
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७६।०९।२८ गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

विषय: आमोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रततवेदन सम्भाननीम याष्डऩततज्मू सभऺ ऩेश । 

 

1. सम्भाननीम याष्डऩतत श्रीभती र्वद्यादेवी बण्डायीज्मू सभऺ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भाननीम प्रभखु 
आमकु्त श्री नवीनकुभाय ख्घतभयेरे आज तभतत २०७६ सार ऩसु २८ गते नेऩारको सॊर्वधानको धाया २९४ 
फभोख्जभ आमोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रततवेदन (आतथिक वषि २०७५/७६) याष्डऩतत कामािरम शीतर तनवासभा 
आमोख्जत र्वशषे सभायोहकाफीच ऩेश गनुिबमो।  

2. सम्भाननीम याष्डऩततज्मूरे आमोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रततवेदन ग्रहण गनुिहुॉदै सॊर्वधानको भभि य बावनाअनसुाय 
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे सशुासनका रातग भ्रष्टाचाय तनमन्रण जस्तो कठठन कामि अगातड 
फढाइयहेकोभा प्रशॊसा गनुिबमो । भ्रष्टाचाय योग हो, मो योग सफै तभरेय तनभूिर ऩानुिऩछि, उज्मारो ठदनका रातग 
आपैं  जल्नऩुछि बनेझै सशुासन प्रवर्द्िन तथा भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग उच्च भनोफर य सऺभताका साथ 
आमोगराई काभ गनि आग्रह गनुिबमो । याष्ड आतथिक सभरृ्र्द्को ठदशाभा अगातड फर्ढयहेको अवस्थाभा आतथिक 
सशुासनभा जोड ठदनहुुॉदै आफ्नो तपि फाट आमोगराई ऩूणि सहमोग हनुे जानकायी ठदनबुमो । 

3. आमोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रततवेदन ऩेश गनुिहुॉदै भाननीम प्रभखु आमकु्त नवीनकुभाय ख्घतभयेरे आमोगरे आतथिक 
वषि २०७५।७६ भा गयेका प्रभखु काभकायफाहीहरूको प्रस्ततुी गदै सशुासनसम्फन्धी याज्मका नीतत य 
प्राथतभकताको कामािन्वमनप्रतत ऩूणि प्रततफर्द् यही सॊवैधातनक गरयभाराई उचो यातदै स्वतन्र य तनष्ऩऺ 
कामिसम्ऩादन गनि आमोग प्रततवर्द् यहेको फताउनबुमो।उक्त अवसयभा वहाॉरे सयकायी, गैयसयकायी य तनजी ऺेर, 

अन्तयािर्ष्डम जगत, सञ्चायकभॉ तथा नागरयक सभाजरगामत सफै सयोकायवाराफाट प्राप्त सहमोगको रातग धन्मवाद 
ऻाऩन गदै आगाभी ठदनभा सभेत सहमोगको रातग सफैभा आग्रह गनुिबमो ।साथै आमोगराई सझुाव य 
भागिदशिनका रातग सम्भाननीम याष्डऩततज्मूप्रतत वहाॉरे हाठदिक कृतऻता व्मक्त गनुिबमो।  

4. आमोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रततवेदन ऩेश गनि आमोख्जत र्वशेष सभायोहभा आमोगका भाननीम आमकु्तहरू, 
आमोगका सख्चव, भहाशाखा प्रभखु य कभिचायीहरूका साथै याष्डऩतत कामािरमका सख्चव य कभिचायीहरूको 
उऩख्स्थतत यहेको तथमो। 

5. आमोगरे सम्भाननीम याष्डऩततज्मू सभऺ ऩेश गयेको ८ ऩरयच्छेद य ३२८ ऩषृ्ठको फार्षिक प्रततवेदनभा अख्ततमाय 
दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको ऩरयचम, आमोगफाट सम्ऩाठदत अनसुन्धान य अतबमोजनसम्फन्धी कामिको र्वश्लषेण, 
भ्रष्टाचाय तनमन्रणका तनयोधात्भक य प्रवर्द्िनात्भक प्रमासहरू, सॊस्थागत सदुृढीकयणभा आमोगको र्िमाशीरता, 
भ्रष्टाचायजन्म कामिको प्रवखृ्ि र्वश्लषेण, नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकायहरु तथा स्थानीम तहहरुराई भ्रष्टाचाय 
तनमन्रण गयी सशुासन अतबवृर्र्द् गनि ठदइएका छुट्टाछुटै्ट सझुावहरूका साथै आमोगको आगाभी यणनीतत य 
उऩसॊहाय सभावेश गरयएको छ। 

6. आमोगको प्रस्ततु उनन्तीसौं फार्षिक प्रततवेदन आमोगको सम्फख्न्धत कामािरमहरु भापि त आजै सफै भाननीम प्रदेश 
प्रभखुज्मूहरु सभऺसभेत ऩेश गरयएको छ । 

7. आतथिक वषि २०७५/७६ भा १३० ऩटक आमोगको फैठक फसी र्वतबन्न र्वषमहरूभा गयी जम्भा ७५९ वटा 
तनणिमहरू तरइएको तथमो।  

8. प्रततवेदन अवतधभा आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान य अतबमोजनका साथै तनयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य सॊस्थागत 
सदुृढीकयणका कामिहरू बए/गयेका छन ्। मस आतथिक वषिभा साविजतनक ऩदधायण गयेका ब्मख्क्तहरुरे गयेका 
भ्रष्टाचायजन्म कामिउऩय प्रायख्म्बक छानतफन एवॊ र्वस्ततृ अनसुन्धान गयेऩतछ र्वशेष अदारतभा भदु्दा दामय गने, 

 



ऩनुयावेदन गने, सम्फख्न्धत तनकामभा आवश्मक कायफाहीका रातग सझुाव रेखी ऩठाउने तथा तथ्महीन य 
प्रभाणर्वहीन उजयुी ताभेरीभा यात ने तनणिमहरू बएका छन ्। 

9. आतथिक वषि २०७5/७६ भाआमोगभा १४,१७१ य भातहत कामािरमहरूभा 9,9१४ सभेत गयी कुर 
२४,085 उजयुीहरू र्वतबन्न भाध्मभफाट प्राप्त बएका तथए, जसभध्मे ७,088 उजयुीहरू आतथिक वषि 
२०७4/७५ फाट ख्जम्भेवायी सयेय आएका य १६,९९७ उजयुीहरू आतथिक वषि २०७5/७6 भा थऩ बएका 
तथए । 

10. आतथिक वषि २०७५/७६ भा कुर २४,085 उजयुीभध्मे १5,527 (६४.४७%) उजयुी पर्छ्यौट बई फाॉकी 
यहेका 8,55८ (३५.५३%)  उजयुीहरू बने आतथिक वषि २०७६/७७ का रातग सयेका छन ्।   

11. पर्छ्यौट बएका १5,527 उजयुीभध्मे ६,047 उजयुी प्रायख्म्बक छानतफनफाट ताभेरीभा याख्खएको छ बन े590 
उजयुी सझुावसर्हत ताभेरीभा ऩठाइएको छ। पर्छ्यौट बएका उजयुीहरूभध्मे ८८१ वटा उजयुीउऩय र्वस्ततृ 
अनसुन्धान गने तनणिम बएको छ बने ८,००९ उजयुीउऩय अन्म आवश्मक कायफाही बएका छन ्। 

12. आतथिक वषि २०७5/७6 भा र्वतबन्न भन्रारमगत तथा र्वषमगत उजयुीहरूको सॊतमा हेदाि सॊघीम भातभरासॉग 
26.87 प्रततशत, ख्शऺा ऺेरसॉग १6.95 प्रततशत, बतूभसॉग 8.3४ प्रततशत, वन तथा वातावयणसॉग ४.60 
प्रततशत, स्वास्थ्म तथा जनसॊतमासॉग 3.98 प्रततशत, गहृ प्रशासनसॉग 3.54 प्रततशत, बौततक ऩूवािधाय तथा 
मातामाततपि  3.4२ प्रततशत, ऊजाि, जरस्रोत तथा तसॊचाइतपि  2.62 प्रततशत, अथितपि  २.33 प्रततशत, नक्करी 
शैख्ऺक प्रभाणऩरसॉग 8.53 प्रततशत, गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजिनसॉग 7.61 प्रततशत य अन्म तनकाम तथा ऺेरसॉग 
सम्फख्न्धत उजयुीहरू ११.52 प्रततशत यहेका छन ्। 

13. आतथिक वषि २०७5/७6 भा बौगोतरक आधायभा प्रदेशगत उजयुीहरुको सॊतमा हेदाि प्रदेश १ को ८.८४%, 
प्रदेश २ को २१.५०%, प्रदेश ३ को २१.१६%, गण्डकी प्रदेशको ६.०७%, प्रदेश ५ को १०.९३%, कणािरी 
प्रदेशको ५.२३%, य सदूुयऩख्िभ प्रदेशको ७.४०% उजयुी ऩयेका छन ्बन ेफाॉकी १८.८५% उजयुी गैयकानूनी 
सम्ऩख्ि झठु्ठा प्रभाणऩर आठद र्वषमका यहेका छन ्। 

14. आतथिक वषि २०७५/७६ भा र्वस्ततृ अनसुन्धानफाट ६५३ वटा कायफाही बएका छन ् जसभध्मे भदु्दा दताि 
गरयएको ३५१ (५४%), सम्फर्द् तनकामराई सझुाव ठदएको १०५ (१६%), र्वतबन्न कायवाहीको रातग रेखी 
ऩठाएको ४६ (७%), ताभेरीभा याख्खएको १३७ (२१%), भलु्तफीभा याख्खएको १० (१.५%) य अन्म ४ 
(०.६%) यहेका छन ्। 

15. आमोगको स्थाऩनाको २९ वषिको इततहासभा आतथिक वषि २०७५/७६ भा सफैबन्दा फढी अथाित ्351 वटा 
भदु्दा र्वशेष अदारतभा दताि गने तनणिम बएको छ, जसभध्मे  घसु (रयसवत) भा 147, नक्करी शैख्ऺक प्रभाण-
ऩरतपि  88, साविजतनक सम्ऩख्िको हानी नोक्सानीतपि  39, गैयकानूनी राब हानीतपि  33, याजस्व र्हनातभनातपि  
10, गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजिनतपि  12 य र्वर्वध र्वषमका २२  वटा भदु्दा यहेका छन ्। 

16. आमोग स्थाऩना बएदेख्ख हारसम्भको अवतधभा आमोगरे जम्भा २४३७ वटा भदु्दा अदारतभा दताि गयेको छ। 
जसअनसुाय औसतभा प्रतत वषि करयफ ८४ भदु्दा अदारतभा दताि बएका छन।् आतथिक वषि २०७५/७६ भा 
औसतको चाय गनुा बन्दा फढी भदु्दा दताि बएका छन ्। 

17. आमोगफाट र्वगतभा र्वशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आतथिक वषि २०७5/७6 भा 204 वटा 
भदु्दाहरूको पैसरा प्राप्त बएको छ। पैसरा प्राप्त बएका भदु्दाहरूभध्मे 88.२4 प्रततशत भदु्दाहरूभा आमोगराई 
ऩूणि तथा आख्शॊक सपरता प्राप्त बएको छ। आमोगफाट ८3 वटा पैसराउऩय सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन 
गरयएको छ। 

18. आतथिक वषि २०७५/७६ भा र्वशषे अदारतभा दामय बएका ३५१ वटा भदु्दाभा जम्भा ८९४ जनाराई प्रततवादी 
फनाई रु. ४,05,37,63,888।65 (चाय अफि ऩाॉच कयोड सैँततस राख तरसठ्ठी हजाय आठसम अठासी रुऩैमाॉ 
य ऩैसा ऩैसठ्ठी) तफगो भागदाफी तरइएको छ । प्रततवादी ८९४ जनाभध्मे अतधकृत कभिचायी २५६ जना, 
सहामक/सहमोगी कभिचायी ३८४ जना, तनवािख्चत/भनोतनत ऩदातधकायी ९५ जना य भततमाय/तफचौतरमा/अन्म 
१५९ जना यहेका छन ्।  



19. आतथिक वषि २०७५/७६ भा आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूभा घसु (रयसवत) तरन े ठदने, साविजतनक सम्ऩख्िको 
र्हनातभना, हानी नोक्सानी वा दरुुऩमोग गने, गैयकानूनी राब तरई सयकायी वा साविजतनक जग्गा व्मख्क्तको नाभभा 
दताि गने, गैयकानूनी राब तरने फदतनमतरे साविजतनक तनभािण वा खरयदभा अतनमतभतता गने, झठुा र्ववयण ऩेस 
गने, गरत तरखत वा प्रततवेदन ठदने, कागजात सच्माउने वा नोक्सान गने, ऩयीऺाको ऩरयणाभ पेयफदर गने वा 
गोऩनीमता बङ्ग गने, गैयकानूनी रूऩभा सम्ऩख्ि आजिन गने, याजस्व चहुावट गने, नीततगत भ्रष्टाचाय जस्ता 
भ्रष्टाचायका प्रवृख्िहरू अतधक यहेको देख्खन्छ ।  

20. आतथिक वषि २०७5/७6 भा सेवाग्राहीहरूको घसु रयसवतसम्फन्धी उजयुीका आधायभा गरयएका 14७ वटा 
यङ्गेहात कायफाहीहरूभा र्वख्शष्ट शे्रणीका देख्ख सहामकस्तयसम्भका १७४ जना याष्डसेवक कभिचायी, ७ जना 
तनवािख्चत एवॊ भनोतनत ऩदातधकायी तथा २९ जना तफचौतरमा तथा भततमाय रगामत गयी जम्भा २१० 
व्मख्क्तहरूराई तनमन्रणभा तरई अनसुन्धान एवॊ अतबमोजन गरयएको छ । 

21. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (२) फभोख्जभ भ्रष्टाचाय 
योकथाभ तथा सचेतना अतबवृर्र्द्का रातग आमोगरे सञ्चारन गयेका तनयोधात्भक एवॊ प्रवर्द्िनात्भक 
कामििभहरूभध्मे र्वद्यारमहरूभा सञ्चारन गरयएका ५९ ख्जल्राका 8१ वटा साभदुार्मक ख्शऺा कामििभहरूभा 
7,९९० जना र्वद्याथॉ तथा ख्शऺकहरूको सहबातगता यहेको तथमो । आमोग य भातहत कामािरमहरूफाट 
सञ्चातरत 62 वटा अन्तर्िि मा कामििभहरूभा तनवािख्चत/भनोतनत ऩदातधकायी, याष्डसेवक कभिचायी, सयोकायवारा 
रगामत 7,945 जना व्मख्क्तहरूको सहबातगता यहेको तथमो। 

22. आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको अनसुन्धान तथा अतबमोजन ऺभता अतबवृर्र्द्का रातग आतथिक वषि 
२०७5/७6 भा सञ्चातरत वैदेख्शक तातरभ, प्रख्शऺण रगामतका कामििभहरूभा 79 जना य स्वदेशभा आमोगभा 
य अन्मर सञ्चारन बएका १२ वटा अनसुन्धानात्भक रगामत अन्म तातरभहरूभा २६३ जना आमोगका 
कभिचायीहरूको सहबातगता यहेको तथमो । 

23. आतथिक वषि २०७५/७६ भा आमोगरे सफै प्रदेश य बौगोतरक ऺेर सभेटी छनौट गरयएका १५ ख्जल्राभा 
स्थानीम तहभा हनुे भ्रष्टाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण गरयएको छ। अध्ममन/सवेऺणको भहत्वऩूणि तनष्कषि 
मसैसाथ सॊरग्न छ। 

24. आतथिक वषि २०७५/७६ भा आमोगरे र्वकास तनभािणसॉग सम्फख्न्धत ७ वटा र्वषमगत भन्रारमअन्तगित 
सञ्चारन बएका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूको फायेभा अध्ममन र्वश्लषेण गयी सझुाव प्रस्ततु गयेको छ । ठदइएका 
सझुावहरुको तनयन्तय अनगुभन बैयहेको छ। 

25. आमोगरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन य भ्रष्टाचाय तनवायण ऐनको भस्मौदा र्वधेमक तजुिभा गयी 
प्रधानभन्री तथा भख्न्रऩरयषद्को कामािरमभा ऩठाइएको छ। 

26. मस आतथिक वषिभा आमोगको चार ु सॊस्थागत यणनीततको भूल्माॊकनसभेतका आधायभा आगाभी सॊस्थागत 
यणनीततक मोजनासभेत तजुिभा गयेको छ । 

27. मस आतथिक वषिभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द् अन्ततनिकाम तथा नागरयक सभाजसॉग सहकामि अतबवृर्र्द् गनि भहत्वऩूणि कामि 
बएका छन ्। भ्रष्टाचायर्वरुर्द् नागरयक सभाजसॉग सहकामि अतबवृर्र्द् गने उद्देश्मरे हयेक प्रदेशका दईु/दईु वटा 
गयी १४ ख्जल्राभा भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को नागरयक तनगयानी सॊस्था (Citizen Jury) गठन गने कामिभा आमोगफाट 
सहजीकयण गरयएको छ। भ्रष्टाचायर्वरुर्द् अन्ततनिकाम सभन्वम वृर्र्द् गने उद्दशे्मरे आमोग य सम्ऩख्ि शरु्द्ीकयण 
अनसुन्धान र्वबागफीच सभझदायी ऩरभा हस्ताऺय बएको छ। र्वतबन्न भन्रारम तथा तनकामहरूसॉग सभन्वम तथा 
अनगुभन फैठक आमोजना बएका छन ्। 

28. आमोगको बौततक ऩूवािधायदेख्ख सॊस्थागत सधुाय य जनशख्क्तको ऺभता र्वकासका कामिराई आमोगरे जोड ठदएको 
छ। भ्रष्टाचाय तनमन्रण कामिभा र्वद्यभान यहेका चनुौतीहरूको साभना गनि आमोगरे आफ्नो कामिसम्ऩादन थऩ 
व्मावसार्मक फनाउॉदै रगेको छ, फढ्दो उजयुीको सॊतमा य नमाॉ शैरीभा हनुे भ्रष्टाचायको अनसुन्धान गनि तडख्जटर 
पयेख्न्सक ल्माफ, इख्ितनमरयङ ल्माफ य अर्पस अटोभेसनजस्ता प्रर्वतध प्रमोगभा ल्माइएको छ ।  



29. आमोगरे र्वशषे तनगयानी तथा द्रतु कायवाही (Rapid Action Taskforce) सम्फन्धी कामिर्वतध, २०७५ तजुिभा गयी 
टोरी ऩरयचारन गदै आएको, उजयुी गनिभा सहजताका रातग आमोगको भोफाइर एऩ तनभािण गयेको तथा 
साभाख्जक सिारफाट सभेत उजयुी प्राप्त गयी ग्रहण गने गरयएको छ।  

30. भ्रष्टाचायजन्म कामिको उजयुीउऩय गरयने अनसुन्धान य अतबमोजनको दण्डात्भक कामिरे भार अऩेख्ऺत रूऩभा 
भ्रष्टाचाय तनमन्रण हनु नसक्ने हुॉदा भ्रष्टाचाय हनैु नठदने तनयोधात्भक कामिहरू य भ्रष्टाचायर्वरुर्द् सचेतना पैराउन े
प्रवर्द्िनात्भक कामिहरूराई आमोगरे तनयन्तयता ठदएको छ ।  

31. भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सशुासन प्रवर्द्िन गने कामिभा आमोगराई सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सम्ऩूणि सयकायी 
तनकामहरूको सहमोग अऩरयहामि छ। आमोगरे भ्रष्टाचाय तनमन्रण एवॊ सशुासनका रातग प्रततवेदनभापि त नेऩार 
सयकायराई ८१ वटा, प्रदेश सयकायराई १९ वटा य स्थानीम सयकायराई २० वटा सझुावहरू ठदएको छ । 
आमोगरे नऩेार सयकायराई ठदएको सझुावको भहत्वऩूणि अॊश मसैसाथ सॊरग्न छ। 

32. भ्रष्टाचाय तनमन्रण गनि स्थार्ऩत सॊवैधातनक आमोगका रूऩभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग आफ्नो 
सॊवैधातनक ख्जम्भेवायी तनबाउन सदैव कर्टफर्द् यहेको छ। भ्रष्टाचाय तनमन्रण गयी सशुासन स्थाऩना गनि सके 
सॊघीमता य सभग्र शासन प्रणारी सॊस्थागत गने कामि एवॊ सभरृ्द् नेऩार, सखुी नेऩारीको अतबमान सपर फनाउन े
कामिभा भहत्वऩूणि मोगदान ऩगु्ने र्वश्वास आमोगको यहेको छ। सफै सयोकायवाराहरूको साथ य सहमोगरे भार 
भ्रष्टाचायर्वरुर्द् तनभिभ प्रहाय गयी सशुासन स्थाऩना गनि सम्बव बएको हुॉदा सम्ऩूणि सयकायी, गैयसयकायी, तनजी 
ऺेर, नागरयक सभाज य जनसभदुामभा आमोग सहमोग य सहकामिका रातग आग्रह गयेको छ।  

 
                                                             
 

 



 
नऩेार सयकायराई ठदइएका भहत्वऩूणि सझुावहरु 

  

1. नेऩाररे भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमकु्त याष्डसॊघीम भहासख्न्धको अनभुोदन गयी भहासख्न्धभा बएका धेयै प्रावधानहरू 
कानूनभा सभावेश गरयसकेको छ। भ्रष्टाचाय तनमन्रणका प्रमासराई अझै फढी प्रबावकायी फनाउनका रातग 
भहासख्न्धका थऩ केही प्रावधानहरू सभेत सभावेश गयी आमोगरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 
२०७६ तथा भ्रष्टाचाय तनवायण ऐन, २०७६ को भस्मौदा ऩेस गयेको छ। भहासख्न्धको बावनाअनरुूऩ साऺी 
यर्वशेषऻहरूको सयुऺा, सूचनादाताको सयुऺा तथा स्वाथिको द्वन्द्व तनमन्रणसम्फन्धी कानून तनभािण गनिसभेत 
आमोगरे सझुाव ठदॊ दै आएको छ। भ्रष्टाचाय तनमन्रणका प्रमासराई थऩ प्रबावकायी फनाउन कानून ऩरयभाजिन एवॊ 
तनभािणका रातग ऩहरकदभी तरन।े 

2. भख्न्रऩरयषद् वा त्मसको कुनै सतभततफाट साभूर्हक रूऩभा गयेकोनीततगत तनणिम सम्फन्धभा अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगरे अनसुन्धान य तहर्ककात तथा तत्सम्फन्धी कुनै कायफाही नगने बने्न कानूनी व्मवस्था यहेको 
हुॉदा भन्रारमफाट तनणिम गनुिऩने साविजतनक खरयदसम्फन्धी र्वषमराई सभेत तनणिमका रातग भख्न्रऩरयषदभा ऩरु् माउन े
प्रवृख्िऩाइएको छ। मस्तो प्रवृख्ि तनमन्रणगनिका रातग भख्न्रऩरयषदभा ऩेस गरयन े नीततगत तनणिमहरूको स्ऩष्ट 
ऩरयबाषा य व्मातमा एवॊ नीततगत य प्रशासतनक तनणिमको सीभा तनधाियण गयीनीततगत तनणिमसम्फन्धी कामिर्वतध तजुिभा 
एवॊ कामािन्वमन गने। 

3. साविजतनक ऩद धायण गयेका ऩदातधकायी/कभिचायीरे तनमखु्क्त बएको य हयेक आतथिक वषि सभाप्त बएको साठी 
ठदनतबर सम्ऩख्ि र्ववयण बयी ऩेस गनुिऩने व्मवस्था यहेकोभाहयेक वषि सम्ऩख्ि र्ववयण बयी र्वतबन्न तनकामहरूभा 
थन्याउॉदै जाने ऩरयऩाटीको र्वकास बएको छ। औऩचारयकताभा सीतभत बएकोसम्ऩख्ि र्ववयण बने ऩरयऩाटीराई 
सधुाय गयी साविजतनक ऩद धायण गयेका व्मख्क्तको सम्ऩख्िको मथाथिऩयक य वास्तर्वक अतबरेख याख्न ेय उऩमोतगता 
फढाउने प्रणारी र्वकास गनुि आवश्मक छ। आवश्मक कानूनी, प्रर्वतधगत तथा सॊस्थागत प्रफन्ध गयी सफ्टवेमय 
भापि त सम्ऩख्ि र्ववयण बने य सोको तडख्जटर अतबरेख अद्यावतधक एवॊ रेखाजोखा हनुे व्मवस्था गने। 

4. आमोगरे अनखु्चत कामिसम्फन्धी अनसुन्धान य तहर्ककात तथा तत्सम्फन्धी अन्म कायफाही गनिसक्न े व्मवस्था 
तत्कारीन सॊर्वधानफभोख्जभ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ भा यहेकोभावतिभान सॊर्वधानभा 
आमोगराई प्रदि उक्त ख्जम्भेवायी हटाइएको छ । अनखु्चत कामि य भ्रष्टाचाय एक अकािभा अन्मोन्माख्श्रत रूऩभा 
सम्फख्न्धत यहेको तथा भ्रष्टाचायको र्वषमभा अनसुन्धान गदै जाॉदा अनखु्चत कामि देख्खनसक्न े य अनखु्चत कामिको 
सम्फन्धभा अनसुन्धान गदै जाॉदा भ्रष्टाचाय देख्खनसक्न े ख्स्थततभा मी दवैु र्वषमराई ऩथृकरूऩभा हेनि तभल्दैन । 
अनखु्चत कामिराई आमोगको ऺेरातधकायतबर याख्न आवश्मक कानूनी व्मवस्था गनि ऩहरकदभी तरने । 

5. भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमकु्त याष्डसॊघीम भहासख्न्धको व्मवस्था अनरुूऩ भ्रष्टाचाय तनमन्रणभा अन्तयािर्ष्डम सहमोग 
अतबवृर्र्द्का रातग हाम्रो भरुकुभा ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामता ऐन तथा सऩुदुिगी ऐन तजुिभा गयी रागू गरयएको 
बएताऩतन ऩायस्ऩरयक सहमोगराई अझै प्रबावकायी फनाउनका रातग सम्फर्द् भरुकुसॉग आवश्मक ठद्वऩऺीम 
सम्झौतासभेत गयी भ्रष्टाचायफाट आजिन गयी र्वदेशभा रकुाएको सम्ऩख्ि र्पताि गने व्मवस्था तभराउने ।  

6. तनजी, सहकायी तथा स्वदेशी/र्वदेशी गैयसयकायी सॊस्थाहरूभा हनुे घसुखोयी य यकभ र्हनातभना रगामतका 
भ्रष्टाचायजन्म कामिसॉग साविजतनक ऩदातधकायीसभेत जोतडने सम्बावना यहन्छ। तसथि सम्ऩख्ि शरु्द्ीकयण अनसुन्धान 
र्वबाग आमोग भातहत यहन ेव्मवस्था गने। साथै तनजी तथा सहकायी ऺेरको भ्रष्टाचायको ऩरयणाभ सम्फोधन गनि 
आमोगको ऺभता सदुृढ गयी आमोगरे हेने कानूनी व्मवस्था गने ।  



7. अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग रगामतका सॊवैधातनक तनकाम तथा ऩदहरूभा तनमकु्त हनुे ऩदातधकायीहरू 
उच्च नैततक आचयण बएको हनुऩुने सॊवैधातनक व्मवस्था यहेको छ। सॊवैधातनक तनकाम तथा ऩदहरूभा तनमकु्त हनु े
ऩदातधकायीहरूको आचयणभा प्रतततफख्म्वत हनुे सदाचाय य कामिसम्ऩादनभा रूऩान्तयण हनुे सऺभतारे अन्म तनकाम य 
सभाजभा सभेत सकायात्भक सन्देश ठदने एवॊ सशुासन य सभरृ्र्द्को रक्ष्मभा सभेत भहत्वऩूणि मोगदान ऩरु् माउने हुॉदा 
ऩदातधकायी चमन गदाि सदाचायरगामतका भाऩदण्डका आधायभा तनख्ित कामिर्वतधफभोख्जभ गने ऩर्द्तत फसाल्नका 
रातग ऩहरकदभी तरने। 

8. सभाज य साविजतनक ऺेरभा बइयहेको सदाचाय य नैततक आचयणको स्खरनको प्रत्मऺ नकायात्भक प्रबाव 
सशुासनभा ऩदिछ। भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग सयकायी, गैयसयकायी य तनजी सफै ऺेरभा सॉगसॉगै सदाचाय 
प्रणारीको र्वकासका रातग ऩहर हनु ुआवश्मक छ। भरुकुभा सदाचाय ऩर्द्ततको र्वकास गनि यार्ष्डम सदाचाय नीतत 
तमाय गयी रागू गने ।  

9. भ्रष्टाचायर्वरुर्द्को सॊमकु्त याष्डसॊघीम भहासख्न्धको धाया ७ अन्तगित याज्मको आतथिक र्वकासको गततराई ध्मानभा 
यातदै कभिचायीहरुको ऩमािप्त ऩारयश्रतभक य न्मामोख्चत तरफभान अतबफरृ्र्द् गनिभा जोड ठदइएको छ । भ्रष्टाचायजन्म 
कामि तनमन्रणका रातग कामािरम सहमोगी वा सो सयहको कभिचायीरेसभेत आफ्नो ऩरयवायको आधायबतू 
आवश्मकता ऩरयऩूतति गनिसक्ने गयी मथोख्चत तरफ रगामत आवास, ख्शऺा, स्वास्थ्म जस्ता सरु्वधाको व्मवस्था गने 
य वार्षिक भूल्मफरृ्र्द्को अनऩुातभा स्वत: अतबफरृ्र्द् हनु ेव्मवस्थासभेत गने । 

10. र्वद्यभान खख्चिरो तनवािचन प्रणारीका कायण तनवािचन ऩिात ्भहॉगी फढ्नकुा साथै भ्रष्टाचायसभेत फढ्नसक्ने तथ्म 
औॊल्माइएको ऩाइन्छ। भ्रष्टाचाय न्मूनीकयणका रातग खख्चिरो तनवािचन प्रणारीभा ऩनुयावरोकन आवश्मक छ। 
तनवािचनका प्रभखु सयोकायवारा सॊस्था याजनीततक दर एवॊ स्वतन्र उम्भेदवायरे प्राप्त गने चन्दा यअन्म आम फैंर्कङ 
प्रणारीफाट भार तरने व्मवस्था तभराई आमव्मम फैंर्कङ प्रणारीसॉग आफर्द् गयी ऩायदख्शिता कामभ गने।  

11. आतथिक वषिको अन्त्मततय यकभान्तय गने, तनकासा ठदने य हतायहतायभा ठूरो यकभ बकु्तानी ठदने कामिरे भ्रष्टाचाय य 
अतनमतभतताराई फढावा ठदएको छ। यकभान्तय, तनकासा य बकु्तानीको सीभा य भाऩदण्ड ऩनुयावरोकन गयी मस्तो 
प्रवृख्िभा सधुायका रातग ऩहरकदभी तरन।े  

12. हयेक आतथिक कायोफायहरूराई फैंर्कङ प्रणारीसॉग आफर्द् गयी नगदभा हनुे कायोफायराई िभश: न्मूनीकयण गदै 
रैजान ु आवश्मक छ। मस्तो ऩर्द्ततको र्वकासका रातगफैंक भापि त तनकासा ठदने तथा बकु्तानी  तफरहरू 
कम््मटुयाइज्डगने व्मवस्था तभराउने । 

 

 

 

 

 

 



 

स्थानीम तहभा हनु ेभ्रष्टाचायसम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण प्रततवेदनको भहत्वऩूणि तनष्कषि  

 

स्वतन्र सॊस्थाद्वाया १५ ख्जल्राका ३००० जना व्मख्क्तहरुसॊग गरयएको अध्ममनका अनसुाय ९२.५ प्रततशत 
उियदाताराई भ्रष्टाचायसम्फन्धी जानकायी बएको ऩाइमो। त्मसभध्मे ८४.१ प्रततशत उियदाताको फझुाइभा भ्रष्टाचाय 
बनेको कुनै काभ गदाि वा गयाउॉदा तनमभ-काननु र्वऩरयत घूस तरने प्रवृतत हो बने्न यहेको ऩाइमो ।त्मस्तै ६७.६ प्रततशत 
उियदातारे स्थानीम तहभा फढ्दै गएको भ्रष्टाचायको फायेभा सनुेका तथए| साभान्मतमा व्मवहायभा देख्खने गयेका 
भ्रष्टाचायका रुऩहरु काभभा र्ढराई गनुि, साविजतनक सम्ऩततको दरुुऩमोग गनुि, कभिचायीद्वाया अतधकायको दरुुऩमोग गनुि, 
याम्रो प्रततर्िमा नठदन,ु साविजतनक कोषको गैयकाननुी प्रमोग गनुि, सभमभा कामािरम नआउन,ु अनावश्मक कागजातको भाग 
गनुि यआफ्नो कुसॉभा नफस्न ुआठद जस्ता कुयाराई उियदातारे भ्रष्टाचाय बतन फझेुको ऩाइमो  | 

कुर उियदाताभध्मे १४.९ प्रततशत उियदाता स्वमॊभरे स्थानीम सयकायभा भ्रष्टाचाय बैयहेको देखेका भार नबई बोगेका 
सभेत तथए । कुर अध्ममन जनसॊतमाभध्मे ५५.३ प्रततशत उियदातारे स्थानीम तहभा भ्रष्टाचाय र्वद्यभान यहेको जसभा 
२७.३ प्रततशत उियदाताको फझुाई अनसुाय स्थानीम तहको चनुावऩतछ भ्रष्टाचाय ऩर्हरेको तरुनाभा फढेको देख्खमो बन े
२८ प्रततशत उियदाताका अनसुाय भ्रष्टाचायको ख्स्थतत उस्तै यहेको ऩाइमो। 

अध्ममन अनसुाय ६७.४ प्रततशत उियदाता स्थानीम तहफाट ऩाउन े सरु्वधाप्रतत सन्तषु्ट बएको य ११.२ प्रततशत 
उियदाता भार स्थानीम तहफाट ऩाउने सरु्वधाप्रतत असन्तषु्ट यहेको ऩाइमो ।  

मस अध्ममनभा ७१.५ प्रततशत उियदातारे स्थानीम तहभा भ्रष्टाचाय फढ्नकुा कायक तत्वभध्मे भ्रष्टाचायी र्वरुर्द् 
कायफाही नहनुे बएय, ३७.२ प्रततशतरे याजनीततक सॊयऺण बएय य ३६.८ प्रततशतरे चनुावभा धेयै खचि राग्ने हनुारे 
खचि उठाउन भ्रष्टाचाय फढेको जनाएका तथए । त्मसैगयी गणुात्भक अध्ममनको आधायभा स्थानीम तहभा भ्रष्टाचाय वृर्र्द् 
हनुका प्रभखु कायणहरु नातावाद/कृऩावाद, भ्रष्टाचाय गनेराई सजाम नठदन,ु उऩबोक्ता सतभततको फाहलु्मता यहन ु य 
अनगुभनको कभी हनु ुजस्ता कायक तत्व यहेको ऩाइमो|     

अध्ममनभा सहबागी उियदाताभध्मे, ४६.७ प्रततशतका अनसुाय स्थानीम तहको मोजना तनभािणदेख्ख कामािन्वमनको 
तहसम्भ ऩगु्दा स्थानीम कभिचायी/ऩदातधकायीको तभरेभतोभा सफैबन्दा फढी भ्रष्टाचाय हनु्छ बने्न कुया अध्ममनरे देखाएको 
छ । मस अध्ममनभा एक-ततहाई उियदाता (३४.१%) रे भ्रष्टाचायको रातग भतुम ख्जम्भेवाय नतेतृ्व  यहेकोखरुाए । 
त्मसैगयी स्थानीम तहभा भ्रष्टाचाय तथा अतनमतभतता हनुभुा कभिचायी (३२.१%), इख्न्जतनमय/ओवयतसमय (३२.१%), 
कामिकायी अतधकायी (३०.४%) ख्जम्भेवाय यहेको सवेऺणभा सहबागी उियदाताको फझुाई यहेको ऩाइमो । 

भ्रष्टाचायको प्रकाय सम्फन्धभा, सहबागी उियदाताभध्मे ५५.३ प्रततशतरे नगद भ्रष्टाचाय, ५५.२ प्रततशतरे 
प्रणारीगत/सॊस्थागत भ्रष्टाचाय य ३०.३ प्रततशतरे नीततगत भ्रष्टाचाय हनुेगयेको अध्ममनरे देखाएको छ । मस अध्ममनरे 
स्थानीम तहभा हनुे भ्रष्टाचाय तनमन्रणका रातग केही तसपारयशहरु ठदएको छ।तसपारयशहरु उक्त अध्ममन प्रततवेदनभा 
यहेको छ य आमोगको website भा  ऩढ्न सर्कन्छ । 

 
प्रवक्ता 

प्रठदऩकुभाय कोइयारा 
  

 


