code, नाभ, ब्रा्ड, भोडेर, भूल्म 
तऩष्ट निङ्टराउन,े ङ्झनकासी ऩैठायी हङ्टन े
भारवततङ्टको ङ्जववयण, ऩङ्चयभाण, भूल्म, प्रकृङ्झत, 
रुऩ, आकाय, वततङ्ट उत्ऩङ्ञिको भङ्टरङ्टक आङ्छद 
गरत घोषणा गयी दयफन्दी पयक ऩायी बन्साय 
ङ्जवन्दङ्टभा याष्डसेवक कभिचायी¸ बन्साय एजे्ट य 
भारसाभान धनीको ङ्झभरेभतोभा याजतव छरी 
एवॊ च ङ्टवाहट गने प्रवङृ्ञिहरूको ऩङ्टनयावङृ्ञि 
बइयहेको । 

आमात ङ्झनमाितको कायोफाय ऩूणिरूऩभा फैंङ्जकङ्ग 
प्रणारीभापि त हङ्टने, पभि दताि य एङ्ञक्जभ कोड सही 
कायोफायीरे भार ऩाउन,े ऩैठायी गने भारवततङ्टको 
प्रऻाऩनऩर िोल्दा harmonized code, नाभ, ब्रा्ड, 
भोडेर, भूल्म तऩष्टरूऩभा िङ्टराउनै ऩने तथा ङ्झनकासी 
ऩैठायी हङ्टने भारवततङ्टको ङ्जववयण, ऩङ्चयभाण, भूल्म, 
प्रकृङ्झत, रूऩ, आकाय, वततङ्ट उत्ऩङ्ञिको भङ्टरङ्टक आङ्छद 
सहीरुऩभा िङ्टराउनै ऩने य मी ङ्जववयणहरु सहीरूऩभा 
उल्रेि नबएका भारवततङ्ट ऩैठायी गनि नसक्न े
व्मवतथा ङ्झभराई व्मङ्ञि ङ्जवशेषराई राब य नेऩार 
सयकायराई हाङ्झन हङ्टन े गयी ङ्झभरेभतोभा याजतव 
च ङ्टहावट गने प्रवङृ्ञि योक्नका राङ्झग प्रबावकायी 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनमन्रण प्रणारीको कामािन्वमन 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने। 

अथि भन्रारम 

19.  तथानीम तहफाट वडा अध्मऺरगामतका 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे कानूनङ्जवऩयीत याजतव कभ हङ्टन े
गयी ऩक्की सडकराई कच्ची य भङ्टआधजा फढी 
हङ्टने गयी सडक नबएको तथानराई सडक 
बएको बनी ङ्झसपाङ्चयस गने¸ बङू्झभसङ्टधाय तथा 
भारऩोत कामािरमहरूभा गरत ङ्झसपाङ्चयसको 

गरत ङ्झसपाङ्चयस गने कामिराई ऩूणिरूऩभा अन्त्म गयी 
प्रचङ्झरत कानून य भाऩद्डका आधायभा ङ्जपल्डभा 
हेयी सजिङ्झभन गयेय फाटोको प्रकृङ्झत छङ्टट्टमाई पयक 
नऩने गयी ङ्झसपाङ्चयस गने व्मवतथा ङ्झभराउने। 
याजतव च ङ्टहावट तथा ङ्जहनाङ्झभना हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग 
सोही ङ्छदन याजतव दाङ्ञिरा गने तथा 

बङू्झभ व्मवतथा¸ 
सहकायी तथा गङ्चयफी 
ङ्झनवायण/ बौङ्झतक 
ऩूवािधाय तथा 
मातामात 
भन्रारम/प्रदेश 
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आधायभा कभ याजतव ङ्झनधाियण गने य याजतव 
ङ्जहनाङ्झभना गने तथा मातामात कामािरमहरूभा 
याजतव फैंक दाङ्ञिरा नगयी ङ्जहनाङ्झभना गने 
प्रवङृ्ञिहरू दोहोङ्चयइयहेको । 

सफ्टवेमयभापि त याजतवको मङ्जकन हङ्टने प्रणारी 
तथाङ्जऩत गने। 

सयकाय/ तथानीम 
तह 

20.  आफ्नो अङ्झधकाय ऺेरङ्झबर ऩने ङ्जवषमभा भार 
कय रगाउनङ्टऩनेभा केही तथानीम तहरे 
अङ्झधकाय नबएको ऺेरभा कय रगाएको । 

अन्तय-सयकायी ङ्जवि व्मवतथाऩन ऐन, 2074 को 
व्मवतथाफभोङ्ञजभ तथानीम तहको अङ्झधकाय ऺेरङ्झबर 
भार आपैं रे य साझा अङ्झधकायका ऺेरभा सङ् घीम 
सयकायको तवीकृङ्झत ङ्झरएय भार कय सॊकरन गने 
। 

तथानीम तह 

21.  गैयसयकायी सॊतथाहरूका नाभभा प्राप्त हङ्टने ठूरो 
यकभ याङ्जष्डम फजेट प्रणारीभा आफर्द् हङ्टन 
नसकेको तथा गैयसयकायी सॊतथाहरूका नाभभा 
ङ्झसजिना बएका अऩायदशॉ य अनङ्टियदामी 
ङ्जिमाकराऩरे भ्रष्टाचायराई फढावा ङ्छदएको । 

गैयसयकायी सॊतथाको उद्देश्म¸ कामिप्रणारी य 
रगानीको स्रोत तऩष्ट गयेय भार त्मतता सॊतथाको 
दताि गने, गैससॊको कामिको प्रबावकायी ङ्झनमभन य 
अनङ्टगभन गने तथा अन्तयािङ्जष्डम गैयसयकायी सॊतथाहरू 
भापि त प्राप्त हङ्टन े यकभ दोहोयो नऩने गयी याङ्जष्डम 
फजेट प्रणारीभा आफर्द् गयेय भार िचि गने 
ऩङ्चयऩाटी ङ्जवकास गने । 

अथि/ भङ्जहरा¸ 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्रारम/ तथानीम 
तह 

22.  तीनै तहका सयकायको फजेटफाट सञ्चारन 
बएका कामििभभा आ.व.को अन्त्मभा 
कामािदेश ङ्छदने̧  यकभान्तय गने¸ हतायहतायभा 
कामि सम्ऩङ्ङ गयी फजेट ङ्झनकासा गने एवॊ 
वषािन्तभा फजेटको ठूरो ङ्जहतसा िचि गने प्रवङृ्ञि 
ऩूणिरूऩरे अन्त्म हङ्टन नसकेकोरे मसफाट 
भ्रष्टाचाय¸ अङ्झनमङ्झभतता य कभ गङ्टणततयमङ्टि 
काभरे प्रश्रम  
ऩाएको । 

यकभान्तय¸ ङ्झनकासा य ब ङ्टिानीको सीभा य भाऩद्ड 
ऩङ्टनयावरोकन गयी मततो प्रवङृ्ञिभा सङ्टधाय गने। 
फजेट कामािन्वमनको प्रबावकाङ्चयताका राङ्झग 
आ.व.को ऩूवािर्द्िभै कामि अगाङ्झड फढाउन ेगयी िङ्चयद 
मोजना एवॊ कामिताङ्झरका तवीकृत गयी 
कामािन्वमनका चयणभा सभम¸ रागत य गङ्टणततय 
कामभ बए/नबएको ङ्जवषमभा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी 
सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउन े
रगामतका उऩाम अवरम्फन गने । 

अथि भन्रारम/ 
फजेट कामािन्वमन 
गने ङ्झनकामहरू/ 
प्रदेश सयकाय/ 
तथानीम तह 

23.  प्रदेश य तथानीम तहभा ङ्झफना तवीकृङ्झत वैदेङ्ञशक 
अनङ्टदान यकभ ङ्झरई सशिीकयण रगामतका 
कामििभ सञ्चारन गने¸ वैदेङ्ञशक भ्रभणभा 
जानेजतता कामि गयी प्राप्त अनङ्टदान यकभको 
दङ्टरुऩमोग गने गयेको देङ्ञिएको । 

नेऩारको सॊङ्जवधानको व्मवतथा य अन्तययाङ्जष्डम 
ङ्जवकास सहामता नीङ्झत, 2076 फभोङ्ञजभ सङ् घीम 
सयकायको सहमोग य तवीकृङ्झत ङ्झरई वैदेङ्ञशक 
अनङ्टदान तथा सहमोग ङ्झरन े। 
 

प्रदेश सयकाय तथा 
अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ तथानीम 
तह 

24.  ङ्जवङ्झबङ्ङ तहका कामििभभा दोहोयोऩन हङ्टन ेगयी 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने¸ याजनीङ्झतक ऩहङ्टॉचका 
आधायभा आमोजना छनौट गयी फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गने¸ एउटा आमोजनाभा ङ्जवङ्झनमोजन 
बएको यकभ काभै नगयी अकै आमोजनाभा 
ब ङ्टिानी गने¸ प्रदेशका वन¸ उयमाोग य ऩमिटनसॉग 
सम्फङ्ञन्धत मोजना तथा कामििभहरूका नाभभा 
जथाबावी फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य िचि गने¸ कृङ्जष 
सडक ङ्झनभािणका नाभभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी 
भूर फाटो ङ्जऩच गने¸ प्रदेशका कृङ्जष¸ साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास¸ बङू्झभ भन्रारमरे सभेत 
सडकरगामतका ङ्झनभािणका कामिभा फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गने रगामतका प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको। 
केही तथानीम तहरे सबाफाट फजेट तवीकृत 
नगयाई तथा तवीकृत फजेट शीषिकबन्दा फाङ्जहय 
गई अङ्झनमङ्झभत तङ्चयकारे िचि रेख्न े गयेका¸ 
ऩङ्टॉजीगत शीषिकफाट चारूभा सभेत यकभान्तय 

प्रदेश सयकायरे फजेट तजङ्टिभा ङ्छदग्दशिन/ङ्झनदेङ्ञशका 
फनाई रागू गने य प्रदेश भन्रारमरे आफ्नो 
अङ्झधकाय ऺेरङ्झबर यही  औङ्ञचत्म¸ आवश्मकता य 
उदे्दश्मअनङ्टरूऩ कामििभ छनौट तथा फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयी मोजना कामािन्वमन गने । प्रदेश 
सयकायका सयोकायवारा ङ्झनकाम तथा ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन भूल्माॊकनराई तीव्रता 
ङ्छदने̧  साथै प्रचङ्झरत कानूनअनङ्टसाय तोङ्जकएको फजेट 
शीषिक य सभमभा भार िचि गने व्मवतथा ङ्झभराउन े
। तथानीम तहरे सॊङ्जवधान तथा कानूनफभोङ्ञजभ 
वाङ्जषिक फजेट सबाफाट तवीकृत गयाई िचि गने । 
आवश्मक ङ्जवऻता एवॊ भानवीम तथा बौङ्झतक 
स्रोतसाधनको प्रफन्ध गयी कानूनरे तोकेको 
सभमङ्झबरै फजेट ऩाङ्चयत गयेय भार िचि गने ऩङ्चयऩाटी 
सफै तथानीम तहरे फसाउने । 

सङ् घीम भाङ्झभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारम/ 
प्रदेश सयकाय तथा 
अन्तगितका 
ङ्झनकामहरु/ तथानीम 
तह 
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गने तथा तोङ्जकएको सीभाबन्दा फढी यकभान्तय 
गने गयेको । 

25.  प्रदेश तथा तथानीम तहको कोषफाट 
कानूनङ्जवऩयीत हङ्टने गयी जथाबावी आपू 
ङ्झनकटका व्मङ्ञि वा सॊतथाराई आङ्झथिक 
सहामताफाऩत ठूरो यकभ ङ्जवतयण गये/गयाएको 
देङ्ञिएको । 

जनताका आधायबतू आवश्मकता सम्फोधन हङ्टने गयी 
प्राथङ्झभकताप्राप्त कामििभहरूभा सॊङ्जवधान तथा 
कानूनको भभिअनङ्टरूऩ भाऩद्डका आधायभा तथानीम 
कोषको प्रमोग एवॊ ऩङ्चयचारन हङ्टन ङ्टऩने एवॊ भाऩद्ड 
ङ्जवऩयीत आङ्झथिक सहामता ङ्छदएभा असङ्टरउऩय गदाि 
व्मङ्ञिगतरूऩभा ङ्ञजम्भेवाय फनाउन े। 

तथानीम तह/ प्रदेश 
सयकाय 

26.  प्रदेशअन्तगित कृङ्जषका राङ्झग प्राप्त अनङ्टदान तथा 
ऩशङ्ट ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञन्धत अनङ्टदान ङ्जवतयणभा 
ऩऺऩात य अङ्झनमङ्झभतता गयेको¸ साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्रारमफाट ङ्ञशऺा य तवातथमसम्फन्धी 
कामििभहरूभा सभेत फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी 
भाऩद्ड य आधाय ङ्झफना ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघसॊतथाराई 
अनङ्टदान ङ्जवतयण गयेको¸ ससति अनङ्टदान प्रदान 
तथा कामििभ सञ्चारनभा दोहोयोऩना बएको  
तथा अन्म अनङ्टदान ङ्जवतयणभा अङ्झनमङ्झभतताका 
उजङ्टयीहरू प्राप्त बएको । प्रदेश 
सयकाय/तथानीम तहका कभिचायी¸ नागङ्चयक 
सभाज तथा रङ्ञऺत वगिका राङ्झग 
अङ्झबभङ्टिीकयण¸ गोष्ठी¸ अन्तङ्जिि मा कामििभहरू 
सञ्चारन गदाि ङ्झफर बयऩाई ङ्झभराई 
अतवाबाङ्जवक िचि गने¸ फैठक बिाको व्माऩक 
अऩचरन य दङ्टरुऩमोग गने¸  कानून ङ्जवऩयीत 
ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकृङ्झतका सेवा सङ्टङ्जवधा जथाबावीरूऩभा 
ङ्झरने̧  अत्मङ्झधक अनङ्टगभन य भ्रभण िचिका 
नाभभा याज्मको स्रोत दङ्टरुऩमोग गने¸ पजॉ 
अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन फनाउने̧  ङ्जपल्डभा नगई 
अनङ्टगभन बिा फङ्टझ्ने̧  गरत प्राङ्जवङ्झधक ऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदन फनाई फढी ब ङ्टिानी ङ्छदने/ङ्झरन े
रगामतका गरत प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको । 

प्रदेशततयीम अनङ्टदान ङ्जवतयणसम्फन्धी वततङ्टऩयक 
भाऩद्ड/कामिङ्जवङ्झध फनाई रागू गने य साविजङ्झनक 
सूचना प्रकाशन गयी सम्फङ्ञन्धत सयोकायवाराहरू 
सफैरे सोको जानकायी प्राप्त गने गयी सूचना प्रवाह 
गने । अनङ्टदान यकभको ङ्छठक ढङ्गरे उऩमोग 
बएनबएको प्रबावकायी अनङ्टगभन गने । सॊङ्जवधान¸ 
कानून¸ ङ्झनमभ य अथि भन्रारमफाट जायी गङ्चयएको 
कामि सॊचारन ङ्झनदेङ्ञशकाराई भागिदशिनका रूऩभा 
ङ्झरई अङ्झबभङ्टिीकयण¸ गोष्ठी¸ अन्तङ्जिि मा कामििभ 
सॊचारन एवॊ फैठक तथा सेवासङ्टङ्जवधासम्फन्धी 
आवश्मक ङ्झनदेङ्ञशका /कामिङ्जवङ्झध/भाऩद्ड फनाई 
रागू गने। औङ्ञचत्म य आवश्मकताका आधायभा 
भार अनङ्टगभन गने¸ ङ्जपल्डभा गई अनङ्टगभन गयी  

हयेक मोजनाको अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन ऩेस गने य 
प्रङ्झतवेदनभा ङ्छदइएका सङ्टझाव अवरम्फन गने व्मवतथा 
ङ्झभराउने । 

अथि भन्रारम/ 
प्रदेश सयकाय तथा 
अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ तथानीम 
तह 

घ. साविजङ्झनक सेवाप्रवाह य सेवाग्राही सयोकायका ङ्जवषमसम्फन्धी 
27.  गत वषिजततै आमोगभा दताि बएका 

उजङ्टयीहरूभध्मे तथानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत 
उजङ्टयीहरू सफैबन्दा फढी सॊतमाभा यहेको । 
तथानीम तहभा अङ्झनमङ्झभतता य भ्रष्टाचाय फढ्दै 
गएको य प्रदेश य तथानीम तहभा जनताको 
अऩेऺाअनङ्टरूऩ याजतव य प्रशासङ्झनक िचि 
(सवायी साधन¸ तरफ बिा¸ सङ्टङ्जवधा आङ्छद) 
सम्फन्धी साविजङ्झनक ङ्जहत अनङ्टकङ्ट र ङ्झनणिम गने 
ऩङ्चयऩाटीको सॊतथागत ङ्जवकास हङ्टन नसकेको । 

तथानीम तहका  जनगङ्टनासो¸ अङ्झनमङ्झभतता य 
भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गयी जनअऩेऺ ान ङ्टरूऩ ङ्झनष्ऩऺता 
य ऩायदङ्ञशिता कामभ गनि ऩदाङ्झधकायी य 
कभिचायीहरूको कामिप्रणारी य व्मवहाय तथा 
सेवाप्रवाहभा सङ्टधाय ल्माउने̧  तथानीम ङ्जवकास 
प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानको ऺभता ङ्जवकास गयी तथानीम 
तहका ऩदाङ्झधकायीहरूराई सदाचाय¸ सङ्टशासन य 
भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणरगामतका कामिसम्ऩादनसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा ताङ्झरभ ङ्छदने̧  ङ्ञजल्रा सभन्वम 
सङ्झभङ्झतको ऺभता य बङू्झभका अङ्झबवङृ्जर्द् गयी तथानीम 
तहरे प्रदान गयेको सेवाको गङ्टणततय य प्रङ्जिमाका 
फायेभा अनङ्टगभन गने व्मवतथा ङ्झभराउने। 

सङ  घीम भाङ्झभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन 
भन्रारम/प्रधानभन्री 
तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामािरम/प्रदेश 
सयकाय/तथानीम तह  

28.  भारऩोत¸ नाऩी¸ ङ्जवयमाङ्टत¸ मातामात¸ बन्साय¸ 
अध्मागभन¸ वैदेङ्ञशक योजगाय¸ बौङ्झतक 
ऩूवािधाय¸ सङ्टयऺा ङ्झनकाम य तथानीम तह 

भ्रष्टाचायजन्म कामिको ऩङ्टनयावङृ्ञि योक्नका राङ्झग 
भ्रष्टाचायका जोङ्ञिभऩूणि ऺेर य कामािरमहरू तथा 
ऺेरगत भ्रष्टाचायका प्रभङ्टि कायणहरूको ऩङ्जहचान¸ 

बङू्झभसङ्टधाय तथा 
व्मवतथा/ऊजाि/गहृ/ 
अथि/ बौङ्झतक 
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रगामतका ऺेर य साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूभा 
एउटै प्रकृङ्झतका भ्रष्टाचायजन्म प्रवङृ्ञिहरूको 
ऩङ्टनयावङृ्ञि बइयहेको । मी ऺेर य 
ङ्झनकामहरूभा कामियत 
ऩदाङ्झधकायी/कभिचायीउऩय ऩटक ऩटक 
भ्रष्टाचायजन्म कसङ्टयभा भङ्टद्दा दामय बई कसङ्टय 
तथाङ्जऩत बएको अवतथाभा सभेत सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामफाट योकथाभका प्रबावकायी कदभ 
नचाङ्झरएको । ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीरे 
कानूनफभोङ्ञजभ गनि नङ्झभल्न े कामि गनि 
कभिचायीराई दफाफ ङ्छदन ेय आफ्नो अनङ्टकूरको 
कभिचायी नबए सरुवा गने तथा कभिचायीरे 
याजनीङ्झतक आड¸ बयोसा वा ङ्झभरेभतोभा 
अङ्झनमङ्झभतता य अकभि् मता प्रदशिन गनेजतता 
कामिसभेतफाट भ्रष्टाचायको ऩङ्टनयावङृ्ञि बइयहेको 
। 

रेिाजोिा य जोङ्ञिभ ङ्जवश्लषेण गयी उच्च 
ङ्झनगयानी/अनङ्टगभन¸ आचायसॊङ्जहता य प्रवर्द्िनात्भक 
कामििभरगामतका अन्म आवश्मक उऩामसङ्जहतको 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण तथा जोङ्ञिभ व्मवतथाऩन 
प्रणारी ङ्जवकास गयी कामािन्वमन गने¸ तोङ्जकएका 
आचयण उल्रॊघन गने कभिचायीभाङ्झथ ङ्जवबागीम सजाम 
गने¸ कभिचायीहरूको ऩदतथाऩन य सरुवाका 
अनङ्टभानमोग्म भाऩद्ड फनाई सोका आधायभा गने¸ 
टे्रड मङ्टङ्झनमनका ऩदाङ्झधकायीहरूको आचायसॊङ्जहता 
तमाय गयी रागू गने¸  कभिचायी य ङ्झनवािङ्ञचत 
ऩदाङ्झधकायीफीच सहकामि तथा सभन्वम कामभ गने 
य गैयकानूनी दफाफ ङ्छदनेजतता प्रवङृ्ञिराई 
ङ्झनरुत्साङ्जहत गनि कभिचायी य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे ऩारना 
गनङ्टिऩने आचयणगत सतिहरूसभेत कानूनभा व्मवतथा 
गयी कामािन्वमन गने। 

ऩूवािधाय तथा 
मातामात/ 
िानेऩानी/सहयी 
ङ्जवकास भन्रारम 
/प्रदेश सयकाय 
/तथानीम तह 

29.  साविजङ्झनक सेवाप्रवाह गने भारऩोत¸ नाऩी¸ 
मातामात¸ वैदेङ्ञशक योजगाय¸ तथानीम तहका 
कामािरमहरूभा जनतारे सयर य सहज रूऩभा 
सेवा प्राप्त हङ्टन कङ्छठनाइ यहेको¸ रेिाऩढी 
व्मवसामी¸ भध्मतथ वा ङ्झफचौङ्झरमाको 
उऩङ्ञतथङ्झतरे भ्रष्टाचायराई फढावा ङ्छदएको य 
ऩायदङ्ञशिताका राङ्झग प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गयी 
अनराइन प्रणारी रागू गङ्चयएका कामािरमभा 
सभेत सेवाग्राहीराई दङ्ट:ि य हैयानी ङ्छदन ेप्रवङृ्ञि 
ऩूणिरूऩभा अन्त्म हङ्टन नसकेको । 

भारऩोत¸ नाऩी¸ मातामात¸ वैदेङ्ञशक योजगाय¸ 
तथानीम तहरगामतका सेवाग्राहीको चाऩ हङ्टन े
कामािरमहरूभा ऩमािप्त कभिचायी य सेवा केन्ि¸ 
हेल्ऩडेक्स¸ टोकन प्रणारी¸ ऩूवािधाय य ऺभता 
ङ्जवकास¸ ङ्ञजम्भेवायी य जवापदेङ्जहता ङ्जकटान¸ 
कामिप्रङ्जिमा सयरीकयण य प्रबावकायी अनङ्टगभन गयी 
कामािरमफाट प्रवाह गङ्चयने सेवा सयर¸ सहज य 
ङ्झछटो छङ्चयतो रूऩभा सेवाग्राहीराई उऩरधध गयाउने, 
सेवा प्राप्त हङ्टने अङ्झधकतभ सभम तोङ्जकङ्छदने, 
ङ्जवचौङ्झरमाको उऩङ्ञतथङ्झतराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गने तथा 
ङ्जवयमाङ्टतीम शासनभा जोड ङ्छदई अनराइनफाटै कय¸ 
याजतव ङ्झतनिसक्न े तथा सेवा प्राप्त गने व्मवतथा 
ङ्झभराउने । 

बङू्झभ व्मवतथा¸ 
सहकायी तथा गङ्चयफी 
ङ्झनवायण /बौङ्झतक 
ऩूवािधाय तथा 
मातामात भन्रारम/ 
तथानीम तह 

30.  साविजङ्झनक सेवाप्रवाहभा नागङ्चयकको ऩहङ्टॉचराई 
सयर य सहज फनाउन सूचना प्रङ्जवङ्झधको 
उऩमोग फढाई अनराइनफाट सेवाप्रवाह य 
अङ्झबरेि व्मवतथाऩनको कामि गदाि मतता 
प्रणारीराई ङ्झनयन्तय सङ्टचारु याख्न ऺभता 
ङ्जवकास य सङ्टयऺाको ऩमािप्त व्मवतथा हङ्टन 
नसकेको । 

साविजङ्झनक ङ्झनकामका वेफसाइट¸ सबिय¸ 
सफ्टवेमयरगामत सभग्र व्मवतथाऩन सूचना 
प्रणारीको सङ्टयऺा य ऺभताको मथोङ्ञचत व्मवतथा बए 
नबएको फायेभा ऩयीऺण गयी तत्सम्फन्धी सङ्टयऺा य 
ऺभता ङ्जवकासको प्रफन्ध गने । 

सञ्चाय तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध भन्रारम 

31.  उऩबोग्म वततङ्̧ट  ङ्झनभािण साभग्री रगामतभा 
उत्ऩाङ्छदत य प्रमोग गङ्चयसक्नङ्टऩने ङ्झभङ्झत उल्रेि 
नहङ्टने̧  नक्करी टाॉङ्झसएको हङ्टने वा च्माङ्झतएको हङ्टन े
य फजायभा म्माद नाघकेा वततङ्टसभेत ङ्झफिी 
ङ्जवतयण हङ्टन ेअवतथारे उऩबोिा ठङ्झगनङ्टका साथै 
ङ्झनभािण कामि कभजोय बई सभङृ्जर्द्भा 
नकायात्भक प्रबावसभेत ऩयेको । 

उऩबोग्म वततङ्̧ट  ङ्झनभािण साभग्री रगामतभा अङ्झनवामि 
रूऩभा उत्ऩाङ्छदत य प्रमोग गङ्चयसक्नङ्टऩने ङ्झभङ्झत 
रगामतका अन्म आवश्मक तऩेङ्झसङ्जपकेसन य 
ङ्जववयणहरू याख्न े व्मवतथा ङ्झभराउनङ्टका साथै सभम 
सभमभा एवॊ आकङ्ञतभक अनङ्टगभन गयी म्माद 
नाघेका य गङ्टणततयहीन वततङ्ट ङ्झफिी ङ्जवतयण गनेराई 
तत्कार कायफाही गने एवॊ उऩबोिा ङ्ञशऺाभा जोड 
ङ्छदने । 

उयमाोग¸ वाङ्ञणज्म तथा 
आऩूङ्झति भन्रारम 

32.  उऩबोिाको ङ्जहतको सॊयऺणराई सॊङ्जवधानभा 
भौङ्झरक हकका रूऩभा याङ्ञिएको बए ताऩङ्झन 
उऩबोिा अङ्झधकाय सॊयऺणको अवतथा कभजोय 

फजायभा हङ्टने ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका ठगीका ङ्जवरुर्द् 
कामिताङ्झरकासङ्जहत मोजनाफर्द् रूऩभा ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन गयी अनङ्टङ्ञचत नापा ङ्झरन ेय ठगी गनेराई 

उयमाोग¸ वाङ्ञणज्म तथा 
आऩूङ्झति भन्रारम/ 
तथानीम तह 
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यहेकारे फजायभा अतवाबाङ्जवक भूल्मवङृ्जर्द्¸ 
गैयकानूनी काटेङ्झरङ¸ कृङ्झरभ अबावरगामत 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका ठगी हङ्टने गयेको । 

कायफाहीको दामयाभा ल्माउन े व्मवतथा ङ्झभराउने̧  
आभ उऩबोिाराई सचेत गयाउने तथा  

ङ्झफचौङ्झरमाको तह य अनङ्टङ्ञचत नापा ङ्झनमन्रण गनि 
कानून तजङ्टिभा गने ।  

33.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिा ङ्जवतयणभा दोहोयोऩना 
देङ्ञिएको, भतृ्मङ्ट बएका व्मङ्ञि य ऩङ्टन: ङ्जववाह 
गयेका एकर भङ्जहराराई सभेत ङ्झनमभङ्जवऩयीत 
बिा उऩरधध गयाएको¸ अकािको नाभभा ङ्जकते 
दततित गयी ङ्जवतयण गयेको, कङ्झतऩम 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे आफ्ना भान्छेराई कङ्ट नै न कङ्ट नै 
प्रकायका रङ्ञऺत वगिरे ऩाउन े बिा उऩरधध 
गयाएको साथै ङ्जवतयण गयेफाऩत केही प्रङ्झतशत 
यकभ भाग गने गयेको सभेत देङ्ञिएको । 

नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका य वडाततयफाट नै बिा 
ङ्जवतयण प्रङ्जिमाको ङ्झनमङ्झभत ङ्झनगयानी¸ अनङ्टगभन तथा 
कायफाही गने व्मवतथा ङ्झभराउन ेतथा सफै  तथानीम 
तहहरूरे साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिा ऩाउन े रङ्ञऺत 
वगिको वाततङ्जवक ऩङ्जहचान गयी ि्डीकृत तथमाॊक 
तमायी य सभम सभमभा अयमाावङ्झधक गयी प्रचङ्झरत 
कानूनी व्मवतथाको ऩारना गदै अङ्झनवामिरूऩभा 
फैंङ्जकङ प्रणारीफाट भार ङ्जवतयण गने व्मवतथा 
ङ्झभराउने । 

तथानीम तह 

34.  वैदेङ्ञशक योजगायका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ भङ्टरङ्टकहरूभा 
जाने नेऩारी जनशङ्ञिको योजगायी य 
तरफबिाको प्रत्माबङू्झत एवॊ उनीहरूको 
सङ्टयऺाको प्रफन्ध गयी वैदेङ्ञशक योजगायी ऩूणित: 
व्मवङ्ञतथत य भमािङ्छदत फनाउन नसङ्जकएको । 
कोङ्झबड-१९ को भहाभायीरे वैदेङ्ञशक 
योजगायीभा नकायात्भक प्रबाव ऩायेको । 

वैदेङ्ञशक योजगायीका ऺेरभा हङ्टन े ठगी य भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रण गयी वैदेङ्ञशक योजगाय ङ्जवबागको आन्तङ्चयक 
कामिसञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशकाको ऩङ्चयऩारना गयी कामि 
प्रणारीभा सङ्टधाय ल्माउने व्मवतथा ङ्झभराउने । 
वैदेङ्ञशक योजगायीराई सङ्टयङ्ञऺत¸ व्मवङ्ञतथत य 
भमािङ्छदत फनाउन सम्फर्द् भङ्टरङ्टकहरूसॉग सयकायी 
ततयभा ङ्छिऩऺीम सम्झौता गनि ऩहरकदभी ङ्झरने । 
कोङ्झबड-१९ को सभतमासभेतराई ङ्जवचाय गयी 
दीघिकारीन सभाधानका रूऩभा भङ्टरङ्टकभा योजगायी 
ङ्झसजिना गनि ऩहर गने । 

श्रभ¸ योजगाय तथा 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
भन्रारम/अन्म 
सम्फर्द् भन्रारमहरू 

ङ. साविजङ्झनक िङ्चयद तथा आमोजना/कामििभ व्मवतथाऩनसम्फन्धी 
35.  आमोगफाट २०७५ सारभा गङ्चयएको अध्ममन 

अनङ्टसाय ङ्झनधािङ्चयत सभमभा सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकी 
रुग्ण अवतथाभा देङ्ञिएका १८४८ 
ठेक्काहरूभध्मे १२०२ ठेक्काहरू २०७६ 
ऩङ्टससम्भ ऩङ्झन सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकेको य मसको 
भङ्टतम कायकभा रूऩभा ङ्झफना तमायी ठेक्का 
रगाउनङ्ट य ठेक्का रगाएऩङ्झछ  त्मसको मथोङ्ञचत 
व्मवतथाऩन गनि नसक्नङ्ट अथवा त्मतता 
ठेक्काहरूको व्मवतथाऩनभा कङ्झतऩम साविजङ्झनक 
ङ्झनकामहरूफाट िासै चासो ङ्छदएको नऩाइनङ्ट। 
साथै, प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञि तथा कभिचायीभा 
अनङ्टबवको कभी¸ आमोजनाको ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन नहङ्टन ङ्ट य ठेक्का सम्झौताको म्माद 
थऩसम्फन्धी ङ्झनणिम कानून एवॊ सम्झौताभा 
तोङ्जकएको सभमभा नगङ्चयनङ्̧ट  सम्फङ्ञन्धत 
ठेकेदायरे अङ्झग्रभ ब ङ्टिानीको ग्मायेन्टी¸ कामि 
सम्ऩादन जभानत  य ङ्झफभासम्फन्धी 
कागजातको अवङ्झध थऩ गनिभा चासो नङ्झरनङ्̧ट  
ठेकेदायरे अङ्झग्रभ ब ङ्टिानी (ऩेश्की) ङ्झरई अन्मर 
िचि गने प्रवङृ्ञि देङ्ञिनङ्̧ट  ऩमािप्त अध्ममन तथा 
तमायी ङ्झफना ठेक्का रगाउॉदा ङ्झडजाइन 
ऩङ्टनयावरोकनको नाभभा मोजनाको सभम य 
रागत फढ्नङ्̧ट  िङ्चयद सम्झौता गदािका फित 

ठेक्का व्मवतथाऩनराई प्रबावकायी फनाउन याज्मरे 
गनङ्टिऩने ठेक्का सम्झौताहरूको कामिफोझका आधायभा 
ऩमािप्त रूऩभा प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञिको व्मवतथा गयी 
ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् गने¸ फजेटको अबाव हङ्टन नङ्छदने̧  
ङ्झफना तमायी फोरऩर आह्वान गने कामि योकी ऩमािप्त 
अध्ममन ऩश्चात भार ठेक्का रगाउने य साविजङ्झनक 
िङ्चयदसम्फन्धी अन्म कानूनी प्रावधानहरूराई 
कडाइका साथ ऩारना गनि रगाउने¸ ङ्झनभािण कामि 
सम्ऩङ्ङ गनङ्टिऩने सभमावङ्झध वैऻाङ्झनक आधायभा तम 
गने य भनाङ्झसव भाङ्जपकको कायणको आधायभा भार 
ङ्झनमभानङ्टसाय ठेक्काको म्माद थऩ गने¸ सम्फर्द् 
कभिचायीहरूफाट आवश्मक अनङ्टगभन¸ सभन्वम य 
सहजीकयण बए/नबएको तथा ठेक्का सम्झौताहरूभा 
कामि सम्ऩादन जभानत य  अङ्झग्रभ ब ङ्टिानीको फैंक 
ग्मायेन्टीजतता कागजातहरूको आङ्झधकाङ्चयकता य 
सभमभा म्माद थऩ बए/नबएको तारङ्टक 
ङ्जवबाग/भन्रारमहरूरे हेयी कभिचायीराई ङ्ञजम्भेवाय 
फनाउने̧  हयेक रुग्ण आमोजनाको सभमफर्द् 
कामिमोजना फनाएय कामािन्वमन गनि रगाउन े तथा 
कामािन्वमनको सपरताराई कभिचायीको कामि 
सम्ऩादनसॉग जोड्ने¸ भाङ्झसक रूऩभा प्रगङ्झत सभीऺा य 
चौभाङ्झसक रूऩभा कामािन्वमनको अवतथा अयमाावङ्झधक 
गयी आवश्मक बएभा ङ्जवशेष कामिटोरीसभेत फनाई 

बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा 
मातामात /सहयी 
ङ्जवकास /िानेऩानी/ 
ऊजाि̧  जरस्रोत तथा 
ङ्झसॊचाइ/ सॊतकृङ्झत¸ 
ऩमिटन तथा नागङ्चयक 
उड्डमन /सञ्चाय तथा 
सूचना 
प्रङ्जवङ्झध/तवातथम तथा 
जनसॊतमा/ 
अथि/सॊघीम भाङ्झभरा 
तथा साभान्म 
प्रशासन भन्रारम/ 

साविजङ्झनक िङ्चयद 
अनङ्टगभन कामािरम¸ 
याङ्जष्डम मोजना 
आमोग/प्रदेश 
सयकाय/तथानीम तह 
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ऩूवि आकरन गनि सङ्जकन े कामिहरूभा ऩङ्झन 
जथाबावी बेङ्चयएसन आदेश जायी गङ्चयनङ्̧ट  ङ्जववाद 
सभाधानको सभमभा भध्मतथ/अदारत सभऺ 
साविजङ्झनक ङ्झनकामको तपि फाट आवश्मक 
प्रभाणहरू सभमभा ऩेस नगङ्चयॊदा कामािरमको 
ऩऺभा ङ्झनणिम नआउनङ्ट रगामतका सभतमाहरू 
अध्ममन ङ्जवश्लषेणफाट देङ्ञिएको । 

सभतमा सभाधान गनि ङ्जवशेष ऩहर गने¸ ठूरो य 
जङ्जटर प्रकृङ्झतका ठेक्काभा व्मवतथाऩन मोजना य 
गङ्टणततय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत मोजनासभेत सम्झौताको अॊग 
फनाई तदनङ्टरूऩ कामािन्वमन गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनभािण 
व्मवसामीराई सभेत कामािन्वमनको सभीऺाभा प्रगङ्झत 
प्रततङ्टत गनि रगाउने¸ ठेक्का सम्झौताभा भूल्म 
सभामोजनको प्रावधान बएभा सोको ङ्जवतततृ ङ्जवश्लषेण 
गयेय भार सो फाऩतको ब ङ्टिानी गने¸ ङ्झनभािण 
कामि/भारसाभान/सेवाको गङ्टणततयभा सम्झौता गने 
य नेऩार सयकायराई आङ्झथिक दाङ्जमत्व फढाउने 
जतता कामि हङ्टन नङ्छदने̧  ङ्जववाद सभाधानको सभमभा 
भध्मतथ/अदारतसभऺ आवश्मक प्रभाणहरू ऩेस 
गनि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई ऩूणिरूऩभा ङ्ञजम्भेवाय एवॊ 
जवापदेही फनाउने̧  ङ्झनभािण व्मवसामीरे सभमङ्झबर 
कामि नगयेभा वा र ङ्टङ्जट सच्माउन े अवङ्झधभा र ङ्टङ्जट 
नसच्माएभा सम्झौताका सतिनाभा अनङ्टसाय ठेक्का 
सम्झौताको अन्त्म गने । 

36.  तङ्टरनात्भकरूऩभा कभ प्रचरनभा यहेको य नमाॉ 
ङ्जकङ्झसभका ङ्झनभािण कामि वा भारसाभान आऩूङ्झति 
गने कामिहरू रगामतभा कङ्ट नै वा सीङ्झभत 
व्मवसामीहरूराई पाइदा ऩङ्टग्ने गयी 
तऩेङ्झसङ्जपकेसन तमाय गयी ठेक्का व्मवतथाऩन गने 
तथा तवीकृत वाङ्जषिक कामििभङ्झबरको कामि 
अङ्ञन्तभ सभमसम्भ नगयी ऩिेय फसी 
साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनको दपा ६६ को 
दङ्टरुऩमोग गयी ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञतथङ्झत देिाई सोझै 
िङ्चयद गने प्रवङृ्ञिहरू देिा ऩयेको । 

मसभा सङ्टधायका राङ्झग तङ्टरनात्भक रूऩभा कभ 
प्रचरनभा यहेका ङ्झनभािण कामिहरू¸ नमाॉ ङ्जकङ्झसभका 
ङ्झनभािण कामि̧  भारसाभान आऩूङ्झति गने कामिहरूको 
तऩेङ्झसङ्जपकेसन तमाय गयी साविजङ्झनक िङ्चयद 
अनङ्टगभन कामािरमभा ऩठाउनङ्टऩने य उि 
कामािरमरे तऩेङ्झसङ्जपकेसनराई तवीकृत ङ्छदएऩङ्झछ 
कामािन्वमन गने व्मवतथा ङ्झभराउने।ङ्जवशेष 
ऩङ्चयङ्ञतथङ्झतभा काभ गनेसम्फन्धभा साविजङ्झनक िङ्चयद 
अनङ्टगभन कामािरमरे वततङ्टऩयक भाऩद्ड तमाय गयी 
ऐनको दपा ६६ फभोङ्ञजभ िङ्चयद गने। 

ऐ 

37.  ङ्झनभािण व्मवसामीको मोग्मता य अनङ्टबवका 
आधायभा फोरऩर भूल्माॊकन बई न्मूनतभ 
भूल्माॊङ्जकत सायबतू रूऩभा प्रबावग्राही फोरऩर 
तवीकृत हङ्टने तय कामािन्वमन चयणभा ठेक्का 
सम्झौता गयेको ठेकेदायरे मोग्मता य अनङ्टबव 
नै नबएका ठेकेदायराई अनौऩचाङ्चयक रूऩभा 
ठेक्का फेच्ने प्रवङृ्ञि यहेको । 

मततो प्रवङृ्ञिभा सङ्टधायका राङ्झग साविजङ्झनक ङ्झनकामरे 
सव-कन्ट्रमाक्टको प्रावधान नबएको ठेक्का 
सम्झौताका ङ्झनभािण व्मवसामीराई सङ्टरुभै जानकायी 
गयाउने¸ ठेक्का सम्झौता कामािन्वमनको ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन गने य ठेक्का सम्झौताभा उल्रेि बएका 
जनशङ्ञि/भेङ्झसनयी तवीकृत कामिताङ्झरकाफभोङ्ञजभ 

ङ्झनभािणतथरभा ऩङ्चयचारनको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने। 

ऐ 

38.  आवश्मक ऩूवि तमायी ङ्झफना आमोजना/ 
कामििभ कामािन्वमन गयी अनङ्टगभन/प्राङ्जवङ्झधक 
ऩयीऺण ङ्झफना ब ङ्टिानी ङ्छदन ेप्रवङृ्ञि देङ्ञिएको । 

दीघिकारीन ङ्जवकास मोजना, वाङ्जषिक/फहङ्टवषॉम िङ्चयद 
मोजना¸ तथानीम आवश्मकता य प्राथङ्झभकता¸ 
सम्बाव्म अध्ममन¸ कामितथर¸ ङ्जवतततृ ऩङ्चयमोजना 
प्रङ्झतवेदनरगामतका आवश्मक ऩूवितमायी सम्ऩङ्ङ 
गयेय भार आमोजना/कामििभ फजेटभा याख्न े । 
आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध तथा ङ्जविीम उियदाङ्जमत्व ऐन, 
2076 फभोङ्ञजभ आमोजना फैंकको अवधायणा रागू 
गने ।  

ऐ 

39.  तथानीम तहभा हङ्टन े साविजङ्झनक िङ्चयद कामिभा 
ङ्झभरेभतो गने¸ ऩङ्टर¸ बवनजतता सॊयचनाहरूको 
ऩूणि ड्रइङ ङ्झडजाइन नफनाई ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत 
फजेटअनङ्टसाय आॊङ्ञशक सॊयचनाहरूको रागत 
अनङ्टभान फनाई ङ्झनभािण कामि गने¸ ऩटक ऩटक 

तथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन¸२०७४ को दपा 
७४ भा तथानीम तहरे साविजङ्झनक िङ्चयद गनङ्टिऩदाि 
सॊघीम साविजङ्झनक िङ्चयद ऐनफभोङ्ञजभ गनङ्टिऩने बङे्ङ 
व्मवतथा यहेको हङ्टॉदा सोही प्रावधानफभोङ्ञजभ 
साविजङ्झनक िङ्चयद गने । ऩयाभशि सेवा िङ्चयद गदाि 

तथानीम तह 
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एउटै मोजनाका थङ्टप्र ैकामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदनहरू 
फनाउने̧  ङ्झनभािण कामिभा कामि प्रकृङ्झतअनङ्टसायको 
प्रमोगशारा ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ऩेस नगने 
नगयाउने¸ उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट गङ्चयने ङ्झनभािण 
मोजनाहरूभा सम्झौताअनङ्टसाय गनङ्टिऩने ऩूया कामि 
नगयी आ.व.को अन्त्मभा जङ्झत काभ बमो 
त्मसैराई नाऩजाॉच गयी कामि सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
फनाउने̧  कामिसम्ऩङ्ङ नहङ्टॉदै ब ङ्टिानी ङ्छदने̧  ङ्झनजी 
साझेदायीको आवयणभा सम्बाव्मता अध्ममन 
तथा प्रङ्झततऩधाि ङ्झफना सोझै ठेक्का सम्झौता गने¸ 

ङ्झनङ्जहत तवाथिको आधायभा आमोजनाराई 
टङ्टिाटङ्टिा ऩायी सोझै िङ्चयद गने¸ ङ्ञजल्रागत 
दययेटको ङ्जवश्लषेण नगयी फढी भूल्मभा िङ्चयद 
गने¸ उऩरधध जनशङ्ञिफाट हङ्टनसक्ने साधायण 
सबे/ प्रङ्झतवेदनजतता काभसभेत ऩयाभशि 
सेवाफाट गने गयाउने प्रवङृ्झतहरू यहेको ।  

कामि ऺेरगत सति  तमाय गयी साविजङ्झनक िङ्चयद 
ऐन/ङ्झनमभावरीका प्रावधानहरू ऩारना गयी नबई 
नहङ्टन ेऺेरभा भार िङ्चयद गने । फहङ्टवषॉम आमोजना 
आवश्मक बए रागत अनङ्टभान तवीकृङ्झत गदाि नै 
फहङ्टवषॉम ङ्झडजाइन ड्रइङ तमाय गयी आमोजना 
सञ्चारन गने । कामि प्रकृङ्झतअनङ्टसायको प्रमोगशारा 
ऩयीऺणफाट तोङ्जकएको गङ्टणततय प्राप्त गने सम्फन्धभा 
सम्झौताभा नै तऩष्ट उल्रेि गने तथा मोजनाको 
पयपायक गदाि प्रमोगशारा ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तथा 
तथरगत नाऩजाॉच एवॊ गङ्टणततयको भाऩन अङ्झनवामि 
सॊरग्न गनङ्टिऩने व्मवतथा गने । तथानीम तहरे 
साविजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी अन्तयगत मोजना 
कामािन्वमन गदाि साविजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी तथा 
रगानी ऐन तथा नीङ्झतफभोङ्ञजभ मोजनाको सम्बाव्मता 
अध्ममन तथा साविजङ्झनकरूऩभा आशमको प्रतताव 
भाग गने रगामतका प्रङ्जिमाहरू अवरम्फन गयी 
मोजना कामािन्वमन गने । 

40.  प्रदेश तथा तथानीम तहफाट सवायी साधन 
िङ्चयद गदाि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन य 
ङ्झनमभावरीङ्जवऩयीत गयेको¸ तऩेङ्झसङ्जपकेसन 
फनाउॉदा नै ङ्झभरेभतो गङ्चयएको¸ एउटै 
सवायीसाधन िङ्चयदभा सभेत एक अको 
ङ्झनकामफीच भूल्मभा पयक देङ्ञिएको य सवायी 
साधन बाडाभा ङ्झरॊदा आपू ङ्झनकटका व्मङ्ञिसॉग 
उच्चतभ ् दययेटभा ङ्झरने̧  सवायी साधनको 
दङ्टरुऩमोग गने य व्मङ्ञिगत तथा ऩाटॊगत 
काभभा प्रमोग गने गयेको । 

प्रदेश तथा तथानीम तहरे आवश्मक वततङ्ट तथा सेवा 
िङ्चयद गदाि साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन तथा 
ङ्झनमभावरीभा बएको व्मवतथाराई ऩूणि ऩारना गने 
। सवायी साधन बाडाभा ङ्झरनङ्टऩने अवतथाभा तवीकृत 
दययेटको आधायभा ङ्झनङ्ञश्चत सभमका राङ्झग भार 
बाडाभा ङ्झरन ेव्मवतथा गने। 

 

प्रदेश सयकाय तथा 
अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ तथानीम 
तह 

41.  तथानीम तहफाट सञ्चारन हङ्टन ेआमोजनाहरूभा 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन गदाि वाततङ्जवक 
उऩबोिाहरूको बेरा नगयाई सीङ्झभत व्मङ्ञिको 
तवाथिङ्झसर्द् हङ्टने गयी ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीकै 
ङ्झनदेशन वा ऩहरभा सङ्झभङ्झत गठन बई 
सङ्झभङ्झतभा याजनीङ्झतक तथा प्रशासङ्झनक ऩहङ्टॉच 
बएका व्मङ्ञिहरू यहन े गयेको¸ सङ्झभङ्झतभा 
फहारवारा ङ्ञशऺक य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधसभेत यहन े
गयेको ।  

मोजनाको अनङ्टगभन य भूल्माॊकन गनङ्टिऩने ऩदाङ्झधकायी 
तथा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू¸ साविजङ्झनक ङ्झनकामका 
ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायीहरू उऩबोिा सङ्झभङ्झतभा 
नयहन े व्मवतथा  
ङ्झभराउने । उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ 
बएका मोजनाहरू भभित सम्बय तथा येिदेिको 
ङ्ञजम्भेवायीसङ्जहत उि सङ्झभङ्झतराई हततान्तयण गने 
तथा उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त कामािन्वमन गने 
आमोजनाहरूभा सॊचारन¸ भभितसम्बाय तथा तवाङ्झभत्व 
हततान्तयणसम्फन्धी व्मवतथा सम्झौताभै उल्रेि 
गयी उऩबोिा सङ्झभङ्झतसभेत अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ उियाङ्झधकायी 
सॊतथाका रूऩभा दताि गने व्मवतथा गने । 

तथानीम तह 

42.  उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट गङ्चयएका ङ्जवकास 
ङ्झनभािणरगामतका कामििभहरूभा मोजना 
कामािन्वमनका राङ्झग कानूनरे तोकेको वा 
आवश्मक प्रङ्जिमा ऩूया नगयी उऩबोिाहरूराई 
ऩेश्की ङ्छदने̧  ङ्झरएको ऩेश्की अन्म कामि वा ङ्झनजी 
पाइदाका काभभा रगाउने̧  काभै नगयी ऩेश्की 
पर्छ्यौट गने¸ काभ सम्ऩङ्ङ नबई ब ङ्टिानी ङ्छदन े
तथा कङ्झभसन ङ्झरई सम्ऩङ्ङ नबएका आमोजना 
पयपायक गनेजतता प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको । 

प्रचङ्झरत साविजङ्झनक िङ्चयद ऐन य ङ्झनमभावरीको 
आधायभा तथानीम तहहरूरे कानून फनाई¸ ङ्झनङ्छदिष्ट 
प्रङ्जिमाहरूको अवरम्फन गयी ऩशे्की ङ्छदने तथा 
कानूनरे तोकेको अवङ्झधङ्झबरै पयपायक गने 
कामिराई व्मवङ्ञतथत गने । साथै, ऩेश्की यकभ ङ्झरई 
सभमभा मोजना सम्ऩङ्ङ नगने उऩबोिा सङ्झभङ्झत तथा 
ठेकेदायहरूराई कानूनअनङ्टसाय कायफाही गयी मोजना 
तङ्टरुन्त सम्ऩङ्ङ गनि रगाउने वा सम्झौता तोडी अन्म 
ङ्जवकल्ऩफाट मोजना सम्ऩङ्ङ गने ।  

तथानीम तह 
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43.  प्राङ्जवङ्झधक ऻान य ङ्जवशेष प्रङ्जवङ्झधका जङ्जटर 
ऩूवािधाय ङ्झनभािण आमोजनाहरू उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतफाट कामािन्वमन गने¸ कानून ङ्जवऩयीत 
हेबी इक्मङ्टऩभेन्ट प्रमोग गने¸ प्रङ्झततऩधाि गयाई 
ठेक्काभापि त गनङ्टिऩने काभहरू ङ्झभरेभतोभा 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त गयेको देिाई उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतरे ऩङ्झन अन्म ङ्झनभािण व्मवसामीराई ठेक्का 
रगाउने¸ प्राङ्जवङ्झधक भूल्माॊकन य अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसङ्झफना सभेत ब ङ्टिानी 
गनेजतता प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको । 

उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त गङ्चयने कामिको गङ्टणततयीमता 
य ङ्छदगोऩनाका राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक ऻान य ङ्जवशेष 
प्रङ्जवङ्झधका जङ्जटर आमोजनाहरू उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट 
कामािन्वमन नगयाउने̧  प्रचङ्झरत साविजङ्झनक िङ्चयद 
ङ्झनमभावरी¸ २०६४ को ङ्झनमभ ९७ भा उल्रेि 
बएका व्मवतथा तथा उऩकयणको प्रमोगका 
सम्फन्धभा नेऩार सयकायफाट ङ्जवगतभा बएका 
ङ्झनणिमको ऩूणि ऩारना गने तथा कानूनको 
व्मवतथाङ्जवऩयीतका कामिहरूराई ऩूणिरूऩभा अन्त्म 
गने । 

 

तथानीम तह 

44.  प्रदेश सयकायफाट तथानीम ऩूवािधायका राङ्झग 
तथानीम तहराई ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयने फजेटफाट 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतको रागत सहबाङ्झगताङ्झफनै 
कामि गने प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको¸ तथानीम तहभा 
ङ्झनभािण कामिको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय उऩबोिाहरूको 
रागत सहबाङ्झगताको अॊश सम्फन्धभा तऩष्ट 
भाऩद्ड नफनाइएको य उऩबोिा सङ्झभङ्झतसॉग 
सम्झौता गदाि उि ङ्जवषम निङ्टराइएको¸ साथै 
ब ङ्टिानी गदाि सम्झौताफभोङ्ञजभ जनश्रभदानको 
न्मूनतभ अॊश अङ्झनवामि कट्टा गनङ्टिऩनेभा कट्टा नै 
नगने वा कभ कट्टा गने प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको । 

उऩबोिा सङ्झभङ्झतभापि त सॊचारन हङ्टने मोजनाहरूभा 
साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी¸ २०६४ को ङ्झनमभ 
९७ फभोङ्ञजभ रागत अनङ्टभानभा उऩबोिा सङ्झभङ्झतको 
रागत सहबाङ्झगता अॊश¸ भ्माटको अॊशरगामतका 
यकभ उल्रेि गने¸ उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई ब ङ्टिानी 
गदाि भूल्म अङ्झबवङृ्जर्द् कय¸ उऩबोिाको रागत 
सहबाङ्झगता अॊशरगामतका यकभ कट्टी गयी ब ङ्टिानी 
गने । साथै¸  ङ्झनभािण कामिको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय 
उऩबोिाहरूको रागत सहबाङ्झगताको अॊश य सोको 
उऩमोग सम्फन्धभा तऩष्ट भाऩद्डसभेत फनाई रागू 
गने । 

प्रदेश सयकाय तथा 
अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ तथानीम 
तह 

च. कृङ्जष¸ बङू्झभ¸ वन तथा वातावयण सॊयऺणसम्फन्धी 
45.  भारऩोत¸ नाऩीजतता कामािरमहरूभा यहेका 

ङ्जपल्डफङ्टक¸ नक्सा¸ भोठसभेतका से्रतता 
कागजातहरूको अङ्झबरेि सच्माउने¸ झङ्टठा 
से्रतता तमाय गयी जग्गा ङ्जकनफेच गने¸ 
साविजङ्झनक जग्गासभेत घङ्टसाइि हारसाङ्झफक गने¸ 

सयकायी/ऩतॉ/ऐरानी/गङ्टठी जग्गा व्मङ्ञि 
ङ्जवशेषको नाभभा दताि कामभ गने¸ 
सयकायी/साविजङ्झनक जग्गाभा अनङ्झधकृत 
फसोफास गनेरगामतका कायणरे काठभाडौं 
उऩत्मकारगामत भङ्टरङ्टकका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा 
साविजङ्झनक/सयकायी जग्गा भाङ्झसॊदै गएको¸ 
ऩङ्टयाताङ्ञत्वक य साॊतकृङ्झतक भहत्वका भठ¸ 
भङ्ञन्दय¸ ऩाटी¸ ऩौवा¸ धाया¸ ङ्जहटी¸ 
ऩोियीरगामतका तथर तथा सम्ऩदाहरू 
अङ्झतिभणको चऩेटाभा ऩयेको य कङ्झतऩम 
सम्ऩदाहरू जीणि̧  ऺङ्झतग्रतत य रोऩ हङ्टन े
अवतथाभा यहेका । 

कामािरमभा यहेका सयकायी जग्गाको अङ्झबरेिको 
सङ्टयऺा एवॊ प्रबावकायी व्मवतथाऩनका राङ्झग 
ङ्ञजम्भेवायी ङ्जकटान¸ कम्प्मङ्टटयभा आधाङ्चयत प्रङ्जवङ्झधको 
उऩमोग य ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने । सयकायी जग्गा 
व्मङ्ञिको नाभभा दताि बए/नबएको िोजङ्झफन¸  
अनङ्झधकृत अव्मवङ्ञतथत फसोफासको फायेभा छानङ्झफन 
तथा सयकायी जग्गा अङ्झतिभण गने¸ दताि गने य 
हडप्ने व्मङ्ञि वा सॊतथाङ्जवरुर्द् कायफाहीसभेत गयी 
साविजङ्झनक य सयकायी जग्गाको सॊयऺणको व्मवतथा 
ङ्झभराउने ।  ऩङ्टयाताङ्ञत्वक य साॊतकृङ्झतक भहत्वका 
सम्ऩदाहरूको सॊयऺणका राङ्झग सम्ऩदाहरूको 
एकीकृत अङ्झबरेि याख्न े य सम्ऩदा यहेको तथरभा 
सॊङ्ञऺप्त जानकायी सफैरे देख्न े गयी याख्न े व्मवतथा 
ङ्झभराउने । जीवन्त इङ्झतहास¸ कराकौशर य 
सॊतकृङ्झतराई जोगाउन मतता तथर य बवनहरूको 
सॊयऺण य सम्बाय गने कामि गने । 

बङू्झभ व्मवतथा¸ 
सहकायी तथा गङ्चयफी 
ङ्झनवायण भन्रारम/ 
सॊतकृङ्झत¸ ऩमिटन तथा 
नागङ्चयक उड्डमन 
भन्रारम/ प्रदेश 
सयकाय/ तथानीम 
तह 

46.  बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ फभोङ्ञजभ हदफन्दी 
तोङ्जकएकोबन्दा फढी जग्गाको तवाङ्झभत्व कामभै 
यहेको, हदफन्दी तवीकृङ्झत ङ्झरई तवाङ्झभत्वभा 
यहेको जग्गाहरु ऩङ्झन तवीकृङ्झत प्राप्त हङ्टॉदाका 
फाऩत गङ्चयएको सति ङ्जवऩङ्चयत िङ्चयद ङ्झफिी गने 
गयेको ।  

बङू्झभसम्फन्धी ऐन, २०२१ रे अङ्झधकतभ हदफन्दीभा 
छङ्टट ऩाउन ेव्मवतथा गयेबन्दा फाहेक फढी जग्गाको 
तवाङ्झभत्व बएको अवतथाभा कानूनी प्रावधानको 
कामािन्वमन गनि य हदफन्दी तवीकृङ्झत ङ्झरई 
तवाङ्झभत्वभा बएका जग्गाहरु सति फभोङ्ञजभ भार 
िङ्चयद ङ्झफङ्जि हङ्टने व्मवतथा ङ्झभराउन े।   

बङू्झभ व्मवतथा¸ 
सहकायी तथा गङ्चयफी 
ङ्झनवायण भन्रारम 

47.  गङ्टठीको भहत्त्व, धभि सॊतकृङ्झतको गङ्टठीको जग्गा, गङ्टठीमाय, भोङ्जहको ऩङ्जहचान गयी बङू्झभ व्मवतथा¸ 



58 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन सायाॊश ऩङ्टङ्ञततका २०७६/७७ 

सॊयऺणसभेतका ङ्झनङ्ञम्त साविजङ्झनक ङ्जहत 
प्रवर्द्िनका राङ्झग याङ्ञिएका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका 
गङ्टठीको रगत अयमाावङ्झधक गयी याख्न े दाङ्जमत्व 
ऩाएको ङ्झनकामरे त्मसतपि  ऩमािप्त ध्मान 
नङ्छदएको। सयकायी/ साविजङ्झनक प्रकृङ्झतका 
जग्गाहरु सभेत ङ्जवङ्झबङ्ङ गङ्टठीका रगत ङ्झबॊड्ने 
बनी गङ्टठीभा दताि गयी भोही कामभ गयेगयाएको 
। गङ्टठीमाय, भानभहन्त ऩङ्टजायीफाटै गूठीको 
सम्ऩङ्ञि ङ्जहनाङ्झभना गयेको सभेत ऩाइएको ।    

गङ्टठीको सॊयऺणका राङ्झग उङ्ञचत प्रफन्ध ङ्झभराउने। 
भन्रारम तहफाटै छानङ्झफन गयी गङ्टठी कामभ गनि 
उङ्ञचत ठहङ्चयएभा भार नेऩार सयकायको तवीकृङ्झत 
ङ्झरई गङ्टठीभा दताि गने प्रफन्ध ङ्झभराउने । 
गङ्टठीहरुको रगत, जग्गा जङ्झभन, भठभङ्ञन्दय, सोफाट 
प्राप्त जामजेथा य आम्दानीराई ऩायदशॉ फनाई 
गङ्टठीको रगत य कोषभा प्राप्त हङ्टने व्मवतथा गने, 
ङ्जहनाङ्झभना बए गयेको बए छानङ्झफन गयी दोषीराई 
आवश्मक कायफाही गने । भानभहन्त, ऩङ्टजायीको 
ङ्जववयण अयमाावङ्झधक गयी ङ्झनमङ्टङ्ञि, सेवासङ्टङ्जवधाको 
भाऩद्ड ङ्झनधाियण गयी ऩायदशॉ फनाई अनङ्टगभन य 
सङ्टऩङ्चयवेऺण गने ।  

सहकायी तथा गङ्चयफी 
ङ्झनवायण भन्रारम 

48.  सङ्टरु नाऩनक्सा हङ्टॉदा तमाय गङ्चयएका ङ्जपल्डफङ्टक, 
नक्साहरुको अङ्झबरेि नष्ट गने, केयभेट गने 
जतता कामिहरु बए गयेको ऩाइएको । ऩङ्टन: 
नाऩी गने सभमभा ङ्झनमतवस गरत नाऩनक्सा 
गदाि सेवाग्राहीरे अनावश्मक दङ्ट:ि हैयानी 
व्महोनङ्टि ऩने । ऩङ्टन: नाऩीका फित तमाय 
बएका अङ्झबरेिहरु दङ्टरुतत नयाख्न,े अङ्झबरेि 
याख्नङ्ट ऩने ङ्झनकाम य ऩदाङ्झधकायीरे ङ्ञजम्भेवायी 
अनङ्टसायको काभ नगने प्रवङृ्झत देङ्ञिएको।जग्गा 
दतािसम्फन्धी ङ्झभङ्झसर रगामतका अङ्झबरेि य 
से्रतताहरु आवश्मक ऩयेका फेरा तङ्टरुन्तै पेरा 
नऩने ।  

अङ्झबरेिराई सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेय िोजेको फित तङ्टरुन्त 
प्राप्त हङ्टने व्मवतथाऩन गने । भन्रारम तहफाटै 
आवङ्झधकरूऩभा अनङ्टगभन ङ्झनयीऺण गयी अङ्झबरेि 
नयाख्न,े नष्ट गने कभिचायी ऩङ्जहचान गयी कानून 
फभोङ्ञजभ कायफाही गने व्मवतथा ङ्झभराउने । ऩङ्टन: 
नाऩीभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम य ऩदाङ्झधकायीहरूराई 
ङ्ञजम्भेवाय फनाउने य सेवाग्राहीको गङ्टनासो सम्फोधन 
गनि ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने य आवश्मक ऩये 
आनङ्टशासनात्भक कायफाही गने ।  

बङू्झभ व्मवतथा¸ 
सहकायी तथा गङ्चयफी 
ङ्झनवायण भन्रारम 

49.  याङ्जष्डम वनको सॊयऺण य सङ्टयऺा गने ङ्ञजम्भेवायी 
बएका कभिचायीसभेत सॊरग्न यही काठ तथा 
जङ्झडफङ्टटी ततकयी गयेको¸ साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोिा सभूहका ऩदाङ्झधकायीरे नै अऩायदशॉ 
काभकायफाही य सभूहको यकभ 
ङ्जहनाङ्झभनासभेतका अङ्झनमङ्झभत कामि  गयेको 
घटना मदाकदा उजागय हङ्टन ेगयेको ।  

याङ्जष्डम वनऺेरको अङ्झतिभण¸ गैयकानूनी काठ 
कटान य  ततकयी ङ्झनमन्रण गनि सघन एवॊ 
प्रबावकायी अनङ्टगभन गयी अङ्झनमङ्झभतता गनेराई 
कायफाहीको दामयाभा ल्माउने̧  वन ङ्झसभानाको ऩतॉ 
जग्गाको सॊयऺण गने¸ वन कामािरमहरूराई थऩ 
उियदामी फनाउने य साभङ्टदाङ्जमक वनहरूभा ऺभता 
ङ्जवकास¸ व्मवतथाऩन सङ्टधाय तथा प्रबावकायी 
ङ्झनमभनका उऩाम अवरम्फन गने ।  

वन तथा ब-ूसॊयऺण 
भन्रारम/प्रदेश 
सयकाय 

50.  प्रदेश य तथानीम तहका फीचभा नदीजन्म 
ऩदाथि (ढङ्टङ्गा¸ ङ्झगट्टी¸ फारङ्टवा) को उऩमोग य 

याजतव सॊकरनभा एकरूऩता नबएको¸ अनङ्टभङ्झत 
ङ्झफना वा नवीकयण नगयाई वा अनङ्टभङ्झत 
ङ्छदइएको बन्दा फढी ऩङ्चयभाणभा उत्िनन गने¸ 
वातावयणीम ऩऺराई फेवातता गने¸ जथाबावी 
उत्िनन गयी याजतव च ङ्टहावट गने¸ 

अवैधाङ्झनकरूऩभा सञ्चाङ्झरत िसय उयमाोगहरूको 
दताि गयी तथानीम तहको ङ्झभरेभतोभा नदीजन्म 
ऩदाथिको ङ्जहनाङ्झभना गने¸ अऩायदशॉरूऩभा 
ङ्झभरेभतोभा ठेक्का ऩाने तथा अनङ्टगभन भूल्माॊकन 
य सभन्वम नगनेजतता प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको । 

प्रदेश सयकायरे प्राकृङ्झतक स्रोत साधनको उऩमोग 
एवॊ सॊयऺण य याजतव सॊकरनसम्फन्धी 
ङ्झनदेङ्ञशका/कामिङ्जवङ्झध फनाई रागू गने । ढङ्टॊगा¸ 
ङ्झगट्टी¸ फारङ्टवाजतता नदीजन्म ऩदाथि एवभ ् साधायण 
ङ्झनभािणभङ्टिी िङ्झनज ऩदाथिको उत्िननफाट 
सभमावङ्झधङ्झबर याजतव प्राप्त गने य सोको व्मवङ्ञतथत 
अङ्झबरेि याख्नरेगामत अन्म आवश्मक व्मवतथा 
ङ्झभराउने ।  

प्रदेश सयकाय तथा 
अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ तथानीम 
तह 

51.  वातावयणीम अध्ममनङ्झफना फजेट िचि गयी 
सडकको ट्रमाक िोल्ने कामिफाट बूऺ म बई 
िोङ्झरएका ट्रमाक अततव्मतत हङ्टॉदासभेत सोही 

वन¸ वातावयण¸ तथानीम तहरगामतका ङ्झनकामको 
ङ्झसपाङ्चयस¸ सहभङ्झतसङ्जहत प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण गयी सडकको ट्रमाक िोल्ने¸ वातावयणीम 

प्रदेश सयकाय तथा 
अन्तगितका 
ङ्झनकामहरू/ तथानीम 
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सडक मोजनाभा फायम्फाय फजेट ङ्झनकासा 
बइयहेको । साथै¸ ङ्जवङ्झबङ्ङ उयमाोग य 
करकायिानाको ऩहङ्टॉचका राङ्झग बनी 
सहभङ्झत/ङ्झसपाङ्चयस य वातावयणीम प्रबावको 
अध्ममनजतता कानूनी प्रङ्जिमा ङ्झफना नै 
वनजॊगर¸ िोरानाराका ङ्जकनाय आङ्छदभा 
ङ्झभरेभतोभा  प्राकृङ्झतक सम्ऩदाको दोहन गने 
प्रवङृ्ञिसभेत देङ्ञिएको । 

प्रबावका आधायभा भार त्मतता सडकभा फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गने व्मवतथा ङ्झभराउन े। 

तह 

52.  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्रारमको 
अनङ्टदान सहमोगभा साविजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी 
अवधायणा अन्तगित नेऩार उयमाोग वाङ्ञणज्म 
भहासॊघ¸ कृङ्जष उयमाभ केन्ि तथा सहकायी 
सॊघिाया सञ्चाङ्झरत एक ङ्ञजल्रा एक उत्ऩादन 
कामििभहरूभा आ.व. २०६९।७० देङ्ञि 
हयेक वषि फजेट ङ्जवङ्झनमोजन हङ्टन े गये ताऩङ्झन 
कङ्ट नै उयमाोगहरू ऩूवािधाय तमाय बए ऩङ्झन कच्चा 
ऩदाथिको अबावभा सञ्चारन हङ्टन नसकेको¸ 
कङ्ट नैभा चारङ्ट ऩङ्टॉजीको अबाव यहेको¸ कङ्ट नैभा 
ऩूवािधाय नै तमाय नबएको¸ अङ्झधकाॊश 
उयमाोगहरू सम्बाव्मता अध्ममन ङ्झफना छनौट 
गङ्चयएको¸ आवश्मक सम्ऩूणि प्रङ्जिमा ऩूया 
नगयेको¸ कामािन्वमन ऩऺ कभजोय यही 
सयकायी रगानीको उङ्ञचत प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टन 
नसकेको य अङ्झनमङ्झभतताका गङ्टनासासभेत आउन े
गयेको । 

मस कामििभअन्तगित सॊचाङ्झरत सम्ऩूणि उयमाोगहरूको 
हारको अवतथाका सम्फन्धभा सयोकायवारासभेतको 
सहबाङ्झगताभा सभग्ररूऩभा सभीऺा गयी कच्चा ऩदाथि 
वा ऩङ्टॉजीको व्मवतथा  वा उयमाोगको Product Line 
ऩङ्चयवतिन वा यकभ असङ्टरीरगामत उऩमङ्टि उऩाम 
अवरम्फन गयी चारङ्ट कामििभभा सङ्टधाय गनङ्टिका साथै 
आगाभी ङ्छदनहरूभा मतता ङ्जकङ्झसभका मोजना तथा 
कामििभहरू छनौट गदाि तथानीम आवश्मकता¸ 
उत्ऩादनसॉगको तादात्म्मता¸ फजाय¸ साभाङ्ञजक य 
आङ्झथिक ऩऺ¸ कामििभको ङ्छदगोऩना य 
व्मवतथाऩनसभेतको वततङ्टऩयक भूल्माॊकन गयी प्रदेश 
य तथानीमततयभा उयमाोगहरू तथाऩना गनि 
भन्रारमरे सहजीकयण भार गने¸ ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकनको सॊमन्र तऩष्ट य ऩायदशॉ 
फनाउने । 

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी 
ङ्जवकास 
भन्रारम/प्रदेश 
सयकाय/तथानीम तह 

53.  प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना  य 
प्रदेश सयकायको अनङ्टदान सहमोगभा 
साविजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी अवधायणा अन्तगित 
शीत ब्डाय गहृ ङ्झनभािण कामििभहरू 
सञ्चारनका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊतथासॉग सम्झौता 
बए ताऩङ्झन केही सॊतथारे ऩेश्की रगी ङ्झनभािण 
कामि नगयेको तथा शीत ब्डाय गहृको 
सञ्चारन भोडाङ्झरटी तऩष्ट नहङ्टन ङ्̧ट  त्मसफाट 
याज्मरे ऩाउने प्रङ्झतपरको फायेभा सम्झौताभा 
उल्रेि नहङ्टन ङ्̧ट  शीत ब्डाय गहृको अरावा 
अन्म ङ्झनभािण कामिहरूराई ऩङ्झन अनङ्टदान ङ्छदनङ्̧ट  
व्मङ्ञिगत पाइदाका राङ्झग कामिङ्जवङ्झध ऩटक 
ऩटक सॊशोधन गङ्चयनङ्̧ट  कानूनी तथा 
कामिङ्जवङ्झधगत प्रङ्जिमा य भाऩद्डको ऩूणि 
ऩङ्चयऩारना नहङ्टन ङ्̧ट  ङ्जवङ्झबङ्ङ तह य स्रोतफाट 
सम्बाव्मता अध्ममन य सभन्वम ङ्झफना शीत 
ब्डाय गहृ ङ्झनभािण बई दोहोयोऩना हङ्टन ङ्ट 
रगामतका सभतमा देङ्ञिएको । 

शीत ब्डाय गहृ ङ्झनभािण कामििभभा सङ्टधायका राङ्झग 
ऩेश्की ङ्झरएय ङ्झनभािण कामि सङ्टरु नगने पभिहरू य 
सति ऩूया नहङ्टॉदै ऩेश्की ङ्छदन े ङ्ञजम्भेवाय कभिचायीराई 
कानूनी कायफाही गने¸ ङ्झनजी ऺेरका रगानीभा 
फनेका शीत ब्डाय गहृहरू नै कच्चा ऩदाथि 
अबावभा ऩूणि ऺभताभा सञ्चारन हङ्टन नसकेको य 
ङ्झनजी ऺेरको बन्दा मी शीत ब्डाय गहृको बाडा 
दय धेयै फढी देङ्ञिएको अवतथाभा मी शीत ब्डाय 
गहृको ङ्छदगोऩनाका राङ्झग सभन्वम य सहजीकयण 
गयी याज्मरे प्राप्त गने प्रङ्झतपर सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने¸ 
सम्फर्द् कानून य भाऩद्ड अनङ्टरूऩ शीत ब्डाय गहृ 
ङ्झनभािण कामिङ्जवङ्झध¸ रागत य अनङ्टदान यकभ तथा 
सम्झौताका सतिहरू ऩङ्चयभाजिन गने य आगाभी 
ङ्छदनहरूभा कृङ्जष उऩजहरू उत्ऩादन य िऩतको 
आधायभा शीत ब्डाय ङ्झनभािण गनि तथानीम¸ प्रदेश 
य सॊघीम सयकायफीच सहकामि य प्रबावकायी 
सभन्वमभा ङ्जविीम अनङ्टशासन य कामििभको 
प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवङृ्जर्द् सङ्टङ्झनङ्ञश्चत हङ्टन े गयी कामििभ 
नदोहोङ्चयने व्मवतथा ङ्झभराउने। 

ऐ 

54.  यासामङ्झनक भर य उङ्ङत फीउ उऩरधध 
गयाउन सयकायरे कयोडौँ रुऩैमाॉ अनङ्टदान ङ्छदए 
ताऩङ्झन ङ्जकसानहरूरे गङ्टणततयमङ्टि साभग्री उङ्ञचत 
सभम¸ ऩङ्चयभाण य तोङ्जकएको सयकायी भूल्मभा 

कृषकराई प्रदान गङ्चयने भर य फीउको  ङ्जवतयणभा 
हङ्टने अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्रण गयी सहज आऩूङ्झतिको 
व्मवतथा ङ्झभराउने । कृङ्जष ऋणभा ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जर्द्¸ 
फजायसम्भको ऩहङ्टॉच सहजीकयण¸ ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् 

ऐ 
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प्राप्त गनि नसकेको । साथै¸ फजायसम्भको 
सहज ऩहङ्टॉचको कभीका कायण आफ्नो 
उत्ऩादनको उङ्ञचत भूल्म ऩाउन नसकेको य 
ङ्झफचौङ्झरमाहरूरे अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरएको । 

एवॊ  ङ्जकसान य उऩबोिाफीच प्रत्मऺ सम्ऩकि  
अङ्झबवङृ्जर्द् गने।  

55.  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्रारम य 
भातहतका ङ्झनकामहरूफाट कृङ्जष ङ्जवकास 
कामििभ कामािन्वमनका राङ्झग तमाय गङ्चयएका 
कामिङ्जवङ्झधहरूका व्मवतथाहरू अव्मावहाङ्चयक¸ 
फाङ्ञझएको¸ ङ्जवङ्झबङ्ङ स्रोत य तहहरूफाट सञ्चाङ्झरत 
एकै प्रकायका कामििभहरूभा ऩङ्झन कामिङ्जवङ्झधभा 
पयक पयक व्मवतथा हङ्टन ङ्टका साथै सयकायफाट 
उऩरधध गयाइएको अनङ्टदान रङ्ञऺत वगिभा ऩङ्टग्न 
नसकेको¸ एकैप्रकायको व्मवसाम¸ वततङ्ट य 
सेवाभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामािरम य तहफाट प्रदान 
गङ्चयने अनङ्टदानको ङ्जहतसा पयक यहेको¸ एकै 
व्मङ्ञि/सभूह/सहकायीरे दोहोयो तेहोयो अनङ्टदान 
ङ्झरएको¸ कामििभ सॊचारनभा आङ्झथिक 
अङ्झनमङ्झभततासभेत बएको य कामििभ 
अऩेङ्ञऺतरूऩभा प्रबावकायी हङ्टन नसकेको । 

ङ्जवयमाभान कामिङ्जवङ्झध एवॊ ङ्झनदेङ्ञशकाहरूभा एकरूऩता 
कामभ गयी कामािन्वमनभा सहजता य स्रोत 
साधनहरूको सदङ्टऩमोगभा अङ्झबवङृ्जर्द्  
ल्माउने । सॊघ¸ प्रदेश य तथानीम तहफाट प्रदान 
गङ्चयने अनङ्टदान कामििभभा कृङ्जष व्मवसामको 
प्राथङ्झभकीकयण गयेय अनङ्टदान ङ्छदने̧  अनङ्टदान ङ्जहतसाभा 
एकरूऩता कामभ गने¸ अनङ्टदानग्राहीको अङ्झबरेि 
अयमाावङ्झधक एवॊ तहगत सभन्वम कामभ गयी दोहोयो 
तेहोयो अनङ्टदान योक्ने̧  प्रङ्जिमा सयरीकयण गयी 
ऩायदङ्ञशिता कामभ गने¸ प्रबावकायी अनङ्टगभन गयी 
अङ्झनमङ्झभतताभा सॊरग्न कभिचायी एवॊ 
अनङ्टदानग्राहीहरूराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने̧  
कृषक वगॉकयण गयी बौचय प्रणारीभापि त ् ब ङ्टिानी 
ङ्छदने रगामतका सम्बाव्म सङ्टधायका उऩाम अवरम्फन 
गयी कृङ्जष अनङ्टदानराई प्रबावकायी फनाउने । 

ऐ 

56.  ङ्जवङ्झबङ्ङ स्रोतफाट सञ्चाङ्झरत कृङ्जष 
आमोजनाहरूको ङ्छदगोऩनाको फायेभा य कृङ्जषभा 
गङ्चयएको रगानीको तङ्टरनाभा प्रङ्झतपर प्राङ्झप्तको 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका राङ्झग भूल्माॊकन¸ ङ्जवश्लषेण य 
बावी ठोस कामिमोजना तजङ्टिभातपि  सभङ्टङ्ञचत 
ध्मान नङ्छदइएको । 

ङ्जवङ्झबङ्ङ स्रोतफाट सञ्चाङ्झरत आमोजनाहरूको अवङ्झध 
सभाप्त बएऩङ्झछ आमोजनाफाट प्राप्त उऩरङ्ञधधहरूराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदन नेऩार सयकायकै कामािरमहरूफाट 
त्मतता कामििभ सञ्चारन गने व्मवतथा ङ्झभराउन े। 
कोङ्झबड-१९ ऩङ्झछको अवतथासभेतराई ङ्जवश्लषेण गयी 
कृङ्जषको ङ्जवकासका राङ्झग ठोस मोजना फनाई 
कामािन्वमनभा  ल्माउन े। 

ऐ 

छ. ङ्ञशऺा¸ तवातथम य साभाङ्ञजक सङ्टयऺासम्फन्धी 
57.  कोङ्झबड-१९ को भहाभायीको असहज 

ऩङ्चयङ्ञतथङ्झतभा अतऩतार य आइसोरेसन सेन्टय 
ङ्झनभािण¸ औषधी तथा उऩकयण िङ्चयद¸ तवातथम 
सेवा प्रवाह तथा याहत ङ्जवतयणरगामतका 
कामिभा अङ्झनमङ्झभतता बएको¸ गङ्टणततयहीन 
बएको¸ भहाभायी ङ्झनमन्रणभा आवश्मक 
सॊवेदनशीरता¸ मोजना य ङ्ञजम्भेवायी फहनभा 
कभी कभजोयी बएको । 

भहाभायीजततो असाभान्म य असहज ऩङ्चयङ्ञतथङ्झतभा 
ऩमािप्त सूचना प्रवाह¸ ङ्झनकामगत य तहगत सभन्वम 
तथा ङ्ञजम्भेवायी य जवापदेङ्जहता ङ्जकटान गयी 
तवातथम सेवाप्रवाहको व्मवतथा गने । आगाभी 
ङ्छदनभा मतता भहाभायीसॉग जङ्टध्न ऩूवािधाय य ऺभता 
ङ्जवकासभा जोड ङ्छदन े।  

तवातथम तथा 
जनसॊतमा 
भन्रारम/प्रदेश 
सयकाय/ तथानीम 
तह 

58.  आधायबतू तवातथम सेवाभा गङ्चयएको रगानीको 
अनङ्टऩातभा सविसाधायणरे सहज य सङ्टरब 
तवातथम सेवा ऩाउन नसकेको । 

सङ्टरब य सहज आधायबतू तवातथम सेवाका राङ्झग 
सयकायी अतऩतार य तवातथम सॊतथाहरूको गङ्टणततय 
अङ्झबवङृ्छि गनि̧  ङ्झनजी तवातथम सेवाभा नागङ्चयकको 
ऩहङ्टॉच फढाउन य तवातथम ऺेरराई नापाभूरक 
व्मवसामका रूऩभा नबई सेवाभङ्टिी ऺेरभा 
रूऩान्तयण गने। 

तवातथम तथा 
जनसॊतमा भन्रारम 

59.  ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्ञशऺा अध्ममनभा ङ्जवयमााथॉ छनौट¸ 
शङ्टल्क ङ्झनधाियण य आधायबतू भाऩद्डको 
ऩङ्चयऩारनाका राङ्झग ङ्छदइएका सङ्टझावको ऩूणि 
कामािन्वमन हङ्टन नसकेको । 

मोग्मता प्रणारीका आधायभा ङ्जवयमााथॉ छनौट¸ शङ्टल्क 
तथा आधायबतू सेवा सङ्टङ्जवधासम्फन्धी भाऩद्डको 
ऩारना बए नबएको ङ्जवषमभा प्रबावकायी अनङ्टगभन 
गयी दोषीउऩय कायफाही गने व्मवतथा ङ्झभराउने । 

तवातथम तथा 
जनसॊतमा भन्रारम, 
नेऩार भेङ्झडकर 
काउङ्ञन्सर  

60.  जङ्जटर योगको राङ्झग ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक 
औषधोऩचायको राङ्झग प्रदान गने सयकायी 

भाऩद्डको आधायभा भार ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयकको 
उऩचाय गने तवातथम सॊतथाहरुराई सूङ्ञचकृत गने य 

तवातथम तथा 
जनसॊतमा भन्रारम 
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सहङ्टङ्झरमत यकभ रङ्ञऺत वगिसम्भ ऩङ्टग्न 
नसकेको ।   

वाततङ्जवक राबग्राहीको ऩङ्जहचान गने एवॊ राबग्राहीरे 
प्राप्त गयेको सङ्टङ्जवधाको वाततङ्जवक अङ्झबरेि याख्न े
व्मवतथा ङ्झभराउन े । तवातथम सॊतथानहरुराई 
मथाथि अङ्झबरेिको आधायभा भार सोधबनाि गने य 
तवातथम भन्रारमरे ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने ।    

61.  सयकायी ङ्ञशऺण सॊतथाहरूभा कानूनङ्जवऩयीत 
नातागोताका भान्छे ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गने¸ सट्टा 
ङ्ञशऺक याख्ने̧  ङ्ञशऺक देशफाङ्जहय यहेको वा 
ङ्झफदाभा फसेको अवङ्झधको तरफबिा ब ङ्टिानी 
गने¸ ङ्झफना भाऩद्ड तथानीम तहफाट ङ्ञशऺक 
दयफन्दी ङ्झसजिना गयी मोग्मता नऩङ्टगकेा 
व्मङ्ञिराई सभेत ङ्झनमङ्टङ्ञि गने¸ ङ्झफना आधाय य 
भाऩद्ड ङ्ञशऺक/कभिचायीराई थऩ 
सङ्टङ्जवधा/प्रोत्साहन बिा उऩरधध गयाउने¸ 
ङ्जवयमाारमभा उही सभमभा एकबन्दा फढी 
कामििभभा काभ गयी दोहोयो/तेहेयो सङ्टङ्जवधा 
ङ्झरने̧  एकबन्दा फढी कामििभ/सॊतथाभा 
ऩूणिकारीन ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्झरने जतता प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको 
। 

ङ्ञशऺण सॊतथाहरूभा प्रङ्झततऩधाि गयाएय मोग्म ङ्ञशऺक 
बनाि गने¸ सम्फङ्ञन्धत भन्रारमफाट तोङ्जकएका 
भाऩद्ड य प्रङ्जिमाफभोङ्ञजभ दयफन्दी ङ्झसजिना गयेय 
भार ऩदऩूङ्झति गने¸ ङ्ञशऺक कभिचायीराई 
प्रोत्साहन/थऩ सङ्टङ्जवधाका सम्फन्धभा तऩष्ट आधाय 
भाऩद्ड तम गयी सोका आधायभा उऩरधध 
स्रोतसङ्जहतको प्रतताव तथानीम तहभा ऩेस गयी 
तवीकृङ्झत ऩश्चात भार थऩ सङ्टङ्जवधा उऩरधध गयाउने 
य एउटै सभमभा एकबन्दा फढी सॊतथा/कामििभभा 
काभ गनि ङ्झनषेध गने/ कायफाही गने व्मवतथा गने 
। 

ङ्ञशऺा¸ ङ्जवऻान तथा 
प्रङ्जवङ्झध भन्रारम/ 
तथानीम तह 

62.  कभ ङ्जवयमााथॉ सॊतमा य ऩमािप्त बौङ्झतक सङ्टङ्जवधा 
बएका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवयमाारमभा ऩङ्झन बौङ्झतक 
सङ्टधायका कामििभ य फजेट ङ्जवतयण बई 
याज्मस्रोतको दङ्टरुऩमोग हङ्टने गयेको । 

बौङ्झतक सङ्टधायका कामििभ य फजेट ङ्जवतयणका तऩष्ट 
भाऩद्ड ङ्झनधाियण गयी सो कामािन्वमनको ङ्झनमभन य 
सोको ङ्जवऩयीत बएभा कायफाहीको व्मवतथा गने । 

तथानीम तह 

63.  छारवङृ्ञि ङ्जवतयणभा रङ्ञऺत सभूहका 
ङ्जवयमााथॉहरूका राङ्झग प्राप्त छारवङृ्ञि ङ्जढरा 
ङ्जवतयण गने¸ ङ्झनकासा यकभको तङ्टरनाभा कभ 
भार ङ्जवतयण गयी फाॉकी यकभ अन्म प्रमोजनभा 
िचि गने¸ झङ्टठा ङ्झफर/बयऩाई यािी छारवङृ्ञिको 
यकभ ङ्जहनाङ्झभना गने सभतमा देङ्ञिएको । 

छारवङृ्ञि ङ्जवतयण गने सभम तोकी ङ्जवशेष सभायोहभा 
ङ्जवतयण गने¸ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट सोको ङ्झनमभन 
गने¸ ङ्जवतयणऩश्चात ् फाॉकी यहेको यकभ ङ्जपताि हङ्टन े
व्मवतथा ङ्झभराउन े य गरत ङ्जववयण ऩेस गने 
ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञिराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउने 
। 

तथानीम तह 

64.  ङ्जवयमाारमभा रेिा व्मवतथाऩन तथा रेिा 
अनङ्टशासन¸ अङ्झबरेि व्मवतथाऩन य सम्ऩङ्ञि 
सॊयऺण सम्फन्धभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सभतमा य कभजोयी 
देङ्ञिएको । 

ङ्जवयमाारमको सम्ऩङ्ञि/जग्गाको सॊयऺण¸ रेिा 
अनङ्टशासन य अङ्झबरेि व्मवतथाऩन सम्फन्धभा 
उऩमङ्टि नीङ्झत/ङ्झनमभ/ङ्जवङ्झनमभ/कामिङ्जवङ्झधसभेत 
ङ्झनभािण गयी आवश्मक अनङ्टगभन य कायफाही गने । 

तथानीम तह 

65.  ङ्ञशऺा¸ सीऩ य ऺभता फढाउने कामििभ य 
योजगायी कामििभफीच तादात्म्मता नबएको 
हङ्टॉदा फेयोजगायी फढ्न गई मङ्टवाहरू भ्रष्टाचाय य 
आऩयाङ्झधक ङ्जिमाकराऩभा सॊरग्न हङ्टनसक्न े
अवतथा ङ्जवयमाभान यहेको। तथानीम तहफाट 
सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ तथा ऺभता ङ्जवकाससॉग 
सम्फङ्ञन्धत कामििभहरूको सॊतमा अत्मङ्झधक 
बए ऩङ्झन अङ्झधकाॊश कामििभफाट अऩेङ्ञऺत 
प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टन नसकेको¸ ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामका 
कामििभ य सहबागी दोहोङ्चयन े गयेको तथा 
जनताका आधायबतू आवश्मकता य तथानीम 
भागसभेतका आधायभा रङ्ञऺत कामििभ छनौट 
हङ्टन नसकेको । गङ्चयफी न्मूनीकयण गनिका 
राङ्झग सञ्चाङ्झरत रङ्ञऺत कामििभसभेत 

ङ्जवयमाभान योजगायभूरक कामििभहरूको प्रबावकायी 
कामािन्वमन गने । नमाॉ ङ्ञशऺण सॊतथा वा ताङ्झरभ 
प्रदामक सॊतथाहरूराई सम्फन्धन प्रदान गदाि 
भङ्टरङ्टकङ्झबर आवश्मक जनशङ्ञिको आऩूङ्झतिभा मोगदान 
ऩङ्टर् माउने सॊतथाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने । तथानीम 
तहहरूरे ताङ्झरभ कामििभ तजङ्टिभा गदाि उयमाभशीरता 
ङ्जवकास¸ योजगायीको अवसय¸ तथानीम स्रोत साधन य 
ऺभताको प्रमोग एवॊ तथानीम आवश्मकताराई 
ङ्जवचाय गयी मोजनाहरूको प्राथङ्झभकीकयण गने ।  
साभाङ्ञजक आङ्झथिक अवतथा तथा भानव ङ्जवकासको 
सूचकाॊकभा ऩछाङ्झड ऩयेका रङ्ञऺत वगिको सही 
ऩङ्जहचान गयी सहबागी छनौट गयी कामििभ 
सञ्चारन गने । गङ्चयफ घयऩङ्चयवायको ऩङ्जहचान एवॊ 
गङ्चयफराई ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयण गयी ङ्ञशऺा¸ ताङ्झरभ¸ 

ङ्ञशऺा¸ ङ्जवऻान तथा 
प्रङ्जवङ्झध/ श्रभ¸ 
योजगाय तथा 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा/ 
बङू्झभ व्मवतथा¸ 
सहकायी तथा गङ्चयफी 
ङ्झनवायण भन्रारम/ 
तथानीम तह 



62 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन सायाॊश ऩङ्टङ्ञततका २०७६/७७ 

अऩेङ्ञऺतरूऩभा प्रबावकायी नबएको । आमआजिन य योजगायीभा वाततङ्जवक गङ्चयफ वगिको 
ऩहङ्टॉच कामभ गने िारका कामििभहरू अन्म 
भन्रारम/ङ्झनकाम सभेतको सहकामिभा सञ्चारन गने 
। 

ज. ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमसम्फन्धी 
66.  सभाजभा हङ्टने आऩयाङ्झधक कामिहरू¸ ठगी य 

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा नेऩार प्रहयीरगामत 
सङ्टयऺाकभॉको अत्मन्तै भहत्वऩूणि बङू्झभका 
यहेकोभा बन्साय जाॉचभा िटाइएका 
सङ्टयऺाकभॉहरू य घङ्टभङ्टवा प्रहयीहरू रगामतको 
अङ्झनमङ्झभतता¸ भ्रष्टाचायजन्म कामि य आऩयाङ्झधक 
कामिभा सॊरग्न हङ्टन े प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको । 
ङ्झरब ङ्टवन अन्तयािङ्जष्डम ङ्जवभानतथर य सीभा 
नाकाहरूभा हङ्टन े सङ्टन ततकयीरगामतका 
भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतताका घटनाहरू 
दोहोङ्चययहेको । 

सङ्टयऺाकभॉको व्मावसाङ्जमकता¸ अनङ्टसन्धान कङ्ट शरता 
य भनोफर फढाउन आवश्मक नीङ्झतगत तथा 
प्रङ्जवङ्झधगत सङ्टधाय य ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द्को व्मवतथा एवॊ 
अनङ्टङ्ञचत याजनीङ्झतक हततऺेऩको अन्त्म गयी सरुवा¸ 
फढङ्टवाका वततङ्टगत भाऩद्ड फनाई ङ्झनष्ऩऺरूऩभा 
रागू गने । प्रहयी कभिचायीराई ङ्छदइन ेआधायबतू 
ताङ्झरभभा सदाचायसम्फन्धी ङ्जवषमवततङ्टसभेत सभावेश 
गयी सत्मङ्झनष्ठाप्रङ्झत अङ्झबभङ्टिीकयण गने । आन्तङ्चयक 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनमन्रण प्रणारी च ङ्टतत य प्रबावकायी 
फनाउन े । आधङ्टङ्झनक उऩकयण य प्रङ्जवङ्झधको 
प्रमोगसभेतफाट सङ्टयऺा चेकजाॉचराई प्रबावकायी 
फनाउने । 

गहृ भन्रारम 

67.  सङ्टयऺाकभॉको कल्माण गने उदे्दश्मरे सङ्टयऺा 
ङ्झनकामहरूरे सञ्चारन गयेका कल्माण कोषको 
यकभ दङ्टरुऩमोग हङ्टने̧  अङ्झनमङ्झभतता हङ्टने कामि 
ऩूणिरूऩभा अन्त्म हङ्टन नसकेको । 

सङ्टयऺा ङ्झनकामका कल्माण कोषराई कल्माणकायी 
कामिभा नै केङ्ञन्ित हङ्टने गयी काभ गनि य मसभा 
हङ्टनसक्ने अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्रण गनि कामिङ्जवङ्झध 
ऩङ्चयभाजिनसभेत गयी आवश्मक व्मवतथा ङ्झभराउने। 

गहृ भन्रारम 

68.  नेऩारको सॊङ्जवधानरे साविजङ्झनक¸ ङ्झनजी य 
सहकायी ऺेरको सहबाङ्झगताभा सभरृ्द् 
अथितन्रको ङ्जवकास गने आङ्झथिक उद्देश्म ङ्झरए 
ताऩङ्झन सहकायी ऺेरभा देङ्ञिएका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
सभतमाका कायण अऩेऺाफभोङ्ञजभ सहकायी 
ऺेरको ङ्जवकास हङ्टन नसकेको । गैयकानूनी 
रूऩभा आजिन गयेको सम्ऩङ्ञि सहकायी 
सॊतथाहरूभा जम्भा गयी सम्ऩङ्ञि शङ्टर्द्ीकयण गने 
प्रवङृ्ञि फढ्दै गएको ।  

सहकायी ऺेरका ङ्जवकृङ्झत ङ्झनमन्रण गनि आवश्मक 
कानूनी सङ्टधाय¸ प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग सभेतफाट सहकायी 
सॊतथाहरूको एकीकृत य सहज ऩहङ्टॉचमोग्म 
अयमाावङ्झधक अङ्झबरेि व्मवतथाऩन य प्रबावकायी 
अनङ्टगभन तथा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारीको 
ङ्जवकास गने ।  

बङू्झभ व्मवतथा¸ 
सहकायी तथा गङ्चयफी 
ङ्झनवायण भन्रारम/ 
तथानीम तह  

69.  याज्मको ऩङ्टनसंयचना हङ्टॉदा िायेजीभा ऩयेका 
ङ्झनकामहरू तथा ङ्ञजम्भेवायी एक अको 
ङ्झनकामभा सयेका आमोजना य 
काभकायफाहीहरूका कागज प्रभाण¸ 

तथमाॊकसङ्जहतको अङ्झबरेि व्मवङ्ञतथतरूऩभा 
नयाङ्ञिएको¸ नफङ्टझाइएको वा अऩनत्व ङ्झरई 
अङ्झबरेिीकयण नगङ्चयएको रगामतका कायणरे 
सेवाप्रवाहभा कङ्छठनाइ य अङ्झनमङ्झभततासभेत 
फढ्ने अवतथा देङ्ञिएको । भ्रष्टाचायजन्म 
कामिको अनङ्टसन्धानका राङ्झग आमोग वा 
आमोगको कामािरमफाट भाग बएका कागजात 
प्राङ्झप्तभा सभेत कङ्छठनाइ बएको । िायेजीभा 
ऩयेका कङ्झतऩम सॊतथाको बौङ्झतक सम्ऩङ्ञिको 
सॊयऺण हङ्टन नसकेको ।  

भङ्टतमभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरम¸ ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झत य सम्फङ्ञन्धत गाउॉ/ 
नगयऩाङ्झरकाहरूको सभन्वमभा कानूनी 
प्रङ्जिमाफभोङ्ञजभ अङ्झबरेिको सङ्टयऺा य सॊयऺण हङ्टन े
व्मवतथा गने । अङ्झबरेि व्मवतथाऩन कामिराई 
च ङ्टतत दङ्टरुतत याख्न े व्मवतथा ङ्झभराउॉदै सम्ऩूणि 
तथानीम तहहरूरे िभश: ई-अङ्झबरेि प्रणारी 
अवरम्फन गने । आगाभी ङ्छदनभा सफै तथानीम 
तहरे सम्ऩूणि अङ्झबरेि¸ कागजात दङ्टरुतत एवभ ्
अयमाावङ्झधक यािी आमोगफाट भाग गङ्चयएका ङ्जववयण 
कागजात सभमभै उऩरधध गयाउन ेव्मवतथा गने । 
िायेजीभा ऩयेका वा गाङ्झबएका ङ्झनकामहरूको बौङ्झतक 
सम्ऩङ्ञि सॊयऺणको व्मवतथा ङ्झभराउने । 

प्रदेश सयकाय य 
भातहतका ङ्झनकाम/ 
तथानीम तह 

70.  कङ्झतऩम तथानीम तहका ऩदाङ्झधकायीहरूरे 
कानूनिाया प्रदि अङ्झधकाय ऺेर नाघेय 
ङ्झनणिमहरू गने गयेको । कामिऩाङ्झरकारे गने 

ङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरूफाटै कानूनको उल्रॊघन 
बएभा कानूनको शासन कामभ हङ्टन नसक्न े हङ्टॉदा 
आवश्मकता ऩयेका ङ्जवषमभा कानूनसभेत फनाई 

तथानीम तह 



63 वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन सायाॊश ऩङ्टङ्ञततका २०७६/७७ 

काभ अध्मऺरे गने य सबारे गने काभ 
कामिऩाङ्झरकारे गने, कानूनरे कभिचायी 
सॊमन्रभापि त सम्ऩादन गनि व्मवतथा गयेका 
ङ्जवषमहरू ऩङ्झन जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे सम्ऩादन गने 
तथा कानून नफनाई भौङ्ञिक आदेशको बयभा 
भार ऩङ्झन कामि सञ्चारन गने प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको 
। 

कानूनको भभिअनङ्टसाय भार कामि सञ्चारन  
गने । 

 

71.  तथानीम सयकाय सञ्चारन ऐनअनङ्टसाय वाततङ्जवक 
सयोकायवारा तथानीम फङ्टङ्जर्द्जीवी¸ ङ्जवऻहरू एवॊ 
सीभान्तकृत वगिको सहबाङ्झगता गयाई 
तथानीमततयभा मोजना तजङ्टिभा य कामािन्वमन 
गनङ्टिऩनेभा सो नगयी याजनीङ्झतक तथा प्रशासङ्झनक 
ऩहङ्टॉचका आधायभा मोजना छनौट गने¸  

याजनीङ्झतक उदे्दश्मरे गङ्छठत सॊतथाहरूभा सभेत 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने¸ औङ्ञचत्म¸ उद्देश्म य 
दीघिकारीन यणनीङ्झतङ्झफना नै ङ्झनङ्जहत तवाथिफाट 
प्रङे्चयत बई कामििभ यािी फजेट ङ्जवङ्झनमोजन 
गने प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको । रङ्ञऺत वगिका 
कामििभ सञ्चारन गदाि सॊतथा छनौटका राङ्झग 
ऩायदशॉ प्रङ्जिमा अवरम्फन नगयी फजेटका 
आधायभा सॊतथाको छनौट गने प्रवङृ्ञि देङ्ञिएको 
। 

कानूनअनङ्टसाय वाततङ्जवक सयोकायवारा तथानीम 
फङ्टङ्जर्द्जीवी¸ ङ्जवऻहरू एवॊ सीभान्तकृत वगिरगामत सफै 
वगिको सहबाङ्झगता गयाई मोजना तजङ्टिभा गने य 
कानूनफभोङ्ञजभ भार फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने । ङ्झनङ्जहत 
तवाथि प्रङ्झतङ्जवङ्ञम्फत नहङ्टन े गयी सम्फङ्ञन्धत तथानीम 
तहको दीघिकारीन मोजना ङ्जवकासको प्राथङ्झभकता¸ 
िचिको अङ्झधकतभ प्रङ्झतपर य काभको अऩेङ्ञऺत 
गङ्टणततय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत हङ्टनेगयी सॊङ्जवधान य कानूनको 
दामयाङ्झबर यही फजेट ङ्जवङ्झनमोजन¸ तवीकृङ्झत तथा 
कामािन्वमन गने । रङ्ञऺत कामििभ कामािन्वमन 
गदाि अथि भन्रारमरे जायी गयेको कामिसञ्चारन 
ङ्झनदेङ्ञशकाराई सभेत आधाय ङ्झरई िचिको नम्सि 
तमाय गयी प्रत्मेक कामििभका राङ्झग कामि ऺेरगत 
सति तवीकृत गयी प्रतताव ऩेस गनि साविजङ्झनक सूचना 
प्रकाशन गने य प्रततावको वततङ्टङ्झनष्ठ भूल्माॊकन गयेय 
भार सऺभ सॊतथा छनौट गने । 

तथानीम तह 

72.  ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिहरू सञ्चारन गदाि एउटै 
काभराई दोहोयो देिाई कामििभको नक्करी 
रागत इङ्ञतटभेट तथा यङ्झनङ ङ्झफर एवॊ 
कामिसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन तमाय गयी फजेट 
ङ्जहनाङ्झभना गने वा अन्म प्रमोजनभा िचि गने 
प्रवङृ्ञिसभेत देङ्ञिएको । 

कामििभ छनौट गदािदेङ्ञि नै दोहोयो नहङ्टन ेसङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गयी मोजना छनोट¸ कामािन्वमन य िचि प्रणारी 
व्मवङ्ञतथत फनाउने । फजेट ङ्जवङ्झनमोजनसम्फन्धी 
ङ्झनदेङ्ञशका य तथानीम सयकाय सञ्चारन ऐनअनङ्टसाय 
दोहोयो ब ङ्टिानी तथा कानूनङ्जवऩयीतको ब ङ्टिानी हङ्टन 
नङ्छदने सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने । 

तथानीम तह/ प्रदेश 
सयकाय 
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7. आमोगको यणनीङ्झत य आगाभी कामिङ्छदशा 
७.१ भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को यणनीङ्झत य कामिङ्छदशा  

 सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामका रूऩभा तथाङ्जऩत अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् नेऩारको सॊङ्जवधानरे 
अॊगीकाय गयेको नीङ्झत¸ सॊङ्जवधान य कानूनरे सङ्टम्ऩेको ङ्ञजम्भेवायी¸ आवङ्झधक मोजनाको सोच य यणनीङ्झत तथा अन्तयािङ्जष्डम 
प्रङ्झतफर्द्तासभेतका आधायभा तऩष्ट यणनीङ्झत य कामिङ्छदशा अवरम्फन गयी कामिसम्ऩादन गदै आएको  
छ । सॊङ्जवधानको धाया ५१ (ि) को याजनीङ्झतक तथा शासन व्मवतथासम्फन्धी नीङ्झत (४) भा साविजङ्झनक प्रशासनराई 
तवच्छ¸ सऺभ¸ ङ्झनष्ऩऺ¸ ऩायदशॉ¸ भ्रष्टाचायभङ्टि¸ जनउियदामी य सहबाङ्झगताभूरक फनाउॉदै याज्मफाट प्राप्त हङ्टने सेवासङ्टङ्जवधाभा 
जनताको सभान य सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत गने तथा धाया ५१ (ट) को  न्माम य द्ड 
व्मवतथासम्फन्धी नीङ्झत (३) भा याजनीङ्झतक¸ प्रशासङ्झनक¸ न्माङ्जमक¸ साभाङ्ञजकरगामत सफै ऺेरको भ्रष्टाचाय य अङ्झनमङ्झभतता 
ङ्झनमन्रणका राङ्झग प्रबावकायी उऩाम अवरम्फन गने नीङ्झत यहेको छ । सॊङ्जवधानको बाग २१¸ धाया २३९ रे साविजङ्झनक 
ऩद धायण गयेको कङ्ट नै व्मङ्ञिरे भ्रष्टाचाय गयी अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग गयेको सम्फन्धभा कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गयी 
अङ्झधकाय प्राप्त अदारतभा भङ्टद्दा दामय गने ङ्ञजम्भेवायी आमोगराई सङ्टम्ऩेको छ । साथै¸ भ्र.ङ्झन. ऐन¸ २०५९ रे भ्रष्टाचाय 
जङ्झनने कसङ्टय¸ कसङ्टयको दामया य उि कसङ्टय गयेभा हङ्टने सजाम तथा अनङ्टसन्धान¸ तहङ्जककात य भङ्टद्दा दामयसम्फन्धी 
व्मवतथा य अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगऐन¸ २०४८ रे आमोगको काभ¸ कतिव्म¸ अङ्झधकाय य कामिङ्जवङ्झधको 
सम्फन्धभा तऩष्ट व्मवतथा गयेको छ । चारङ्ट ऩन्रौं मोजना ( २०७६।७७-२०८०।८१) रे सभरृ्द् नेऩार : सङ्टिी 
नेऩारीको दीघिकारीन सोच ङ्झरई भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् शून्म सहनशीरतासङ्जहत सदाचायमङ्टि सभाज ङ्झनभािण गने¸ भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् 
चेतनाभूरक¸ ङ्झनयोधात्भक एवॊ द्डात्भक काभकायफाहीराई प्रबावकायी फनाउने¸ साविजङ्झनक सेवाराई जवापदेही एवॊ 
ऩायदशॉ फनाउने य साविजङ्झनक¸ ङ्झनजी¸ गैयसयकायी¸ सहकायी¸ फैंङ्जकङ ऺेरभा हङ्टने आङ्झथिक अङ्झनमङ्झभतताको ङ्झनमन्रण गयी 
ङ्झनजी ऺेरको सेवाराई गङ्टणततयीम एवॊ सेवाभूरक फनाउने रगामतका यणनीङ्झतहरू ङ्झरएको छ ।  

 भ्रष्टाचायजन्म ङ्जिमाकराऩफाट आङ्ञजित सम्ऩङ्ञिको सॊगङ्छठत अऩयाधभा दङ्टरुऩमोग हङ्टनसक्ने य मसरे अन्तयािङ्जष्डम शाङ्ञन्त सङ्टयऺाभा 
सभेत िरर ऩङ्टर् माउन सक्न ेबएकारे ङ्जवश्वव्माऩी रूऩभै भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सशि यणनीङ्झत य कामिङ्छदशा अवरम्फन गने कङ्ट याभा 
जोड ङ्छदइॉदै आएको छ । सोहीअनङ्टरूऩ ङ्जवश्वका अङ्झधकाॊश भङ्टरङ्टकहरूरे भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्ध 
(UNCAC) ऩाङ्चयत गयेका छन ् । नेऩार सयकायरे उि भहासङ्ञन्ध सन ् २०११ भा अनङ्टभोदन गयी भहासङ्ञन्धको 
कामािन्वमनसम्फन्धी याङ्जष्डम कामिमोजना २०६९ तजङ्टिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ¸ जसभा भ्रष्टाचाय हङ्टन नङ्छदन प्रबावकायी 
अभ्मासहरूको ङ्जवकास य प्रवर्द्िन गने¸ भ्रष्टाचाय हङ्टनसक्ने सम्बाव्म ङ्झनकाम य तथानहरूको ऩङ्जहचान गयी उच्चतभ ङ्झनगयानी गने 
तथा साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीहरूभा सदाचाय¸ इभान्दाङ्चयता य ङ्ञजम्भेवायीको बावना ङ्जवकास गने ङ्जवषमभा जोड ङ्छदइएको छ । मस 
कामिमोजनाभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको बङू्झभका य ङ्ञजम्भेवायीराई सभेत उल्रेि 
गङ्चयएको छ । भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी उङ्ञल्रङ्ञित व्मवतथाहरूफाट आमोगराई उऩचायात्भक¸  ङ्झनयोधात्भक¸ प्रवर्द्िनात्भक य 
सॊतथागत सङ्टधायात्भक यणनीङ्झत य कामिङ्छदशा अवरम्फनका राङ्झग भागिदशिन प्राप्त बएको छ ।  

 
७.२ आमोगको सॊतथागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) 
आमोगरे अगाङ्झड फढाएका नीङ्झतगत¸ कामिङ्जवङ्झधगत य प्रङ्जवङ्झधगत सङ्टधायका कामिहरूराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदई आगाभी ङ्छदनभा अझै 
प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन गनिका राङ्झग आमोगफाट प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा ङ्जवगतका सॊतथागत यणनीङ्झतको सभीऺा¸ 
सयोकायवारा ङ्जवश्लषेण¸ सॊतथागत ङ्जवश्लषेण¸ साविजङ्झनक ङ्झनकाम¸ सयोकायवारा तथा ङ्जवऻ सभूहको ऩषृ्ठऩोषणसभेतका आधायभा 
सॊतथागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) तजङ्टिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ । सॊतथागत यणनीङ्झतक 
मोजनाभा भ्रष्टाचायभङ्टि य सदाचायमङ्टि सभाज ङ्झनभािणको दूयदृङ्जष्ट यािी याङ्जष्डम ङ्जवकास य साविजङ्झनक सेवाभा जनताको सयर 
तथा सहज ऩहङ्टॉच हङ्टने गयी भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गने रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झग यणनीङ्झत¸ नीङ्झत¸ कामिनीङ्झत एवॊ कामािन्वमन मोजना 
ङ्झनधाियण गङ्चयएका छन ्। मस यणनीङ्झतक मोजनारे भूरत: सॊतथागत सङ्टदृढीकयण¸ ङ्झनयोधात्भक¸ प्रवर्द्िनात्भक य उऩचायात्भक 
ङ्जवङ्झधभापि त भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गने उद्देश्म ङ्झरएको छ । 

उऩचायात्भक यणनीङ्झततपि  भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रबावकायी ऩङ्जहचान¸ अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनभा जोड ङ्छदइएको  
छ । जसअन्तगित आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग¸ भ्रष्टाचाय ङ्झनगयानी प्रणारीको ङ्जवकास¸ भ्रष्टाचायसॉग सम्फङ्ञन्धत सफै ङ्जकङ्झसभका 
सूचना व्मवतथाऩन तथा इन्टेङ्झरजेन्स सॊमन्रको सङ्टदृढीकयण य भ्रष्टाचायसम्फन्धी उजङ्टयीहरूको प्राथङ्झभकीकयण गयी अनङ्टसन्धान य 
अङ्झबमोजन कामिराई वततङ्टङ्झनष्ठ¸ ङ्जवश्वसनीम एवॊ प्रबावकायी फनाउने नीङ्झत अॊगीकाय गङ्चयएको छ । उजङ्टयीहरूको छानङ्झफन य 
अनङ्टसन्धान कामिराई सऺभ फनाउन य भ्रष्टाचायजन्म कामिको छानङ्झफन÷अनङ्टसन्धानसम्फन्धी दततावेजको सङ्टयऺा तथा 
अङ्झबरेिीकयणका राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा अन्म प्रङ्जवङ्झधको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग गने¸ अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनभा ङ्झनष्ऩऺता¸ 
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प्रबावकाङ्चयता य एकरूऩताका राङ्झग अदारतका नङ्ञजयको ङ्जवश्लषेणका साथै अध्ममन अनङ्टसन्धान गने¸ भ्रष्टाचायका सम्बाव्म ऺेर 
ऩङ्जहचान एवॊ ङ्जवकास आमोजनाहरूको कामि सम्ऩादनको अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान गयी भ्रष्टाचायजन्म कामिको योकथाभका 
उऩामहरू अवरम्फन गने¸ आमोगका कामािरमहरूफीच सूचना सञ्जारीकयण¸ आमोगको वेफसाइटभा सूचनादाता य 
उजङ्टयीकतािको ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जर्द् तथा आमोग य भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फर्द् ङ्झनकामहरूफीच सूचना सञ्जारको ङ्जवकास गने¸ 
आमोगको उजङ्टयी छानङ्झफन य वगॉकयणका आधाय तथा भाऩद्ड तमाय गयी उजङ्टयीउऩय ङ्झनङ्ञश्चत अवङ्झधङ्झबर अनङ्टसन्धान गदै 
उच्च जोङ्ञिभमङ्टि य ठूरा भ्रष्टाचायजन्म कामिहरूराई प्राथङ्झभकताभा यािी अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गने कामिनीङ्झतहरू अवरम्फन 
गङ्चयएको छ । 

ङ्झनयोधात्भक यणनीङ्झततपि  कानूनी य सॊगठनात्भक सॊयचनाको सङ्टदृढीकयण एवॊ ऩङ्चयचारन गदैं भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा सम्फर्द् सफै 
ऩऺहरूराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउने कामिभा जोड ङ्छदइएको छ । जसअन्तगित ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूसॉग सभन्वम¸ साझेदायी तथा 
सहकामिभा जोड ङ्छदई सम्फर्द् ङ्झनकामहरूराई भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका उऩामहरू अवरम्फन गनि प्रोत्साङ्जहत गने¸ भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणसम्फन्धी कानूनी सङ्टधाय¸ भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को याङ्जष्डम यणनीङ्झत तथा कामिमोजना ऩङ्चयभाजिन¸ सदाचाय नीङ्झत तजङ्टिभा य 
कामािन्वमन एवॊ साविजङ्झनक सेवा प्रवाहसम्फन्धी ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीहरूको आचायसॊङ्जहताको तजङ्टिभा य कामािन्वमनभा जोड 
ङ्छदइएको छ । साथै¸ साविजङ्झनक सेवाप्रवाह¸ साविजङ्झनक ङ्झनभािणका ठेक्का तथा िचि प्रङ्जिमारगामत प्रशासकीम ङ्जवङ्झध तथा 
आवङ्झधक÷वाङ्जषिक मोजना तजङ्टिभा तथा कामािन्वमन प्रङ्जिमाभा सङ्टधायका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने¸ भ्रष्टाचायको जोङ्ञिभऩूणि ऺेर 
ऩङ्जहचान गयी भ्रष्टाचाय सम्बाव्म आमोजना तथा कामािरमहरूभा ङ्झनगयानी याख्ने̧  अन्तयािङ्जष्डम सम्फन्ध ङ्जवतताय¸ सॊजारीकयण य 
साझेदायी प्रवर्द्िन गयी नवीनतभ ऻान य सीऩ तथा असर अभ्मासहरूको अवरम्फन गने कामिनीङ्झत ङ्झरइएको छ ।  
प्रवर्द्िनात्भक यणनीङ्झतका रूऩभा सयोकायवारा ऩऺहरूका फीचभा चेतना¸ सभन्वम¸ सञ्जार य ऐक्मफर्द्ता अङ्झबवङृ्जर्द् गने 
कामिराई आत्भसात गङ्चयएको छ । जसअन्तगित भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺको सहबाङ्झगता य प्रङ्झतफर्द्ता अङ्झबवङृ्जर्द् गनि 
आवश्मक बएकारे सम्फर्द् ऩऺको अङ्झबभङ्टिीकयणका साथै ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारा य सम्फर्द् ऩऺफीच सॊजारको ङ्जवकास गने¸ 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् गयी भ्रष्टाचायप्रङ्झत असङ्जहष्णङ्ट प्रवङृ्ञिराई सशि फनाउने¸ सदाचायमङ्टि व्मवहाय य कामिप्रणारी 
आत्भसात गनि प्रोत्साङ्जहत गने य मसका राङ्झग सूचना ङ्ञशऺा तथा सञ्चाय साभग्रीको तमायी य ङ्जवतयण गने¸ उऩरधध 
प्रचायप्रसायका भाध्मभहरूको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग गने तथा साभाङ्ञजक अङ्झबमान सॊचारन गने कामिभा जोड ङ्छदइएको छ ।    
आमोगको सॊतथागत ऺभता ङ्जवकास यणनीङ्झतका रूऩभा सॊतथागत सङ्टशासनको सङ्टदृढीकयण य ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द्को कामिराई 
अगाङ्झड फढाइएको छ । जसअन्तगित कभ कागजमङ्टि शासकीम प्रणारीभा जोड ङ्छदई तवचाङ्झरत कामािरम सञ्चारन प्रणारी 
कामािन्वमन¸ ङ्झडङ्ञजटर उऩकयणको प्रबावकायी प्रमोग¸ सॊगठनात्भक सॊयचनाराई सभमानङ्टकूर सङ्टदृढीकयण¸ सूचना तथा 
अङ्झबरेि प्रणारी सङ्टदृढीकयण¸ बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास¸ जनशङ्ञिको ऺभता ङ्जवकास एवॊ अनङ्टगभन¸ भूल्माॊकन य प्रङ्झतवेदन 
प्रणारी सङ्टदृढीकयणभा जोड ङ्छदइएको छ । साथै¸ आमोगको कानूनी तथा सॊतथागत दामया पयाङ्जकरो फनाई प्रबावकायीरूऩभा 
भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनि ऩहरकदभी ङ्झरने तथा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्धरे व्मवतथा गयेका अवसय य 
दाङ्जमत्व ङ्झनवािह गनि याङ्जष्डम कानूनराई सभसाभङ्जमक ऩङ्चयभाजिनसङ्जहत कामािन्वमनभा ल्माउन ऩहर गने कामिनीङ्झत अवरम्फन 
गङ्चयएको छ । 
मस यणनीङ्झतको कामािन्वमन मोजनारे कानून तथा कामिप्रङ्जिमाभा सङ्टधाय¸ ऩूवािधाय तथा ऺभता ङ्जवकास एवॊ सञ्चाय तथा 
अध्ममन/अनङ्टसन्धानभूरक कामििभ/ङ्जिमाकराऩहरू अगाङ्झड सायेको छ । कानूनी सङ्टधायतपि  अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगऐन य भ्र.ङ्झन. ऐन सॊशोधनका साथै आवश्मक कामिङ्जवङ्झधहरूको तजङ्टिभा य ऩङ्चयभाजिन तथा कामिप्रङ्जिमा सङ्टधायतपि  एकीकृत 
अङ्झबरेि प्रणारी य तवचाङ्झरत कामािरम सञ्चारन प्रणारीको तथाऩनाभा जोड ङ्छदइएको छ । ऩूवािधाय ङ्जवकासतपि  कामािरम 
बवन¸ इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ल्माफ¸ थङ्टनङ्टवा घय य फमान कऺ ङ्झनभािण एवॊ ऺभता ङ्जवकासतपि  अङ्झबभङ्टिीकयण¸ ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ताङ्झरभ¸ 
वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ य अन्तयािङ्जष्डम सबा सम्भेरनभा सहबाङ्झगताभा जोड ङ्छदइएको छ । प्रबावकायी सञ्चायतपि  डकङ्ट भेन्ट्री/श्रव्मदृश्म 
साभग्री ङ्झनभािण य प्रसाय¸ टेङ्झरङ्झबजन कामििभ तथा सूचना सम्प्रषेणका कामििभ कामािन्वमनभा जोड ङ्छदइएको छ । 
अध्ममन/अनङ्टसन्धानतपि  अदारतफाट बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी पैसराको ङ्जवश्लषेण¸ भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा असहज कानूनको 
ङ्जवश्लषेण¸ भ्रष्टाचायको जोङ्ञिभ ङ्जवश्लषेण¸ सङ्टशासन ऩयीऺण एवॊ  सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जष्ट सवेऺण रगामतका अध्ममन/अनङ्टसन्धानका 
कामि अगाङ्झड साङ्चयएको छ । 
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७.३ सॊतथागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) को कामािन्वमनको अवतथा 
आ.व. २०७६।७७ देङ्ञि आमोगको ऩाॉचवषे सॊतथागत यणनीङ्झतक मोजना कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । आ.व. २०७६।७७ 
यणनीङ्झतक मोजनाको ऩङ्जहरो वषि बएकारे यणनीङ्झत कामािन्वमनका राङ्झग आवश्मक आधाय¸ ऩूवािधाय¸ कामिङ्जवङ्झध तथा भाऩद्डहरू 
ऩङ्जहरो वषिभा नै तमाय गनि उऩमङ्टि हङ्टने हङ्टॉदा कामािन्वमन मोजनाभा सफैबन्दा फढी ङ्जिमाकराऩ ऩङ्जहरो वषिभा सम्ऩादन गने गयी 
तजङ्टिभा गङ्चयएको ङ्झथमो । प्रततङ्टत आ.व.को प्रायम्बको केही अवङ्झध यणनीङ्झतक मोजना तमायीभा व्मङ्झतत बएको य अन्त्मको केही 
अवङ्झध कोयोनाङ्जवरुर्द्को सतकि ताका राङ्झग गङ्चयएको फन्दाफन्दीफाट प्रबाङ्जवत बएकारे ङ्झनधािङ्चयत सफै ङ्जिमाकराऩ सम्ऩङ्ङ गनिभा 
केही व्मवधान यहे ऩङ्झन धेयै हदसम्भ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध प्राप्त बएको छ ।  

 

आमोगको सॊतथागत यणनीङ्झतक मोजना (२०७६।७७-२०८०।८१) को कामािन्वमनको अवतथा 

ि.सॊ. कामिङ्छदशागत ऺरे 
यणनीङ्झतक मोजनाभा सभाङ्जवष्ट 

ङ्जिमाकराऩ 
प्राप्त उऩरङ्ञधध 

१ कानूनी सङ्टधाय कानून य कामिङ्जवङ्झधहरू तजङ्टिभा 
तथा ऩङ्चयभाजिन 

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगऐन य भ्र.ङ्झन. ऐन सॊशोधनको 
ङ्जवधेमक सॊघीम सॊसदसभऺ छरपरको िभभा यहेको¸ 

 अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग कामिङ्जवङ्झध ऩङ्चयभाजिन बइयहेको 
। 

२ ऩूवािधाय ङ्झनभािण पयेङ्ञन्सक ल्माफ¸ फमान कऺ¸  इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ल्माफ य पयेङ्ञन्सक ल्माफ सङ्टदृढीकयण गङ्चयएको¸ 

नी
ङ्झत
ह
रू 

दूयदृङ्जष्ट 

रक्ष्म 

उद्दे
श्म 

यणनीङ्झत 

भ्रष्टाचायभङ्टि य सदाचायमङ्टि सभाज ङ्झनभािण । 

 
याङ्जष्डम ङ्जवकास य साविजङ्झनक सेवाभा जनताको सयर/सहज ऩहङ्टॉच हङ्टने गयी भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनङ्टि । 
 

आमोगको सॊतथागत सङ्टदृढीकयण¸ ङ्झनयोधात्भक¸ प्रवर्द्िनात्भक य उऩचायात्भक ङ्जवङ्झधभापि त भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनङ्टि । 
 

उऩचायात्भक  ङ्झनयोधात्भक  प्रवर्द्िनात्भक  सॊतथागत ऺभता ङ्जवकास  

(१) आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको 
उऩमोगफाट 
अनङ्टसन्धान य 
अङ्झबमोजन 
ऩर्द्ङ्झतराई वततङ्टङ्झनष्ठ 
य ङ्जवश्वसनीम 
फनाउने । 

(२) भ्रष्टाचाय ङ्झनगयानी 
प्रणारीको ङ्जवकास 
गयी अनङ्टसन्धान एवॊ 
ङ्झनगयानी गने । 

(३) भ्रष्टाचायसॉग 
सम्फङ्ञन्धत सफै 
ङ्जकङ्झसभका सूचना 
व्मवतथाऩन तथा 
इन्टेङ्झरजेन्स सॊमन्र 
सङ्टदृढ गने । 

(४) भ्रष्टाचायसम्फन्धी 
भाङ्झभराहरूको 
प्राथङ्झभकीकयण गयी 
अनङ्टसन्धान य 
अङ्झबमोजन गने । 

 

 

 

 

(५) नीङ्झतगत तथा सॊतथागत 
भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण गनि 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूसॉग 
सभन्वम¸ साझेदायी तथा 
सहकामि गने । 

(६) साविजङ्झनक 
ङ्झनकामहरूराई 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् उियदामी 
फनाउॉदै सशिीकयण 
गने । 

 (७) भ्रष्टाचाय 
ङ्झनवायणसम्फन्धी ङ्जवषमभा 
नवीनतभ िोज¸ 

अध्ममन¸ अनङ्टसन्धान गने 
। 

(८) भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् याङ्जष्डम 
तथा अन्तयािङ्जष्डम सभन्वम 
य सञ्जारीकयण गने । 

 

 

 

 

(९) भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् 
जनचेतना 
अङ्झबवङृ्जर्द् गने 
। 

 

(१०) 
भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् 
शासनका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺको 
सहबाङ्झगता य 
प्रङ्झतफर्द्ता 
अङ्झबवङृ्जर्द् गने 
। 

 

 

 

 

 

(११) आमोगको 
सॊगठनात्भक 
सॊयचना¸ ङ्जवङ्झध¸ 

ऩर्द्ङ्झत¸ 

स्रोतसाधनसङ्जहत 
सॊतथागत 
ऺभता सङ्टदृढ 
गने । 

 

(१२) भ्रष्टाचाय 
ङ्जवरुर्द्को 
कानूनी य 
सॊतथागत दामया 
पयाङ्जकरो 
फनाउने । 
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कामािरम बवन ङ्झनभािण  फमान कऺ ङ्झनभािण गङ्चयएको¸ 
 आमोगका ५ वटा कामािरमहरूको बवन ङ्झनभािण बइसकेको य ३ 
वटा कामािरमको बवन ङ्झनभािण कामि अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगकेो । 

३ ऺभता ङ्जवकास आधायबतू तथा ङ्जवङ्ञशष्टीकृत 
ताङ्झरभ¸ फैठक/अन्तङ्जिि मा तथा 
अन्तयािङ्जष्डम सम्भेरनभा 
सहबाङ्झगता  

 अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूको ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग अङ्झबभङ्टिीकयणका 
साथै ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ताङ्झरभ तथा अनङ्टसन्धानसम्फन्धी तवदेशी एवॊ 
वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ सञ्चारन गङ्चयएको¸ 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग सॊसदीम सङ्झभङ्झत¸ आमोगका ऩूवि 
ऩदाङ्झधकायी य ङ्जवऻहरू¸ सयोकायवारा ऩऺहरू तथा नागङ्चयक सभाजभा 
आधाङ्चयत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूसॉग अन्तयङ्जिमा य छरपर गङ्चयएको¸ 

 सम्ऩकि  ङ्जवन्दङ्ट फैठक गङ्चयएको । 

४ कामि प्रङ्जिमा सङ्टधाय एकीकृत अङ्झबरेि प्रणारी¸ 
Office Automation¸ 

Intelligence unit तथाऩना¸ 
अन्तय तह भ्रष्टाचाय न्मूनीकयण 
कामिदर¸ SOP  तमाय¸ ङ्झनगयानी 
सभूह गठन¸ 

 सूचना सॊकरन तथा ङ्जवश्लषेण सॊमन्र (Intelligence Mechanism) को 
सङ्टदृढीकयण गङ्चयएको¸ 

 भ्रष्टाचाय ङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊतथा (Citizen Jury) गठन 
गङ्चयएको¸  

 आमोग¸ ङ्जवशेष सयकायी वङ्जकरको कामािरम य ङ्जवशेष अदारतका 
सम्फर्द् ऩदाङ्झधकायीसॉगको छरपर कामििभ गङ्चयएको । 

५ सॊचाय तथा ऻान 
हततान्तयण 

प्रवर्द्िनात्भक साभग्री¸ 
डकङ्ट भेन्ट्री/श्रव्म दृश्म साभग्री¸ 
टेङ्झरङ्झबजन कामििभ य सूचना 
सम्प्रषेण¸ सूचना सॊजारीकयण य 
तीनै तहका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधराई 
अङ्झबभङ्टिीकयण  

 नेऩार टेङ्झरङ्झबजनको सहकामिभा साप्ताङ्जहक "सङ्टशासन सवार" 
कामििभ सञ्चारन गङ्चयएको¸ 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी सूचना य जानकायी सॊचाय भाध्मभफाट 
सॊप्रषेण गङ्चयएको¸ 

 भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग प्रवर्द्िनात्भक साभग्री छऩाइ य ङ्जवतयण 
गङ्चयएको¸ 

 तथानीम तहका ऩदाङ्झधकायी¸ कभिचायी तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायी¸ नागङ्चयक सभाज य गैयसयकायी सॊतथासॉग अन्तङ्जिि मा य 
अङ्झबभङ्टिीकयण सञ्चारन गङ्चयएको¸ 

 साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺा कामििभ सञ्चारन गङ्चयएको¸ 
 ङ्जवयमाारमको ऩाठ्यिभ तथा तटाप करेज य तथानीम ङ्जवकास प्रङ्ञशऺण 
प्रङ्झतष्ठानरे सॊचारन गने ताङ्झरभभा सदाचाय तथा भ्रष्टाचाय 
ङ्झनमन्रणसम्फन्धी ङ्जवषमवततङ्ट सभावेश गनि वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदनभापि त 
सङ्टझाव ङ्छदइएको¸ 

६ प्रङ्झतवेदन व्मवतथा सतकि ता केन्ि य अन्म 
ङ्झनकामफाट प्रङ्झतवेदन प्राङ्झप्त य 
आमोगको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन 

 याङ्जष्डम सतकि ता केन्िफाट सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन प्राप्त 
गयी सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण नफङ्टझाउन ेउऩय जङ्चयवाना गङ्चयएको¸  

 आमोगको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन सम्भाननीम याष्डऩङ्झतज्मूसभऺ ऩेस  
गङ्चयएको । 

७ अध्ममन/अनङ्टसन्धान¸ 
अनङ्टगभन तथा 
भूल्माॊकन 

अदारतका पैसरा¸ असहज 
कानून य जोङ्ञिभ ङ्जवश्लषेण¸ 

सङ्टशासन ऩयीऺण¸ भरेऩ प्रङ्झतवेदन 
अध्ममन¸ सूचक ङ्झनभािण¸ 

सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जष्ट सवेऺण¸ 

Corruption Zone mapping  
अध्ममन¸ UN भहासङ्ञन्धको 
प्रगङ्झत सभीऺा  

 अदारतफाट बएका भ्रष्टाचायसम्फन्धी पैसराहरूको अध्ममन गयी 
नङ्ञजय सॊग्रह प्रकाशन गङ्चयएको¸ 

 भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को ङ्जवश्वव्माऩी अङ्झबमानका राङ्झग अन्तयािङ्जष्डम सम्भेरन¸ 

गोष्ठी¸ फैठकभा सहबाङ्झगता गङ्चयएको¸ 
 अङ्ञततमायको दङ्टरुऩमोग¸ सङ्टशासन प्रवर्द्िन य भ्रष्टाचायको अवतथा 
सम्फन्धभा ऩयीऺण अध्ममन बइयहेको । 

 
 
७.४ आगाभी कामिङ्छदशा 

आमोगको सॊतथागत यणनीङ्झतक मोजनारे आ.व. २०८०।८१ सम्भका राङ्झग आमोगरे अवरम्फन गने यणनीङ्झत¸ नीङ्झत¸ 
कामिनीङ्झत य प्रभङ्टि ङ्जिमाकराऩ ङ्झनधाियण गयी आगाभी कामिङ्छदशाको आधाय तमाय गयेको छ । सॊतथागत यणनीङ्झतक 
मोजनाभा आ.व. २०७७।७८ भा सम्ऩादन गङ्चयने ऩूवािधाय ङ्झनभािण¸ ऺभता ङ्जवकास¸ सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा व्मवतथाऩन¸ 
कानूनी तथा कामिप्रङ्जिमागत सङ्टधाय¸ सञ्चाय तथा ऻान हततान्तयण¸ प्रङ्झतवेदन य अध्ममन अनङ्टसन्धान¸ अनङ्टगभन तथा 
भूल्माॊकनसम्फन्धी ङ्जिमाकराऩहरूसभेत ऩङ्जहचान गङ्चयएको छ । यणनीङ्झतक मोजनारे ऩङ्जहचान गयेका भूरत: आमोग 
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आपैं रे कामािन्वमन गने अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन तथा सॊतथागत ऺभता ङ्जवकाससम्फन्धी कामिनीङ्झतका साथै अन्म 
ङ्झनकामहरूसॉगको सहकामिभा ङ्झनबिय यही सम्ऩादन गङ्चयने  प्रवर्द्िनात्भक य ङ्झनयोधात्भक कामिसम्फन्धी कामिनीङ्झतहरूअनङ्टरूऩ 
आमोगरे देहामफभोङ्ञजभको आगाभी कामिङ्छदशा अवरम्फन गनेछ ।  

अनङ्टसन्धान/अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिङ्छदशा सॊतथागत ऺभता ङ्जवकाससम्फन्धी कामिङ्छदशा 
१. अनङ्टसन्धानभा सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा अन्म प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग¸  
२. दतताफेजको सङ्टयऺा तथा अङ्झबरेिीकयणको सभङ्टङ्ञचत 

व्मवतथा¸  
३. अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनसम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध 

ङ्झनभािण/ऩङ्चयभाजिन¸  
४. अनङ्टसन्धान ङ्जवङ्झध य ऩर्द्ङ्झतको प्रबावकाङ्चयता अध्ममन¸  
५. अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतहरूको ऺभता ङ्जवकास,  
६. अङ्झबमोजन नीङ्झत तथा अदारतका नङ्ञजयको ङ्जवश्लषेण¸  
७. भ्रष्टाचाय ङ्झनगयानी प्रणारी ङ्जवकास तथा सम्बाव्म ऺेर 

ऩङ्जहचान¸  
८. छाङ्झनएका ङ्जवकास आमोजनाहरूको कामि सम्ऩादनको 

अध्ममन¸  
९. ङ्जवकास आमोजनाको कामिसम्ऩादनका िभभा हङ्टन ेभ्रष्टाचाय 

योकथाभ¸  
१०. आमोगको सूचना सॊकरन तथा ङ्जवश्लषेण कामि थऩ 

सङ्टदृढीकयण¸  
११. भातहत कामािरमहरूफीच सूचना सञ्जारीकयण¸  
१२. आमोग य भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फर्द् ङ्झनकामफीच सूचना 

सञ्जार ङ्झनभािण¸ 

१३. आमोगको वेफसाइटभा सूचनादाताको ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जर्द्¸  
१४. भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसॊघीम भहासङ्ञन्धको प्राङ्जवङ्झधक 

सहामता य सूचना आदानप्रदान व्मवतथा कामािन्वमनभा 
जोड¸  

१५. उजङ्टयी छानङ्झफन य वगॉकयणका आधाय÷भाऩद्ड तमाय 
गयी ङ्झनङ्ञश्चत अवङ्झधङ्झबर अनङ्टसन्धान¸  

१६. उच्च जोङ्ञिभमङ्टि भ्रष्टाचायको अनङ्टसन्धानराई प्राथङ्झभकता¸  
१७. साविजङ्झनक सयोकायका ङ्जवकास कामिको अध्ममन य 

अनङ्टसन्धान¸  
१८. भ्रष्टाचायजन्म जोङ्ञिभको अवतथा बएका ऺेर य कामिका 

सम्फन्धभा ऩूविसतकि ताभा जोड । 

१. आमोगका कामािरमहरूभा कभ कागजमङ्टि प्रणारी 
ङ्जवकास¸  

२. ङ्झडङ्ञजटर उऩकयणको प्रमोगभा जोड¸  
३. आमोगको सॊगठनात्भक सॊयचना सङ्टदृढीकयण¸  
४. आमोगको भानवस्रोत ङ्जवकास कामिङ्जवङ्झध तजङ्टिभा¸  
५. ऻान¸ सीऩ य अन्तयािङ्जष्डम असर अभ्मासको उऩमोग 

गयी आमोगको जनशङ्ञि ऺभता ङ्जवकास¸  
६. आमोगको अनङ्टगभन¸ भूल्माॊकन य प्रङ्झतवेदन प्रणारी 

सङ्टदृढीकयण  
७. आमोगरे अवरम्फन गयेका अभ्मास¸ नीङ्झत¸ प्रङ्ञशऺण 

साभग्री जतता स्रोतहरूको ङ्जवयमाङ्टतीम अङ्झबरेिीकयण¸  
८. आमोग य अन्तगितका कामािरमभा सूचना तथा 

प्ररेि स्रोत केन्ि सङ्टदृढीकयण य बौङ्झतक ऩूवािधाय 
ङ्जवकास¸  

९. आमोगका ऩूवि ऩदाङ्झधकायी य ङ्जवऻसॉग सम्वाद¸  
१०. आमोगफाट अङ्झबमोजन गङ्चयएका य सजाम ऩाएका 

व्मङ्ञिहरूको एकीकृत अङ्झबरेि प्रणारी ङ्जवकास¸  
११. ऩर्द्ङ्झतभा आधाङ्चयत कामिसम्ऩादन प्रोत्साहन प्रणारी 

ङ्जवकास¸  
१२. भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी कामि गने ङ्झनकामहरूको 

सभन्वम य तवतन्र कामिवातावयणभा जोड¸  
१३. भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमङ्टि याष्डसङ्घीम भहासङ्ञन्धप्रङ्झतको 

दाङ्जमत्वअनङ्टरूऩ सभेत याङ्जष्डम कानून ऩङ्चयभाजिन एवॊ 
आमोगको ऺेराङ्झधकाय अङ्झबवङृ्जर्द् । 

ङ्झनयोधात्भक कामिङ्छदशा प्रवर्द्िनात्भक कामिङ्छदशा 
१. भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका राङ्झग फाधक कानून तथा 

ङ्झनदेशनहरू सङ्टधायाथि सभन्वम य सहकामि̧   
२. भहारेिा ऩयीऺकको कामािरम य सम्फङ्ञन्धत 

ङ्झनकामहरूसॉगको सहकामिभा साविजङ्झनक ङ्झनभािणका ठेक्का 
तथा िचिफाये अध्ममन¸  

३. भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका राङ्झग सयकायरे अऩनाउनङ्टऩने 
उऩामहरूफाये नीङ्झतगत सङ्टझाव¸  

४. कानून¸ प्रशासकीम ङ्जवङ्झध तथा आवङ्झधक÷वाङ्जषिक मोजना 
तजङ्टिभा य कामािन्वमन प्रङ्जिमाभा भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका 
उऩाम सभावेश¸  

५. भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामफाट सम्ऩादन 

१. अनङ्टङ्ञचत तङ्चयकारे सम्ऩङ्ञि आजिन गयी आडम्फय गने 
प्रवङृ्ञि ङ्झनमन्रण य सभाजरे हेने दृङ्जष्टकोणभा 
ऩङ्चयवतिन ल्माउन अङ्झबमान सञ्चारन¸  

२. भ्रष्टाचायप्रङ्झत असङ्जहष्णङ्ट प्रवङृ्ञिराई सशि फनाउन 
तथा सदाचायमङ्टि व्मवहाय य कामिप्रणारी तथाङ्जऩत 
गनि अङ्झबमान सञ्चारन¸  

३. भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् गनि प्रमासयत 
नागङ्चयक सभाजका सॊघसॊतथा तथा सॊचाय जगतसॉग 
सहकामि̧   

४. सूचना ङ्ञशऺा तथा सञ्चाय साभग्रीको तमायी य 
ङ्जवतयण¸  
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हङ्टने कामिफीच सहकामि̧  सभन्वम य अनङ्टगभन¸  
६. प्रशासङ्झनक य साविजङ्झनक िङ्चयदसम्फन्धी ङ्झनणिमसभेत 

नीङ्झतगत ङ्झनणिमका रूऩभा भङ्ञन्रऩङ्चयषद् भा ऩेस गने 
ऩङ्चयऩाटी ङ्झनरुत्साङ्जहत¸  

७. साविजङ्झनक ङ्झनभािण य सेवाप्रवाह गने ङ्झनकामराई 
व्मवङ्ञतथत¸ प्रङ्झततऩधॉ¸ ऩायदशॉ य उियदामी फनाउन 
ऩहर¸  

८. साविजङ्झनक सेवा प्रवाहसम्फन्धी ङ्झनकामका 
ऩदाङ्झधकायीहरूको आचायसॊङ्जहता कामािन्वमनभा जोड¸  

९. साविजङ्झनक ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरूको प्रबावकाङ्चयता 
अङ्झबवङृ्जर्द्¸  

१०. सशि प्राङ्जवङ्झधक ऩयीऺणभा जोड¸  
११. तीनै तहभा सदाचाय नीङ्झत तजङ्टिभा य कामािन्वमनभा जोड¸  
१२. याष्डसेवक कभिचायीफाट सादगी व्मवहाय य ऩेसागत 

ङ्झनष्ठासङ्जहत सेवाप्रवाहभा जोड¸  
१३. भ्रष्टाचायको जोङ्ञिभऩूणि ऺेर तथा कायणहरूको 

रेिाजोिा¸  
१४. भ्रष्टाचायजन्म कामि य सोको ङ्झनवायणका आधायबतू 

सूचकाॊक ङ्झनभािणसम्फन्धी अध्ममन¸ 

१५. भ्रष्टाचाय सम्बाव्म आमोजना तथा कामािरमहरूभा ङ्जवशेष 
ङ्झनगयानी¸  

१६. अन्तयािङ्जष्डम सम्फन्ध ङ्जवतताय गनि सॊजारीकयण य 
साझेदायी¸ भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा अन्म भङ्टरङ्टकको 
अनङ्टबवराई तथानीमकयण एवॊ याङ्जष्ड/अन्तयािङ्जष्डम नवीनतभ 
ऻान¸ सीऩ य अभ्मास अवरम्फन¸  

१७. भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा सॊरग्न ङ्झनकामहरू¸ अनङ्टगभन 
ङ्झनकामहरू य नागङ्चयक सभाजफीच सभन्वम य साझेदायी।  

५. भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणभा नागङ्चयक सभाज¸ गैयसयकायी 
तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊतथाहरू जतता साविजङ्झनक ऺेर 
फाङ्जहयका व्मङ्ञि तथा सभूहहरूको सहबाङ्झगता 
अङ्झबवङृ्जर्द्¸  

६. नागङ्चयक सभाज÷गैयसयकायी सॊतथा एवभ ्साभङ्टदाङ्जमक 
सॊतथा य सञ्चाय ऺेरफाट बएका सत्प्रमासको 
सम्भान¸  

७. उजङ्टयीकताि¸ साऺी¸ ङ्जवशेषऻ¸ अनङ्टसन्धानकताि य 
सूचनादाताको उङ्ञचत सॊयऺणका राङ्झग कानून तजङ्टिभा¸ 

८. भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् याजनीङ्झतक दरहरूराई अङ्झबप्रङे्चयत 
गयी प्रङ्झतफर्द्ता अङ्झबवङृ्जर्द्¸ 

९. भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् सफै तहका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको 
अङ्झबभङ्टिीकयण य प्रङ्झतफर्द्ता अङ्झबवङृ्जर्द्¸ 

१०. तवाथिको िन्ि ङ्झनमन्रणका राङ्झग कानून ङ्झनभािण¸  
११. प्रदेश य तथानीम तहभा भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को सॊमन्र 

ङ्जवकास¸  
१२. भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द्को नागङ्चयक ङ्झनगयानी सॊतथाको 

ङ्जवतताय य ऩङ्चयचारन¸  
१३. भ्रष्टाचायङ्जवरुर्द् कामि गने सयोकायवारा य सम्फर्द् 

ऩऺफीच सॊजार ङ्झनभािण । 
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8. उऩसॊहाय 
 

अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग भङ्टरङ्टकभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासन प्रवर्द्िन गनिका राङ्झग ङ्झनयन्तय आफ्नो ऺभता 
अङ्झबवङृ्जर्द् गदै ङ्जिमाशीर यहेको छ । आमोग तथाऩना बएदेङ्ञि हारसम्भ व्मङ्झतत ३० वषिहरूभध्मे आ.व. २०७६।७७ भा सवािङ्झधक 
चाय सम एकचारीस भङ्टद्दा ङ्जवशेष अदारतभा दामय गङ्चयएका छन्̧  जङ्टन आमोगको भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणप्रङ्झतको प्रङ्झतफर्द्ता¸ ङ्झनयन्तय सङ्टधाय 
य ङ्जिमाशीरताफाट सम्बव बएको हो । प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा आमोगफाट भङ्टद्दा दामयका साथै सङ्टझाव¸ ताभेरी¸ भङ्टल्तफी¸ ऩङ्टनयावेदन य 
ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमसम्फन्धी ङ्झनणिमहरू बएका छन ्। प्रततङ्टत प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका राङ्झग प्रवर्द्िनात्भक¸ ङ्झनयोधात्भक¸ 
द्डात्भक य ऺभता ङ्जवकाससम्फन्धी कामिहरू सम्ऩादन गङ्चयएका छन ्। प्रङ्झतवेदन अवङ्झधभा आमोगरे आफ्नो सॊतथागत यणनीङ्झतक 
मोजनासभेत तजङ्टिभा गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ । यणनीङ्झतको कामािन्वमनफाट आगाभी ङ्छदनभा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रणका प्रमास अझै 
प्रबावकायी हङ्टने ङ्जवश्वास आमोगरे ङ्झरएको छ । 
सॊवैधाङ्झनक ङ्ञजम्भेवायी य गङ्चयभाराई ध्मानभा यातदै तवतन्र य ङ्झनष्ऩऺ कामिसम्ऩादन नै आमोगको प्रभङ्टि उद्देश्म हो । 
कामिसम्ऩादनका ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सॊतथाप्रङ्झत आग्रह य ऩूवािग्रह नयािी तटतथ य ङ्झनष्ऩऺ रूऩभा कामिसम्ऩादन गने दृढता 
आमोगरे ङ्झरएको छ । आमोगका काभकायफाहीहरूराई तवतन्र¸ ङ्झनष्ऩऺ य प्रबावकायीरूऩभा सम्ऩादन गनिका राङ्झग आमोगरे 
भहत्वऩूणि नीङ्झत¸ आचायसॊङ्जहता य कामिङ्जवङ्झधहरू ङ्झनभािण गयी कामािन्वमनभा ल्माएको छ । साभूङ्जहक कामि̧  सहबाङ्झगताभूरक कामिशैरी 
एवॊ आचायसॊङ्जहता¸ नीङ्झत य कामिङ्जवङ्झधहरूको ऩङ्चयऩारनासभेतफाट वततङ्टऩयक अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन गने ऩर्द्ङ्झत सॊतथागत गङ्चयएको हङ्टॉदा 
काभकायफाहीभा ङ्झनष्ऩऺता¸ तटतथता य एकरूऩता कामभ हङ्टने कङ्ट याभा आमोग ङ्जवश्वतत छ। मी सभग्र प्रमासहरूफाट आगाभी ङ्छदनभा 
आमोगका काभकायफाहीहरू अझै प्रबावकायी हङ्टने अऩेऺा आमोगरे गयेको छ। 

आमोगको नीङ्झत¸ प्रङ्जवङ्झध¸ ऺभता य भनोवङृ्ञिका ऺेरभा सङ्टधाय गयी भूर कामिङ्ञजम्भेवायीका रूऩभा यहेको भ्रष्टाचायजन्म कामिको 
अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनराई वैऻाङ्झनक¸ वततङ्टङ्झनष्ठ य ङ्जवश्वसनीम फनाउन आमोग ङ्झनयन्तय ङ्जिमाशीर छ । आन्तङ्चयक रूऩभा आवश्मक 
नीङ्झतगत तथा कानूनी सङ्टधाय¸ प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य सङ्टदृढीकयण¸ कभिचायीको ऻान य सीऩभा अङ्झबवङृ्जर्द् एवॊ कामिशैरी य भनोवङृ्ञि 
सङ्टधायभा आमोगको सॊतथागत यणनीङ्झतक मोजनारे सभेत जोड ङ्छदएको छ । ङ्छदनानङ्टङ्छदन भ्रष् टाचायका नमाॉ नमाॉ प्रवङृ्ञि य आमाभहरूको 
ङ्जवकास बइयहेको सन्दबिभा त्मतता प्रवङृ्ञिहरूको कङ्ट शर अनङ्टसन्धान गयी दोषीराई कानूनी दामयाभा ल्माउनका राङ्झग कभिचायीहरूको 
ऺभता य भनोफर अङ्झबवङृ्जर्द् गने ङ्छदशाभा आमोग अग्रसय यहेको छ।मसका राङ्झग तवदेशी तथा ङ्जवदेशी ताङ्झरभभा सहबागी गयाई 
असर अभ्मासहरूको आन्तङ्चयकीकयणभा सभेत आमोगरे जोड ङ्छदएको छ ।   

भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण गयी भङ्टरङ्टकभा सङ्टशासन य सभङृ्जर्द् हाङ्झसर गने प्रमासभा सम्ऩूणि साविजङ्झनक ङ्झनकामहरू य सयोकायवाराको सहमोग य 
सदबाव अत्मन्तै भहत्वऩूणि यहेको हङ्टॉदा सफैको सङ्जिमता य सहमोगको अऩेऺासभेत आमोगरे यािेको छ । आमोगको एकर 
प्रमासफाट भार भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्रण य सङ्टशासन हाङ्झसर हङ्टन सक्दैन । मसका राङ्झग सफै सयोकायवाराहरूफीच एकीकृत एवॊ 
सभन्वमात्भक प्रमासको जरुयत ऩदिछ । आमोगका ङ्झनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू मसै ङ्छदशातपि  उन्भूि छन ्। आमोगभा 
ऩयेका उजङ्टयी य सोको अनङ्टसन्धानसम्फन्धी  तथमाॊक य प्रवङृ्ञिहरूको ङ्जवश्लषेण गयी प्रङ्झतवेदनभापि त सङ् घीम सयकाय¸ प्रदेश सयकाय य 
तथानीम तहहरूराई ङ्छदइएका सङ्टधायात्भक उऩामहरूसम्फन्धी सङ्टझावहरू ऩङ्झन मसै ङ्छदशातपि  रङ्ञऺत छन ् । सॊङ्जवधान य कानूनको 
ऩङ्चयऩारना तथा सङ्टशासनसम्फन्धी याज्मका नीङ्झत य प्राथङ्झभकताको कामािन्वमनभा प्रङ्झतफर्द् यहॉदै आमोग सफै साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायी¸ 
सयोकायवारा¸ प्रफङ्टर्द् वगि̧  सञ्चायकभॉ य जनसभङ्टदामको सहमोगभा सङ्टशासन य सदाचाय कामिव्मवहाय य जीवनशैरीभा रूऩान्तयण हङ्टनेभा 
ङ्जवश्वतत यहेको छ ।  

 
 


