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प्राक्कथन 

राज्यको पनुसंरचनापश्चात संघीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका 
सरकारहरूबाट सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाह हुुँदै आएको छ । नबशेष गरी जनतासुँग ननकट 
सम्पकव मा रहने स्थानीय तह जनताको घरदैलोमैं सेर्ा परु् याउन े गरी क्रियाशील रहुँदै 
आएका छन ्। जनताको अपेक्षानरुुप गणुस्तरीय सेर्ाप्रर्ाह गरी नागररकहरूको अपेक्षा 
पूरा गनवमा स्थानीय तहको सबैभन्दा बढी महत्र्पूणव भनूमका रहेको छ । स्थानीय 
तहमा सशुासन प्रर्र्द्वन संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत क्रर्कास एरं् समग्र देशको 
समकृ्रर्द् र सशुासनसुँग जोनडएको क्रर्षय बन्न गएको छ ।  

सशुासन स्थापना र देशको समग्र क्रर्कासमा भ्रष्टाचार प्रमखु बाधकको रुपमा रहेको छ। 
भ्रष्टाचारजन्य कायवका क्रर्रुर्द् अनसुन्धान र अनभयोजन गनव स्थाक्रपत संरै्धाननक आयोगको 
रुपमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द् दण्डात्मक, ननरोधात्मक 
र प्रर्र्द्वनात्मक रणनीनत अर्लम्बन गरी कारबाही गदै आएको छ । प्रर्र्द्वनात्मक कायव 
अन्तगवत आयोगले भ्रष्टाचार र सशुासनसुँग सम्बख्न्धत अध्ययन/सरे्क्षण गदै आएको छ 
। यसै िममा, आनथवक र्षव २०७5/76 मा परामशवदाता मार्व त स्थानीय तहमा हनु े
भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन/सरे्क्षण गराइएको हो । 

उल्लेख्खत अध्ययनका लानग देशका सातर्टै प्रदेशका क्रहमाल, पहाड र तराई समेट्न े
गरी पन्र ख्जल्ला छनौट गरी तीन हजार उत्तरदाताबाट तथयांक संकलन गरेको नथयो 
। तथयांक संकलनको लानग नमनित (गणुात्मक र पररमाणात्मक) क्रर्नध अपनाइएको 
नथयो । पररमाणात्मक क्रर्नध अन्तगवत सेर्ाग्राहीहरूको अनभमत बझु्ने प्रश्नार्लीको प्रयोग 
गररएको नथयो भने गणुात्मक क्रर्नध अन्तगवत पन्र समूह केख्न्ित छलर्ल, पैंतालीस 
प्रमखु जानकारहरुसुँग अन्तर्ावताव र पन्र र्टा केस स्टोरी गररएको नथयो ।  यसरी 
संकनलत तथयाुँकहरूका आधारमा परामशवदाताबाट यो प्रनतर्ेदन तयार गररएको हो । 
यो प्रनतर्ेदन आयोगको आनधकाररक धारणा र्ा क्रर्चार होइन ।  
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यस प्रनतर्ेदन मार्व त स्थानीय तहमा रहेको सेर्ा प्रर्ाहको अर्स्था, सेर्ाग्राहीको धारणा 
र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अर्स्थाबारे बझु्न मद्दत पगु्नकुा साथै अध्ययन 
प्रनतर्देनबाट सम्बख्न्धत ननकाय, सरोकारर्ाला र पाठकहरु लाभाख्न्र्त हनुेछन ् भने्न 
क्रर्श्वास आयोगले नलएको छ । अध्ययन सम्पन्न गरी प्रनतर्ेदन तयार गने परामशवदाता 
संस्था न्याशनलन इख्न्स्टच्यूट र्र नडभेलपमेन्ट एण्ड ररसचव प्रा.नल. (NIDR), नयाुँ 
बानेश्वरलाई धन्यर्ाद ददंदै यस अध्ययनमा सहभागी हनुहुनु ेसम्पूणव महानभुार्हरु प्रनत 
आयोग कृतज्ञता व्यक्त गदवछ।   
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कायवकारी साराशं 

भ्रष्टाचार संसारमा नयाँुँ घटना होइन, शताब्दीयौं देख्ख यसले समाजमा जरा 
गाड्दै आएको छ । भ्रष्टाचार मानर् जीर्नको हरेक पक्ष र तहमा क्रर्द्यमान 
छ । यथाथवमा यो सामाख्जक उन्नती र प्रगनतको मागवमा ठूलो अर्रोध बन्दै 
आएको छ ।  

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको लानग परामशवदाता नेशनल 

इख्न्स्टच्यटु र्र डेभलपमेन्ट एण्ड  ररसचव प्रा. नल. ले स्थानीय तहमा हनेु 
भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन/सरे्क्षण गनव सातर्टै प्रदेशका क्रहमाल, पहाड र 
तराईका १५ ख्जल्ला समेट्ने गरी ३,००० उत्तरदाताबाट तथयांक संकलन 
गरेको नथयो।  

तथयांक संकलनको लानग नमनित (गणुात्मक र पररमाणात्मक) प्रणाली 
अपनाइएको नथयो। साथै १५ समूह केख्न्ित छलर्ल, ४५ प्रमखु 
जानकारहरुसुँग अन्तर्ावताव र १५ र्टा केस स्टोरी मार्व त गणुात्मक सूचना 
संकलन गररएको नथयो।    

ननष्कषव  

सरे्क्षणमा सहभागीहरुको पषृ्ठभमूीबारे जानकारी  

अनसुन्धानका लानग १५ र्टा ख्जल्लाका कुल ३००० नमूना उत्तरदाता 
छनोट गररएको नथयो, जसमा ७७ प्रनतशत उत्तरदाता नगरपानलकाबाट र 
२३ प्रनतशत उत्तरदाता गाउुँपानलकाबाट नथए । सरे्क्षणमा सहभागी भएका 
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मध्ये ६१ प्रनतशत परुुष र ३९ प्रनतशत मक्रहला उत्तरदाता नथए । धेरैजसो 
उत्तरदाता २६-४० र्षव उमेर समूह (४४.२%) का नथए भने ३०.६ 
प्रनतशत उत्तरदाता ४१-५९ र्षव उमेर समूहका सहभागी भएका नथए । 

आधाजसो सरे्क्षणमा सहभागी उत्तरदाता (५१%) खस-आयव समूहका नथए 
भने बाुँकी धेरै उत्तरदाता जनजानत समूहबाट (२६%) र मधेसी समूहबाट 
(१२%) नथए। ती उत्तरदाताहरुमध्ये अनधकांश (८७%) क्रहन्दू धमव माने्न 
समूहका नथए। सरे्क्षणमा सहभागी भएका अनधकांश उत्तरदाताले िमश: 
माध्यनमक तह (४३.४%), क्रर्श्वक्रर्द्यालय तह (१९.३%) र आधारभतू तह 
(१८.३%) को ख्शक्षा हानसल गरेका नथए।   

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारप्रनत सर्वसाधारणको धारणा  

सरे्क्षणमा सहभागी कुल ३००० उत्तरदातामध्ये अनधकांश (९२.५%) ले 
भ्रष्टाचारसम्बन्धी जानकारी पाएको र ८४.१ प्रनतशत उत्तरदाताको बझुाइमा 
भ्रष्टाचार भनेको कुनै काम गदाव र्ा गराउुँदा ननयम-काननु क्रर्पररत घूस नलने 
प्रर्नृत हो भन्ने पाइयो । अनधकांश उत्तरदाता (६७.६%) जसले स्थानीय 
तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको बारेमा सनेुका नथए; तीमध्ये प्राय: (८८.२%) 
गण्डकी प्रदेशका नथए । कुल उत्तरदातामध्ये १४.९ प्रनतशत उत्तरदाता 
स्र्यंमले स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार भैरहेको देखेका मात्र नभई भोगेका 
समेत नथए । ती भोग्नेहरु मध्ये सबैभन्दा बढी ३१.६ प्रनतशत कणावली 
प्रदेशका उत्तरदाता नथए ।    
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कुल ३०२ उत्तरदाता जसले भ्रष्टाचारको सामना गनुवपरेको नथयो, तीमध्ये 
५७.३ प्रनतशतले भ्रष्टाचारको सामना गरेपनन कुनै उजरुी नगरेको ख्जक्रकर गरे 
भने १६.६ प्रनतशतले उनीहरुलाई जे गनव लगाइयो अथर्ा जनत पैसा नतनव 
लगाइयो त्यो गरेको/नतरेको अध्ययनले देखायो। त्यस्तै १७.९ प्रनतशत 
उत्तरदाताले कायावलयका प्रमखुसुँग उजरुी समेत गरेको, ८.३ प्रनतशतले 
झगडा गरेको र ७ प्रनतशत उत्तरदाताले भनसनु गरेर कुरा नमलाउने गरेको 
पाइयो। पाररर्ाररक आम्दानीको श्रोत (पेन्सन/उपदान) भएका ४२.९ 
प्रनतशत उत्तरदाताले कायावलयका कमवचारीले भनेको/मानेका र अनतररक्त 
पैसापनन नतरेको भने्न पाइयो ।  

कुल अध्ययन जनसंतयामध्ये ५५.३ प्रनतशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा 
भ्रष्टाचार क्रर्द्यमान रहेको जसमा २७.३ प्रनतशत उत्तरदाताको बझुाई अनसुार 
स्थानीय तहको चनुार्पनछ भ्रष्टाचार पक्रहलेको तलुनामा बढेको देख्खयो भने 
२८ प्रनतशत उत्तरदाताका अनसुार भ्रष्टाचारको ख्स्थनत उस्तै रहेको पाइयो । 
भ्रष्टाचार क्रर्द्यमान रहेको भने्नमा सबैभन्दा बढी अथावत ् ३७.६ प्रनतशत 
सदूुरपख्श्चम प्रदेशका उत्तरदाता नथए । सहभागी उत्तरदातामध्ये ५७.८ 
प्रनतशतले भ्रष्टाचारसम्बन्धी जानकारी सामाख्जक संजालबाट प्राप्त भएको 
जनाएका नथए भने ५६.७ प्रनतशत उत्तरदाताले क्रप्रन्ट नमनडया 
(पत्रपनत्रका/पसु्तक) र ५३.३ प्रनतशत उत्तरदाताले इलेक्ट्रोननक नमनडया 
(क्रट.नभ./रेनडयो) मार्व त ्भ्रष्टाचारसम्बन्धी जानकारी हानसल गरेका नथए । 
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कुल उत्तरदाताको लगभग तीन-चौथाई अथावत ७१.५ प्रनतशत उत्तरदाताले 
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नकुा कारक तत्र्मध्ये भ्रष्टाचारी क्रर्रुर्द् कारबाही 
नहनेु भएर, ३७.२ प्रनतशतले राजनीनतक संरक्षण भएर र ३६.८ प्रनतशतले 
चनुार्मा धेरै खचव लाग्ने हनुाले खचव उठाउन भ्रष्टाचार बढेको जनाएका 
नथए।  

अनधकांश (सं=९५) भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द्का उजरुीहरु कायावलय प्रमखु समक्ष 
परु् याएको कुरा अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो भने्नहरुमध्ये सदूुरपख्श्चम 
प्रदेशका ८५.७ प्रनतशत उत्तरदाता र ८४.६ प्रनतशत उत्तरदाता प्रदेश १ का 
रहेका छन ्। अध्ययनको िममा दताव भएका कुल उजरुी (सं=४९) मध्ये 
३४.७ प्रनतशत उत्तरदाताले उनीहरुको उजरुीको सनुर्ाई तत्काल अथावत ्
समयमा भएको खलुाए। 

स्थानीय तहप्रनत जनताको सन्तकु्रष्ट  

सहभागी उत्तरदाताहरुमध्ये अनधकांश उत्तरदाता अथावत ् ९७.२ प्रनतशतले 
स्थानीय तहबाट पाउनपुने सबै सकु्रर्धाहरु सहज रुपमा पाइरहेको जनाएका 
नथए । यस िममा कुल उत्तरदाता मध्ये ४०.६ प्रनतशतले नसर्ाररश पत्रको 
सकु्रर्धा नलएको, ३८.३ प्रनतशतले स्थानीय कर सेर्ा क्षेत्रमा सकु्रर्धा नलएको, 
२८.७ प्रनतशतले नागररकता नसर्ाररश पत्र र २७.९ प्रनतशतले पंजीकरण 
दतावको सकु्रर्धा प्राप्त गरेको ख्जक्रकर गरेका नथए ।  

कुल २९१५ सहभागी उत्तरदातामध्ये १.९ प्रनतशत उतारदाताले आफ्नो 
काम भनेको बेला गराउन स्थानीय सरकारका कमवचारीले अनतररक्त रकमको 
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माग गने जनाएका नथए । कुल २० उत्तरदातामध्ये, एक-चौथाई उत्तरदाता 
(२५%) ले आफ्नो काम समयमा सक्ट्न मध्यस्थकताव (क्रर्चौनलया) लाई र 
त्यसपनछ इख्न्जननयर र्ा ओर्रनसयर (२०%) लाई अनतररक्त रकम ददनपुरेको 
नथयो ।  

अध्ययन अनसुार ६७.४ प्रनतशत उत्तरदाता स्थानीय तहबाट पाउने 
सकु्रर्धाप्रनत सन्तषु्ट भएको र ११.२ प्रनतशत उत्तरदाता मात्र स्थानीय तहबाट 
पाउने सकु्रर्धाप्रनत असन्तषु्ट रहेको पाइयो । यसलाई प्रदेशगत रुपमा हेदाव 
प्रदेश ५ र प्रदेश २ का िमश: ८२.५ र ८४.0 प्रनतशत उत्तरदाता 
स्थानीय तहबाट प्राप्त हनेु सेर्ा सकु्रर्धाप्रनत सन्तषु्ट रहेको देख्खन्छ ।  

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार ग्रनसत क्षते्र र भ्रष्टाचारका कारक तत्र्हरु  

अध्ययनमा सहभागी उत्तरदातामध्ये, ४६.७ प्रनतशतले स्थानीय तहको योजना 
ननमावणदेख्ख कायावन्र्यनको तहसम्म पगु्दा स्थानीय कमवचारीको नमलेमतोमा 
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हनेु गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसपनछ 
प्रशासननक क्षेत्रमा ३५.६ प्रनतशत, आनथवक प्रशासनको मानमलामा ३२.१ 
प्रनतशत अननयनमतता हनेु गरेको पाइयो । कुल ३००० उत्तरदातामध्ये 
एक-नतहाई उत्तरदाता (३४.१%) ले नेततृ्र्लाई भ्रष्टाचारको लानग मतुय 
ख्जम्मेर्ार जनाएका नथए । त्यसैगरी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार तथा 
अननयनमतता हनुमुा कमवचारी (३२.१%), इख्न्जननयर/ओर्रनसयर (३२.१%), 
कायवकारी अनधकारी (३०.४%) ख्जम्मेर्ार रहेको पाइयो । भ्रष्टाचारको 
प्रकार सम्बन्धमा, सहभागी उत्तरदाताका अनसुार ५५.३ प्रनतशतले नगद 
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भ्रष्टाचार, ५५.२ प्रनतशतले प्रणालीगत/संस्थागत भ्रष्टाचार र ३०.३ 
प्रनतशतले नीनतगत भ्रष्टाचार हनेु गरेको जनाए ।  

अध्ययनको िममा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न गराउन प्रोत्साक्रहत 
गने कारक तत्र्हरुको खोजी गने नसलनसलामा सहभागीहरु मध्ये ३९.८ 
प्रनतशतले समाजमा आफ्नो उच्च प्रनतष्ठा देखाउन खोज्ने प्रर्नृत र ३९.३ 
प्रनतशतले नैनतकतामा कमी आएको कारणले गदाव भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कुरा 
औल्याएका छन ्।   

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको भनूमका र प्रभार्बारे जनधारणा  

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८४ प्रनतशत उत्तरदाताले अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको भनूमका बारे अर्गत भएको र १६ प्रनतशत 
उत्तरदाताले यसको भनूमकाबारे आरू् अननभज्ञ रहेको खलुाए । यसबारे 
प्रदेशगत रुपमा तलुना गदाव अ.द.ुअ.आ. को भनूमकाबारे थाहा पाउने मध्ये 
९४.१ प्रनतशत उत्तरदाता प्रदेश ४ का नथए भने ९०.२ प्रनतशत उत्तरदाता 
प्रदेश ५ का रहेको अध्ययनले औल्याएको छ । यसबारेमा अनधकांश 
उत्तरदाताले क्रर्द्यतुीय सञ्चार (७६.२%) र सामख्जक संजाल (६२.८%) बाट 
जानकारी पाएको जनाएका नथए । 

सरे्क्षणको िममा ८०.१ प्रनतशत उत्तरदाताको बझुाईमा अ.द.ुअ.आ. भनेको 
भ्रष्ट माननसलाई सजाय ददने संस्था हो भन्न े बझेुको पाइयो । त्यस्तै केही 
उत्तरदाताको बझुाइमा अ.द.ुअ.आ. भनेको भ्रष्टाचारबारे जाुँचबझु गने र 
अदालतमा मदु्दा दताव गने संस्थाको रुपमा बझेुको देख्खयो ।  



xviii 
 

सरे्क्षणमा सहभागी ४१.४ प्रनतशत उत्तरदाताले अ.द.ुअ.आ. को प्रभार् 
स्थानीय तहमा सामान्य नै रहेको ख्जक्रकर गरेका नथए । आधा भन्दा बढी 
अथावत ् ५८.६ प्रनतशत उत्तरदाताले अ.द.ुअ.आ. ले आगामी ददनमा 
भ्रष्टाचारको रोकथाम गनव सक्ट्ने क्रर्श्वास प्रकट गरेका नथए भने १७.५ 
प्रनतशतले अ.द.ुअ.आ. ले भ्रष्टाचार रोक्ट्न सक्ट्ने कुरामा क्रर्श्वास छैन भने्न 
जनाएका नथए ।  

स्थानीय तहमा सहज सेर्ा क्रर्तरणको लानग प्रभार्कारी प्रयास  

अध्ययनको िममा आधाभन्दा धेरै अथावत ् ५४.२ प्रनतशत उत्तरदाताले 
जनचेतनाका क्रियाकलापहरु जनत धेरै पररचालन गनव सक्रकयो त्यनत नै धेरै 
सशुासन प्रर्र्द्वन र भ्रष्टाचार ननयन्त्रण हनेु कुरामा सहयोग पगु्ने जनाएका 
नथए। त्यसैगरी कुल उत्तरदातामध्ये ७२ प्रनतशत उत्तरदाताबाट पनन 
जनचेतना अनभयान नै अ.द.ुअ.आ. बारे सर्वसाधारणमा सचेतना जगाउने 
प्रभार्कारी माध्यम हनेु कुरा रहेको पाइयो । ती उत्तरदातामध्ये ४६.१ 
प्रनतशतले यस्ता जनचेतना संचालनका अनभयानहरु सामाख्जक संजालका 
माध्यम मार्व त ्भएमा धेरै प्रभार्कारी हनेु अध्ययनले देखाएको छ ।  

                                         नसर्ाररसहरु  

स्थानीय तहको सरकारलाई  

• अध्ययनको िममा भ्रष्टाचार हनेु सम्बन्धी स्थानीय सरकारको योजना 
ननमावणदेख्ख कायावन्र्यन तहसम्म भ्रष्टाचारजन्य कायव हनेु गरेको पाइएकोले 
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कायविम ननमावण तथा कायावन्र्यन गनुव अगारै् ननख्श्चत ननयम कानून र 
ननदेख्शकाहरुको ननमावण गरी योजना बाडर्ाुँड तथा कायावन्र्यन र अन्त्यमा 
सार्वजाननक सनुर्ाई कायविम मार्व त सम्पन्न गनुव आर्श्यक देख्खन्छ।  

• नगरपानलका/गाउुँपानलकाका तथा र्डा प्रनतनननध र लख्क्षत समदुायका 
एक-नतहाई माननस (लैंनगक समानता) समारे्श गरी संयकु्त अनगुमन तथा 
सपुरीरे्क्षण गनैपने व्यर्स्था गररनपुछव । यसले गदाव स्थानीय तहमा 
भ्रष्टाचार रोक्ट्न सहयोग पगु्ने र पररयोजनाका कामकारबाहीहरु प्रभार्कारी 
हुुँदै जाने कुरामा टेर्ा पगु्न जान्छ । 

• भ्रष्टाचार, नैनतकता, अननयनमतता, सत्यननष्ठा, अख्ततयार दरुुपयोग जस्ता 
संरे्दनशील क्रर्षयहरुलाई क्रर्द्यालय, कलेज र क्रर्श्वक्रर्द्यालयका 
पाठ्यिमहरुमा समारे्श गरी सो क्रर्षयको समखु्चत ज्ञान ददने उदे्दश्यले 
अध्ययन अध्यापन गने पररपाटीको क्रर्काश गररनपुछव । यो व्यर्स्था गनव 
सक्रकएमा यसबाट : 
क. क्रर्द्याथी अर्स्था देख्ख नै असल, चररत्रर्ान ्तथा ख्जम्मेर्ार नागररकको 
ननमावण कायवमा टेर्ा पगु्ने,  

ख. ननयम काननु अनसुार ख्जम्मेर्ारी ननर्ावह गने संस्कारको क्रर्कास हनेु, 

ग. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, सतकव ता केन्ि आदद जस्ता 
राष्ट्रका गहन ख्जम्मेर्ारी बोकेका संस्थाका लानग आर्श्यक पने उपयकु्त 
जनशख्क्तको आपूनतव गने कायवमा सहयोग पगु्ने, 

• स्थानीय तहका कमवचारीहरुको दैननकी हाख्जरीलाई व्यर्ख्स्थत गनव इ-
हाख्जरीको व्यर्स्था गररनकुा साथै सपुरभाइजरहरुले आफ्ना मातहातका 
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प्रत्येक कमवचारीको कायवसम्पादन तथा मूल्यांकनको रेकडव राखी र्षवको 
अन्त्यमा दण्ड र परुस्कारको व्यर्स्था गररन ुजरुरी देख्खन्छ ।  

कायवक्रर्शेष बल (टास्क र्ोसव):   

स्थानीय तहका उच्चपदस्थ पदानधकारीहरु नै भ्रष्टाचारका लानग ख्जम्मेर्ार 
रहेको अध्ययनले देखाएकोले स्थानीय तहमा हनेु कामकारबाहीको 
अनगुमन, मूल्यांकन गनव प्रदेशका मतुयमंत्री, कायावलयका प्रमखु सख्चर्, 

प्रमखु ख्जल्ला अनधकारी, राक्रष्ट्रय सतकव ता केन्ि लगायतका प्रनतनननधहरुको 
सहभागीता भएको क्रर्शेष टास्क र्ोसव बनाउन सक्रकने सम्भार्ना तर्व  
क्रर्चार गनव सक्रकन्छ। 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन/ननयमार्ली संशोधन सम्बन्धमा 

१. सम्पख्त्त क्रर्र्रण र्ाक्रषवक रुपमा अद्यार्नधक गने मात्र नभई ननयनमत रुपमा 
सूचना प्रक्रर्नधमा आधाररत प्रणाली बनाई स्र्त: लेखाजोखा हनेु व्यर्स्था 
कायम गररनपुछव ।  

२. एक करोड रुपैयाुँ भन्दा मानथ जनतसकैु रकमको घूस भए पनन आठ 
देख्ख दश र्षवसम्म कैद गने व्यर्स्थाले धेरै रकमको भ्रष्टाचार गनव प्रोत्साहन 
गरेजस्तो देख्खन गएकोले भ्रष्टाचारको रकमको अनपुातको आधारमा 
दण्ड/सजायको व्यर्स्था गनुव मनानसब देख्खन्छ ।  

३. सरुाकीले ददएको सूचना सही सानबत भएर कसरु स्थाक्रपत गनव मद्दत 
पगुेको अर्स्थामा त्यस्ता व्यख्क्तलाई हौसला ददनको लानग परुस्कारको 
व्यर्स्था गने तर्व  क्रर्चार गनव सक्रकन्छ । बेनामी उजरुीको हकमा ती 
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उजरुीहरुलाई एक नभन्न बास्केटमा राखी इन्टेनलजेन्सबाट थप पषु्टी गरी 
अध्ययन अगानड बढाउने ।  
४. सार्वजननक खररद ननयमार्लीमा एक करोड रुपैंयासम्मको लागत अनमुान 
भएको ननमावण कायव र्ा सो सम्बन्धी सेर्ा सोही स्थानमा बसोबास गने 
बानसन्दा र त्यस्तो सेर्ा उपभोग गने समदुाय मात्र रहेको उपभोक्ता सनमनत 
र्ा लाभग्राही समदुायबाट हनेु व्यर्स्था भएको भए पनन त्यस्ता उपभोक्ता 
सनमनतको १ करोड सम्मको रकम उपयोग गनवसक्ट्ने क्षमता क्रर्कास 
भए/नभएको तर्व  क्रर्चार नपगुेको देख्खन्छ । उपभोक्ता सनमनत र्ा लाभग्राही 
समदुायबाट संचानलत हनेु ननमावण कायवमा लोडर, एक्ट्साभेटर, रोलर, 
डोजरआदद जस्ता हेभी मेख्शनहरु प्रयोग गनव सक्रकने छैन भने पनन त्यस्ता 
हेभी मेख्शनहरु प्रयोग गरेमा कुन क्रकनसमको दण्ड सजाय ददने भने्न कुरा 
उल्लेख छैन । यस्ता कामहरु या त उपभोक्ता सनमनतहरुको क्षमता र्कृ्रर्द् 
गरी हेभी मेख्शनहरु प्रयोग हनेु कायविम ददने र्ा स्थानीय ठेकेदार मार्व त ्
गदाव पारदशी ढङ्गले कायावन्र्यन गनुव उपयकु्त देख्खन्छ ।  

५. सार्वजननक खररद ननयमार्लीको ननयम ८२ को (२) उपननयम (१) 
बमोख्जमको कायवको लानग एक तह मानथको अनधकारीको ख्स्र्कृती नलई बीस 
लाख रुपैंयासम्मको परामशव सेर्ा खररद गनुव पने अर्स्थामा कम्तीमा तीन 
र्टा प्रस्तार् प्राप्त गरी सबैभन्दा उपयोगी र कम मूल्य प्रस्तार् गनेसुँग 
गणुस्तर र मूल्यलाई समेत एक्रकन गनव सोझै र्ाताव गरी खररद गनुवपने छ भन्ने 
हाल प्रार्धान रहेको छ। यस सम्बन्धमा, संस्थाको मापदण्ड र सूचना कुन 
माध्यमबाट सार्वजननक गने कुरा उल्लेख नगररएको हनुाले कतै यसले 
भ्रष्टाचार त प्ररेरत हुुँदैन भन्ने तर्व  ध्यान नपगुेको देख्खन्छ।यस सन्दभवमा 
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संस्था छनोटको लानग संस्थाको उपयकु्त मापदण्ड र सूचना प्रकाशन राक्रष्ट्रय 
पत्रपनत्रकाको माध्यमबाट प्रकाख्शत हनेु प्राबधानको व्यर्स्था भएमा भ्रष्टाचार 
रोकथाम गनव सक्रकनेछ।  

६. भ्रष्टाचार ननयन्त्रणका सर्ल कथाहरुलाई क्रर्नभन्न सञ्चारका माध्यमबाट 
आमनागररक समक्ष परु् याउन ु पने देख्खन्छ जसले गदाव सर्वसाधारणमा 
अख्ततयारको कामको गणुस्तरीयता र प्रभार्काररताप्रनत क्रर्श्वास एरं् भरोसा 
बढ्नेछ ।   

७. धेरैजसो माननसलाई अझैपनन उजरुी गने सही क्रर्नध थाहा नभएको हुुँदा 
उजरुी क्रर्नध र सोसम्बन्धी देशव्यापी जनचेतनाका कायविमहरु संचालन 
गनुवपने आर्श्यकता देख्खन्छ ।  
• अ.द.ुअ.आ. को हटलाइन नम्बर १०७:  

अध्ययनको िममा अनधकांश उत्तरदातालाई अ.द.ुअ.आ. को हटलाइन 
नम्बर १०७ बारे कुनै जानकारी नभएको कुरा पाइयो । त्यसैले 
हटलाइन नम्बर १०७ र टोल फ्री नम्बर सबै नगरपानलका/गाउुँपानलका 
र र्डाका कायावलयहरुमा ननदेख्शका बनाइ सूचना पाटी राख्न े व्यर्स्था 
गररनकुा साथै क्रर्नभन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रचार तथा प्रसार गनुवपने 
देख्खन्छ ।     

• परुस्कार प्रणाली:  

अध्ययनका धेरै ननष्कषवहरु मध्ये अ.द.ुअ.आ. को प्रभार्काररता, स्थानीय 
जनताको सहभानगताले पनन बढाउन सक्रकन्छ भने्न पाइएको छ । त्यसैले 
भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द् सरुाकी, सूचना ददने व्यख्क्तलाई परुस्कृत गने प्रणालीको 
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क्रर्कास गररन ु आर्श्यक देख्खन्छ। सुँगसुँगै परुस्कृत हनेु त्यस्ता 
उजरुीकतावको गोपननयता र सरुक्षाको पनन तयाल राख्नपुदवछ । यसका 
अनतररक्त, भ्रष्टाचारजन्य कायवमा संलग्न नहनेु कमवचारी तथा 
कायावलयहरुलाई प्रोत्साक्रहत गनव प्रत्येक ३ र्षवमा परुस्कृत गने प्रणालीको 
क्रर्कास गररन ु पदवछ । त्यस्तै भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द् काम गने क्रर्नभन्न संघ 
संस्थाहरुको पक्रहचान गरी परुस्कृत गने व्यर्स्था पनन गररन ुआर्श्यक 
देख्खन्छ । 

• भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द् शून्य सहनशीलताको ढाुँचा:  

भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द् शून्य सहनशीलताबारे जानकारी भएपनन, भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द् 
शून्य सहनशीलताको आसय पकु्रष्ट हनेुगरी त्यसको रुपरेखा तयार भएको 
पाइुँदैन।यस सन्दभवमा अ.द.ुअ.आ. ले भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द् शून्य 
सहनशीलताको ठोस रुपरेखा तथा कायविम तयार गरी प्रभार्कारी रुपमा 
अख्घ बढनपुने देख्खन्छ । 

• अ.द.ुअ.आ. को उपख्स्थनत:  

स्थानीय तहमा अ.द.ुअ.आ. द्वारा संचानलत क्रर्नभन्न तानलम/अनभमखुीकरण 
र सचेतना सम्बन्धी गनतक्रर्नधहरुले भ्रष्टाचार ननयन्त्रण गनव र्ा घटाउनमा 
केही हदसम्म टेर्ा पगु्न गएको स्पष्ट देख्खन्छ । त्यसैले यस्ता तानलम, 

अनभमखुीकरण, सचेतना जगाउने गनतक्रर्नधहरु व्यापक रुपमा देशैभरी 
संचालन गनुवपने आर्श्यक छ । 
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• समाजमा उच्च प्रनतष्ठा देखाउने प्रर्नृतका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार 
बढ्न गरेको पाइएकोले सामाख्जक व्यर्हार सधुार ऐन, २०३३ लाई 
समयसापेक्ष बनाउुँदै कडाइका साथ लागू गनुवपने देख्खन्छ । 

आगामी अनसुन्धान:  

अ.द.ुअ.आ. ले आरू्प्रनतको धारणा, क्रर्श्वास र यसको प्रभार्काररतामा 
सधुार ल्याउन ननरन्तर अध्ययन अनसुन्धान कायव गरररहन ुपने देख्खन्छ।  

संघीय सरकार:  

कमवचारी तलबको पनुरार्लोकन:  

कमवचारीको तलब पनुरार्लोकन सम्बन्धमा बहृत ् अध्ययन गरी समय सापेक्ष 
तलब ननधावरण गरी र्षेनी बजेटमा कमवचारीको तलब यनत उनत बकृ्रर्द् भयो भनन 
रहन ुनपने गरी स्र्त: कमवचारीको तलब बकृ्रर्द् हनेु प्रणलीको क्रर्कास गररनपुने 
देख्खन्छ ।  
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प्रमखु सूचकहरुको साराशं  

सूचकहरु  ननष्कषव  

सेर्ाग्राहीहरुको भ्रष्टाचारसम्बन्धी धारणा र सन्तकु्रष्ट  

स्थानीय तहबाट पाउने 
सकु्रर्धाको उपयोग  ९७.२% 

स्थानीय तहबाट पाउने 
सकु्रर्धाहरुको आधारमा 
सकु्रर्धाको उपयोग  

(बहउुत्तर) 
  

नसर्ाररश पत्र -४०.६% 

स्थानीय कर -३८.३%  

नागररकता नसर्ाररश -२८.७% 

पंजीकरण दताव -२७.९% 

ननमावण नडजाइनको अनमुोदन -१७% 

सामाख्जक सरुक्षा भत्ता -८.५% 

भ्रष्टाचार सम्बन्धी 
जनचेतना  ९२.७% 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार 
देखेको/भोगेको  

१४.९% 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको  
अर्स्था  ५५.३% 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी र्ा तीब्र हनेु क्षते्रको पक्रहचान  

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार 
हनेु क्षेत्रहरु  

योजना -४६.७%  

प्रशासन -३५.६% 
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(बहउुत्तर) 
   

लेखा प्रशासन -३२.१% 

कर/राजस्र् -२६.७% 

पंजीकरण दताव -२३.७% 

अन्य -१७.३% 

ख्शक्षा -१४.२% 

स्र्ास्थ अनमुोदनको ननमावण  -११.९% 

स्र्ास्थय  -११% 

प्रर्न्ध व्यर्स्थापन  -५.८% 

मक्रहला तथा बालबानलका  -३.६% 

र्ातार्रण  -३.६% 

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार 
हनुमुा मतुय ख्जम्मेर्ारी   

(बहउुत्तर) 
  

नेततृ्र् -३४.१% 

 अन्य कमवचारी -३२.९%% 

इख्न्जनीयर/ओभरनसयर -३२.१%% 

कायवकारी अनधकारी -३०.४% 

लेखापाल -२९% 

अन्य -१५.९% 

यीमध्ये कुनैपनन होइन -६.७%  

भ्रष्टाचारका प्रकारहरू 

(बहउुत्तर) 
 

व्यख्क्तगत नगद भ्रष्टाचार -५५.३% 

 प्रणालीगत/संस्थागत भ्रष्टाचार -५५.२% 

 नीनतगत भ्रष्टाचार -३०.३% 
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नेपालमा भ्रष्टाचार गनव 
उत्प्ररेरत गने कारक 
सामाख्जक तत्र्हरु  

(बहउुत्तर) 
  

     समाजमा उच्च देख्खने प्रर्खृ्त्त -३९.८% 

नैनतकतामा ह्रास -३९.३% 

ख्शक्षा र जनचेतनाको कमी -३९% 

बढ्दो महंगी -३८.६% 

नातार्ाद र कृपार्ादलाई बढार्ा ददने संस्कृनत -

२९.६% 

 पाररर्ाररक आर्श्यकता- २०.१% 

मददरा/मनोरन्जन- १०.६% 

भ्रष्टाचारमा अ.द.ुअ.आले ननर्ावह गने भनूमकाको ज्ञान र त्यसको प्रभार् 

अ.द.ुअ.आ.को भनूमकाबारे 
जानकारी (सं=३०००)  ८४%  

अ.द.ुअ.आ.को 
क्रियाकलापबारे सचेतना 
(सं=२५०८) ९०% 

स्थानीय तहमा  भ्रष्टाचार 
क्रर्रुर्द् कक्रहल्यै उजरुी 
ददएको (सं=२५०८)  २% 

अ.द.ुअ.आ. को कायव 
सम्पादन   

  

औसत – ४१.४% 

राम्रो - ३९.७०% 

खराब - ८.५% 
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धेरै राम्रो - ६.३०% 

धेरै खराब - ४.०% 

अ.द.ुअ.आ. ले भ्रष्टाचार 
रोकथाम गनव सक्ट्छ भन्ने 
क्रर्श्वास  

क्रर्श्वास छ – ५८.६% 

क्रर्श्वास छैन – १७.५% 

तटस्थ - २३.९% 

स्थानीय सरकारमा 
अ.द.ुअ.आ. को प्रभार्  

(बहउुत्तर) 
 

केही उल्लेखनीय सधुार नभएको - ३३.८०% 

भ्रष्टाचारमा कमी आएको - २७.९०% 

समयमा काम हनेु गरेको - २६.३०% 

सार्वजननक सम्पनतको दरुुपयोगमा ननयन्त्रण कायम 
भएको – २४.३०% 

सार्वजननक काममा गणुस्तरीय सेर्ा प्राप्त भएको – 

२१.९०% 

जनताप्रनतको उत्तरदाक्रयत्र् ननर्ावह भएको -

१४.७०% 



 1 

अध्याय १: पररचय 

१.१ पषृ्ठभनूम 

भ्रष्टाचार संसारमा नयाुँ कुरा होइन, शताब्दीयौंदेख्ख मानर् समाजमा 
यसको जरो गानडुँदै आएको छ । भ्रष्टाचार माननसको जीर्नको हर 
पक्ष र स्तरमा रहुँदै आएको छ । लगभग दईु हजार र्षवअख्घ, 
कौक्रटल्यद्वारा रख्चएको अथवशास्त्र नामक पसु्तकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा 
बहृत चचाव भएको पाइन्छ । त्यस्तै सातौँ शताब्दी अख्घ दाशवननक 
दाुँतेले पनन भ्रष्टाचारीहरुलाई नारकीय यातना ददनपुछव भने्न अर्धारणा 
अख्घ सादै त्यसप्रनत (भ्रष्टाचार) यरुोक्रपयनहरुको घृणाभार्लाई 
प्रनतनबख्म्र्त गरेका नथए । शेक्ट्सक्रपयरले पनन आफ्ना नाटकहरुमा 
भ्रष्टाचारलाई महत्र् ददुँदै यसको चचाव गरेका छन ् । त्यस्तै 
अमेररकाको संक्रर्धानले पनन क्रर्नभन्न अपराधहरुमध्ये भ्रष्टाचारलाई 
अक्षम्य अपराधको रुपमा स्र्ीकार गदै भ्रष्टाचारीलाई महानभयोग 
लगाउन ुपने सम्बन्धमा स्पष्ट क्रकटान गरेको छ । 

भ्रष्टाचार एउटा सामाख्जक कुरीनत हो, जनु माननस बस्ने हरेक 
समाजमा क्रर्द्यमान छ । भ्रष्टाचारका क्रर्नभन्न रुप र आयामहरु 
हनु्छन।् सरकारी कामकाजमा मात्र नभई व्यापार व्यर्सायदेख्ख 
समस्त मानर्ीय व्यर्हारमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको पाइन्छ ।  
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सामान्यतया भ्रष्टाचार भनेको सरकारी कमवचारी तथा राष्ट्रसेर्कहरुले 
आफ्ना व्यख्क्तगत्त र्ाइदाका लानग गरेको पदको दरुुपयोग भन्ने 
बखु्झन्छ (क्रर्श्व बैंक १९९८, रान्सपेरेन्सL इन्टरनेशनल, २००६) । 
यथाथवमा भ्रष्टाचार भनेको कमजोर शासन प्रणालीको ननतजा हो जो 
क्रर्शेषगरी मलुकुको सामाख्जक, आनथवक, राजनैनतक, कानूनी र 
सांस्कृनतक व्यर्स्थामा प्रनतनबख्म्र्त हनेु गछव ।  

संतयात्मक रुपमा भ्रष्टाचार तीन प्रकारका हनु्छन:् १. प्रणालीगत 
भ्रष्टाचार, २. नगद भ्रष्टाचार र ३. नीनतगत भ्रष्टाचार । प्रणालीगत 
भ्रष्टाचार खासगरी सरकारी स्तरमा हनु्छ; जहाुँ कमवचारी र्गवले आफ्नो 
व्यख्क्तगत्त र्ाइदाको लानग पद र शख्क्तको दरुुपयोग गरी मोटो रकम 
नलने गछवन ् । नगद भ्रष्टाचार क्रर्शेषगरी तल्लो या मध्यम स्तरका 
ननकाय र्ा कायावलय तहमा कायवरत कमवचारीले पदको दरुुपयोग गरी 
नगद नलने काम हो भने नीनतगत भ्रष्टाचार भन्नाले देश, संस्थाहरुको 
नीनत तथा ननयमहरुलाई तोडमोड गरी शख्क्त आजवन र लोभका 
कारणले हनेु भ्रष्टाचार हो । 

ख्क्ट्ल्टगाडव (१९९८) ले भ्रष्टाचारको लानग “ख्क्ट्ल्टगाडवको भ्रष्टाचारको 
सूत्र” (Klitgaard’s Corruption 

formula) आक्रर्ष्कार गरेका नथए 
। उनको त्यो सूत्र बक्ट्समा 
राख्खएको छ ।  

C = M + D - A  

जह ाँ,  

C = Corruption   

M = Monopoly power  

D = Discretion in decision making  

A = Accountability  
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यो सूत्रको अनसुार, यदद कुनै व्यख्क्तसुँग एकानधकार शख्क्त छ र उसले 
कुनै पनन क्रकनसमको सामान र्ा सेर्ासुँग सम्बख्न्धत ननणवय आफ्नो 
तजनबजले गछव र त्यसप्रनत उसको जर्ार्देक्रहता र पारदख्शवता केही 
रहुँदैन भने त्यहाुँ स्र्ाभाक्रर्क रुपले भ्रष्टाचार हनेु र्ातार्रण तयार हनु्छ 
।   

गररब र क्रर्कासोन्मखु मलुकुमा खासगरी भ्रष्टाचार बढी हनेु गछव । 
यसको मतुय कारण भनेको पारदख्शवता र उत्तरदाक्रयत्र्को अभार् हो ।  

भ्रष्टाचार संसारका धेरै देशहरुको एउटा साझा समस्या नै बन्न गएको 
छ जसले गदाव  मलुकुको क्रर्कास र ननमावणका काममा धेरै नै अर्रोध 
आउने गरेको पाइन्छ । साथै भ्रष्टाचारको चको मारले गदाव त्यस्ता 
मलुकुमा उपलब्ध िोत र साधनको सही उपयोग भएको हुुँदैन । 

भ्रष्टाचारको भयार्ह ख्स्थनतबाट आिान्त देशहरुमध्ये नेपाल पनन 
एउटा हो । अक्रहले त नेपालमा भ्रष्टाचार राक्रष्ट्रय स्तरमा मात्र नभई 
स्थानीय स्तरमा पनन उख्त्तकै बढेको र लगभग समान स्तरमा नै 
रै्नलएको पाइन्छ ।  

यथाथवमा र्तवमान नेपालको सशुासन र प्रभार्कारी व्यर्स्थापनको 
मागवमा भ्रष्टाचार एउटा ठूलो तगारोको रुपमा तेनसिँएको आभास हुुँदै 
गएको देख्खन्छ । नेपालमा ननस्पक्ष र पारदशी सरकार ननमावणका 
लानग भ्रष्टाचारलाई जरैदेख्ख उखेल्न ु अनतनै आर्श्यक र महत्र्पूणव 
कायव बन्न गएको छ । रान्सपेरेख्न्स इन्टरनेसनलले सन ्२०१६ मा 
गरेको दख्क्षण एनसयाली मलुकुको भ्रष्टाचारको ख्स्थनतको क्रर्श्लषेणलाई 
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हेने हो भने नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हनेु मलुकुहरुमा तेिो स्थानमा पछव 
। करप्सन पसेप्सन इन्डेक्ट्स २०१६ का अनसुार संसारका १७६ 
देशमध्ये बढी भ्रष्टाचार हनेु देशहरुको सूचीमा नेपाल २९ अंकका 
साथ १३१ औ ं स्थानमा पदवछ जबक्रक यसभन्दा अख्घ नेपाल १६८ 
देशहरुमध्ये २७ अंकका साथ १३० औ ंस्थानमा नथयो ।  

रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पसेप्सन इन्डेक्ट्स २०१८ को 
अनसुार १७५ देशमध्ये नेपाल कम भ्रष्ट देशहरुको सूचीमा १२४ औ ं
स्थानमा पदवछ । सन ्२००४ देख्ख २०१८ सम्मको अर्स्था हेदाव 
नेपालको औसत स्थान १२७.४० नथयो । सन ्२०११ मा भ्रष्टाचार 
सूचकाङ्कमा नेपाल १५४ औ ंस्थानमा रहेको र सन ्२००४ मा ९० 
औ ंस्थानमा रहेको नथयो । न्यजुील्यान्ड र डेनमाकव  िमश: ८९ र 
८८ अंकका साथ उच्च स्थानमा छन ् । त्यसैगरी नसररया, दख्क्षण 
सडुान र सोमानलया िमश १४, १२ र ९ अंकका साथ सबैभन्दा 
कम स्थानमा छन ्।   
नेपालको सन्दभवमा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
(अ.द.ुअ.आ) भ्रष्टाचार रोक्ट्ने र गहन ख्जम्मेर्ारी बोकेको एउटा 
संरै्धाननक ननकाय हो । मलुकुको संक्रर्धानले पनन यस ननकायलाई 
सरकारी क्षेत्रका हरेक तहमा हनेु र्ा गने भ्रष्टाचार, अननयनमतता र 
पदको दरुूपयोग जस्ता कामको क्रर्रुर्द् छाननबन गने र मदु्दा चलाउने 
अनधकार ददएको छ । मतुयतया अ.द.ुअ.आ. ले ननरोधात्मक, 
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दण्डात्मक र प्रर्र्द्वनात्मक (प्रोत्साहन) जस्ता उपायहरुको खोजी  गने 
गदवछ ।  

नेपालको संक्रर्धान (२०७२) अनसुार नेपाल एउटा संघीय 
लोकताख्न्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्य हो, जो संघीय, प्रादेख्शक र 
स्थानीय गरी तीन तहमा  क्रर्भाख्जत छ । यस अन्तगवत सातर्टा 
प्रदेश, ७७ ख्जल्ला र ७५३ र्टा स्थानीय तहहरु कायम गररएका 
छन ् । स्थानीय तह अन्तगवत ६ महानगरपानलका, ११ 
उपमहानगरपानलका, २७६ नगरपानलका र ४६० गाउुँपानलका रहेका 
छन ्। स्थानीय तहले आर्ैं  आरू्लाई आर्श्यक पने कानूनहरुको 
ननमावण गदवछन ्।  

१.२ अध्ययनको उद्देश्य 

यस अध्ययनको समग्र उदे्दश्य स्थानीय सरकारमा हनेु गरेको 
भ्रष्टाचारको अर्स्था तथा अ.द.ुअ.आ. को अनभमखुीकरण/ 
अन्तक्रिव याको प्रभार्को असर के कस्तो रह्यो सो कुराको अध्ययन गनुव 
हो ।   

यस अध्ययनका क्रर्ख्शष्ट उद्देश्यहरु ननम्न प्रकारका छन:्   

• स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार ग्रस्त क्षेत्रहरु पत्ता लगाउन,ु 
• अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगद्वारा स्थानीय तहमा 

सञ्चानलत अन्तक्रिव या र अनभमखुीकरण तानलमको प्रभार्को 
क्रर्श्लषेण गनुव, 
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• सार्वजाननक सेर्ा प्रर्ाहमा सेर्ाग्राहीको सन्तकु्रष्टको अर्स्थाबारे 
अध्ययन गनुव, 

• स्थानीय सरकारमा सेर्ाप्रर्ाह गदाव भ्रष्टाचार हनुसक्ट्ने कानूनी र्ा 
प्रक्रियागत नछिहरुको पक्रहचान गनुव, 

• भ्रष्टाचार रोक्ट्नका लानग आर्श्यक सझुार् सक्रहत भक्रर्ष्यमा 
अर्लम्बन गनुवपने रणनीनतको बारेमा नसर्ाररस गनुव । 

१.३ अध्ययनको सीमा  

• साधारणतया भ्रष्टाचार आरै्मा एउटा क्रर्र्ादास्पद क्रर्षय 
भएकाले धेरै उत्तरदाताबाट सोनधएका प्रश्नहरुको 
उत्तर/प्रनतक्रिया अपेक्षा गरे अनरुुपको नहनु सक्ट्छ ।  

• प्रस्ततु अध्ययन सीनमत स्थान र समयमा उपख्स्थत सीनमत 
सेर्ाग्राहीहरुलाई नलएर गररएको हुुँदा र्षौदेखी सेर्ा 
नलइरहेका समग्र प्रदेशबासीको प्रनतनननधत्र् यस अध्ययनको 
ननचोडले गनव नसकेको पनन हनु सक्ट्छ । 

• यो अध्ययन मूलतः ख्जल्लाको एउटा नगरपानलका र एउटा 
गाउुँपानलकामा मात्र सीनमत पाररएको हुुँदा यसले समस्त 
ख्जल्लाको प्रनतनननधत्र् गनव नसकेको अर्स्था हनुसक्ट्छ ।  
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अध्याय २: अध्ययन क्रर्नध 

स्थानीय तहमा क्रर्द्यमान भ्रष्टाचारको अध्ययन गनवका लानग गणुात्मक 
र पररमाणात्मक जानकारी संकलन गनव नमख्श्रत अध्ययन क्रर्नधको 
प्रयोग गररएको नथयो ।  

पररमाणात्मक तथयांक संकलन गनवका लानग व्यख्क्तगत सरे्क्षण 
प्रश्नार्लीको प्रयोग गररएको नथयो भने गणुात्मक सूचना संकलनका 
लानग समूह केख्न्ित छलर्ल, प्रमखु जानकारसुँगको अन्तर्ावताव र केस 
अध्ययन क्रर्नध प्रयोग गरी आएका जानकारीहरुलाई एकीकृत क्रर्श्लषेण 
गररएको नथयो । 

२.१ सरे्क्षण ढाुँचा र कायवक्षते्र  

२.१.१ सरे्क्षण ढाुँचा 
प्रस्ततु अध्ययनका लानग र्णावत्मक िस सेक्ट्सनल ढाुँचा प्रयोग 
गररएको नथयो ।  

२.१.२ अध्ययन क्षते्र 

प्रस्ततु अध्ययनको कायवक्षेत्र छनोटका लानग ननम्न मापदण्ड 
अपनाइएको नथयो: 

१. भौगोनलक क्षेत्र (क्रहमाल, पहाड र तराई) 
२. गररब तथा क्रपछनडएका ख्जल्ला  

३. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको मातहतका 
कायावलय  
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४. प्रदेशका राजधानी भएका ख्जल्ला   

मानथ उल्लेख गररएका मापदण्ड अनसुार तपनसलका क्रर्नभन्न १५ 
र्टा ख्जल्ला अध्ययनका लानग छनोट गररएका नथए: 

प्रदेश अनसुारका ख्जल्ला  अध्ययनका लानग  छनोट 
गररएका  १५ ख्जल्ला  

प्रदेश १: भोजपरु, धनकुटा, इलाम, झापा, खोटागं, 

मोरंग,  ओखलढंुगा,  पाुँचथर, संखरु्ासभा, 
सोलखुमु्ब,ु सनुसरी, ताप्लेजुंग, तेहवथमु र उदयपरु  

प्रदेश १: सोलखुमु्ब ु र 
सनुसरी  

 प्रदेश २: सप्तरी,  नसरहा,  धनषुा,  महोत्तरी,  
सलावही,  बारा, पसाव र रौतहट  

प्रदेश २: सलावही  र रौतहट 

प्रदेश ३: नसन्धलुी, रामेछाप, दोलखा, भक्तपरु, 

धाददंग, काठमाडौँ, काभ्रपेलाञ्चोक, लनलतपरु, 
नरु्ाकोट, रसरु्ा, नसन्धपुाल्चोक, ख्चतर्न र 
मकर्ानपरु   

प्रदेश ३: काठमाडौँ, 
काभ्रपेलाञ्चोक र लनलतपरु   

प्रदेश ४, बाग्लङु, गोखाव, कास्की, लमजङु, मनाङ, 

मसु्ताङ, म्याग्दी, नर्लपरासी (बदवघाट-ससु्ता 
पूर्व), पर्वत, स्यांग्जा र तनहुुँ 

प्रदेश ४: पोखरा र म्याग्दी  

प्रदेश ५: कक्रपलर्स्त,ु नर्लपरासी (बदवघाट-ससु्ता 
पख्श्चम), अघावखाुँची, गलु्मी, पाल्पा, बाुँके, बददवया, 
दाङ, प्यठुान, रोल्पा, रुकुम (पूर्व) र बाुँके  

प्रदेश ५: रुपन्देही र गलु्मी  

प्रदेश ६: सल्यान, डोल्पा, हमु्ला, जमु्ला, 
कानलकोट, मगु,ु सखेुत, दैलेख, जाजरकोट र 
रुकुम (पख्श्चम) 

प्रदेश ६: सखेुत र मगु ु 
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प्रदेश ७: अछाम, बैतडी, डुँडेलधरुा, डोटी, 
कैलाली, बझाङ, बाजरुा,  कंचनपरु र दाच ुवला   

प्रदेश ७: कंचनपरु र बझाङ्ग  

२.२ तथयाकं संकलन क्रर्नध  

तथयांक संकलनका लानग सरे् प्रश्नार्ली तथा क्रर्नभन्न प्रश्न र ननदेख्शकाहरु 
औजारका रुपमा ननमावण गररएका नथए । पररमाणात्मक र गणुात्मक तथयांक 
संकलनका लानग मतुयत: ननम्न नलख्खत क्रर्नधहरु प्रयोग गररएका नथए ।  

२.२.१ डेस्क ररभ्य ु 

डेक्ट्स ररभ्यकुो लानग सरकारी, गैर-सरकारी, अन्तरावक्रष्ट्रय गैर-सरकारी, दईुपक्षीय 
र र्ह-ुपक्षीय संस्थाहरुको प्रनतरे्दन, अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
र्ाक्रषवक प्रनतरे्दन, रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलका प्रनतरे्दनहरु, नेपालको संक्रर्धान 
२०७२ तथा क्रर्नभन्न नीनत र ननदेख्शकाहरु अध्ययन गररएको नथयो ।  

२.२.२ व्यख्क्तगत सरे्क्षण प्रश्नार्ली  

अध्ययनका कायवक्षेत्रगत शतवहरू अनसुार यस सरे्क्षणमा ३००० 
उत्तरदातालाई प्रश्नार्ली सोनधएको नथयो । जसमध्ये धेरै जसो उत्तरदाता 
स्थानीय तहले ददने सेर्ा नलएर बाक्रहर ननस्केका, पक्रहले नै सेर्ा नलएका र 
सम्भाक्रर्त सेर्ाग्राही नथए ।  

यस अध्ययनमा समारे्श भएका उत्तरदाताको संतया ख्जल्लागत रुपमा यस 
प्रकार रहेको नथयो: 



10 
 

तानलका १: ख्जल्लागत उत्तरदाता  

प्रदेश ख्जल्ला  उत्तरदाता  

१  
सनुसरी  २८९  

सोलखुमु्ब ु ५०   

२  
रौतहट  २६९  

सलावही  ३०१  

३  

काठमाडौँ  ६००   

काभ्र े  १४८   

लनलतपरु  १८७   

४  
कास्की  १९३  

म्याग्दी  ६०   

५  
रुपन्देही  ३४५  

गलु्मी  ११२   

६  
सखेुत  १४०   

मगु ु ५०   

७  
कंचनपरु  १७७  

बझाङ्ग ७८   

जम्मा  १५ ख्जल्ला  ३,०००  

२.२.२.१ तथयाकं संकलन क्रर्नध   

पक्रहलो चरणमा १५ र्टा ख्जल्ला पूर्व ननधावररत मापदण्ड अनरुुप छनोट 
गररएका नथए । दोिो चरणमा छाननएका ख्जल्लाका एक गाउुँपानलका र 
एक नगरपानलका तथयांक क्रर्नधबाट छनोट गररएको नथयो । त्यसैगरी तेिो 
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चरणमा स्थानीय तहका गाउुँपानलका, नगरपानलका र र्डाबाट क्रर्नभन्न 
सेर्ाका सेर्ाग्राहीसुँग तथयांक संकलन गरीएको नथयो ।   

२.२.३ समूह केख्न्ित छलर्ल    

गणुात्मक तथयांक संकलनका लानग १५ ख्जल्लाका छाननएका स्थानीय 
तहका सेर्ाग्राहीहरुसुँग १५ र्टा समूह केख्न्ित छलर्ल गररएको नथयो ।   

२.२.४ प्रमखु जानकारसुँगको अन्तर्ावताव   

छाननएका पन्र ख्जल्लाका कुल ४५ र्टा प्रमखु जानकारमध्ये मूलत: 
नागररक समाजका सदस्य, ननर्ावख्चत स्थानीय तहका प्रनतनननध, ख्शक्षक, 

राजनीनतकमी, ख्जल्ला प्रशासन कायावलयका प्रनतनननध, अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग मातहत कायावलयका प्रनतनननधहरुसुँग अन्तर्ावताव नलई 
गणुात्मक तथयांक संकलन गररएको नथयो ।    

२.२.५ केस स्टोरी  

थप गणुात्मक तथयांक संकलनका लानग १५ ख्जल्लाका एक-एक 
सेर्ाग्राहीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनभुर् र ज्ञान संकलन गरी १५ र्टा केस 
स्टोरी तयार गररएको नथयो ।   

२.३ तथयाकं संकलन प्रक्रर्नध  

व्यख्क्तगत सरे्क्षण प्रश्नार्ली मोबाइल प्रक्रर्नधको माध्यमद्वारा संकलन गररएको 
नथयो। तथयाङ्कक्रर्द्हरुको सहयोगद्वारा ननयनमत रुपमा ड्यासबोडवको परीक्षण 
गरी यदद कुनै तथयांक अपूणव तथा छुटेका तथयांक भेक्रटएमा सरे्क्षकलाई पनु: 
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तथयांक संकलन गनव भननएको नथयो जसले गदाव तथयांकको गणुस्तर र 
क्रर्श्वसनीयतामा र्कृ्रर्द् भएको छ ।  

२.४ औजार ननमावण, परीक्षण र प्रख्शक्षण  

२.४.१ औजार ननमावण 

स्थानीय तहमा हनेु भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथयांक संकलन गनवको लानग  सर्वप्रथम 
सरे्क्षण प्रश्नार्लीहरुको ननमावण अंग्रजेी भाषामा गररएको नथयो र त्यसपनछ 
उक्त प्रश्नार्लीलाई नेपाली भाषामा अनरु्ाद गरी मोबाइलमा राख्खएको नथयो 
। प्रश्नार्ली सरे्क्षणको अख्न्तम चरणमा पगु्न अगारै् प्रश्नार्लीमा कुनै पनन 
प्रकारको त्रटुी नहोस ्भनेर पूर्व परीक्षण गररएको नथयो ।   

२.४.२ औजारको पूर्व परीक्षण  

स्थानीय तहका १० जना सेर्ाग्राहीसुँग अनसुन्धानकतावले सरे्क्षण औजारको 
काठमाडौँ ख्जल्लामा पूर्व परीक्षण गरेका नथए  ।  
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२.४.३ तानलम तथा अनभमखुीकरण   

सपुरभाइजर तथा तथयांक संकलकहरुलाई तीन ददनको सरे्क्षण 
औजार, प्रक्रर्नध, तथयांक संकलन क्रर्नध, गणुस्तर मापन, अनसुन्धानको 
आचारसंक्रहता सम्बन्धी अनभमखुीकरण/तानलम ददइएको नथयो । उक्त 
तानलम काठमाडौँमा प्रदान गररएको नथयो ।  

२.४.५ सरे्क्षण औजारको पाइलट परीक्षण   

सपुरभाइजर तथा तथयांक संकलकहरुद्वारा प्रश्नार्लीलाई ट्याब्लेटको 
माध्यमबाट १५ जना स्थानीय तहका सेर्ाग्राहीहरुसुँग काठमाडौँमा 
सरे्क्षणको औजारहरुको  पाइलक्रटंग गररएको नथयो । जसले गदाव 
मूलत: प्रश्नार्लीको ख्स्कप प्याटनव र तथयांक संकलन गने तररका 
जाुँच्नको लानग सहयोग पगुेको नथयो । पायलक्रटंगको िममा 
नलइएका तथयांकलाई सरे्क्षणको प्रनतरे्दनमा समारे्श गररएको नथएन 
।  
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२.५ तथयाकं आचारसंक्रहता  

अनसुन्धान अर्नधभर अनसुन्धानकतावहरुले उत्तरदातासुँग अन्तर्ावताव 
नलुँदा, तख्स्बर ख्खच्दा र केस स्टोरीहरु बनाउुँदा उहाुँहरुको अनमुनत 
नलने तथा तथयांक आचारसंक्रहता अनसुार गररएको नथयो । 

२.६ गणुस्तर मापन   

अनसुन्धान अर्नधभर तथयांक संकलन कामको ननरीक्षण गनव टोली 
प्रमखु र संयोजकले अनगुमन तथा सपुरररे्क्षण गरेका नथए । तथयांक 
क्रर्श्लषेकले सूचना संकलनमा कुनै त्रटुी आएमा तरुुन्तै प्रनतक्रिया ददने 
गरेका नथए भने  तथयांकको पूर्व परीक्षण, सरे्क्षकलाई ददइएको 
तानलम र ट्याब्लेट प्रक्रर्नधबाट तथयांक संकलन गररएको र 
जीपीयसको माध्यमले स्थान पत्ता लगाउने काम भएको कारणले गदाव 
तथयांकको गणुस्तरीयता र क्रर्श्वासनीयता कायम रहेको छ ।      

२.७ तथयाकं क्रर्श्लषेण र प्रनतरे्दन लेखन  

तथयांक क्रर्श्लषेकले पररमाणात्मक तथयांकलाई SPSS र गणुात्मक 
तथयांकलाई क्रर्नभन्न ख्शषवक बनाई क्रर्श्लषेण गरेका नथए भने 
नत्रभजुीकरण अध्ययनका लानग पक्रहले पररणात्मक तथयांक र त्यसपनछ 
गणुात्मक तथयांक राखी क्रर्श्लषेण गररएको नथयो । अन्तत: प्रनतरे्दन 
लेखन टोलीले नेपाली तथा अंग्रजेी दरैु् भाषामा प्रनतरे्दन तयार गरेका 
नथए ।  
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अध्याय ३: उत्तरदाताको सामाख्जक र आनथवक क्रर्र्रण      

यस अध्यायमा नेपालका १५ र्टा ख्जल्लाका ३,००० स्थानीय तहका 
सेर्ाग्राही उत्तरदाताहरुको नलङ्ग, जात/जानत, धमव, पररर्ारको आनथवक 
तथा  शैख्क्षक अर्स्थाको बारेमा जानकारी समेक्रटएको छ ।  

ख्चत्र ३.१: ख्जल्लाको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

 

मानथ ख्चत्रमा उल्लेख भए अनरुुप यो अध्ययनमा नेपालका क्रर्नभन्न 
१५ र्टा ख्जल्लाका ३००० उत्तरदाताहरुलाई संलग्न गराइएको 
नथयो । कुल उत्तरदातामध्ये पाुँच भागको एक भाग (२०%) 
उतारदाताहरु काठमाडौँ ख्जल्लाका नथए । त्यसपनछ धेरै उत्तरदाता 
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(१२%) रुपन्देही ख्जल्लाका नथए भने सलावही र सनुसरी दरैु् 
ख्जल्लाबाट १०/१० प्रनतशत उत्तरदाता समारे्श भएका नथए ।  

ख्चत्र ३.२: नगरपानलकाको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

 

सरे्क्षणमा सहभागी उत्तरदातामध्ये ७७ प्रनतशत उत्तरदाता 
नगरपानलकाबाट र २३ प्रनतशत उत्तरदाता मात्र गाउुँपानलकाबाट 
संलग्न गराइएका नथए ।  

ख्चत्र ३.३: उमेर समूहको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण   

 

लगभग आधाजसो उत्तरदाता (४४.२%) २६-४० उमेर समूहका 
नथए भने झन्डै एक-नतहाई (३०.६ %) उत्तरदाता ४१-५९ उमेर 
समूहका नथए ।त्यसैगरी १७.१ प्रनतशत उत्तरदाता १६-२५ र्षव 
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उमेर समूहका र ८.१ प्रनतशत उत्तरदाताहरु ६० र्षवभन्दा मानथ 
उमेर समूहका संलग्न भएका नथए ।   

ख्चत्र ३.४: लैंनगक समूहको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

 

प्रस्ततु अध्ययनमा कुल सहभागी उत्तरदातामध्ये ६१ प्रनतशत परुुष र 
३९       प्रनतशत मक्रहला संलग्न भएका नथए । (ख्चत्र ३.४)               

ख्चत्र ३.५: रै्र्ाक्रहक ख्स्थनतको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 

कुल उत्तरदातामध्ये अनधकांश उत्तरदाता (८५%) क्रर्र्ाक्रहत नथए भने 
१३ प्रनतशत उत्तरदाता मात्र अक्रर्र्ाक्रहत नथए । त्यसैगरी लगभग ३ 
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प्रनतशत उत्तरदाता क्रर्धर्ा/क्रर्धरु समूहका भेक्रटएका नथए । (ख्चत्र 
३.५)  

ख्चत्र ३.६: जात/जानत समूहको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

 

सरे्क्षणमा सहभागी कुल उत्तरदातामध्ये आधाभन्दा बढी अथावत ्
५१.३ प्रनतशत खस-आयव समूहका नथए भने त्यसपनछ िमश: २६ 
प्रनतशत जनजानत र १२ प्रनतशत मधेसी समदुायबाट संलग्न 
उत्तरदाता नथए । (ख्चत्र ३.६) 

ख्चत्र ३.७: धमवको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण 
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सरे्क्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरुमध्ये, अनधकांश उत्तरदाता (८७%) 
क्रहन्दू धमवमा क्रर्श्वास गने नथए भने बाुँकी बौर्द् धमव (९%) र मखु्स्लम 
धमव (३%) मा क्रर्श्वास गने नथए । (ख्चत्र ३.७)  

ख्चत्र ३.८: पाररर्ाररक समूहको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

 

कुल उत्तरदातामध्ये ५४ प्रनतशत उत्तरदाता एकल पररर्ारका नथए 
भने ४५ प्रनतशत उत्तरदाता संयकु्त पररर्ार र १ प्रनतशत उत्तरदाता 
क्रर्स्ततृ पररर्ारबाट सहभागी भएका नथए ।  

ख्चत्र ३.९: शैख्क्षक स्तरको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण 
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ख्शक्षाको सन्दभवमा ४३.४ प्रनतशत उत्तरदाताले माध्यनमक तहको (९-
१२ कक्षा) ख्शक्षा हानसल गरेका नथए भने, १९.३ प्रनतशतले 
क्रर्श्वक्रर्द्यालय स्तरको (स्नातक र्ा त्यो भन्दा बढी), १८.३ प्रनतशतले 
आधारभतू तह (८ कक्षा), १०.७ प्रनतशत साक्षर (अनौपचाररक) मात्र 
रहेका र ८.३ प्रनतशत उत्तरदाता पूणवतया अख्शख्क्षत नथए ।    

ख्चत्र ३.१०: पररर्ारको मतुय आम्दानीको िोतको आधारमा 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

 

यस सरे्क्षणमा संलग्न धेरैजसो उत्तरदाताको पररर्ारको मतुय 
आम्दानीको िोत व्यापार/व्यर्साय (३१.५%) रहेको सरे्क्षणले 
देखाएको छ भने िमश: कृक्रषमा २६.१ प्रनतशत र सेर्ामा 
(सरकारी/ननजी) २०.८ प्रनतशत उत्तरदाता आख्श्रत रहेका नथए । 
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अध्याय ४: स्थानीय तहमा हनेु भ्रष्टाचारबारे जनताको धारणा   
"Corruption is a cancer: a cancer that eats away at a citizen's 

faith in democracy, diminishes the instinct for innovation and 

creativity; already-tight national budgets, crowding out 

important national investments. It wastes the talent of entire 

generations. It scares away investments and jobs”. -Joe Biden  

यस अध्यायमा उत्तरदाताको ज्ञान, माननसकता, स्थानीय तहका 
सरकारहरुमा भ्रष्टाचारको अभ्यास र सेर्ा उपयोगको अर्स्थाको चचाव 
गररएको छ । साथै अध्ययनको यस खण्डमा स्थानीय तहमा 
सेर्ाग्राहीहरुको सन्तकु्रष्टको स्तरको मापन तथा भ्रष्टाचार गनवका लानग 
उत्प्ररेरत गने कानूनी नछिहरु पक्रहचान गरी नतनको क्रर्श्लषेण पनन 
गररएको छ। 

४.१: भ्रष्टाचारप्रनतको सचेतना   

ख्चत्र ४.१: भ्रष्टाचारबारे ज्ञान हनेुको क्रर्र्रण  

 
सरे्क्षणको िममा अनधकांश अथावत ् ९२.५ प्रनतशत उत्तरदाता 
भ्रष्टाचारबारे ज्ञान भएका र ७.५ प्रनतशत उत्तरदाता मात्र यस बारेमा 
अनक्रर्ज्ञ रहेका नथए । 
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प्रमखु जानकारसुँगको अन्तर्ावतावमा सहभागीहरुले पनन पररमाणात्मक 
तथयांकमा जस्तै भ्रष्टाचारसम्बन्धी ज्ञान रहेको र उक्त ज्ञान 
अ.द.ुअ.आ. ले समय-समयमा ददने भ्रष्टाचार ननयन्त्रणसम्बन्धी तानलम 
र सचेतनताबाट प्राप्त भएको जानकारी गराए ।   

ख्चत्र ४.२: भ्रष्टाचारको बारेमा उत्तरदाताको बझुाईको क्रर्र्रण 

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु सक्ट्छ 

प्रस्ततु सरे्क्षणमा उत्तरदाताहरूले भ्रष्टाचार भनेको “घूस नलन,ु चाक्रहने 
भन्दा बढी रकमको माग गनुव, सामाख्जक सम्पनतको दरुुपयोग गनुव, 
काममा क्रढलाई गनुव र सार्वजननक कोषको दरुुपयोग गनुव हो” भन्न े
बझेुका नथए । यसमध्ये अनधकांश अथावत ् ८४.९ प्रनतशत 
उत्तरदाताले भ्रष्टाचार भनेको काम गराउनका लानग घूस नलन ु हो 
भनेका नथए भने बाुँकी ५२.१ प्रनतशतले लाग्ने भन्दा बढी रकमको 
माग गनुवलाई भ्रष्टाचार हो भनेका नथए । त्यस्तै ३० प्रनतशत 



23 
 

उत्तरदाताले सार्वजननक सम्पनतको दरुुपयोगलाई र २९ प्रनतशतले 
काममा अनार्श्यक क्रढलाई गने प्रर्नृतलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा ददएका 
नथए । 

पन्रर्टै ख्जल्लामा गररएको सामूक्रहक छलर्लका सहभागीहरुका 
क्रर्चारमा भ्रष्टाचार भनेको गैरकाननुी काम जस्तै घूस नलन,ु चाक्रहने 
भन्दा बढी रकमको माग गनुव, पदानधकारीहरुले नचाक्रहने कागजातको 
माग गनुव, काममा क्रढलाई गनुव, राम्ररी प्रनतक्रिया नददन,ु सार्वजननक 
कोषको दरुुपयोग गनुव, सार्वजननक सम्पख्त्तको दरुुपयोग गनुव, 
कमवचारीद्वारा आफ्नो अनधकारको उख्चत तररकाले प्रयोग नगनुव आदद 
जस्ता कुरा भ्रष्टाचारका क्रर्नभन्न रुप हनु ् भनेर औल्याएका नथए । 
(समूह केख्न्ित छलर्ल, सबै ख्जल्ला)     

 

“सामान्यतया सर्वसाधारण जनताले सेर्ा नलने िममा धेरै प्रकारको 
प्रशासननक समस्या तथा झन्झट व्यहोनुवका साथै अनार्श्यक पैसा र 
समय पनन खख्चवन ुपरेको ख्स्थनत भ्रष्टाचार हो।“ (प्रमखु जानकारसुँगको 
अन्तर्ावताव, काठमाण्डौ)    
 

सरकारी क्रढलाससु्तीका कारण श्रीमानको पेन्सन नपाएकी एक मक्रहला   

मनमाया नलम्ब ु(६० र्षव) आफ्नो पररर्ारसुँग इटहरी-५, सनुसरीमा बस्दै 

आउनभुएको छ । पढाइ लेखाइबाट अननभज्ञ नलम्बकुो पाररर्ाररक 
आम्दानीको एकमात्र िोत भनेको रै्देख्शक रोजगारबाट छोरोले पठाउने 
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रकम हो । यसबाहेक श्रीमानको पेन्सनलाई पनन आम्दानीको िोत 
बनाउने चाहना गनुवभएकी मनमायाले कायावलयगत प्रक्रियाको 
क्रढलाइका कारणले गदाव श्रीमानको पेन्सन अझै पाउनभुएको छैन ।  

 

भारतीय सेनामा कायवरत रहनभुएका उहाुँको श्रीमानको ननधन केही मक्रहना 
अख्घमात्र भएको नथयो । आफ्नो श्रीमानको पेन्सन पाउनको लानग उहाुँ 
र्डा कायावलय धाउन थालेको झन्डै एक मक्रहना भएको नथयो । हरेक 
पटक र्डा कायावलयमा नसर्ाररस नलन जाुँदा र्डा अध्यक्ष कायावलयमा 
नभेक्रटने ख्स्थनत र भेक्रटहाले पनन कमवचारीले कागजपत्र नमलेन भन्दै 

बारम्बार र्कावइददने गरेको गनुासो उहाुँले सनुाउनभुयो । यस 
कामका लानग उहाुँ अझै पनन र्डा कायावलय धाउुँदै हनुहुनु्छ।  

 

जनप्रनतनननधहरु प्राय:जसो कायावलयमा नआइददने भएका कारण काममा 
क्रढलाई हनेु गरेको र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कुरा गदाव उहाुँले 

अक्रहलेसम्म पैसा भने नमागेको पनन बताउनभुयो ।     

 

जनप्रनतनननध तथा कमवचारीहरु समयमा कायावलयमा उपख्स्थत भई काम 

सम्पन्न गरी ददए सहज रुपमा पेन्सन पाउने र आगामी ददनमा कसैको 
आनथवक सहारा नलन ुपदैन्थयो भन्ने उहाुँको चाहना रहेको छ ।  
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४.२ भ्रष्टाचारको बारेमा जानकारीका िोतहरु   

ख्चत्र ४.३: भ्रष्टाचारसम्बन्धी जानकारीको आधारमा उत्तरदाताको 
क्रर्र्रण 

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

सर्वसाधारण जनतामा ज्ञान र जानकारी ददने सन्दभवमा सूचनाका 
श्रोतहरुले महत्र्पूणव भनूमका ननर्ावह गरेका हनु्छन ्। यस अध्ययनको 
िममा दईु-नतहाईभन्दा बढी अथावत ् ६६.५ प्रनतशत उत्तरदाताले 
भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना क्रर्धतुीय माध्यम (क्रट.भी, रेनडयो, एर्.एम) बाट 
पाउने गरेको जनाए भने ५१.१ प्रनतशत उत्तरदाताले सामाख्जक 
संजाल, ५०.२ प्रनतशतले पररर्ार/आर्न्त र ९.५ प्रनतशतले 
पत्रपनत्रकाको माध्यमबाट भ्रष्टाचारबारे जानकारी पाउने गरेको 
अध्ययनले देखाएको छ ।  
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४.३ स्थानीय तहमा हनेु भ्रष्टाचार 

रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन ्२०१६ को ररपोटव अनसुार भ्रष्टाचार 
हनेु १७६ देशको सूचीमा नेपाल १३१ औ ंस्थानमा रहेको नथयो भने 
सन ्२०१८ को त्यसैको दोिो ररपोटव अनसुार भ्रष्टाचार हनेु १७६ 
औ ंदेशको सूचीमा १२४ औ ंस्थानमा रहेको उल्लेख छ ।  

ख्चत्र ४.४: स्थानीय तहमा हनेु भ्रष्टाचारको बारेमा ज्ञान हनेुहरुको  
क्रर्र्रण  

 

दईु-नतहाईभन्दा बढी अथावत ् ६७.६ प्रनतशत उत्तरदाताले स्थानीय 
तहमा हनेु भ्रष्टाचारको बारेमा सनेुको जनाए भने बाुँकी ३२.५ प्रनतशत 
उत्तरदाताले सोसम्बन्धी अननभज्ञता जाहेर गरे । (ख्चत्र ४.४)  

प्रदेश अनसुार हेने हो भने गण्डकी प्रदेशका ८८.२ प्रनतशत, 
सदूुरपख्श्चम प्रदेशका ८६.३ प्रनतशत र प्रदेश नं. २ का ७५.१ 
प्रनतशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा हनेु भ्रष्टाचारको बारेमा सनेुको 
अध्ययनले देखाएको छ । (ख्चत्र ४.५) 
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ख्चत्र ४.५ : प्रदेशगत रुपमा स्थानीय तहमा हनेु भ्रष्टाचारबारे जानकारी 
हनेु उत्तरदाताहरुको क्रर्र्रण 

 

ख्चत्र ४.६ : उत्तरदाताले सनेुको आधारमा स्थानीय तहमा हनेु 
भ्रष्टाचारको क्रकनसम 

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रस्ततु प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 
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लगभग तीन-चौथाई उत्तरदाता (७३.४%) ले स्थानीय तहमा नसधै 
घूस नलने र ५५.१ प्रनतशतले लाग्ने भन्दा बढी रकमको माग गने 
कुरालाई भ्रष्टाचारका अनेक रुपहरुमध्ये प्रमखु रुप भएको औलं्याएका 
छन ्। भ्रष्टाचारका बाुँकी रुप अन्तगवत काममा क्रढलाई (३४.८%), 
सर्ावजननक सम्पनतको दरुुपयोग (३०.९%) र कमवचारीले प्राप्त 
अनधकारको दरुुपयोग (२६.८%) गने जस्ता पक्षलाई अनधकांश 
उत्तरदाताले औलं्याएका छन ्।  

"स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नसजवना हनुमुा उपयकु्त व्यर्स्थापकीय पक्ष र 
ननगरानी प्रणालीको अभार् नै ख्जम्मेर्ार रहेका छन ् । त्यस्तै 
सेर्ाग्राही र सेर्ाप्रदायकहरूमा घूस नलए/ददएमा थोरै समयमा नछटो 
काम हनुसक्ट्छ भने्न माननसकताले पनन भ्रष्टाचार उत्प्ररेरत भएको 
देख्खन्छ"। - (प्रमखु जानकारसुँगको अन्तरर्ाताव, रुपन्देही) 
ख्चत्र ४.७: स्थानीय तहमा हनेु गरेको भ्रष्टाचार देखेको र्ा भोगेको 
आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण   

 

सरे्क्षणमा भाग नलएका स्थानीय तहका सेर्ाग्राही उत्तरदातामध्ये 
१४.९ प्रनतशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको र्ा 
भोगेको पाइयो ।  
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यसलाई प्रदेशगत रुपमा तलुना गदाव सबैभन्दा बढी कणावली प्रदेशका 
(३१.६%) उत्तरदाताले भ्रष्टाचार भोगेको र्ा देखेको र सबैभन्दा कम 
अथावत ् २.७ प्रनतशत सदूुरपख्श्चम प्रदेशका उत्तरदाताले भोगेको र्ा 
देखेको पाइयो । (ख्चत्र ४.८) 
ख्चत्र ४.८: प्रदेशगत रुपमा स्थानीय तहमा हनेु गरेको भ्रष्टाचार 
देखेका/भोगकेा उत्तरदाताहरु  

 

भ्रष्टाचारीलाई थप्पड    

सोल ु दधुकुण्ड नगरपालीका र्डा नं ६ मा बस्ने ४५ र्षवका र्ीर 
बहादरु (नाम पररर्तवन) आफ्नो सातजना पररर्ारसुँग बस्नहुनु्छ। हाल 
उहाुँले धात ु र र्लाम सम्बन्धी आफ्नो पतुयौली व्यर्साय सम्हाल्दै 
आउनभुएको छ । स्थानीय क्रर्द्यालयबाट ८ कक्षा सम्मको ख्शक्षा 
हानसल गनुवभएका र्ीर बहादरुले ननर्ावचन हनुभुन्दा पक्रहले स्थानीय 
तहको ख्स्थनत एकदमै नाजकु र कमवचारीतन्त्रले जकनडएको र 
सरकारी कमवचारीले कोषमा रहेको रकमको दरुुपयोग गने गरेको 
बताउनभुयो । उहाुँले अझ थप्दै खानेपानीको काममा एउटा 



30 
 

इख्न्जनीयरले काम परुा गररददनका लानग रु. १०,००० घूस मागेको 
र उक्त  इख्न्जनीयरलाई भ्रष्टाचारी हो भनी एक थप्पडसमेत क्रहकावएको 
भन्नुभयो । थप्पड हानेको २/४ ददनपनछ सी.डी.ओ. ले तपाईंले यनत 
राम्रो काम गनुवभएछ भनेपछी उहाुँलाई भ्रष्टाचारी क्रर्रूर्द् जझु्ने प्ररेणा 
नमल्यो ।    

तर अक्रहले स्थानीय तहको ननर्ावचनपछी जनप्रनतनीधीहरुले स्थानीय 
जल्दाबल्दा समस्याहरुको खोजी गरी नछटो-छररतो र झन्झटक्रर्ना 
सहज रुपमा त्यस्ता समस्यालाई समाधान गने गरेको अर्स्था छ । 
स्थानीय ननर्ावचन हनु ु अगानड स्थानीय जनताले ख्शक्षा, स्र्ास्थय, 

बाटोघाटो ननमावण, नागररकता नलने र अन्य आर्श्यक सीर्ाररस नलने 
काममा धेरै नै सास्ती सहनपुरेको नथयो, जनु ख्स्थनत अक्रहले छैन । 
ननर्ावचन पछी भ्रष्टाचार पक्रहलेको तलुनामा केही मात्रामा घटेको छ 
भन्ने आंकलन लगाउन सक्रकन्छ भन्ने उहाुँको धारणा छ ।  
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४.४:  स्थानीय तहमा देखेका र्ा भोगेका भ्रष्टाचारका क्रकनसमहरु  

ख्चत्र ४.९: स्थानीय तहमा देखेका र्ा भोगेका भ्रष्टाचारका 
प्रकारसम्बन्धी उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु सक्ट्छ 
। 

अनधकांश उत्तरदाताले ददएको प्रनतक्रियाको आधारमा स्थानीय तहमा 
देख्खने भ्रष्टाचारका क्रकनसमहरुमध्ये काममा क्रढलाई गने (४२.१%), घूस 
नलने (३८.४%), ननयम अनसुार लाग्ने खचवभन्दा धेरै रकमको माग 
गने (३७.४%) र राम्ररी प्रनतक्रिया नददने (३७.४%) नथए । 

प्रदेशगत रुपमा हेने हो भने सदूुरपख्श्चम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 
काममा क्रढलाई (६६.७%), घूस नलने (६६.७%) र राम्ररी प्रनतक्रिया 
नददने (६६.७%) देख्खन्छ ।  
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तानलका नं. ४.१: प्रदेशगत रुपमा हनेु गरेका र सामना गनुवपरेका 
भ्रष्टाचारका प्रकार  

भोगेका/देखेको 
भ्रष्टाचारको 
क्रकनसमहरू   

प्रदेश 
नं  १ 

प्रदेश 
नं २ 

प्रदेश 
नं ३ 

गण्डकी 
प्रदेश  

प्रदेश 
नं ५ 

कणावली 
प्रदेश 

सदूुरपख्श्चम 

प्रदेश  

काममा क्रढलाई 
(N=१२७) 

57.8 27.6 53.4 29.4 90.9 21.4 66.7 

घूस नलन ु
(N=११६) 

8.9 50 51.1 44.1 18.2 19 66.7 

राम्ररी प्रनतक्रिया 
नददन ु(N=११३) 

31.1 59.2 22.7 23.5 0 52.4 66.7 

अनतररक्त 
रकमको माग 
गने (N=११३) 

2.2 31.6 48.9 47.1 9.1 59.5 50 

समयमा अक्रर्स 
नआउन ु
(N=८३) 

35.6 18.4 23.9 23.5 63.6 33.3 50 

सामख्जक 
सम्पनतको 
दरुुपयोग 
(N=५८) 

31.1 23.7 14.8 11.8 0 9.5 83.3 

गैरकाननुी रुपले 
सार्वजननक 

4.4 21.1 14.8 17.6 9.1 31 83.3 
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कोषको 
दरुुपयोग गने 
(N=५६) 

अनार्ाश्क 
कागजातको माग 
गने  (N=४१) 

15.6 10.5 14.8 23.5 0 2.4 66.7 

कमवचारीद्वारा 
आफ्नो 
अनधकारको 
उख्चत तररकाले 
प्रयोग नगनुव  
(N=३६) 

15.6 17.1 11.4 2.9 0 9.5 16.7 

आफ्नो कुसीमा 
नबस्न ु(N=२५) 

17.8 11.8 3.4 8.8  0 0 33.3 

अन्य (N=१९) 8.9 11.8 4.5 5.9 0 0 0 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

पररमाणात्मकमा जस्तै, गणुात्मक अन्तर्ावतावमा पनन एउटै पररणाम देख्न 
सक्रकन्छ । 

ननर्ावख्चत जनप्रनतनननधहरुको हकमा “अब हामी ५ र्षवको लानग 
सरे्सर्ाव हौँ भन्ने माननसकताको क्रर्कास भएको छ ।" (समूह केख्न्ित 
छलर्ल, लनलतपरु) 
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"आफ्नो इच्छापूनतव गनवका लानग इख्न्जननयर र कायावलयका 
कमवचारीहरु नमलेर जथाभार्ी सडक नक्ट्सा पास गने र उपभोक्ता 
सनमनतसुँग घूस नलने गरेका छन”् । (समूह केख्न्ित छलर्ल, रौतहट) 

"नातार्ाद र कृपार्ाद जस्ता भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरु धेरै 
हदसम्म हाम्रो स्थानीय तहमा देख्न सक्रकन्छ ।" (समूह केख्न्ित 
छलर्ल, सखेुत र मगु)ु 

"स्थानीय तहका पदानधकारीहरू समयमा कायावलय नआउने, आए पनन 
काम पनन कामको बाहनामा घूस नलनको लानग मात्र आउने गछवन ्। 
यसबाट हामीलाई कदठनाई भएको महशसु हनु्छ ।" (समूह केख्न्ित 
छलर्ल, सोलखुमु्ब)ु  
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४.५: स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखे र्ा भोगेपनछ चानलएका कदमहरू  

ख्चत्र ४.१०: स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखे र्ा भोगेपनछ चानलएका 
कदमको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण   

 

भ्रष्टाचार देखेका/भोगेका ३०२ उत्तरदातामध्ये, ५७.३ प्रनतशत 
उत्तरदाताले भ्रष्टाचारी क्रर्रुर्द् केही पनन नगरेको प्रनतक्रिया ददए भने 
१७.९ प्रनतशत उत्तरदाताले कायावलय प्रमखुसुँग गनुासो गरेको र 
१६.६ प्रनतशतले कमवचारीले भने अनसुार मानेको र्ा रकम नतरेको  
कुरा पाइयो । 

तानलका ४.२: पाररर्ाररक आम्दानीको श्रोतको आधारमा स्थानीय 
तहमा भ्रष्टाचार देखे र्ा भोगेपनछ नलइएका कदमसम्बन्धी उत्तरदाताको 
क्रर्र्रण  

क्रियाकलाप कृक्रष 
उद्योग  
/व्यापा

जागीर 

(सरकारी/ 
रेनमटेन्स 

(क्रर्देश
श्रनम
क/ 

ननर्ृनत
भरण 

/ 
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र ननख्ज) बाट 
पठाएको 
रकम) 

ज्या
लादा
री 

पेन्सन 

मानेको/नतरे
को (N=५०) 

7.1 19.5 18.4 31.3 7.7 
42.

9     

कायावलय 
प्रमखुसुँग 
गनुासो गरेको 
(N=५४) 

23.5 17.1 19.5 6.3 0.0 14.3     

भनसनु गरेको 
(N=२१) 

5.9 7.3 10.3 0.0 0.0 14.3     

झगडा गरेको 
(N=२५) 

10.6 7.3 10.3 0.0 0.0 14.3     

केही  पनन 
नगरेको 
(N=१७३) 

62.4 54.9 47.1 68.8 92.3 
42.

9     

अन्य (N=६) 2.4 2.4 2.3 0.0 0.0 0.0     

पाररर्ाररक आयश्रोत र मानथ उल्लेख्खत क्रियाकलापबीच तलुना गदाव, 
पेन्सनको भरमा पररर्ार चलाउने अनधकांश उत्तरदाता (४२.९%) ले 
मानेको र्ा रकम नतरेको भने्न देख्खन्छ भने रेनमटेन्स आयश्रोत हनेु 
लगभग एक-नतहाई उत्तरदाता (३१.३%) ले पनन सोही क्रकनसमको 
प्रनतक्रिया ददएको पाइयो । श्रनमक/ज्यालादारी गरेर जीक्रर्का चलाउने 
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उत्तरदाताको ठूलो क्रहस्सा (९२.३%) बाट केही पनन नगरेको भने्न 
प्रनतक्रिया आएको पाइयो ।  

४.६: उत्तरदाताको क्रर्चारमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अर्स्था 

ख्चत्र ४.११: स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अर्स्थाबारे उत्तरदाताको 
क्रर्र्रण  

 

कुल अध्ययन जनसंतयामध्ये ५५.३ प्रनतशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा 
भ्रष्टाचार क्रर्द्यमान रहेको जसमा २७.३ प्रनतशत उत्तरदाताको बझुाई 
अनसुार स्थानीय तहको चनुार्पनछ भ्रष्टाचार पक्रहलेको तलुनामा बढेको 
देख्खयो भने २८ प्रनतशत उत्तरदाताका अनसुार भ्रष्टाचारको ख्स्थनत उस्तै 
रहेको पाइयो । त्यस्तै २० प्रनतशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचारको ख्स्थतीबारे 
आरू्लाई थाहा नभएको जनाए ।   

यस नसलनसलामा गण्डकी प्रदेशका ४०.९ प्रनतशत र कणावली 
प्रदेशका ३४.७ प्रनतशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचारको ख्स्थनत जस्ताको 
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त्यस्तै छ, खासै पररर्तवन आएको छैन भन्ने धारणा व्यक्त गरेका नथए 
। त्यसैगरी सदूुरपख्श्चम प्रदेशका ३७.६ प्रनतशत र प्रदेश नं. ५ का 
३६.८ प्रनतशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार बढेको छ भने्न प्रनतक्रिया ददए 
भने प्रदेश नं. २ का ३७.७ प्रनतशत उत्तरदाताले स्थानीय तह ननमावण 
भएपनछ भ्रष्टाचार घटेको छ भने्न क्रर्चार व्यक्त गरेको पाइयो ।  

तानलका ४.३: उत्तरदाताको क्रर्चारमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको 
ख्स्थनत (प्रदेश अनसुार):  

प्रदेशहरू 

जस्ता
को 
त्यस्तै 

(N 

=८३९
) 

बढेको 
(N 

=८१८) 

भ्रष्टाचार 
क्रर्धमान 
रहेको 

(N=१६५
७) 

घटेको 
(N 

=७४४) 

थाहा 
भएन (N 

=५९९) 

प्रदेश नं १ 29.8 13.9 ४३.७  15.6 40.7 

प्रदेश नं २ 19.1 30.5 ४९.६  37.7 12.  

प्रदेश नं ३ 9.1 22.0 ३१.१  20.6 28.2 

गण्डकी 
प्रदेश  

40.  24.8 
६५.७  

31.5 2.8 

प्रदेश नं ५ 25.4 36.8 ६२.२  18.4 19.5 

कणावली 34.7 33.7 ६८.४  20.5 11.1 



39 
 

प्रदेश 

सदूुरपख्श्चम 
प्रदेश 

 7.8 37.6 
६५.४  

31.4 3.1 

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु सक्ट्छ 
। 

४.७ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको सम्बन्धी जानकारीका िोत   

ख्चत्र ४.१२ : स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको सम्बन्धी जानकारीको 
िोतको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 
नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 
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सरे्क्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरुमध्ये अनधकांशलाई स्थानीय तहमा 
भ्रष्टाचार र्कृ्रर्द् भएको ख्स्थनतबारे सामाख्जक संजाल (५७.८%), 
पत्रपनत्रका (५६.७%) र क्रर्द्यतुीय सञ्चार माध्यम (५३.३%) मार्व त ्
जानकारी भएको अध्ययनले देखाएको छ ।  

४.८ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नकुा कारकहरू 

ख्चत्र ४.१३: स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नकुा कारक तत्र्को 
आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नकुा प्रमखु कारणहरूमध्ये भ्रष्टचारीलाई 
सजाय नभएर (७१.५%), राजनीनतक संरक्षण भएर (३७.२%), 
चनुार्मा धेरै खचव लाग्ने गरेकोले (३६.८%), ननयम क्रर्परीत ननणवय 
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हनेु गरेकाले (३३.९%) र कम आयश्रोत र उच्च बजारभाउ बढ्नाले 
(३३.५%) आदद हनु ्भन्ने कुरा सरे्क्षणबाट जानकारीमा आयो ।      

सामूक्रहक छलर्लका सहभागीहरुका अनसुार स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार 
बढ्नकुो क्रर्क्रर्ध कारणमध्ये नातार्ाद/कृपार्ाद, भ्रष्टचारीलाई सजाय 
नहनेु, उपभोक्ता सनमनतको जर्ार्देक्रहता नहनेु र आफ्नो र्डा अध्यक्ष 
र्ा सदस्यलाई खसुी पानुवपने ख्स्थनतका कारण नै भ्रष्टाचारमा र्ृक्रर्द् 
भएको भन्ने पाइयो । यस्तै स्थानीय तहमा संचालन हनेु आयोजनाको 
बजेट के कनत हो, सो सम्बन्धी जानकारी पनन नददने, मानथल्लो 
तहबाट अथावत ् अ.द.ुअ.आ. र प्रदेश सरकारबाट यथोख्चत अनगुमन 
पनन नहनेु हनुाले नै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा 
सहभागीहरुले जनाएका नथए । (समूह केख्न्ित छलर्ल, सबै ख्जल्ला)  
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स्थानीय तहको चनुार् भएपछी भ्रष्टाचार घट्नकुा 
साथै जनचेतना बढेको छ । “आफ्नो लानग 
काम गरौँ” भन्ने धारणाको क्रर्कास जनप्रनतनननधमा 
भएको छ । अक्रहले भनु्नपदाव जनप्रनतनननधहरु 
जनताको काममा उत्तरदायी भएकाले भ्रष्टाचारमा 
कमी आएको छ । अक्रहले केही गलत काम 
गरेमा आउुँदो ननर्ावचनमा जनताले हराउनेछन ्
भन्ने त्रास जनप्रनतनननधहरुमा जागेको छ । आरू् 
जनताको काम र क्रर्कासका लानग चनुनएका हौँ 
भने्न सोच जागतृ भएको कारण भ्रष्टाचारमा कमी 
आएको छ । (प्रमखु जानकारसुँग अन्तरर्ाताव: 
सलावही, गलु्मी, बझागं र सखेुत)   

  

४.९: स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कम गने तत्र्हरु 

ख्चत्र ४.१४: स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कम गने तत्र्हरुको आधारमा 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

सरे्क्षण अनसुार स्थानीय 
तहमा हनेु क्रर्कास ननमावणका 
हरेक क्रियाकलापमा 
समदुायका माननसको सक्रिय 
सहभानगता (४६.१%), 
पत्रपनत्रका/क्रर्द्यतुीय सञ्चारको 



43 
 

भनूमका (४३%) र स्थानीय ननर्ावख्चत पदानधकारीको प्रभार्कारी 
भनूमका (३९.९%) हनु ुनै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कम गने पक्ष हनु ्
भन्ने जनधारणा रहेको पाइयो । त्यसैगरी सामाख्जक संजालको भनूमका 
(३५.१%), सशुासन र नैनतकताको क्रर्कास (२९.७%) र अ.द.ुअ.आ. 
को प्रभार्कारी भनूमकामा र्कृ्रर्द् (२८.२%) भएमा स्थानीय तहमा हनेु 
भ्रष्टाचारलाई थप न्यूनीकरण गनव सक्रकने कुरा सरे्क्षणले देखाएको 
छ।   

 

४.१० स्थानीय तहको सेर्ाप्रनत उत्तरदाताको सन्तकु्रष्टको स्तर  

ख्चत्र ४.१५: स्थानीय तहको सेर्ाप्रनत उत्तरदाताको सन्तकु्रष्ट   

 

सरे्क्षण अनसुार, धेरैजसो अथावत ् ६७.३ प्रनतशत उत्तरदाता स्थानीय 
तहबाट पाउने सेर्ाबाट सन्तषु्ट देख्खए भने ११.२ प्रनतशत उत्तरदाता 
मात्र स्थानीय तहबाट प्रदान गररने सेर्ाप्रनत असन्तषु्ट भएको पाइयो । 
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यसैगरी २१.५ प्रनतशत उत्तरदाता स्थानीय तहबाट प्राप्त हनेु सेर्ाप्रनत 
तटस्थ रहेको देख्खयो । 

यसलाई प्रदेशगत रुपमा हेदाव प्रदेश ५ का ७२.८ प्रनतशत उत्तरदाता 
स्थानीय तहबाट प्राप्त हनेु सेर्ाबाट सन्तषु्ट देख्खए । त्यस्तै प्रदेश १ 
का धेरैजसो ५५.५ प्रनतशत उत्तरदाता स्थानीय तहबाट पाउने सेर्ाको 
सन्दभवमा तटस्थ रहेको पाइयो । (तानलका ४.४)  

तानलका ४.४: प्रदेश अनसुार स्थानीय तहबाट पाउने सेर्ाप्रनत 
उत्तरदाताको सन्तकु्रष्टको स्तरको आधारमा क्रर्र्रण  

प्रदेश सन्तषु्ट 
(N=२०२१) 

तटस्थ 

(N=६४५) 

असन्तषु्ट 

(N=३४४) 

प्रदेश नं १  ४१  55.5 ३.५  

प्रदेश नं २ ७४  10.9 ५.१  

प्रदेश नं ३ ६५.१  23.7 १०.८  

गण्डकी प्रदेश    ७३.२  16.9 ९.८  

प्रदेश नं ५  ८२.५  13.8 ३.७  

कणावली प्रदेश   २२.६  8.4 ६८.९  

सदूुरपख्श्चम प्रदेश   ७३.८  20.0 ६.३  

जम्मा  ६७.४  21.5 ११.२  
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तानलका ४.५: गाउुँपानलका र नगरपानलकाको सेर्ाप्रनत सन्तषु्ट 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

  
गाउुँपानलका 
(N=६८०) 

नगरपानलका 
(N=२३२०) 

2 
नडग्री 
अर् 
क्रफ्रडम   

क्रप-
भ्याल ु
(P-

Value)  
  

2 

=36.735 
df=4 0.000 

सन्तषु्ट ६१.६  ६९  

तटस्थ २५.७  २०.३  

असन्तषु्ट १२.७  १०.७  

सरे्क्षणले गाउुँपानलकाको (६१.६%) उत्तरदाता भन्दा बढी 
नगरपानलकाको (६९%) उत्तरदाता स्थानीय तहको सेर्ासुँग सन्तषु्ट 
रहेको देखाउुँछ ।     

काई स्क्ट्र्ायर टेस्ट (Chi-Square Test) गदाव नगरपानलका र 
उत्तरदाताको सन्तकु्रष्टबीचको सम्बन्ध पनन नसख्ग्नक्रर्केन्ट 
(Significant) रहेको पाइयो ।  

स्थानीय तहको कामकाजप्रनत सन्तषु्ट     

धनुलखेल नगरपानलका र्डा नं. १२ मा बस्ने बकु्रर्द्प्रसाद (६३) 
अर्कास प्राप्त एक राष्ट्र सेर्क कमवचारी हनु ् । उहाुँको पररर्ारको 
मतुय पेसा कृक्रष हो । शैख्क्षक क्रहसाबले हेदाव उहाुँले १० कक्षासम्म 
अध्ययन गनुवभएको छ । उहाुँको घरदेख्ख र्डा कायावलय आउन जान 
लगभग ४५ नमनेट समय लाग्छ । उहाुँले र्डा कायावलय धाउनकुो 
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मतुय कारण जग्गासम्बन्धी ननरे्दन र्ारम नलन ु नथयो । उहाुँलाई 
र्डा कायावलयको कमवचारीले चाक्रहने कागजातहरु जस्तै नागररकताको 
प्रनतनलक्रप, र्ोटो र लालपजुावको प्रनतनलक्रप आदद माग्नभुयो । माग े
अनरुुपका सबै कागजपत्र र्डा कायावलयमा बझुाएपनछ उहाुँलाई 
सख्चर्को कायवकक्षमा पठाइयो । कामको लानग चाक्रहने आर्श्यक 
रकम नलई र्डा सख्चर्ले नसर्ाररस पत्र तत्काल ददनभुयो । उक्त 
नसर्ाररस पत्र नलएर बकु्रर्द्प्रसादले धनुलखेल नगरपानलकामा बझुाउन ु
पने नथयो । यो काम परुा गनव जम्माजम्मी २५ नमनेट समय लागेको 
नथयो । सेर्ा नलुँदा कुनै पनन क्रकनसमको असकु्रर्धा भोग्न ु नपरेकोले 
उहाुँ आफ्नो स्थानीय तहबाट पाउने सेर्ाबाट पूणवरुपले सन्तषु्ट 
देख्खनहुनु्छ ।  

४.११: स्थानीय तहमा  हनेु भ्रष्टाचारको बारेमा आएका गनुासो 

ख्चत्र ४.१६ : स्थानीय तहमा हनेु भ्रष्टाचारको बारेमा आएका उजरुीको 
आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण  
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स्थानीय तहमा हनेु गरेका भ्रष्टाचारका उजरुीहरु सम्बख्न्धत तह 
समक्ष ५.५ प्रनतशत मात्र आउने गरेको देख्खन्छ भने ९४.५ 
प्रनतशत भ्रष्टाचारका उजरुीहरु सम्बख्न्धत ननकाय समक्ष नआउने 
देख्खन्छ । प्रदेश अनसुार हेदाव भ्रष्टाचारसम्बन्धी धेरै उजरुी अन्य 
प्रदेशको तलुनामा कणावली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अथावत ्३५.८ 
प्रनतशत आउने गरेको देख्खन्छ । (ख्चत्र ४.१७) 
ख्चत्र ४.१७: स्थानीय तहमा  हनेु भ्रष्टाचारको बारेमा गरेको उजरुीको 
आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण (प्रदेश अनसुार) 

 

 

स्थानीय सरकारप्रनतको आशा  

अन्नपूणव गाउुँपानलका अन्तगवत र्डा नं. २ बस्ने ६८ र्षीय लक्ष्मण 
देर्कोटा एक समाजसेर्ी व्यख्क्तत्र् हनुहुनु्छ । उहाुँको पररर्ारमा 
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जम्मा ८ जना सदस्य छन ्। पेसाको क्रहसाबले उहाुँ क्रकसान हो भने 
ख्शक्षा आजवनका क्रहसाबले एस.एल.सी तहसम्म पढ्नभुएको छ। 
सरकारी कायावलयमा समेत काम गरेको अनभुर् उहाुँमा छ । 
त्यहीिममा भोगेको र देखेको आधारमा उहाुँले कायावलयमा भ्रष्टाचार 
कसरी हनु्छ भने्न कुराको अनभुर् बताउदै भनु्नहनु्छ, “पक्रहले र 
अक्रहलेको परररे्श धेरै नभन्न छ ।” 
अक्रहलेको ख्स्थनत त्यनतबेलाको भन्दा राम्रो छ । पक्रहले त सानो-सानो 
कामका लानग पनन टाढाको कायावलय धाइरहनपुथयो। तर अक्रहले 
त्यस्तो ददक्ट्दार लाग्दो ख्स्थनत छैन । साना-साना कामका लानग 
काठमाडौँ र्ा केन्िीय कायावलय धाइरहन ुपदैन, जसले गदाव समय र 
पैसाको पनन बचत भएको छ । धेरै कामहरु सहज रुपमा स्थानीय 
तहमै हनेु गरेका छन ्।  

स्थानीय चनुार्पनछ धेरै कुरामा पररर्तवन आएको छ । स्थानीय तहमा 
ननर्ावख्चत जनप्रनतनननधहरुले ख्जम्मेर्ारी र दाक्रयत्र्बोध गरी नतरो नतने 
काम, पंजीकरण दताव, क्रर्र्ाह दताव, जन्म दताव, मतृ्य ु दताव जस्ता 
जनताको जीर्नसुँग जोनडएका थपु्र ै काम स्थानीय तहमै सम्पन्न गने 
गरेका छन ् । एक क्रकनसमले सरकार गाउुँमै भएजस्तो अनभुनूत 
जनताले गरेका छन।् यो अत्यन्त राम्रो पक्ष हो । यनत हुुँदाहदैु पनन 
नयाुँ व्यर्स्था, नयाुँ काननु र नयाुँ पररपाटी भएका कारण स्थानीय 
माननसमा केही असहजता पकै्क छ। यो ख्स्थनत पनन केही समयपनछ 
नमल्दै जान्छ होला। व्यर्स्था र कानून नयाुँ भएकाले स्थानीय तहमा 
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लाग ुगनव सरकारलाई केही कदठनाई पनन अर्श्य होला । ख्जम्मेर्ार 
तह र व्यख्क्तका काम र कतवव्यहरु स्पष्ट रुपमा पररभाक्रषत नहुुँदा 
भ्रष्टाचारजस्ता काममा बढोत्तरी आएको पकै्क छ । त्यस्तै नातार्ाद, 
कृपार्ाद र कमवचारीको मनपरीतन्त्रमा पनन र्ृक्रर्द् भएको छ । 
सरकारी बजेटको पनन दरुुपयोग भइरहेको अर्स्था छ । पक्रहलेको 
व्यर्स्थामा घूस नसधै नलने गररन्थयो भने अक्रहले पनन त्यसमा खासै 
कमी आएको पाइुँदैन । केही हदसम्म भ्रष्टाचारको रुप र मात्रामा 
र्रक पकै्क आएको छ । तापनन शासक र प्रशासकहरुको आचरणमा 
जबसम्म पररर्तवन आउुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हनेु छाुँट 
देख्खुँदैन ।   

४.१२: प्रदेश अनसुार स्थानीय तहमा  हनेु भ्रष्टाचारको बारेमा उजरुी 
गने स्थानहरु 

तानलका ४.६: स्थानीय तहमा हनेु भ्रष्टाचारको बारेमा उजरुी गने 
स्थानहरुको क्रर्र्रण (प्रदेशको अनसुार)  

उजरुी 
ददएको  
ठाउुँ   

प्रदेश 
नं. १ 
(N=१
३) 

प्रदेश 
नं.२ 

(N=२
६) 

प्रदेश नं 
३ 

(N=३
४) 

गण्डकी 
प्रदेश  

(N=१
७) 

प्रदेश 
नं ५ 
(N=

१) 

कणावली 
प्रदेश  

(N=६
८) 

सदूुरप
ख्श्चम 

प्रदेश  

(N=

७) 

कायावलय 
प्रमखु(N=

84.6 73.1 52.9 70.6 0 42.6 85.7 
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९५) 

प्रहरी 
कायावलय 
(N=१२) 

7.7 3.8 11.8 0 0 7.4 14.3 

अदालत(

N=६) 
7.7 0 8.8 5.9 0 0 14.3 

प्रमखु 
ख्जल्ला 
अनधकृत  

(N=२४) 

7.7 38.5 8.8 17.6 0 8.8 14.3 

अ.द.ुअ.
आ. 
(N=२६) 

0 7.7 26.5 5.9 100 17.6 14.3 

राक्रष्ट्रय 
सतकव ता 
केन्ि 
(N=५) 

0 0 11.8 0 0 1.5 0 

हेलो 
सरकार 

(N=७) 

0 7.7 5.9 0 0 2.9 14.3 

सञ्चार 
माध्यम 
(N=३०) 

15.4 7.7 11.8 5.9 0 26.5 42.9 
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अन्य 
(N=१४) 

0 26.9 17.6 0 0 1.5 0 

अध्ययन अनसुार भ्रष्टाचारको धेरै उजरुीहरु नसधै कायावलय प्रमखु 
समक्ष (संतया=९५) हनेु गरेको पाइयो भने प्रदेशगत क्रहसाबमा यस्ता 
उजरुीहरु सबैभन्दा धेरै सदूुरपख्श्चम प्रदेशमा ८५.७ प्रनतशत र प्रदेश 
नं १ मा ८४.६ प्रनतशत हनेु गरेको देख्खन्छ । यसैगरी, 
भ्रष्टाचारसम्बन्धी जानकारी ददने अको क्षेत्र सञ्चार माध्यम (सं=३०) 
रहेको पाइयो ।  

उपभोक्ट्त्ता मार्व त भ्रष्टाचार 

सखेुत ख्जल्लाको बराहताल गाउुँपानलका र्डा नं. ५ ननर्ासी शाख्न्त 
पेसागत रुपमा एक कृषक हनु ्। उनको पररर्ारमा जम्मा तीनजना 
सदस्य छन ् । आनथवक अर्स्था कमजोर भएकोले गदाव उनी 
ख्शक्षाबाट बख्न्चत हनुपुर् यो ।  

चनुार् अख्घ स्थानीय तहमा सीनमत मात्रामा अनधकार नथए तर अक्रहले 
धेरैजसो काम स्थानीय तह मै हनेु भएकोले स्थानीय तह बनलया 
भएका छन ्। क्रर्कास ननमावणका काममा स्थानीय र उपभोक्ताहरुको 
सहभागीता हनेु भएकोले सेर्ा नलने र ददने सन्दभवमा सहजता आएता 
पनन क्रर्कास ननमावणका काम गदाव उपभोक्ता समूह मार्व त अननयनमतता 
हनेु गरेको छ र यसका साथसाथै हेभी मेख्शनहरु (डोजर, एक्ट्साभेटर, 
रोलर आदी) प्रयोग गरेर र्ातार्रण क्रर्नास तथा स्थानीय रोजगार 
गमेुको छ ।  
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संघीय व्यर्स्थाको ममव अनसुार सबै जनता लाभाख्न्र्त हनुपुनेमा 
सीनमत पहुुँचर्ाला माननस बढी लाभाख्न्र्त हुुँदै गएका छन ् । यो 
ख्स्थनतलाई देतदा द:ुख लाग्छ । योजनाहरु पनन राजनीनतक आग्रह र 
पूर्ावग्रहका आधारमा बनाउने गरेका छन ्। घूस नलने र ददने काम 
तलदेख्ख मानथसम्म भैरहेको छ । क्रर्गत ५ र्षवदेख्ख लगातार बाटोको 
नाममा यहाुँ भ्रष्टाचार भैरहेको छ । त्यसको क्रर्रुर्द् शाख्न्तले 
र्ीरेन्िनगरख्स्थत अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
कायावलयमा उजरुी दताव समेत गरेको रहेछ । त्यसको सनुरु्ाई बारे 
जानकारी चाक्रह नभएको रहेछ ।  शाख्न्तको अनसुार स्थानीय तहमा 
क्रर्कास ननमावणका कायव क्रर्गतको तलुनामा जे जसरी बढ्दै गएका 
छन ्भ्रष्टाचार पनन सोही अनपुातमा बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहमा 
नीनतगत भ्रष्टाचारले प्रशय पाएको छ । राजनीनतक संरक्षणका 
आधारमा उपभोक्ता समूह गठन गरी भ्रष्टाचार तथा अननयनमतता गने 
गरेको अर्स्था रहेको छ । उपभोक्ता समूहले गने काम क्रर्नधसम्र्त ्
पारदशी हनुपुछव । स्थानीय तहको नीनत ननमावण गदाव जनननर्ावख्चत 
प्रनतनननधहरुले क्रर्ज्ञहरुको सहारा नलनपुछव भने्न उहाुँको भनाई रहेको 
छ ।      
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४.१२: आनधकाररक व्यख्क्त समक्ष आएका उजरुीको ख्स्थनत  
ख्चत्र ४.१८: आनधकाररक व्यख्क्त समक्ष आएका उजरुीसम्बन्धी 
उत्तरदाताको प्रनतक्रिया  

धेरैजसो अथावत ्७०.५ प्रनतशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचारसम्बन्धी गररएको 
उजरुी प्रनत ख्जम्मेर्ार व्यख्क्तबाट कुनै प्रनतक्रिया नआएको जनाए भने 
एक-नतहाई अथावत ् २९.५ प्रनतशत उत्तरदाताले प्रनतक्रिया पाएको 
सरे्क्षणबाट देख्खन्छ । 
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४.१३: उजरुी सम्बोधन गनव लागेको समय   

ख्चत्र ४.१९: उजरुी सम्बोधन गनव लागेको समयको आधारमा 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 

दताव भएका उजरुी (सं=४९) मध्ये, ३४.७ प्रनतशत उत्तरदाताले 
उजरुी गने नबख्त्तकै जनतसक्ट्दो चाुँडो प्रनतक्रिया पाएको दाबी गरेका 
छन ् भने २८.६ प्रनतशत उत्तरदाताले एक हप्तानभत्र र एक चौथाई 
अथावत ् २४.५ प्रनतशत उजरुीकतावले १५ ददननभत्र प्रनतक्रिया पाएको 
ख्जक्रकर गरेका छन ्। 
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अध्याय ५: स्थानीय तहप्रनत सर्वसाधारणको सन्तकु्रष्ट   

 “Integrity, transparency and the fight against corruption have 

to be part of the culture. They have to be taught as fundamental 

values”. - Angel Gurría, OECD secretary general.  

यस खण्डमा स्थानीय तहको भनूमका र उपयोनगता बारे सेर्ाग्राहीको 
सन्तकु्रष्टको स्तरबारे र्णवन गने काम भएको छ । यसमा क्रर्शेषगरी 
उत्तरदाताले स्थानीय तहबाट प्रदान गररने सेर्ाप्रनत सेर्ाग्राहीको 
सन्तकु्रष्ट र अ.द.ुअ.आ. को भनूमकालाई पनन समेट्ने काम भएको छ।   

५.१ स्थानीय तहबाट पाउने सेर्ाको उपयोनगता   

ख्चत्र ५.१: स्थानीय तहबाट प्रदान गररने सेर्ाको उपयोनगताबारे 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 

अध्ययन अनसुार लगभग सबै अथावत ् ९७.२ प्रनतशत उत्तरदाताले 
स्थानीय तहबाट सेर्ा प्राप्त गरेको देख्खन्छ भने २.८ प्रनतशतले मात्र 
कुनै सेर्ा उपयोग नगरेको पाइयो ।  
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ख्चत्र ५.२ : स्थानीय तहबाट प्रदान गररने सेर्ा उपयोनगताको प्रकारको 
आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

नोट :धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ।  

सहभागी उत्तरदातालाई पनु: स्थानीय सेर्ाको उपयोग र क्रकनसमका 
बारेमा सोध्ने िममा ४०.६ प्रनतशत उत्तरदाताले नसर्ाररस पत्र 
नलएको, ३८.३ प्रनतशतले स्थानीय करको सकु्रर्धा पाएको जनाए । 
त्यसैगरी, २८.७ प्रनतशत उत्तरदाताले नागररकता सम्बन्धी नसर्ाररस 
पत्र नलएको र २७.९ प्रनतशतले पंजीकरण दतावसम्बन्धी सेर्ा नलएको 
पाइयो । त्यस्तै ८.५ प्रनतशतले सामाख्जक सरुक्षा भत्ता पाएको र 
६.२ प्रनतशतले अरु प्रकारका सेर्ा सकु्रर्धा प्राप्त गरेको पाइयो । 
समग्रमा यस अध्ययनले संघीयता कायावन्र्यनपनछ स्थानीय तहबाट 
पाउने सेर्ाको उपयोनगता बढेको छ भन्ने देखाउुँछ ।  
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यसका अनतररक्त नेपालका सातर्टा प्रदेशबीच तलुना गदाव प्रदेश नं. २ 
मा आधाभन्दा बढी अथावत ्५२ प्रनतशत उत्तरदाताले स्थानीय सेर्ाको 
नाममा नसर्ाररस पत्र प्राप्त गरेको देख्खन्छ भने सदूुरपख्श्चम प्रदेशका 
१६.२ प्रनतशत जनताले थोरै मात्रामा यो सेर्ा उपयोग गरेको भेक्रटयो 
। स्थानीय कर सेर्ाको सन्दभवमा, गण्डकी प्रदेशका धेरै उत्तरदाता 
अथावत ्७१.३ प्रनतशतले यो सेर्ा धेरै नलएको देख्खयो भने प्रदेश नं. 
२ मा चाक्रह कम अथावत ् ९.९ प्रनतशत मात्र नलएको पाइयो । 
पंजीकरण दताव गने सेर्ाको सन्दभवमा प्रदेश नं. २ मा ५०.७ 
प्रनतशतले र प्रदेश नं. ५ का १५.४ प्रनतशत उत्तरदाताले मात्र यो 
सेर्ा प्राप्त गरेको पाइयो ।  

भर्न नक्ट्सा स्र्ीकृनत सन्दभवमा, प्रदेश नं. ५ मा सबैभन्दा बढी एक-
चौथाई अथावत ् २४.४ प्रनतशत उत्तरदाताले र प्रदेश नं. २ मा 
सबैभन्दा कम अथावत ्१.८ प्रनतशत उत्तरदाताले यो सेर्ा प्राप्त गरेको 
भेक्रटयो । त्यसैगरी, सामाख्जक सरुक्षा भत्तासम्बन्धी सेर्ा कणावली 
प्रदेशमा लगभग एक-नतहाई अथावत ३०.३ प्रनतशत उत्तरदाताले र 
प्रदेश नं. ५ मा २.९ प्रनतशत उत्तरदाताले यो सेर्ा प्राप्त गरेको पाइयो 
।  
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तानलका ५.१: प्रदेशगत रुपमा स्थानीय तहको सेर्ा उपयोगको 
आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

स्थानीय तहबाट 
प्राप्त हनेु सेर्ाको 
उपयोग  

प्रदेश न 
१ (N 

=३३९) 

प्रदेश न  

२(N 

=५५६) 

प्रदेश न  

३(N 

=९१३) 

गण्डकी 
प्रदेश(N 

=२५४) 

 प्रदेश 
न ५(N 

=४५५) 

 कणावली 
प्रदेश (N 

=१८८) 

सदूुरपख्श्चम 
प्रदेश  (N 

=२१०) 

नसर्ाररस पत्र 

(N=११८३) 
39.2 52.0 45.0 26.4 34.7 49.5 16.2 

स्थानीय कर (N 

=१११५) 
27.4 9.9 59.0 71.3 29.2 17.6 41.0 

नागररकता 
नसर्ाररस पत्र (N 

=८३७) 
20.9 31.1 34.0 42.9 12.3 23.9 35.7 

पंजीकरण दताव 
(N =८१२) 

50.7 17.4 21.0 42.1 15.4 45.7 43.3 

भर्न तथा 
नक्ट्साको स्र्ीकृनत 
(N =४९७) 

16.5 1.8 23.0 17.3 24.4 14.9 16.2 

सामाख्जक सरुक्षा 
भत्ता (N =२४९) 

5.6 5.2 6.0 13.0 2.9 30.3 20.0 

अन्य (N =१८२) 1.5 9.2 7.0 3.9 4.8 3.2 11.0 
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क्रर्नभन्न प्रदेशका सहभागीहरुले स्थानीय तह (र्डा) बाट समय-समयमा 
स्थानीय कर, पंजीकरण दताव, सामाख्जक सरुक्षा भत्ता, नागररकताको 
लानग नसर्ाररस पत्र लगायत अन्य आर्श्यक नसर्ाररस पत्र जस्तै: 
घर, पलु ननमावण, खानेपानीको लाइन, ढल व्यर्स्था, मठमख्न्दर ननमावण, 
कम आय भएको प्रमाण-पत्र, स्र्ास्थ सेर्ा र शैख्क्षक प्रयोजनसम्बन्धी 
नसर्ाररस पत्रहरु प्राप्त गने गरेको जनाएका छन।्(समूह केख्न्ित 
छलर्ल र प्रमखु जानकारसुँगको अन्तर्ावतावका सहभागीहरू)  

 

स्थानीय तहप्रनत आशा  

गलु्मी दरबार गाउुँपानलका र्डा नं ३ मा बसोबास गने ३३ बषीय 
शंकर (नाम पररर्तवन) पेसाले एक नसकमी हनु ्। उनले नसकमीको 
काम धेरै र्षव अगाडीदेख्ख सरुु गरेका नथए । उनलाई खटु्टा दखु्न े
रोगले सताएको लगभग दईु र्षव भयो । यसले गदाव उनी राम्रोसुँग 
क्रहंडडुल गनव पनन सक्ट्दैनन।् खटु्टाको अप्रसेन गनुवपने सल्लाह ददुँदै 
डाक्ट्टरले उक्त अप्रसेनको लानग लगभग दईु लाख सम्म खचव लाग्ने 
कुरा भनेका नथए । तर उनी त्यनत ठूलो रकम खचव गने अर्स्थाका 
नथएनन ् । यसैिममा डाक्ट्टरले शंकरलाई आफ्नो गाउुँपानलकाको 
नसर्ाररस नलएर आउन ुभने्न  सल्लाह ददएका नथए। यसै नसलनसलामा 
शंकर गाउुँ र्क्रकव न ुभयो र २०१९, ३ मे का ददन गाउुँपानलकाको 
कायावलयमा सहायक प्रमखुलाई भेटेर आफ्नो सबै समस्या सनुाएपनछ 
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उहाुँले शंकरलाई सख्जलै नसर्ाररस पत्र उपलब्ध गराउनभुयो। 
त्यसपनछ शंकरले उक्त नसर्ाररस पत्रको आधारमा आफ्नो खटु्टाको 
उपचार गनव सर्ल भए । अन्तमा, उनले आरू्जस्तै अन्य द:ुख र 
समस्यामा परेका माननसलाई सरकारलाई यसैगरी सहयोग गररददन 
आग्रह गरे ।   

५.२: कामका चरण 

ख्चत्र ५.३: कामको क्रर्नभन्न चरणको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण   

सरे्क्षण अनसुार, ६१.४ प्रनतशत उत्तरदाताले आरू्ले चाहेको काम 
सम्पन भएको जनाए भने एक-चौथाई अथावत ् २४.२ प्रनतशत 
उत्तरदाताले काम हुुँदै गरेको ख्जक्रकर गरेका छन ्। त्यसैगरी १०.७ 
प्रनतशत उत्तरदाताले काम गररददनका लानग ननरे्दन मात्र ददएको 
अध्ययनले जनाएको छ भने ३.५ प्रनतशत उत्तरदाताको काम 
अख्ड्कएको अथावत ्पेख्न्डंगमा राख्खएको देख्खन्छ ।    



61 
 

५.३: काम सम्पन्न गने क्रर्नध  

ख्चत्र ५.४: काम सम्पन्न गने क्रर्नधको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

आफ्नो काम पूरा गनवका लानग सरे्क्षणमा संलग्न लगभग सबै अथावत ्
९७.९ प्रनतशत उत्तरदाताले आर्श्यक कागजपत्र नमलाएर नै काम 
सम्पन्न गरेको देख्खन्छ । काम सम्पन्न गने तररकामा भने नभन्नता 
देख्खन्छ । यस आधारमा ८.८ प्रनतशत उत्तरदाताले कमवचारीसुँग 
ख्चनजानको आधारमा, २.२ प्रनतशतले कसैको नसर्ाररस नलएर गएको 
आधारमा, १.४ प्रनतशत उत्तरदाताले नेताको भनसनुबाट र ०.६ 
प्रनतशत उत्तरदाताले मात्र मध्यस्थकताव मार्व त ् काम सम्पन्न गरेको 
कुरा खलुाए । उल्लेख्खत तथयांकले प्राय सबै उत्तरदाताले आफ्नो 
काम सम्पन्न गनव आर्श्यक कागजपत्र नमलाएर गने गरेको देख्खयो ।  
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५.४: काम सम्पन्न गनव कमवचारीले अनतररक्त पैसा मागेको/नमागेको   

ख्चत्र ५.५: कमवचारीहरूले काम सम्पन्न गनव अनतररक्त पैसा 
मागेको/नमागेको सम्बन्धी उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 

कमवचारीले काम सम्पन्न गनव अनतररक्त पैसा माग्छन ्क्रक माग्दैनन ्भने्न 
प्रश्नको उत्तरमा लगभग सबैजसो अथावत ्९८.१ प्रनतशत उत्तरदाताले 
स्थानीय तहका कमवचारीले अनतररक्त पैसा माग्दैनन ् भने्न प्रनतक्रिया 
ददए भने १.९ प्रनतशत उत्तरदाताले मात्र स्थानीय तहका कमवचारीले 
अनतररक्त पैसा माग्ने गरेको जनाए ।   
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५.५: आफ्नो काम सम्पन्न गनव थप पैसा नतरेको 

ख्चत्र ५.६: आफ्नो काम सम्पन्न गनव कमवचारीले घूस नलएको 
आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण   

 

सरे्क्षणमा सहभागी उत्तरदातालाई 
तपाईंले आफ्नो काम सम्पन्न गनव 
थप पैसा नतनुव भएको छ क्रक छैन 
भन्ने प्रश्न गदाव लगभग सबै अथावत ्
९९.३ प्रनतशतले नददएको जनाए 
भने ०.७ प्रनतशत उत्तरदाताले मात्र आफ्नो काम समयमै सक्ट्न थप 
पैसा ददएको खलुाएका छन ्।  

 
झन्झक्रटलो सरकारी कामकाज: भ्रष्टाचारलाई प्ररेीत गने एक प्रमखु 

तत्र् 

४० र्षीय बलबहादरु पररयार (नाम पररर्तवन) म्याग्दी ख्जल्लाको 
रघगंुगा गाउुँपानलका ननर्ासी हनु ्। उनको संयकु्त पररर्ारमा ८ जना 
सदस्य छन ् । उनको पररर्ारको मूल आयश्रोत व्यर्साय हो । 

“सरकारले तोकेको तलब आफ्नो र 
आफ्ना पररर्ारका लानग अपगु भएको 
कारण सरकारी कमवचारीले घूस माग्न े
गछवन ् ।“ - समूह केन्िीत छलर्ल, 
रौतहट  
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पररयारले एस.एल.सी. सम्मको ख्शक्षा हानसल पनन गरेका छन ् र 
आफ्नो पेशा-व्यर्सायबाट सन्तषु्ट देख्खन्छन ्। साधारण तर इमान्दार 
बलबहादरु सरकारको काम कारबाहीप्रनत भने असन्तषु्ट देख्खन्छन ्।  

उनले आफ्नो छोराको नागररकता बनाउने िममा नसोचेको झमेला 
व्यहोनुव परेको बताउुँछन ्।यसिममा उनी सर्वप्रथम ख्जल्ला कायावलय 
गएका नथए । ख्जल्ला कायावलयबाट जन्म दताव र नसर्ाररसको लानग 
र्डा कायावलयमा जान भननयो । तर छोराको जन्मदतावको कागज 
बसाई सराई हनेुबेला हराएको हनुाले उनलाई ठूलो समस्या 
आइलाग्यो । तैपनन उनी रघगंुगा गाउुँपानलकाको र्डा कायावलयमा 
सोसम्बन्धी सोधपछु र प्रक्रिया बझु्नको लानग गए । कायावलयमा 
कमवचारीले उनलाई जन्मदतावको रेकडव नभेक्रटएकोले नागररकता 
बनाउन गाह्रो हनेु जनाए। यो सनु्दा ननराश हुुँदै बलबहादरु घर 
र्क्रकव ए । बलबहादरु अको ददन रे्री र्डा कायावलय गए र 
सम्बख्न्धत कमवचारीलाई छोरो क्रर्देशमा काम गनव जान नागररकता 
आर्श्यक भएको कुरा ख्जक्रकर गरे । कमवचारीले नागररकता 
बनाउनको लानग जन्म दताव चाक्रहन्छ भनी माग गरे । तर कसैले 
पनन नयाुँ जन्म दताव कसरी बनाउने भने्न सम्बन्धमा सल्लाह ददएनन ्
। तैपनन उनी ननराश नभई र्डा अध्यक्षलाई भेट्ने ननधोमा पगुे । 
बलबहादरुले नागररकता जसरी पनन बनाउनपुछव भन्ने माननसकता 
बनाइसकेका नथए । यस्तो झन्झक्रटलो सरकारी कामकाजबाट मकु्त 
हनु र नागररकता बनाउनका लानग उनी घूस समेत ददन उनी तयार 
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भएका नथए । उनी यो कामको नसलनसलामा ननराश हुुँदै, “हामी 
सामान्य नागररक सधैं व्यर्स्था र अर्स्थाको नसकार हनुपुदो रहेछ” 
भन्ने ननष्कषवमा पगु्न बाध्य भए ।    

५.६: आफ्नो काम सम्पन्न गनव थप रकम कसलाई ददएको 

ख्चत्र ५.७: आफ्नो काम सम्पन्न गनव थप रकम कसलाई ददएको भन्ने 
सन्दभवमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

यस अध्ययन अनसुार एक-चौथाई अथावत ् २५ प्रनतशत उत्तरदाताले 
आफ्नो काम सम्पन्न गनव मध्यस्थकतावलाई थप रकम बझुाएको 
देख्खन्छ भने २० प्रनतशत उत्तरदाताले इख्न्जनीयर/सर् इख्न्जननयरलाई 
थप रकम ददन ु परेको देख्खयो । त्यसैगरी २० प्रनतशतले अन्य 
कमवचारीलाई, १५ प्रनतशतले लेखापाललाई, १० प्रनतशतले कायवकारी 
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अनधकारीलाई र ५ प्रनतशतले काम सम्पन्न गनव र्डा अध्यक्षलाई 
रकम ददन ुपरेको खलुाएका छन ्।    

५ .७ नछटो सेर्ा प्राप्त गनव थप पैसा नतनेहरु   

ख्चत्र ५.८:  नछटो सेर्ा प्राप्त गनव थप पैसा नतनेहरुको आधारमा 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

 

लगभग सबैजसो उत्तरदाता अथावत ् ९७.२ प्रनतशतले आफ्नो काम 
सम्पन्न गनव थप रकम नतनव नचाहेको र्ा ननतरेको पाइयो भने २.८ 
प्रनतशत उत्तरदाताले मात्र थप रकम नतनव चाहेको र्ा नतरेको देख्खयो 
।   

क्रर्नभन्न प्रदेशबीच तलुना गदाव कणावली प्रदेशमा थप रकम नतनव चाहने 
उत्तरदाता धेरै अथावत ्८.५ प्रनतशत देख्खएको छ । यसबाहेक प्रदेश 
३ मा ५.१ प्रनतशत, प्रदेश २ मा २.५ प्रनतशत, गण्डकी प्रदेशमा 
१.२ प्रनतशत र प्रदेश ५ मा ०.७ प्रनतशत उत्तरदाताको संतया 
देख्खएको छ । यसैगरी प्रदेश १ र सदूुरपख्श्चम प्रदेशका कुनै पनन 
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उत्तरदाताले आफ्नो काम सम्पन्न गनवका लानग अनतररक्त शलु्क नतनव 
नचाहेको देख्खएको छ । (तानलका ५.२) 
तानलका ५.२: प्रदेशगत आधारमा थप पैसा नतने र्ा नतनव चाहने 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण 
प्रदेश  नतने/नतनव चाहनेहरु  

(N =८३) 

ननतने/नतनव 
नचाहनेहरु (N 

=२८३२) 

प्रदेश न .१  0 100 

प्रदेश न .२ 2.5 97.5 
प्रदेश न .३  5.1 94.9 
गण्डकी प्रदेश  1.2 98.8 
प्रदेश न .५  0.7 99.3 
कणावली प्रदेश  8.5 91.5 
सदूुरपख्श्चम  प्रदेश  0 100 
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अध्याय ६: स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले ग्रनसत क्षते्र र भ्रष्टाचारलाई 
प्रोत्साक्रहत गने कारक तत्र्हरु  

"The worst disease in the world today is corruption and, there 

is a cure transparency" -Bono 

यस अध्यायमा नेपालको स्थानीय तहमा हनेु गरेका भ्रष्टाचारका क्षेत्र र 
प्रोत्साक्रहत गने तत्र्हरुको क्रर्श्लषेण गररएको छ । 

६.१: स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी हनेु क्षते्रहरु 

ख्चत्र ६.१: स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी हनेु क्षेत्रहरुका आधारमा 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हनेु क्षेत्रको पक्रहचान गने िममा लगभग 
आधाजनत अथावत ् ४६.७ प्रनतशत उत्तरदाताले योजना (ननमावण तथा 
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अक्रहले संरचनात्मक पररर्तवनपछख्ँ नसंहदरबारमा हनुे 
कामहरु प्राय स्थानीय तहमा नै हनुे गरेकाले 
भ्रष्टाचारको स्र्रूप रे्ररएको देख्न सक्रकन्छ । भ्रष्टाचार 
केन्िदेख्ख स्थानीय तहसम्म मौलाएको छ । मतुयरुपमा 
योजना र नीनत बनाउने िममा नै स्थानीय तहमा 
भ्रष्टाचार बढी हनुे गरेको देख्खन्छ । सरुुमा नै योजना 
बनाउुँदा र पूर्ावधारको बाडर्ाुँड गदाव अनधकार सम्पन्न 
व्यख्क्तहरुले नै धेरै भ्रष्टाचार गने गरेका छन ् । 
यसभन्दा बाहेक, टेन्डर कसलाई ददने भने्नमा पनन 
भ्रष्टाचार हनुे गरेको देख्खन्छ । यसैगरी क्रर्कास र 
संरचना ननमावणमा पनन भ्रष्टाचार त्यनतकै भइरहेको छ । 
यथाथवमा भ्रष्टाचारको शरुुर्ात योजना ननमावण देख्ख नै 
हनु्छ । (रौतहटको समूह केख्न्ित छलर्ल र प्रमखु 
जानकारसुँगको अन्तरर्ाताव: सलावही र म्याग्दी)  

कायावन्र्यन) मा भ्रष्टाचार बढी हनेु जनाएका नथए । त्यसपनछ ३५.६ 
प्रनतशत उत्तरदाताले प्रशासननक कायवमा र २६.७ प्रनतशतले राजस्र् 
क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार हनेु गरेको धारणा राखेका नथए ।  

प्रदेशगत रुपमा तलुना गदाव, सबैभन्दा बढी अथावत ् ८१.५ प्रनतशत 
भ्रष्टाचार योजना (ननमावण र  
कायावन्र्यन) मा हनेु 
गरेको कुरा गण्डकी 
प्रदेशका उत्तरदाताले 
उल्लेख गरेका नथए भने 
कणावली प्रदेशका ७४.२ 
प्रनतशत, प्रदेश ५ का 
५८.९ प्रनतशत, सदूुरपख्श्चम 
प्रदेशका ५१.४ प्रनतशत, 

प्रदेश २ का ४९.३ 
प्रनतशत, प्रदेश १ का ४७.२ प्रनतशत र प्रदेश ३ का २२.८ प्रनतशत 
उत्तरदाताले योजना (ननमावण र कायावन्र्यन) मै भ्रष्टाचार बढी हनेु 
गरेको धारणा अख्घ सारेका नथए ।  

तानलका ६.१ : प्रदेश अनसुार भ्रष्टाचारका क्षेत्रहरु   

 क्षते्र 

प्रदे
श 
१  

प्रदे
श 
२  

प्रदे
श 
३  

गण्ड
की 
प्रदे

प्रदे
श 
५  

क
णाव
ली 

सदूुरप
ख्श्चम 

प्रदेश 
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श प्रदे
श 

योजना(N=१४०२) 
47
.2 

49
.3 

22
.8 

81.
5 

58
.9 

74.
2 

51.4 

प्रशासन (N=१०६९) 
30
.1 

58
.8 

36.
0 

50.
0 

17.
7 

20.
0 

19.2 

आनथवक प्रशासन 

(N=९६३) 

20
.6 

34
.2 

22
.6 

29.
1 

54
.7 

42.
6 

32.2 

राजस्र् (N=८००) 
20
.9 

17.
0 

33.
0 

45.
7 

28
.7 

10.
0 

22.4 

पंजीकरण दताव (N=७११) 
33.
6 

22.
8 

20
.3 

31.
9 

30
.2 

8.9 16.1 

अन्य (N=५१८) 
40
.1 

13.
2 

27
.4 

2.0 
8.
3 

1.6 2.0 

ख्शक्षा (N=४२७) 
10
.3 

27.
2 

12.
1 

4.7 
10
.1 7.4 20.4 

भर्न नक्ट्सांकनको 
अनमुोदन  (N=३५६) 

23.
0 

22.
5 

4.
9 

4.7 
9.
0 

10.
5 

12.2 

स्र्ास्थय (N=३३०) 
2.
9 

12.
5 

13.
3 

3.1 12.
7 

7.9 17.3 

ख्जन्सी ब्यबस्थापन 

(N=१७५) 

3.
8 

6.7 
2.
7 

19.
3 

4.
8 

6.3 6.3 

मक्रहला तथा बालबानलका 
(N=१०८) 

0.
3 

0.
4 

3.
0 

1.2 
4.
8 

11.
6 

11.8 
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र्ातार्रण (N=१०७) 
6.
8 

3.2 
2.
7 

0.4 
4.
8 

2.1 5.5 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

पररमाणात्मक जस्तै गणुात्मक अध्ययनमा पनन एकरुपता देख्न 
सक्रकन्छ । सहभागी सबैजसो प्रनतनननधहरुले भ्रष्टाचारको सरुुर्ात 
योजना ननमावणदेख्ख सम्पन्नसम्म नै हनेु गरेको जनाए । (समूह 
केन्िीत छलर्ल, सबै ख्जल्ला)  

ख्चत्र ६.२: स्थानीय तहको भ्रष्टाचार हनुमुा ख्जम्मेर्ार व्यख्क्त  

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु सक्ट्छ । 

सरे्क्षणमा सहभागी उत्तरदातालाई स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हनुमुा 
मतुय ख्जम्मेर्ार व्यख्क्त को-को हनु्छन ् भन्ने सर्ाल सोध्ने िममा 
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लगभग एक-नतहाई अथावत ्३४.१ प्रनतशत उत्तरदाताले नेततृ्र्लाई नै 
स्थानीय तहमा हनेु भ्रष्टाचारको लानग मतुय ख्जम्मेर्ार व्यख्क्त ठानेका 
नथए भने ३२.९ प्रनतशतले अन्य कमवचारी (खररदार, कायावलय 
सहयोगी, शाखा अनधकृत), ३२.९ प्रनतशतले इख्न्जननयर/सर् 
इख्न्जननयर, ३०.४ प्रनतशतले कायवकारी अनधकृतलाई स्थानीय तहको 
भ्रष्टाचार बढ्नमुा मतुय ख्जम्मेर्ार रहेको जनाएका नथए ।  

ख्चत्र ६.३ भ्रष्टाचारको क्रकनसमको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 
नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ।   

स्थानीय तहमा हनेु गरेका भ्रष्टाचारको प्रकार सम्बन्धमा, सहभागी 
उत्तरदातामध्ये ५५.३ प्रनतशतले नगद भ्रष्टाचार, ५५.२ प्रनतशतले 
प्रणालीगत/संस्थागत भ्रष्टाचार र ३०.३ प्रनतशतले नीनतगत भ्रष्टाचार 
हनेु गरेको जनाए ।   



73 
 

पररमाणात्मकमा जस्तै गणुात्मक अध्ययनमा पनन ख्स्थरता पाउन 
सक्रकन्छ क्रकनभने प्राय: सबै ख्जल्लाका अनधकांश छलर्लका 
सहभागीहरुले  लगभग एकै क्रकनसमका भ्रष्टाचारका प्रकार सम्बन्धी 
प्रनतक्रिया ददएका नथए।    

सामान्यतया सर्वसाधारण माननसमा भ्रष्टाचार र यसका क्रर्नभन्न रूपबारे 
ज्ञान कमै भेक्रटन्छ । घूस नलन ु र  ददनलुाई मात्र अनधकांशले 
भ्रष्टाचार हो भने्न बझेुका छन,् तथाक्रप यो अस्पष्ट क्रर्षय हो । पैसाको 
लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार होइन, यसको दायरा ननकै व्यापक छ । 
अक्रहले धेरै भ्रष्टाचार ख्जम्मेर्ार तहबाट नीनतगत र प्रणालीगत रुपमा 
हनेु गरेको छ । (प्रमखु जानकारसुँगको अन्तरर्ाताव, गलु्मी) 

ख्चत्र ६.४: स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साक्रहत गने सामाख्जक 
तत्र्हरु 
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नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ।      

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार गनव उत्प्ररेरत गने प्रमखु कारक तत्र्हरु के-
के हनु ् भने्न प्रश्नमा ३९.८ प्रनतशत 
उत्तरदाताले समाजमा उच्च प्रनतष्ठा 
देखाउने प्रर्नृत, ३९.३ प्रनतशतले 
नैनतकतामा ह्रास र ३९ प्रनतशतले 
ख्शक्षा तथा चेतनाको अभार् मतुय 
कारक तत्र्हरु रहेको धारणा व्यक्त गरे ।  

प्रदेशगत रुपमा तलुना गदाव पनन भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप 
र्स्टाउनमा सामाख्जक तत्र्हरुमध्ये समाजमा उच्च प्रनतष्ठा देखाउने 
प्रर्नृत नै सबैभन्दा बढी देख्खएको छ । प्रदेश ५ का अनधकांश 
अथावत ् ७५.७ प्रनतशत उत्तरदाताले त्यस्तै प्रदेश १ का ५१.६ 
प्रनतशत उत्तरदाताले पनन भ्रष्टाचार र्ृक्रर्द् हनुमुा समाजमा उच्च प्रनतष्ठा 
देखाउने प्रर्ृनत नै सबैभन्दा बढी ख्जम्मेर्ार रहेको जनाएका छन ्। 
अनधकारप्राप्त व्यख्क्तहरुमा नैनतकताको ह्रास हनुलुाई पनन दोिो 
ख्जम्मेर्ार सामाख्जक तत्र्को रुपमा औल्याएको पाइयो । (तानलका 
५.२) 

सामाख्जक उच्च प्रनतष्ठा देखाउने, 
क्रर्लानसताको जीर्न नबताउन े तथा 
थोरै तलब र उच्च बजार भाउ हनुे 
भएकोले धेरैजसो कमवचारीमा घूस 
नलन ेप्रर्नृत बढेको पाइन्छ । (समूह 
केन्िीत छलर्ल, रौतहट)   
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तानलका ५.२: प्रदेश अनसुार भ्रष्टाचार गनव उत्प्ररेरत गने सामाख्जक 
तत्र्हरुको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

सामाख्जक तत्र् 
प्रदेश 
१  

प्रदेश 
२  

प्रदेश 
३  

गण्डकी 
प्रदेश  

प्रदेश 
५  

कणावली 
प्रदेश  

सदूुरप
ख्श्चम  
प्रदेश  

समाजमा उच्च 
प्रनतष्ठा देखाउने 
प्रर्नृत 

(N=११९३) 

५१.६  39.8 29.3 8.3 75.7 17.4 45.9 

नैनतकतामा ह्रास  

(N=११७८ ) 
15.3 40.4 40.9 92.1 30.4 26.3 35.7 

ख्शक्षा र 
सजकताको 
कमी  

(N=११६९) 

19.8 55.1 30.9 85.8 34.4 13.7 38.4 

बजारभाउ 
अत्यानधक र्कृ्रर्द् 
(N=११५९ ) 

53.1 13.2 34.9 38.6 76.8 6.3 45.9 

नातार्ाद / 
कृपार्ादको  
संस्कृनत 
(N=८८९) 

26 22.1 21 43.7 25.8 75.3 42 

पाररर्ाररक 31.9 14.9 17.9 37.8 10.7 3.2 35.7 
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आर्श्यकता  

(N=६०२) 

जाुँडरक्ट्सी र 
मनोरन्जनको 
लत  (N=३१७) 

31.6 4.6 8.6 0 2.4 14.2 25.9 

अन्य(N=३०४)  25.1 12.3 12.4 8.7 0.4 0.5 3.1 
नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

समूह केख्न्ित छलर्लका सहभागी प्रनतनननधहरुले स्थानीय तहमा 
भ्रष्टाचार बढ्नकुा मतुय सामाख्जक तथा आनथवक कारक तत्र् भनेको 
हाम्रो समाजमा कम आय, उच्च व्यय र उच्च जीर्नस्तरको आकांक्षा 
रहेको ख्जक्रकर गरेका छन।् त्यसैगरी राजनीनतक प्रभार्, 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी यथाथव ज्ञानको अभार्, भ्रष्टाचार भनेको घूस नलन ुमातै्र 
हो भने्न बझुाई, चनुार् ख्जत्नका लानग अनधक लगानी गने प्रर्नृत, 

ननर्ावख्चत पदानधकारीले आफ्नो अनधकारको दरुुपयोग गने संस्कार, 

उपभोक्ता सनमनतहरुको अत्यानधक अननयनमतता, नातार्ाद र 
कृपार्ादको संस्कृनत आदद कारणले गदाव पनन भ्रष्टाचार ननकै बढेको 
छ भन्ने प्रनतक्रिया उत्तरदाताले ददएका छन ् । (समूह केख्न्ित 
छलर्ल, सबै ख्जल्ला) 
 

“स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नकुा सामाख्जक कारणहरुमा कमवचारी 
र्गवमा आफ्नो आयश्रोतप्रनत सन्तकु्रष्ट नहनु,ु समाजमा प्रनतक्रष्ठत भएर 
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बस्ने चाहना गनुव, कतवव्यबोधको अभार् हनु,ु नबलासी जीर्नको मोह 
बढ्दै जानजुस्ता पक्ष पनन ख्जम्मेर्ार देख्खन्छन ् ।“ (प्रमखु 
जानकारसुँगको अन्तरर्ावताव, रुपन्देही  )  

“अक्रहलेको हाम्रो सामाख्जक माननसकता पैसा नै सबैथोक हो भन्न े
देख्खन्छ जसले नैनतकतामा ह्रास ल्याउनकुा साथै भ्रष्टाचार र्ृक्रर्द्मा 
बढार्ा ददएको छ ।“ (प्रमखु जानकारसुँगको अन्तरर्ाताव, गलु्मी)   
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अध्याय ७ : अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको भनूमका र 
प्रभार् सम्बन्धमा जनधारणा  

"Without strong watchdog institution, impunity becomes the 

very foundation upon which systems of corruption are built. 

And if impunity is not demolished, all efforts to bring an end to 

corruption are in vain”.  -Rigoberta Menchu, Nobel Prize 

laureate.  

यस अध्यायमा उत्तरदाताहरूको अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग (अ.द.ुअ.आ.) सम्बन्धी ज्ञान, दृक्रष्टकोण र अभ्यासबारे र्णवन 
गररएको छ । यसका अनतररक्त प्रस्ततु अध्यायमा अ.द.ुअ.आ. को 
भनूमका र त्यसका कामप्रनत सेर्ाग्राहीको सन्तकु्रष्टको स्तरलाई समेत 
क्रर्श्लषेण गररएको छ ।  

७.१: अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबारे जनचेतना   

ख्चत्र ७.१: अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगसम्बन्धी 
जनचेतनाको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण   

सरे्क्षणमा सहभागी उत्तरदातामध्ये ८४ प्रनतशत उत्तरदातालाई 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको बारेमा जानकारी भएको 



79 
 

पाइयो भने बाुँकी १६ प्रनतशत उत्तरदाता अझै पनन अ.द.ुअ.आ. बारे 
अननभज्ञ रहेको पाइयो ।  

यस सम्बन्धमा प्रदेशगत रुपमा तलुना गदाव सबैभन्दा बढी गण्डकी 
प्रदेशका उत्तरदाता (९४.१%) लाई जानकारी भएको देख्खन्छ । 
यसैगरी प्रदेश ५ का ९०.२ प्रनतशत, प्रदेश ३ का ८५.७ प्रनतशत, 

कणावली प्रदेशका ८२.१ प्रनतशत, प्रदेश २ का ७८.६ प्रनतशत, 
सदूुरपख्श्चम प्रदेशका ७७.३ प्रनतशत र प्रदेश १ का ७७.१ प्रनतशत 
उत्तरदातालाई अ.द.ुअ.आ. को सम्बन्धमा जानकारी रहेको पाइयो । 
यदक्रप १६ प्रनतशत उत्तरदाताहरु अझै पनन अ.द.ुअ.आ. बारे अननभज्ञ 
देख्खन्छन,् जनु अ.द.ुअ.आ. को लानग चनुौनतको क्रर्षय हो । यस 
अर्स्थाको अन्त्यका लानग अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले 
प्रदेश १ लगायत देशका सबै प्रदेशमा थप चेतनामूलक गनतक्रर्नधहरु 
संचालन गनुवपने आर्श्यकता देख्खन्छ । (ख्चत्र ७.२) 
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ख्चत्र ७.२ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबारे सजगताको 
आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण (प्रदेश अनसुार) 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएकाले प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु सक्ट्छ ।  

७.२: अ.द.ुअ.आ. सम्बन्धी जानकारीका िोतहरु    

ख्चत्र ७.३: अ.द.ुअ.आ. को बारेमा जानकारीको िोतको आधारमा 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण   

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 
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यस अध्ययनको िममा उत्तरदाताहरुमध्ये तीन-चौथाई अथावत ्७६.२ 
प्रनतशत उत्तरदाताले अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबारे 
क्रर्द्यतुीय/पत्रपनत्रकाको माध्यमबाट जानकारी पाइएको देख्खयो भने 
६२.८ प्रनतशत उत्तरदाताले सामाख्जक संजालको माध्यमबाट र 
५३.५ प्रनतशत उत्तरदाताले साथी/पररर्ार/आर्न्त मार्व त ्
अ.द.ुअ.आ. बारे थाहा पाएको अध्ययनले देखाएको छ ।  

७.३: संस्थाको प्रकार (अ.द.ुअ.आ. कस्तो संस्था हो?) 

तानलका ७.१: प्रदेश अनसुार संस्थाको प्रकारको आधारमा 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण   

संस्थाको प्रकार  

प्रदेश 
१  

(N=२
५५ ) 

प्रदेश 
२  

(N=४
४८ ) 

प्रदेश 
३  

(N=८
०१ ) 

गण्ड
की 
प्रदेश 

(N=२
३९) 

प्रदेश 
५  

(N=४
१२) 

कणाव
ली 
प्रदेश  

(N=१
५६) 

सदूुरप
ख्श्चम   
प्रदेश  

(N=१
९७) 

जम्मा 

संरै्धाननक अंग 
हो (N=६९१) 

26.3 38.6 29 8.8 28.2 19.2 26.4 27.6 

गनुासो सनुनददने 
संस्था(N=८४
९) 

10.2 43.3 24 81.6 36.4 6.4 41.6 33.9 

भ्रष्टाचारीलाई 
सजाय ददने 

96.1 95.3 63.9 92.1 93.9 44.9 75.1 80.
1 



82 
 

संस्था 
(N=२००९) 

छानक्रर्न र 
अदालतमा मदु्दा 
दताव गने संस्था  

(N=१२७७) 

38 54 53.2 54.8 45.9 59 50.8 
50.

9 

अन्य (N=३५) 1.6 0.9 3.1 0 0.5 0 0 1.4 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

सरे्क्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरुमध्ये धेरैजसो अथावत ्८०.१ प्रनतशत 
उत्तरदाताले अ.द.ुअ.आ.लाई भ्रष्टाचारीलाई सजाय ददने संस्थाको रुपमा 
बझेुको पाइयो भने ५०.९ प्रनतशत उत्तरदाताले छाननबन गने र 
अदालतमा मदु्दा दायर गने संस्थाको रुपमा र ३३.९ प्रनतशत 
उत्तरदाताले गनुासो सनेु्न संस्थाको रुपमा बझेुको देख्खयो। 
प्रदेशहरुबीच तलुना गदाव, धेरै उत्तरदाताले अ.द.ुअ.आ.लाई 
भ्रष्टाचारीलाई सजाय ददने संस्थाको रुपमा बझेुको कुरा सबैभन्दा बढी 
प्रदेश १ मा ९६.१ प्रनतशत र प्रदेश २ मा ९५.३ प्रनतशत 
देख्खन्छ। 
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७.४: अ.द.ुअ.आ. का क्रियाकलापबारे जानकारी    

ख्चत्र ७.४: अ.द.ुअ.आ. का क्रियाकलापबारे जानकारीको आधारमा 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण   

 

सरे्क्षणमा सहभागी उत्तरदाता मध्ये ९० प्रनतशत उत्तरदातालाई 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको काम र भनूमकाबारे 
जानकारी भएको देख्खन्छ ।   

७.५: अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको भनूमका  

ख्चत्र ७.५: अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
भनूमका/क्रियाकलापको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण   
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नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबारे ज्ञान भएका उत्तरदाताहरू 
(संतया=२५०८) लाई अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको के-
के काम र भनूमका हनुसक्ट्छ भनेर प्रश्न सोध्ने िममा ७२.२ प्रनतशत 
उत्तरदाताले अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको काम र 
भनूमका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गने भन्ने उल्लेख गरे भने ५१.५ 
प्रनतशत उत्तरदाताले सोधपछु/अनसुन्धान गने र ४०.३ प्रनतशत 
उत्तरदाताले क्रर्शेष अदालतमा मदु्दा दायर गने कुरा उल्लेख गरेका 
नथए ।  

पररमाणात्मक जस्तै गणुात्मक सरे्क्षणको ननतजामा पनन एकरुपता 
देख्न सक्रकन्छ ।  

गणुात्मक अनसुन्धानमा सहभागीहरूले स्थानीय तहमा मतुय 
प्रनतनननधहरुले पनन अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको भनूमका 
भनेको भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गने, अनसुन्धान गने, अदालतमा मदु्दा 
दताव गने र जनताको गनुासो सनेु्न जनाएका नथए ।  

“अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग एउटा संरै्धाननक अंग हो, 
जसलाई नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गनव काननु र ननष्पक्षताको 
नसध्दान्तले ननदेख्शत गरेको छ । यो संस्था क्रर्शेषगरी भ्रष्टाचारको 
पक्रहचान गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गने, क्रर्शेष अदालतमा मदु्दा 
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दायर गने र भ्रष्टाचारजन्य उजरुीको छानक्रर्न गरी मलुकुमा सशुाशन 
कायम गनवका लानग स्थाक्रपत भएको संस्था हो । (प्रमखु 
जानकारसुँगको अन्तर्ावताव, काभ्र)े 
“उपभोक्ता सनमनतको गठन गरी क्रर्कास ननमावणका कायव संचालन गदाव 
त्यसमा अननयनमतता भएको भनी हामीले अ.द.ुअ.आ. मा उजरुी गरेका 
नथयौं । अक्रहले त्यसको छानक्रर्न र ननगरानीका लानग कामकारबाही 
अख्घ बढेको छ, साथै यसबाट हामीलाई आफ्नो अनधकार के कनत हो 
जानु्नपने र क्रर्नधको शासनलाई आत्मसाथ गनुवपने महत्र्पूणव दईुर्टा 
ख्शक्षा नमलेको छ । जनप्रनतनननधले पनन स्रे्च्छाचारी क्रकनसमले काननु 
क्रर्पररत काम गनव पाउदैनन ्र क्रर्नधसम्मत आफ्ना कामहरु संचालन 
गनुवपछव। अक्रहले हाम्रो गाउुँपानलकामा  क्रर्नधसम्मत कुराको अत्यन्त 
खाुँचो छ र जसको कारणले हामीले सामाख्जक सरुक्षा सम्बन्धी 
अदालतमा उजरुी गरेका छौँ” । (प्रमखु जानकारसुँगको अन्तर्ावताव, 
म्याग्दी) 
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७.६: भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजरुी परे/नपरेको 

ख्चत्र ७.६: भ्रष्टाचारको उजरुी ददए/नददएको आधारमा उत्तरदाताको 
क्रर्र्रण  

 

अध्ययन अनसुार २५०८ संतयामा रहेका उत्तरदाताहरू मध्ये २ 
प्रनतशत उत्तरदाताले मात्र अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा 
उजरुी दताव गरेको पाइयो भने बाुँकी ९८ प्रनतशतले अक्रहलेसम्म कुनै 
पनन क्रकनसमको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजरुी दताव गरेको पाईएन । 
प्रदेशबीच तलुना गदाव, सबैभन्दा बढी कणावली प्रदेशका १८.६ प्रनतशत 
उत्तरदाताले उजरुी दताव गरेको पाइयो ।  (तानलका ७.२)  

तानलका ७.२: प्रदेशगत रुपमा उजरुी ददए/नददएको आधारमा 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

प्रदेश  छ (N= ५७) 
छैन ् 

(N=२४५१) 

प्रदेश १  0.4 99.6 

प्रदेश २  0.2 99.8 
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प्रदेश ३  2.7 97.3 

गण्डकी प्रदेश  0.8 99.2 

प्रदेश ५  0.2 99.8 

कणावली प्रदेश  18.6 81.4 

सदूुरपख्श्चम  प्रदेश  0.5 99.5 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ।  

७.७: अ.द.ुअ.आ. मा उजरुी गदाव प्रयोग भएका सञ्चारका माध्यमहरु 

ख्चत्र ७.७: अ.द.ुअ.आ. मा उजरुी गदाव प्रयोग भएका सञ्चारका 
माध्यमहरुको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण  
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नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ।   

कुल ५७ उत्तरदाता जसले अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा 
उजरुी दताव गरेका नथए, उहाुँहरुलाई उजरुी दताव गनव प्रयोग गररएका 
सञ्चारका माध्यमहरुबारे प्रश्न सोनधएको नथयो । त्यसमध्ये, अनधकांश 
उत्तरदाता अथावत ् ५४.४ प्रनतशतले ननरे्दन मार्व त,् २८.१ प्रनतशत 
उत्तरदाताले टेनलर्ोन/मोबाइल मार्व त,् १४ प्रनतशत उत्तरदाताले 
हटलाईन नं. १०७ र १४ प्रनतशत उत्तरदाताले ईमेल मार्व त ्उजरुी 
दताव गरेको जनाए ।  

अध्ययनको लानग छाननएका ख्जल्लाका प्रनतनननधहरुको ठूलो संतयाले 
अ.द.ुअ.आ. मा उजरुी गने प्रक्रिया र्ा तररकासम्बन्धी आरू् अननभज्ञ 
रहेको ख्जक्रकर गरेका नथए ।(समूह केख्न्ित छलर्ल, सनुसरी, 
सोलखुमु्ब,ु गलु्मी र कंचनपरु)  

त्यसैगरी गनुासो प्रणालीको बारेमा जानेका र्ा सनेुका सहभागीहरुमध्ये 
कसैले हटलाईन १०७ मा कल गरेर, कसैले अ.द.ुअ.आ.मा नसधै 
उजरुी ददएर, कसैले सञ्चार माध्यम मार्व त,् कसैले इमेल, मोबाइल 
आददबाट भ्रष्टाचारको क्रर्रुर्द् उजरुी दताव गनव सक्रकने भने क्रर्चार व्यक्त 
गरेका नथए । (समूह केख्न्ित छलर्ल, सबै ख्जल्ला) 
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अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको कायव 
सम्पादन हेदाव,यसले भ्रष्टाचारको दर घटाउनमा मद्दत 
गरेको देख्खन्छ । यसले जनतामा सजगता बढाउन 
मतुय भनूमका खेलेको र अक्रहले धेरै माननस घूस 
नलन/ददन डराइरहेको अर्स्था छ । यस कारण 
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले भ्रष्टाचार 
सम्बन्धी कायव सम्पादन राम्रो गरेको देख्खन्छ । 
(प्रमखु जानकारसुँगको अन्तरर्ाताव: सनुसरी) 

७.८: अ.द.ुअ.आ. को कायव सम्पादन  

ख्चत्र ७.८: अ.द.ुअ.आ. को कायव सम्पादनबारे उत्तरदाताको क्रर्र्रण 

 

 नोट : धेरै  क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ ।  

 

 

 

यस सरे्क्षणमा अनधकांश अथावत ् ४१.४ प्रनतशत उत्तरदाताले 
अख्ततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगले गरेको 
कायव सम्पादन सामान्य 
रहेको र ३९.७ प्रनतशतले 
अ.द.ुअ.आ. ले गरेको कायव 
सम्पादन राम्रो रहेको 
पाइयो। 
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सोलखुमु्ब,ु रौतहट, लनलतपरु, म्याग्दी, सखेुत, मगु ुर कंचनपरुका समूह 
केन्िीत छलर्लका सहभागीहरुको अनसुार अ.द.ुअ.आ. शब्दले नै 
भ्रष्टाचार घटाउनमा ठूलो भनूमका खेलेको छ । उहाुँहरुको अनसुार 
अक्रहले अख्ततयारप्रनत जनक्रर्श्वास बढ्दै गएको छ। यदद कुनै ख्जम्मेर्ार 
व्यख्क्तले आफ्नो भनूमका र कतवव्यक्रर्मखु भई सार्वजननक सम्पनतको 
दरुुपयोग गछवन ्भने त्यस्ताका क्रर्रुर्द् अ.द.ुअ.आ. मा उजरुी हाल्नपुछव 
भने्न चेतना जागतृ हुुँदै गएकोले तलुनात्मक रुपमा भ्रष्टाचार पक्रहलेको 
भन्दा कम हुुँदै गएको छ । अ.द.ुअ.आ. ले आफ्ना क्रियाकलापहरु 
पारदशी, प्रक्रर्नधमैत्री र जनमैत्री बनाउुँदै गएको ख्स्थनत छ । यो ननकै 
राम्रो पक्ष हो ।  

तर सनुसरी, सलावही, काठमाडौँ, काभ्र,े कास्की, रुपन्देही, बझाङका समूह 
केन्िीत छलर्लका सहभागीहरुले यसको दठक क्रर्परीत भार् व्यक्त 
गरेका नथए । उहाुँहरुको अनसुार राजनीनतक दबार्का कारण 
अ.द.ुअ.आ. ले आफ्नो कतवव्य दठकसुँग ननर्ावह गनव सकेको छैन । 
अक्रहले अ.द.ुअ.आ. ले सानो तहका कमवचारीहरूको क्रर्रुर्द् मात्र उजरुी 
दताव गने र ठूला तहका पदानधकारी र्ा भ्रष्टाचारी क्रर्रुर्द् जनु बेर्ास्ता 
गरररहेको अर्स्था छ, त्यसैले यसप्रनत जनतामा नकारात्मक सन्देश 
गएको छ । यस्तो अर्स्थामा अ.द.ुअ.आ. ले आफ्ना कायविम र 
कारबाही ननश्पक्षतासाथ गनव खाुँचो छ ।(समूह केख्न्ित छलर्ल) 
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७.९ अ.द.ुअ.आ. ले भ्रष्टाचार ननयन्त्रण गनेमा क्रर्श्वास  

ख्चत्र ७.९: अ.द.ुअ.आ. ले भ्रष्टाचार ननयन्त्रण गने क्रर्श्वासको आधारमा 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 

सरे्क्षणमा सहभागी उत्तरदातालाई अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगले आगामी ददनमा भ्रष्टाचार ननयन्त्रण गनव सक्ट्छ भने्न कुरामा 
कनतको क्रर्श्वास छ भन्ने सर्ाल पनु: सोनधएको नथयो । उत्तर ददने 
िममा आधाभन्दा बढी उत्तरदाता (५८.६%) ले अ.द.ुअ.आ. ले 
भ्रष्टाचार ननयन्त्रण गनव सक्ट्छ भन्ने क्रर्श्वास व्यक्त गरे भने १७.५ 
प्रनतशत उत्तरदाताले क्रर्श्वास नभएको र २३.१ प्रनतशत तटस्थ रहेको 
देख्खयो ।  
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७.१० स्थानीय तहमा अ.द.ुअ.आ. को प्रभार्    

ख्चत्र ७.१०: स्थानीय तहमा अ.द.ुअ.आ. को प्रभार्को आधारमा 
उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ।  

कुल २५०८ उत्तरदातामध्ये, एक-नतहाई अथावत ् ३३.८ प्रनतशत 
उत्तरदाताका अनसुार अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको प्रभार् 
भएतापनन स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार ननयन्त्रण सम्बन्धी उल्लेखनीय 
सधुार नभएको उल्लेख गरे। त्यसमध्ये एक-चौथाई अथावत ् २७.९ 
प्रनतशत उत्तरदाताले अख्ततयारको प्रभार्ले गदाव स्थानीय तहमा 
भ्रष्टाचार कम भएको जनाए भने २३.६ प्रनतशत उत्तरदाताले 
अख्ततयारको प्रभार्का कारण सरकारी काम समयमा हनेु गरेको र 
एक-चौथाई अथावत ् २४.३ प्रनतशत उत्तरदाताका अनसुार सामाख्जक 
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सम्पनतको दरुुपयोग ननयन्त्रण कायवमा कमी आएको अध्ययनले 
देखाएको छ ।  

पररमाणात्मक तथयांक जस्तै गणुात्मक सूचनाबाट पनन एउटै पररणाम 
आएको पाइयो । 

 

“स्थानीय तहमा जनतामा अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 
प्रभार्  सकारात्मक र नकारात्मक दरैु् नमख्श्रत देख्न सक्रकन्छ । 
अ.द.ुअ.आ.ले आफ्ना कामकारबाहीलाई थप प्रभार्कारी, पारदशी र 

तटस्थ बनाउुँदै लैजान ु पछव ।”(प्रमखु जानकारसुँगको अन्तर्ावताव, 
गलु्मी)  
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७.११  नीनतको  समीक्षा 

नीनत   नछि  नछिहरु हटाउन के 
गनुवपलाव? 

भ्रष्टाचार ननर्ारण ऐन, २०५९  

पररच्छेद २:  भ्रष्टाचारको कसरु र 
सजाय सम्बन्धी व्यर्स्था 
दर्ा ३ . ररसर्त नलने ददनेलाई 
सजायः  

एक करोड रुपैयाुँभन्दा बढी 
जनतसकैु भए पनन आठ र्षवदेख्ख दश 
र्षवसम्म कैद ।      

रु. १ करोड भन्दा 
मानथ जनत नै धेरै 
रकमको भ्रष्टाचार 
गरेपनन सजाय एउटै 
हनेु  काननुी 
व्यर्स्थाले घूस  नलने 
र ददने दरैु् पक्षलाई  
त्योभन्दा धेरै रकम 
सक्रहतको घूस 
नलन/ददन प्रोत्साक्रहत 
गनव सक्ट्छ ।    

रु. एक करोड रुपैयाुँ 
भन्दा मानथ जनतसकैु 
भए पनन आठ देख्ख 
दश र्षवसम्म कैद गने 
व्यर्स्थाले धेरै 
रकमको भ्रष्टाचार  गनव 
प्रोत्साक्रहत गरेको स्पष्ट 
देख्खन्छ । अतः यस 
ख्स्थनतको अन्त्य गदै 
भ्रष्टाचार गरेको 
रकमको अनपुातमा 
दण्ड सजायको 
व्यर्स्था गररन ु
सामक्रयक र न्यायपूणव 
हनेुछ ।  

पररच्छेद ५: दर्ा ५०   

सम्पख्त्त क्रर्र्रण सम्बन्धी व्यर्स्थाः 
(१) सार्वजननक पद धारण गरेको 
व्यख्क्तले त्यस्तो पद धारण गरेको 

सरकारी कमवचारीको 
सम्पख्त्त (बढेको र्ा 
घटेको) लेखाजोखा 
गने कुनै प्रार्धान 

सम्पख्त्त क्रर्र्रण र्ाक्रषवक 
रुपमा अद्यार्नधक गने 
मात्र नभई ननयनमत 
रुपमा सूचना प्रक्रर्नधमा 

http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/19328
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नमनतले र यो दर्ा प्रारम्भ हुुँदाका 
बखत सार्वजननक पदमा बहाल 
रहेका व्यख्क्तले यो ऐन प्रारम्भ 
भएको नमनतले साठी ददननभत्र र 
त्यसपनछ हरेक आनथवक र्षव समाप्त 
भएको नमनतले साठी ददननभत्र 
आफ्नो र्ा आफ्नो पररर्ारको 
नाममा रहेको सम्पख्त्तको िोत र्ा 
ननस्सा सक्रहतको अद्यार्नधक क्रर्र्रण 
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी तोकेको ननकाय 

र्ा अनधकारी समक्ष पेश गनुव पनेछ ।  

नभएकोले, र्षेनी कुन 
अनपुातमा सरकारी 
कमवचारीको बढेको 
सम्पख्त्तलाई कानूनी 
मान्यता ददने भने्न 
क्रर्षयमा स्पष्ट 
ननयमको खाुँचो 
महससु गररएको छ  
।   

आधाररत प्रणाली 
बनाइ स्र्त: 
लेखाजोखा हनेु 
व्यर्स्था कायम 
गररनकुा साथै प्रत्येक 
१०/१० र्षवमा 
सम्पख्त्तको जाुँच तथा 
ननरीक्षणको प्रार्धान 
रातदा उपयकु्त हनु 
सक्ट्छ ।  

पररच्छेद ५: धारा ६०: सरुाकीको 
क्रर्र्रण गोप्य राख्खने 

यस ऐन अन्तगवतको कसरु गरेको 
र्ा गनव लागेको छ भने्न कुराको 
सूचना ददने सरुाकीको नाम र 
ठेगाना ननजले चाहेमा गोप्य 
राख्खनेछ ।  

 

यस प्रणाली अन्तगवत 
सरुाकीको गोपननयता 
कायम राख्न ेसम्बन्धी 
मात्र प्रार्धान उल्लेख 
गररएको छ तर 
परुस्कृत गने/नगने 
व्यर्स्थाको बारेमा 
उल्लेख गररएको 
छैन।    

सरुाकीले ददएको 
सूचना सही सानबत 
भएर कसरु स्थाक्रपत 
गनव मद्दत पगुेको 
अर्स्थामा त्यस्ता 
व्यख्क्तलाई हौसला 
ददनको लानग 
परुस्कारको व्यर्स्था 
गने तर्व  क्रर्चार गनव 
सक्रकन्छ । बेनामी 
उजरुीको हकमा ती 
उजरुीकतावहरुलाई एक 
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नभन्न बास्केटमा राखी 
क्रर्शेष अनसुन्धानबाट 
थप पषु्टी गरी अध्ययन 
अगानड बढाउने 
व्यर्स्था समसामक्रयक 
हनु्छ।  

सार्वजननक खररद ननयमार्ली, २०६४ (छैठो संशोधन) 
पररच्छेद ६: ननयम ८२ : सोझै 
र्ातावबाट खररद गनव सक्रकने  

(२) उपननयम (१) बमोख्जमको 
कायवको लानग एक तह मानथको 
अनधकारीको ख्स्र्कृती नलई बीस 
लाख रुपैंयासम्मको परामशव सेर्ा 
खररद गनुव पने अर्स्थामा कम्तीमा 
तीन र्टा प्रस्तार् प्राप्त गरी 
सबैभन्दा उपयोगी र कम मूल्य 
प्रस्तार् गनेसुँग गणुस्तर र 
मूल्यलाई समेत एक्रकन गनव सोझै 
र्ाताव गरी खररद गनुवपने छ। 

यस सम्बन्धमा 
संस्थाको मापदण्ड र 
सूचना कुन 
माध्यमबाट 
सार्वजननक गने कुरा 
उल्लेख नगररएको 
हनुाले कतै यसले 
भ्रष्टाचार त प्ररेरत 
हुुँदैन भन्ने तर्व  ध्यान 
नपगुेको देख्खन्छ। 

यस सन्दभवमा संस्था 
छनोटको लानग 
संस्थाको उपयकु्त 
मापदण्ड र सूचना 
प्रकाशन राक्रष्ट्रय 
पत्रपनत्रकाको 
माध्यमबाट प्रकाख्शत 
हनेु प्राबधानको 
व्यर्स्था भएमा 
भ्रष्टाचार रोकथाम गनव 
सक्रकनेछ।  

ननयम ९७: यस ननयमार्लीमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेख्खएको 
भएता पनन एक करोड 
रुपैंयासम्मको लागत अनमुान 
भएको ननमावण कायव र्ा सो 

उपभोक्ता र्ा 
सेर्ाग्राही समूहले १ 
करोड सम्मको रकम 
उपयोग गनव सक्ट्ने 
क्षमता  (लेखा 

सार्वजननक खररद 
ननयमार्लीमा एक 
करोड रुपैंयासम्मको 
लागत अनमुान भएको 
ननमावण कायव र्ा सो 
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सम्बन्धी सेर्ा सोही स्थानमा 
बसोबास गने बानसन्दा र त्यस्तो 
सेर्ा उपभोग गने समदुाय मात्र 
रहेको उपभोक्ता सनमनत र्ा 
लाभग्राही समदुायबाट गराउन र्ा 
प्राप्त गनव सक्रकनेछ । 
 

प्रणाली, नेततृ्र् क्षमता, 
श्रोत  साधन 
पररचालन तथा 
व्यर्स्थापन) बारेमा 
केही उल्लेख भएको  
पाइुँदैन ।  

सम्बन्धी सेर्ा सोही 
स्थानमा बसोबास गने 
बानसन्दा र त्यस्तो 
सेर्ा उपभोग गने 
समदुाय मात्र रहेको 
उपभोक्ता सनमनत र्ा 
लाभग्राही समदुायबाट 
हनेु व्यर्स्था भएको 
भए पनन त्यस्ता 
उपभोक्ता सनमनतको १ 
करोड सम्मको रकम 
उपयोग गनवसक्ट्ने 
क्षमता क्रर्कास 
भए/नभएको ननक्ट्यौल 
हनेु गरी एक 
करोडसम्मको ननमावण 
सम्बन्धी काम ददने र 
अन्यथा स्थानीय 
ठेकेदार मार्व त 
गराउुँदा कामको 
गणुस्तर राम्रो हनु 
सक्ट्छ  ।  

ननयम ९७ को उपननयम ९: 

उपभोक्ता सनमनत र्ा लाभग्राही 
यस्ता हेभी 
मेख्शनहरुको प्रयोग 

उपभोक्ता सनमनत र्ा 
लाभग्राही समदुायबाट 
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समदुायबाट संचानलत हनेु ननमावण 
कायवमा लोडर, एक्ट्साभेटर, रोलर, 

डोजर, ग्रडेर क्रर्टुनमन नडसनत्रव्यूटर, 

क्रर्टुनमन ब्र्ाइलर जस्ता हेभी 
मेख्शनहरु प्रयोग गने सक्रकने छैन  
।  

गरेमा कुन क्रकनसमको 
दण्ड सजाय ददने भने्न 
कुरा उल्लेख भएको 
छैन ।   

 

संचानलत हनेु ननमावण 
कायवमा लोडर ,

एक्ट्साभेटर ,रोलर ,
डोजरआदद जस्ता हेभी 
मेख्शनहरु प्रयोग गनव 
सक्रकने छैन भने पनन 

मेख्शनहरु त्यस्ता हेभी 
प्रयोग गरेमा कुन 
क्रकनसमको दण्ड सजाय 
ददने भने्न कुरा उल्लेख 
गररन ुपने देख्खन्छ  ।   

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

पररच्छेद ३: गाउुँपानलका तथा 
नगरपानलकाको काम, कतवव्य र 
अनधकार  

दर्ा ११ को उपदर्ा २ (ङ) 
(१) स्थानीय सेर्ाको व्यर्स्थापन 
सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, तजुवमा, 
कायावन्र्यन र ननयमन  

 

यी ननयम, नीनत र 
ददशाननदेशहरु कक्रहले 
बनाउने भने्न कुरा 
सपष्ट उल्लेख 
गररएको छैन । 

स्थानीय तहमा योजना 
छनौटको स्पष्ट 
मापदण्ड हनुपुछव र 
योजना तजुवमा 
छनौटदेख्ख नलएर 
कायावन्र्यनसम्म  
व्यापक जनसहभानगता 
(जस्तै: सार्वजननक 
सनुरु्ाई) सनुनख्श्चत 
गनुवपदवछ । 

पररच्छेद ६: २४ (३.ङ)  स्थानीय उल्लेख्खत ननयमहरु स्थानीय सरकार 
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श्रोत , साधन र सीपको अनधकतम 
प्रयोग हनेु, 

(३.ज)  ददगो क्रर्कास, र्ातार्रणीय 
संरक्षण तथा सम्बधवन गनव सघाउ 
परु् याउने   

 

यथाथवमा स्थानीय 
रोजगारी नसजवना, 
र्ातार्रण संरक्षण र 
ददगो क्रर्कासका 
पक्षमा छन,् तर यस 
व्यर्स्थालाई नमचेर 
कुनै कामकाज 
गररएको पाइएमा 
दोषीलाई के-कस्तो 
सजाय ददइने छ, सो 
कुरा स्पष्ट रुपमा 
कतै उल्लेख छैन । 

संचालन  ऐन २४ 
(३.ङ) को राम्रोसुँग 
अनसुरण नगरेको 
खण्डमा दण्ड 
सजायको भागी बन्नुपने 
व्यर्स्था गररनपुछव ।   

 

पररच्छेद १५: क्रर्क्रर्ध  
दर्ा ११०. सम्पख्त्त क्रर्र्रण पेश 
गने: (१) सदस्यले पद  धारण 
गरेको र प्रत्येक आनथवक र्षव 
समाप्त भएको नमनतले साठी ददननभत्र 
आफ्नो र आफ्नो पररर्ारको 
सदस्यको नाममा रहेको चल अचल 
सम्पख्त्तको िोत र्ा ननस्सा सक्रहतको 
अध्यार्नधक क्रर्र्रण प्रचनलत 
कानूनले तोकेको ढाुँचामा 
सम्बख्न्धत स्थानीय तहमा पेश गनुव 
पनेछ । 

कानूनमा उल्लेख्खत 
व्यर्स्था स्थानीय 
तहमा भ्रष्टाचार 
ननयन्त्रण गनव ननकै नै 
उपयोगी देख्खएतापनन 
व्यर्हारमा लाग ु
भएको देख्खंदैन । 
यसका अनतररक्त पेश 
गरेको सम्पख्त्त 
क्रर्र्रणको यथाथव 
लेखाजोखा कक्रहले र 
कसरी गने भन्ने 

उल्लेख्खत काननुी 
व्यर्स्था अनरुुप 
जनप्रनतनननधहरुले पेश 
गरेको सम्पख्त्त क्रर्र्रण 
पद अर्नधभर कख्म्तमा 
२ पटक (एक प्रत्येक 
३ र्षवमा र अको 
पाुँचौ बषवमा) 
लेखाजोखा गने 
प्रार्धान र कनत 
प्रनतशत र्कृ्रर्द् भएमा 
काननुी मान्यता पाउने 
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अध्याय ८: स्थानीय तहमा सहज सेर्ा प्रर्ाहका लानग प्रभार्कारी 
प्रयास 

 “Integrity, transparency and the fight against corruption have 

to be part of the culture. They have to be taught as fundamental 

values”.  -Angel Gurría, OECD secretary general 

८.१:  स्थानीय तहमा  सशुासन प्रर्र्द्वन र भ्रष्टाचार ननयन्त्रण  

प्राब्धान पनन उल्लेख 
छैन ।   

भन्ने कुरा पनन प्रष्ट 
रुपमा उल्लेख 
गररनपुछव ।  
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ख्चत्र ८.१: स्थानीय तहमा सशुासन प्रर्र्द्वन र भ्रष्टाचार ननयन्त्रण 
कायवको आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

सरे्क्षण अनसुार स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सशुासन कायम 
गने सम्बन्धमा आधाभन्दा बढी अथावत ् ५४.२ प्रनतशत उत्तरदाताले 
चेतनामूलक गनतक्रर्नध संचालन गनुवपने, ४६.१ प्रनतशतले काममा 
पारदख्शवता कायम गनुवपने, ३५.३ प्रनतशतले परुस्कार र दण्डको 
व्यर्स्था गनुवपने, ३३.३ प्रनतशतले स्थानीय तहको क्षमता अनभर्कृ्रर्द् 
गनुवपने र २८ प्रनतशतले आधनुनक प्रक्रर्नधको उपयोग गररनपुने पक्षमा 
जोड ददएको पाइयो।  
प्राय: सबै ख्जल्लाका समूह केन्िीत छलर्लका सहभागीहरुका 
अनसुार स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अननयनमततालाई कम 
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गनव पारदख्शवता र उत्तरदाक्रयत्र् कायम रातदै परुस्कार र दण्डको 
व्यर्स्थाले महत्र्पूणव भनूमका खेल्न सक्ट्छ । साथै, सरकारको नीनत 
तथा कायविमहरु पनन कुनै राजनीनतक आग्रह र पूर्ावग्रह नबना लाग ु
गररनपुछव । त्यस्तै कागजी भन्दा कम्प्यटुराइज्ड प्रणालीको प्रयोग र 
सेर्ा प्रदान गदाव पक्षपातपूणव संस्कृनतको अन्त्य गने काम भएमा 
स्थानीय तहबाट गणुात्मक सेर्ा प्राप्त गनव सक्रकन्छ र भ्रष्टाचार र 
अननयनमतताको अन्त्य हनु्छ ।  

सबैजसो प्रमखु जानकारहरुका अनसुार, “प्रभार्कारी कायव पर्द्नत र 
जनप्रनतनननध तथा कमवचारीहरुमा उच्च नैनतकता भएमा स्थानीय तहमा 
भ्रष्टाचार रोक्ट्न सक्रकन्छ । यसका साथै सरकारबाट प्राप्त हनेु र्ाक्रषवक 
बजेटको न्यायोख्चत क्रर्तरण र क्रर्कास ननमावणका काममा जनताको 
सहभानगता अथवपूणव भएमा पनन स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण 
र सशुासनको प्रत्याभनूत हनेुनथयो।“    
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८.२: भ्रष्टाचार ननयन्त्रण कायवमा अ.द.ुअ.आ. को भनूमका 

ख्चत्र ८.२: भ्रष्टाचार ननयन्त्रण कायवमा अ.द.ुअ.आ. को भनूमकाको 
आधारमा उत्तरदाताको क्रर्र्रण  

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

सरे्क्षण अनसुार स्थानीय तहको भ्रष्टाचारलाई ननयन्त्रण गने मानमलामा 
अख्ततयारले पयावप्त चेतनामूलक गनतक्रर्नधहरू संचालन गनुवपने पक्षमा 
६३.४ प्रनतशत उत्तरदाता रहेका नथए । त्यस्तै स्थानीय तहमा 
अ.द.ुअ.आ. को उपख्स्थत हनुपुनेमा ३६.९ प्रनतशत र तटस्थताको 
भनूमका ननर्ावह गनुवपरेमा ३३.६ प्रनतशत उत्तरदाता रहेका नथए ।  
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ख्चत्र ८.३: चेतना अनभर्कृ्रर्द्का लानग अ.द.ुअ.आ. ले चाल्नपुने कदम 

 

नोट: धेरै क्रर्कल्प भएका कारण प्रनतशत १०० भन्दा बढी हनु 
सक्ट्छ। 

लगभग तीन-चौथाई अथावत ् ७२.५ प्रनतशत उत्तरदाताको अनसुार 
चेतनामूलक कायविमहरु नै सर्वसाधारणमा अ.द.ुअ.आ. बारे जानकारी 
प्रदान गने अत्यन्त प्रभार्कारी माध्यम हनु ् । त्यसैगरी, सञ्चार 
माध्यमबाट अ.द.ुअ.आ. को बारेमा प्रचारप्रसार हनुपुनेमा ४६.१ 
प्रनतशत, स्थानीय तहमा अ.द.ुअ.आ. को सझुार् पेक्रटका राख्नपुने पक्षमा 
३६.७ प्रनतशत उत्तरदाताले आ-आफ्नो मत जाहेर गरेका नथए । 
त्यस्तै भ्रष्टाचारबारे जानकारी गराउनेलाई परुस्कारको व्यर्स्था 
गनुवपनेमा २७ प्रनतशत र स्थानीय तहमा अ.द.ुअ.आ. को हट लाइन 
नं १०७ राख्नपुने पक्षमा २७ प्रनतशत उत्तरदाता रहेको भेक्रटए ।  

“अख्ततयारको सक्रियता बढाउनका लानग जनचेतना जगाउने, 

भ्रष्टाचारीको पक्रहचान गरी सजाय ददने, कायवक्षेत्र क्रर्स्तार गने र 



105 
 

स्थानीय सरकारका क्षमताको क्रर्कास गनुवपने देख्खन्छ।“ (प्रमखु 
जानकारसुँगको अन्तरर्ाताव, सबै ख्जल्ला) 
“अ.द.ुअ.आ. लाई प्रभार्कारी बनाउन हामीले क्रर्नभन्न क्रकनसमको 
रणनीनत तयार गरररहेका छौँ । यसको लानग जनप्रनतनननध, कमवचारी 
प्रशासन, संचारकमी तथा पत्रकारहरु बीच सहयोग, समन्र्य र 
सहकायवको ख्स्थनत कायम गनुवपने हनु्छ ।“ (प्रमखु जानकारसुँगको 
अन्तरर्ाताव, अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, सखेुत)  
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अध्याय ९: अध्ययनका ननष्कषव तथा नसर्ाररस/सझुार्हरु 

९.१ ननष्कषव 

प्रस्ततु अध्ययनका अनसुार ९२.५ प्रनतशत उत्तरदातालाई 
भ्रष्टाचारसम्बन्धी जानकारी भएको पाइयो । त्यसमध्ये ८४.१ प्रनतशत 
उत्तरदाताको बझुाइमा भ्रष्टाचार भनेको कुनै काम गदाव र्ा गराउुँदा 
ननयम-काननु क्रर्पररत घूस नलने प्रर्नृत हो भने्न रहेको पाइयो । त्यस्तै 
६७.६ प्रनतशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको 
बारेमा सनेुका नथए | सामान्यतया व्यर्हारमा देख्खने गरेका भ्रष्टाचारका 
रुपहरु काममा क्रढलाई गनुव, सार्वजननक सम्पनतको दरुुपयोग गनुव, 
कमवचारीद्वारा अनधकारको दरुुपयोग गनुव, राम्रो प्रनतक्रिया नददन,ु 

सार्वजननक कोषको गैरकाननुी प्रयोग गनुव, समयमा कायावलय नआउन,ु 

अनार्श्यक कागजातको माग गनुव र आफ्नो कुसीमा नबस्न ु आदद 
जस्ता कुरालाई उत्तरदाताले भ्रष्टाचार भनन बझेुको पाइयो  | 

कुल उत्तरदातामध्ये १४.९ प्रनतशत उत्तरदाता स्र्यंमले स्थानीय 
सरकारमा भ्रष्टाचार भैरहेको देखेका मात्र नभई भोगेका समेत नथए । 
कुल अध्ययन जनसंतयामध्ये ५५.३ प्रनतशत उत्तरदाताले स्थानीय 
तहमा भ्रष्टाचार क्रर्द्यमान रहेको जसमा २७.३ प्रनतशत उत्तरदाताको 
बझुाई अनसुार स्थानीय तहको चनुार्पनछ भ्रष्टाचार पक्रहलेको तलुनामा 
बढेको देख्खयो भने २८ प्रनतशत उत्तरदाताका अनसुार भ्रष्टाचारको 
ख्स्थनत उस्तै रहेको पाइयो। 
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यस अध्ययनमा ७१.५ प्रनतशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार 
बढ्नकुा कारक तत्र्मध्ये भ्रष्टाचारी क्रर्रुर्द् कारबाही नहनेु भएर, 
३७.२ प्रनतशतले राजनीनतक संरक्षण भएर र ३६.८ प्रनतशतले 
चनुार्मा धेरै खचव लाग्ने हनुाले खचव उठाउन भ्रष्टाचार बढेको 
जनाएका नथए । त्यसैगरी गणुात्मक अध्ययनको आधारमा स्थानीय 
तहमा भ्रष्टाचार र्ृक्रर्द् हनुका प्रमखु कारणहरु नातार्ाद/कृपार्ाद, 

भ्रष्टाचार गनेलाई सजाय नददन,ु उपभोक्ता सनमनतको बाहलु्यता रहन ुर 
अनगुमनको कमी हनु ुजस्ता कारक तत्र् रहेको पाइयो  |     

अध्ययनमा सहभागी उत्तरदातामध्ये, ४६.७ प्रनतशतका अनसुार 
स्थानीय तहको योजना ननमावणदेख्ख कायावन्र्यनको तहसम्म पगु्दा 
स्थानीय कमवचारीको नमलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हनु्छ भने्न 
कुरा अध्ययनले देखाएको छ । यस अध्ययनमा एक-नतहाई 
उत्तरदाता (३४.१%) ले भ्रष्टाचारको लानग मतुय ख्जम्मेर्ार नेततृ्र्  
रहेको खलुाए । त्यसैगरी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार तथा अननयनमतता 
हनुमुा कमवचारी (३२.१%), इख्न्जननयर/ओर्रनसयर (३२.१%), 
कायवकारी अनधकारी (३०.४%) ख्जम्मेर्ार रहेको सरे्क्षणमा सहभागी 
उत्तरदाताको बझुाई रहेको पाइयो । 

भ्रष्टाचारको प्रकार सम्बन्धमा, सहभागी उत्तरदातामध्ये ५५.३ 
प्रनतशतले नगद भ्रष्टाचार, ५५.२ प्रनतशतले प्रणालीगत/संस्थागत 
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भ्रष्टाचार र ३०.३ प्रनतशतले नीनतगत भ्रष्टाचार हनेु गरेको अध्ययनले 
देखाएको छ ।  

अध्ययन अनसुार ६७.४ प्रनतशत उत्तरदाता स्थानीय तहबाट पाउने 
सकु्रर्धाप्रनत सन्तषु्ट भएको र ११.२ प्रनतशत उत्तरदाता मात्र स्थानीय 
तहबाट पाउने सकु्रर्धाप्रनत असन्तषु्ट रहेको पाइयो ।  

अ.द.ुअ.आ.को काम/भनूमकाप्रनत सर्वसाधारणको धारणा बझु्ने िममा, 
सहभागी उत्तरदातामध्ये ८४ प्रनतशत उत्तरदाताले अ.द.ुअ.आ. बारे 
आरू्लाई जानकारी भएको जनाए | यसमध्ये अ.द.ुअ.आ. का 
कामकारबाहीहरुबारे ७६.२ प्रनतशत उत्तरदाताले क्रर्द्यतुीय/पत्रपनत्रका 
प्रक्रर्नधको मार्व त ्र ६२.८ प्रनतशत उत्तरदाताले सामाख्जक सन्जालको 
माध्यामबाट थाहा पाएको कुरा अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी 
आधा भन्दा बढी अथावत ्५८.६ प्रनतशत उत्तरदाताले अ.द.ुअ.आ. ले 
आगामी ददनमा भ्रष्टाचारको रोकथाम गनव सक्ट्ने क्रर्श्वास जनाएका 
नथए।  

                                         नसर्ाररसहरु  

स्थानीय तहको सरकारलाई  

• अध्ययनको िममा भ्रष्टाचार हनेु सम्बन्धी स्थानीय सरकारको 
योजना ननमावणदेख्ख कायावन्र्यन तहसम्म भ्रष्टाचारजन्य कायव हनेु 
गरेको पाइएकोले कायविम ननमावण तथा कायावन्र्यन गनुव अगारै् 
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ननख्श्चत ननयम कानून र ननदेख्शकाहरुको ननमावण गरी योजना 
बाडर्ाुँड तथा कायावन्र्यन र अन्त्यमा सार्वजाननक सनुर्ाई 
कायविम मार्व त सम्पन्न गनुव आर्श्यक देख्खन्छ।  

• नगरपानलका/गाउुँपानलकाका तथा र्डा प्रनतनननध र लख्क्षत 
समदुायका एक-नतहाई माननस (लैंनगक समानता) समारे्श गरी 
संयकु्त अनगुमन तथा सपुरीरे्क्षण गनैपने व्यर्स्था गररनपुछव । 
यसले गदाव स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार रोक्ट्न सहयोग पगु्ने र 
पररयोजनाका काम कारबाहीहरु प्रभार्कारी हुुँदै जाने कुरामा टेर्ा 
पगु्न जान्छ । 

• भ्रष्टाचार, नैनतकता, अननयनमतता, सत्यननष्ठा, अख्ततयार दरुुपयोग 
जस्ता संरे्दनशील क्रर्षयहरुलाई क्रर्द्यालय, कलेज र 
क्रर्श्वक्रर्द्यालयका पाठ्यिमहरुमा समारे्श गरी सो क्रर्षयको 
समखु्चत ज्ञान ददने उदेश्यले अध्ययन अध्यापन गने पररपाटीको 
क्रर्काश गररनपुछव । यो व्यर्स्था गनव सक्रकएमा यसबाट : 
१. क्रर्द्याथी अर्स्था देख्ख नै असल, चररत्रर्ान ्तथा ख्जम्मेर्ार  

नागररकको ननमावण कायवमा टेर्ा पगु्ने,  

२. ननयम काननु अनसुार ख्जम्मेर्ारी ननर्ावह गने संस्कारको 
क्रर्कास हनेु, 

३. अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, सतकव ता केन्ि आदद 

जस्ता राष्ट्रका गहन ख्जम्मेर्ारी बोकेका संस्थाका लानग 
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आर्श्यक पने उपयकु्त जनशख्क्तको आपूनतव गने कायवमा सहयोग 
पगु्ने, 

• स्थानीय तहका कमवचारीहरुको दैननकी हाख्जरीलाई व्यर्ख्स्थत 
गनव इ-हाख्जरीको व्यर्स्था गररनकुा साथै सपुरभाइजरहरुले 
आफ्ना मातहातका प्रत्येक कमवचारीको कायवसम्पादन तथा 
मूल्यांकनको रेकडव राखी र्षवको अन्तमा दण्ड र परुस्कारको 
व्यर्स्था गररन ुजरुरी देख्खन्छ ।  

कायवक्रर्शेष बल (टास्क र्ोसव):  

स्थानीय तहको नेततृ्र् नै भ्रष्टाचारका लानग ख्जम्मेर्ार रहेको 
अध्ययनले देखाएकोले स्थानीय तहमा हनेु कामकारबाहीको 
अनगुमन, मूल्यांकन गनव प्रदेशका मतुयमंत्री कायावलयका प्रमखु 
सख्चर्, प्रमखु ख्जल्ला अनधकारी, राक्रष्ट्रय सतकव ता केन्ि लगायतका 
प्रनतनननधहरुको सहभागीता भएको क्रर्शेष टास्क र्ोसव बनाउन 
सक्रकने सम्भार्ना तर्व  क्रर्चार गनव सक्रकन्छ । 

अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन/ननयमार्ली संशोधन 
सम्बन्धमा 

१. सम्पख्त्त क्रर्र्रण र्ाक्रषवक रुपमा अद्यार्नधक गने मात्र नभई 
ननयनमत रुपमा सूचना प्रक्रर्नधमा आधाररत प्रणाली बनाइ स्र्त: 
लेखाजोखा हनेु व्यर्स्था कायम गररनपुछव ।  
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२. एक करोड रुपैयाुँ भन्दा मानथ जनतसकैु रकमको घूस भए पनन 
आठदेख्ख दश र्षवसम्म कैद गने व्यर्स्थाले धेरै रकमको भ्रष्टाचार गनव 
प्रोत्साहन गरेजस्तो देख्खन गएकोले भ्रष्टाचारको रकमको अनपुातको 
आधारमा दण्ड/सजायको व्यर्स्था गनुव मनानसब देख्खन्छ ।  

३. सरुाकीले ददएको सूचना सही सानबत भएर कसरु स्थाक्रपत गनव 
मद्दत पगुेको अर्स्थामा त्यस्ता व्यख्क्तलाई हौसला ददनको लानग 
परुस्कारको व्यर्स्था गनेतर्व  क्रर्चार गनव सक्रकन्छ । बेनामी उजरुीको 
हकमा ती उजरुीहरुलाई एक नभन्न बास्केटमा राखी इन्टेनलजेन्सबाट 
थप पषु्टी गरी अध्ययन अगानड बढाउनँु उपयकु्त देख्खन्छ ।  
४. सार्वजननक खररद ननयमार्लीमा एक करोड रुपैंयासम्मको लागत 
अनमुान भएको ननमावण कायव र्ा सो सम्बन्धी सेर्ा सोही स्थानमा 
बसोबास गने बानसन्दा र त्यस्तो सेर्ा उपभोग गने समदुाय मात्र 
रहेको उपभोक्ता सनमनत र्ा लाभग्राही समदुायबाट हनेु व्यर्स्था भएको 
भए पनन त्यस्ता उपभोक्ता सनमनतको १ करोड सम्मको रकम उपयोग 
गनवसक्ट्ने क्षमता क्रर्कास भए/नभएको तर्व  क्रर्चार नपगुेको देख्खन्छ । 
उपभोक्ता सनमनत र्ा लाभग्राही समदुायबाट संचानलत हनेु ननमावण 
कायवमा लोडर, एक्ट्साभेटर, रोलर, डोजरआदद जस्ता हेभी मेख्शनहरु 
प्रयोग गनव सक्रकने छैन भने पनन त्यस्ता हेभी मेख्शनहरु प्रयोग गरेमा 
कुन क्रकनसमको दण्ड सजाय ददने भने्न कुरा उल्लेख छैन । यस्ता 
कामहरु या त उपभोक्ता सनमतीहरुको क्षमता र्ृक्रर्द् गरी हेभी 
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मेख्शनहरु प्रयोग हनेु कायविम ददने र्ा स्थानीय ठेकेदार मार्व त ्गदाव 
पारदशी ढङ्गले कायावन्र्यन गनुव उपयकु्त देख्खन्छ ।  

५. सार्वजननक खररद ननयमार्लीको ननयम ८२ को (२) उपननयम 
(१) बमोख्जमको कायवको लानग एक तह मानथको अनधकारीको 
ख्स्र्कृती नलई बीस लाख रुपैंयासम्मको परामशव सेर्ा खररद गनुव पने 
अर्स्थामा कम्तीमा तीन र्टा प्रस्तार् प्राप्त गरी सबैभन्दा उपयोगी र 
कम मूल्य प्रस्तार् गनेसुँग गणुस्तर र मूल्यलाई समेत एक्रकन गनव 
सोझै र्ाताव गरी खररद गनुवपने छ भन्ने हाल प्रार्धान रहेको छ। यस 
सम्बन्धमा, संस्थाको मापदण्ड र सूचना कुन माध्यमबाट सार्वजननक 
गने कुरा उल्लेख नगररएको हनुाले कतै यसले भ्रष्टाचार त प्ररेरत हुुँदैन 
भन्ने तर्व  ध्यान नपगुेको देख्खन्छ।यस सन्दभवमा संस्था छनोटको 
लानग संस्थाको उपयकु्त मापदण्ड र सूचना प्रकाशन राक्रष्ट्रय 
पत्रपनत्रकाको माध्यमबाट प्रकाख्शत हनेु प्राबधानको व्यर्स्था भएमा 
भ्रष्टाचार रोकथाम गनव सक्रकनेछ।  

६. भ्रष्टाचार ननयन्त्रणका सर्ल कथाहरुलाई क्रर्नभन्न सञ्चारका 
माध्यमबाट आमनागररक समक्ष परु् याउनपुने देख्खन्छ जसले गदाव 
सर्वसाधारणमा अख्ततयारको कामको गणुस्तरीयता र प्रभार्काररताप्रनत 
क्रर्श्वास एरं् भरोसा बढ्नेछ ।   

७. धेरैजसो माननसलाई अझैपनन उजरुी गने सही क्रर्नध थाहा नभएको 
हुुँदा उजरुी क्रर्नध र सोसम्बन्धी देशव्यापी जनचेतनाका कायविमहरु 
संचालन गनुवपने आर्श्यकता देख्खन्छ । 
• अ.द.ुअ.आ. को हटलाइन नम्बर १०७:  
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अध्ययनको िममा अनधकांश उत्तरदातालाई अ.द.ुअ.आ. को 
हटलाइन नम्बर १०७ बारे कुनै जानकारी नभएको कुरा पाइयो 
।त्यसैले हटलाइन नम्बर १०७ र टोल फ्री नम्बर सबै 
नगरपानलका/गाउुँपानलका र र्डाका कायावलयहरुमा ननदेख्शका 
बनाइ सूचना पाटी राख्न े व्यर्स्था गररनकुा साथै क्रर्नभन्न सञ्चार 
माध्यमबाट प्रचार तथा प्रसार गनुव पने देख्खन्छ । 

• परुस्कार प्रणाली:  

अध्ययनका धेरै ननष्कषवहरु मध्ये अ.द.ुअ.आ. को प्रभार्काररता, 
स्थानीय जनताको सहभानगताले पनन बढाउन सक्रकन्छ भन्न े
पाइएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द् सरुाकी, सूचना ददने 
व्यख्क्तलाई परुस्कृत गने प्रणालीको क्रर्कास गररन ु आर्श्यक 
देख्खन्छ । सुँगसुँगै परुस्कृत हनेु त्यस्ता उजरुीकतावको गोपननयता 
र सरुक्षाको पनन तयाल राख्नपुदवछ । यसका अनतररक्त, 
भ्रष्टाचारजन्य कायवमा संलग्न नहनेु कमवचारी तथा कायावलयहरुलाई 
प्रोत्साक्रहत गनव प्रत्येक ३ र्षवमा परुस्कृत गने प्रणालीको क्रर्कास 
गररन ु पदवछ । त्यस्तै भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द् काम गने क्रर्नभन्न संघ 
संस्थाहरुको पक्रहचान गरी परुस्कृत गने व्यर्स्था पनन गररन ु
आर्श्यक देख्खन्छ । 

• भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द् शून्य सहनशीलताको ढाुँचा:  

भ्रष्टाचार क्रर्रुर्द् शून्य सहनशीलताबारे जानकारी भएपनन, भ्रष्टाचार 
क्रर्रुर्द् शून्य सहनशीलताको आसय पकु्रष्ट हनेुगरी त्यसको रुपरेखा 
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तयार भएको पाइुँदैन। यस सन्दभवमा अ.द.ुअ.आ. ले भ्रष्टाचार 
क्रर्रुर्द् शून्य सहनशीलताको ठोस रुपरेखा तथा कायविम तयार 
गरी प्रभार्कारी रुपमा अख्घ बढनपुने देख्खन्छ । 

• अ.द.ुअ.आ. को उपख्स्थनत:  

स्थानीय तहमा अ.द.ुअ.आ. द्वारा संचानलत क्रर्नभन्न 
तानलम/अनभमखुीकरण र सचेतना सम्बन्धी गनतक्रर्नधहरुले भ्रष्टाचार 
ननयन्त्रण गनव र्ा घटाउनमा केही हदसम्म टेर्ा पगु्न गएको स्पष्ट 
देख्खन्छ । त्यसैले यस्ता तानलम, अनभमखुीकरण, सचेतना जगाउने 
गनतक्रर्नधहरु व्यापक रुपमा देशैभरी संचालन गनुवपने आर्श्यक छ 
। 

• समाजमा उच्च प्रनतष्ठा देखाउने प्रर्ृनतका कारण स्थानीय तहमा 
भ्रष्टाचार बढ्न गरेको पाइएकोले सामाख्जक व्यर्हार सधुार ऐन, 

२०३३ लाई समयसापेक्ष बनाउुँदै कडाइका साथ लागू गनुवपने 
देख्खन्छ । 

आगामी अनसुन्धान:  

अ.द.ुअ.आ. ले आरू्प्रनतको धारणा, क्रर्श्वास र यसको 
प्रभार्काररतामा सधुार ल्याउन ननरन्तर अध्ययन अनसुन्धान कायव 
गरररहन ुपने देख्खन्छ ।  

संघीय सरकार:  

कमवचारी तलबको पनुरार्लोकन:  
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कमवचारीको तलब पनुरार्लोकन सम्बन्धमा बहृत ् अध्ययन गरी समय 
सापेक्ष तलब ननधावरण गरी र्षेनी बजेटमा कमवचारीको तलब यनत उनत 
बकृ्रर्द् भयो भनन रहन ु नपने गरी स्र्त: कमवचारीको तलब बकृ्रर्द् हनेु 
प्रणलीको क्रर्कास गररनपुने देख्खन्छ ।  

 

  

 


