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विषय: आयोगको अठ्ठाइसौं बावषिक प्रवििेदन सम्माननीय राष्ट्रपविज्यू समक्ष पेश । 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१.अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भाननीम प्रभखु आमकु्त श्री नवीनकुभाय ख्घमभयेरे आज मभमत 
२०७५ सार ऩषु ९ गते नऩेारको सॊववधानको धाया २९४ फभोख्जभ आमोगको अठ्ठाइसौं फावषिक प्रमतवेदन (आमथिक 
वषि २०७४।७५) याष्ट्रऩमत कामािरम शीतरमनवासभा आमोख्जत मफशेष सभायोहका फीच सम्भाननीम याष्ट्रऩमतज्मू सभऺ 
ऩेश गनुिबमो। 

२.सम्भाननीम याष्ट्रऩमतज्मूरे आमोगको अठ्ठाइसौं फावषिक प्रमतवेदन ग्रहण गनुिहुॉदै साविजमनक ऩदामधकायी एवॊ 
कभिचायीरे गनिसक्न े अमनममभतता य भ्रष्ट राचायजन्म कामिउऩय छानववन तथा अनसुन्धान गयी दोषीराई कायफाहीको 
दामयाभा ल्माउन अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोगको गहन दावमत्व यहेकोरे तटस्थता य मनष्टऩऺता कामभ गयी 
तथ्म य प्रभाणका आधायभा कामिसम्ऩादन गने ऩरयऩाटीराई सॊस्थागत गदै भरुकुभा ऩायदख्शिता, जवापदेवहता, सदाचारयता 
य सशुासन अमबवृवि गने कामिभा आमोगराई सपरता मभल्नेछ बन् न ेशबेुच्छा प्रकट गनुिबमो। 

३.आमोगको अठ्ठाइसौं फावषिक प्रमतवेदन ऩेश गनुिहुॉदै भाननीम प्रभखु आमकु्त नवीनकुभाय ख्घमभयेरे आमोगरे 
आमथिक वषि २०७४।७५ भा गयेका प्रभखु काभकायफाहीहरूको सायाॉश प्रस्ततुीकयण सभेत गनुिबएको मथमो।  
भाननीम प्रभखु आमकु्त श्री ख्घमभयेरे सशुासनसम्फन्धी याज्मका नीमत य प्राथमभकताको कामािन्वमनप्रमत ऩूणि प्रमतफि यही 
सॊवैधामनक गरयभाराई उचो यातदै स्वतन्र य मनष्टऩऺ कामिसम्ऩादन गनि आमोग प्रमतवि यहेको फताउनबुमो। वहाॉरे 
सयकायी, गैयसयकायी य मनजी ऺेर, अन्तयािवष्ट्रम जगत, सञ् चायकभॉ तथा नागरयक सभाजरगामत सफै सयोकायवाराफाट 
प्राप् त सहमोगको रामग धन्मफाद ऻाऩन गदै आगाभी ददनभा सभेत सहमोगको रामग सफैभा आग्रह गनुिबमो। 

४.आमोगको अठ्ठाइसौं फावषिक प्रमतवेदन ऩेश गनि आमोख्जत मफशषे सभायोहभा आमोगका भाननीम आमकु्तहरू, 

आमोगका सख्चव, भहाशाखा प्रभखु य कभिचायीहरूका साथै याष्ट्रऩमत कामािरमका सख्चव य कभिचायीहरूको उऩख्स्थमत 
यहेको मथमो। 

५.आमोगरे सम्भाननीम याष्ट्रऩमतज्मू सभऺ ऩेश गयेको फावषिक प्रमतवेदनभा आमोगफाट सम्ऩाददत अनसुन्धान य 
अमबमोजनसम्फन्धी कामिको ववश् रेषण, भ्रष्ट टाचाय मनमन्रणका मनयोधात्भक य प्रवििनात्भक प्रमासहरू, सॊस्थागत 
सदुृढीकयणभा आमोगको विमाशीरता, भ्रष्ट टाचायजन्म कामिको प्रवृख्ि ववश् रेषण, आमोगको आगाभी यणनीमत य 
कामिददशाका साथै नेऩार सयकायराई भ्रष्ट टाचाय मनमन्रण गयी सशुासन अमबवृवि गनि ददइएका सझुावहरू सभेत 
सभावेश गरयएको छ। 

६.आमथिक वषि २०७४।७५ भा ९७ ऩटक आमोगको फैठक फसी ववमबन् न मफषमहरूभा गयी जम्भा ७०८ 
वटा मनणिमहरू मरइएको मथमो। 

७.प्रमतवेदन अवमधभा आमोगफाट उजयुीको अनसुन्धान य अमबमोजनका साथै मनयोधात्भक, प्रवििनात्भक य 
सॊस्थागत सदुृढीकयणका कामिहरू बए/गयेका छन ्। मस आमथिक वषिभा साविजमनक ऩदामधकायी/कभिचायीरे गयेका 
भ्रष्ट टाचायजन्म कामिउऩय प्रायख्म्बक छानमफन एवॊ ववस्ततृ अनसुन्धान गयेऩमछ ववशेष अदारतभा भदु्दा दामय गने, 

 



सम्फख्न्धत मनकामभा आवश्मक कायफाहीका रामग सझुाव रेखी ऩठाउन ेतथा तथ्महीन य प्रभाणववहीन उजयुी ताभेरीभा 
यात ने मनणिमहरू बएका छन ्। 

८.आमथिक वषि २०७४।७५ भा आमोगभा १३,०१३ य भातहत कामािरमहरूभा ६,४७५ सभेत गयी कुर 
१९,४८८ उजयुीहरू ववमबन् न भाध्मभफाट प्राप् त बएका मथए, जसभध्मे ७,७१९ उजयुीहरू आमथिक वषि २०७३।७४ 
फाट ख्जम्भेवायी सयेय आएका य ११,७६९ उजयुीहरू आमथिक वषि २०७४।७५ भा थऩ बएका मथए। 

९.आमथिक वषि २०७४।७५ भा कुर १९,४८८ उजयुीभध्मे १२,४०० उजयुी पर्छ्यौट बएका छन,् जसभध्मे 
६,४५८ उजयुी प्रायख्म्बक छानमफनफाट ताभेरीभा याख्खएको छ बन े२६२ उजयुी सझुावसवहत ताभेरीभा ऩठाइएको 
छ। त्मस्तै,  ५४६ वटा उजयुीउऩय ववस्ततृ अनसुन्धान गने मनणिम बएको छ बने ५,१३४ उजयुीउऩय अन्म 
आवश्मक कायफाही बएका छन ्। मसयी कुर १२,४०० उजयुी पर्छ्यौट बई फाॉकी यहेका ७,०८८ उजयुीहरू बन े
आमथिक वषि २०७५।७६ भा सयेका छन ्। 

१०.आमथिक वषि २०७४।७५ भा ववमबन् न भन्रारमगत उजयुीहरूको सॊतमा हेदाि ख्शऺा ऺेरसॉग सम्फख्न्धत 
उजयुी १८.३२ प्रमतशत, सॊघीम भामभरासॉग सम्फख्न्धत उजयुी १८.०२ प्रमतशत, बमूभसम्फन्धी उजयुी ६.४८ प्रमतशत, 

वनसॉग सम्फख्न्धत उजयुी ४.४८ प्रमतशत, स्वास्थ्म सेवासॉग सम्फख्न्धत उजयुी ४.३७ प्रमतशत, गहृ प्रशासनसम्फन्धी 
उजयुी ४.१३ प्रमतशत, बौमतक ऩूवािधाय तथा मातामाततपि  २.८२ प्रमतशत, अथि भन्रारमतपि  २.५९ प्रमतशत य अन्म 
मनकाम/ऺेरसॉग सम्फख्न्धत उजयुी ३८.८ प्रमतशत यहेका छन ्। 

११.मस आमथिक वषिभा आमोगफाट १९४ वटा भदु्दा ववशेष अदारतभा दताि गने मनणिम बएको छ, जसभध्मे 
घसु (रयसवत) भा ९७, नक् करी शैख्ऺक प्रभाण-ऩरतपि  ६४, साविजमनक सम्ऩख्िको हामन नोक्सानीतपि  १३, गैयकानूनी 
राब हामनतपि  ८, याजस्व वहनामभनातपि  ५, गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजिनतपि  ४ य अन्म ववषमहरूभा ३ वटा भदु्दा यहेका 
छन ् । उख्ल्रख्खत भदु्दाहरूभा कुर ४२६ जना व्मख्क्तराई प्रमतवादी फनाई रु.४०,५५,५९,२६२।१६ मफगो 
भागदाफी मरइएको छ। 

१२.आमथिक वषि २०७४।७५ भा सेवाग्राहीहरूको घसु रयसवतसम्फन्धी उजयुीका आधायभा गरयएका ९७ 
वटा यङ्गेहात कायफाहीहरूभा सहसख्चवदेख्ख सहामकस्तयसम्भका १५४ जना याष्ट रसेवक तथा अन्म व्मख्क्तहरूराई 
मनमन्रणभा मरई अनसुन्धान एवॊ अमबमोजन गरयएको छ । 

१३.ववस्ततृ अनसुन्धानऩमछ आमोगको मनणिमानसुाय सम्फि मनकामहरूराई सझुाव ददइएको सॊतमा ४५ य 
ववमबन् न कायफाहीका रामग रेखी ऩठाएको सॊतमा ६४ यहेको छ । ववस्ततृ अनसुन्धानऩश् चात २०२ उजयुी ताभेरी य 
१० वटा उजयुी भलु्तफीभा याख्खएका छन ्। 

१४.आमोगफाट ववगतभा ववशेष अदारतभा दामय बएका भदु्दाहरूभध्मे आमथिक वषि २०७४।७५ भा १७४ 
वटा भदु्दाहरूको पैसरा प्राप् त बएको छ । पैसरा प्राप् त बएका भदु्दाहरूभा ६७.८२ प्रमतशत भदु्दाहरूभा आमोगराई 
सपरता प्राप् त बएको छ । आमोगफाट ६८ वटा पैसराउऩय सवोच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गरयएको छ । 

१५.आमोगरे ववगत वषिहरूभा सम्फख्न्धत व्मख्क्तहरूफाट असरुउऩय हनु गयेको मनणिमहरू सभेतको 
कामािन्वमनफाट प्रमतवेदन अवमधभा रु.१६,१३,१३,१७९।९६ असरुउऩय बएको छ । आमोगफाट ववगतभा बएका 
मनणिमहरूको कामािन्वमनफाट मस आमथिक वषिभा तयाईको ४१० मफघा १३ कठ्ठा १२ धयु तथा ऩहाडको ५३ योऩनी 
६ आना जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ बएको छ। 

१६.अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा ३५ख. को उऩदपा (२) फभोख्जभ 
भ्रष्ट टाचाय योकथाभ तथा सचेतना अमबववृिका रामग आमोगरे सञ् चारन गयेका मनयोधात्भक एवॊ प्रवििनात्भक 
कामििभहरूभध्मे ववद्यारमहरूभा सञ् चारन गरयएका ११९ वटा साभदुावमक ख्शऺा कामििभहरूभा ११,९९० जना 
ववद्याथॉ तथा ख्शऺकहरूको सहबामगता यहेको मथमो बने सयोकायवारासॉगको ८७ वटा अन्तविि मा कामििभहरूभा 



८६९९ जना व्मख्क्तहरूको सहबामगता मथमो । मस्तै, सॊघीम भामभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमसॉगको 
सहकामिभा ७५३ वटै स्थानीम तहका प्रभखु ऩदामधकायीहरू (प्रभखु/उऩप्रभखु/प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत) राई 
भ्रष्ट टाचाय मनमन्रण य सशुासनसम्फन्धी अमबभखुीकयण गरयएको मथमो । 

१७.आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको अनसुन्धान तथा अमबमोजन ऺभता अमबववृिका रामग आमथिक वषि 
२०७४।७५ भा सञ् चामरत वैदेख्शक तामरभ, प्रख्शऺण रगामतका कामििभहरूभा १२१ जना य आमोगभा सञ् चारन 
गरयएका ६ वटा अनसुन्धानात्भक तामरभहरूभा १७९ जना आमोगका कभिचायीहरूको सहबामगता यहेको मथमो । 

१८.आमथिक वषि २०७४।७५ भा आमोगफाट भ्रष्ट टाचाय मनमन्रणका रामग गरयएका अध्ममन तथा 
ववकाससम्फन्धी कामिहरूभा सेवाग्राही अनबुमूत सवेऺण य यणनीमतको भध्मावमध भूल्माॊकन प्रभखु यहेका छन ् । 
भ्रष्ट टाचाय हनु े सम्बाव्म ऺेरहरू ऩवहचान गयी भ्रष्ट टाचाय मनमन्रण गने उद्देश्मरे नऩेारभा भ्रष्ट टाचाय य सशुासनको 
अवस्थासम्फन्धी अध्ममन/सवेऺण गरयएको छ । आमोगको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी भरुकुको सॊघीम 
सॊयचनासॉग तादात्म्मता कामभ हनु े गयी आमोगको सॊगठन सदुृढीकयण गरयएको छ । सयोकायवारा मनकाम तथा 
ववऻहरूको यामसझुावसभेतका आधायभा आमोगको सॊस्थागत यणनीमत (२०१४-२०१९) को भध्मावमध भूल्माॊकन 
गरयएको छ । भूल्माॊकनफाट प्राप् त सझुावसभेतका आधायभा आमोगको आगाभी यणनीमत तजुिभा गयी कामािन्वमन गने 
रक्ष्म मरइएको छ । 

१९.आमथिक वषि २०७४।७५ भा आमोगभा ऩयेका उजयुीहरूको ववश् रेषण गदाि भ्रष्ट टाचाय मनवायण ऐनरे 
ऩरयबावषत गयेका रयसवत मरने ददन,े याजस्व चहुावट गने, साविजमनक सम्ऩख्ि वहनामभना, हामन नोक्सानी वा दरुुऩमोग 
गने, सयकायी/साविजमनक जग्गा व्मख्क्तको नाभभा दताि गने, गैयकानूनी राब वा हामन ऩरु् माउन,े झठुा वववयण (शैख्ऺक 
मोग्मताको नक् करी प्रभाणऩर, नागरयकता, मसपारयसऩर) ऩेस गने, ऐनकानूनको ऩरयऩारना नगने, गैयकानूनी रूऩभा 
सम्ऩख्ि आजिन गने, नीमतगत भ्रष्ट टाचाय गने जस्ता भ्रष्ट टाचायका प्रवृख्िहरूको ऩनुयावृख्ि बएको देख्खन्छ । भतुम रूऩभा 
साविजमनक ऩद धायण गयेका व्मख्क्तरे गने भ्रष्ट टाचाय आमथिक रेनदेनसॉग गाॉमसएको ववषम बएकोरे सयकायी ढुकुटीभा 
यकभ प्राप् त गने य सयकायी कोषफाट खचि गने दवैु अवस्थाभा भ्रष्ट टाचाय गने प्रवृख्ि ववद्यभान छ । 

२०.आमोगको सॊस्थागत तथा कभिचायीहरूको व्मावसावमक ऺभता अमबवृवि गयी नीमत य ऩिमतका आधायभा 
कामिसम्ऩादन गदै ववद्यभान भ्रष्ट टाचायजन्म प्रवृख्िहरूको मनमन्रण गयी आमोगप्रमतको जनताको अऩेऺाराई सम्फोधन गनुि 
आमोगको प्रभखु चनुौती हो । आमोगका साभ ुआमोगको ख्जम्भेवायी, अमधकाय य बमूभका सफर फनाई भ्रष्ट टाचाय 
मनमन्रण गनुि, भ्रष्ट टाचाय मनमन्रणका रामग आमोगका मनणिम तथा सझुावहरूको कामािन्वमन समुनख्श् चत गनुि, 
भ्रष्ट टाचायववरुि नेततृ्व तहको प्रमतफिता हामसर गनुि, आत्भकेख्न्ित सोच य भ्रष्ट टाचायप्रमत सवहष्टण ुसाभाख्जक व्मवहायभा 
सधुाय ल्माउन सचेतना अमबवृवि गनुि जस्ता चनुौतीहरू प्रफर रूऩभा यहेका छन ्। 

२१. भ्रष्ट टाचायजन्म चनुौतीहरूको साभना गनि आमोगफाट सम्ऩादन हनुे हयेक कामिहरू स्वतन्र य मनष्टऩऺ 
रूऩभा कामिसम्ऩादन गनि आग्रह, ऩूवािग्रह, दफाफ य प्रबावभकु्त फनाइन ेसॊस्थागत सधुायका कामिददशा अवरम्फन गरयएको 
छ, जसअनसुाय अनसुन्धान, तहवककात य अमबमोजन कामिराई तथ्म य प्रभाणभा आधारयत फनाउनका रामग 
कामिसञ् चारन कामिववमध, भाऩदण्ड य आधायहरूको ववकास गने कामि बइयहेको छ । भ्रष्ट टाचायजन्म कामिउऩयका 
उजयुीहरूको कुशर अनसुन्धानका रामग साइफय पयेख्न्सक ल्माफ, इख्ञ् जमनमरयङ ल्माफ य अवपस अटोभेसनजस्ता 
प्रववमधको प्रमोगराई फढावा ददइएको छ । आमोगफाट नीमत, प्रववमध, कामिववमध य कामिशैरीभा िमभक सधुाय गयी 
जनताका गनुासा य उजयुीको मछटोछरयतो सनुवुाइ गने एवॊ सदाचाय य सशुासन प्रवििन गने प्रमास गरयएको छ । 

२२.नीमतगत, कामिववमधगत य प्रववमधगत सधुायका कामिहरूराई मनयन्तयता ददॉदै आमोगरे आगाभी ददनभा 
भूरत: प्रबावकायी अनसुन्धान य अमबमोजन, जनचेतना अमबवृवि, सॊस्थागत सधुाय य भानव सॊसाधन व्मवस्थाऩनको 
कामिभा जोड ददने कामिददशा अवरम्फन गयेको छ । 



२३.प्रबावकायी अनसुन्धानका रामग अनसुन्धानऩूविको अध्ममन/ववश्लषेण, अनसुन्धानको िभभा गरयने प्रभाण 
सॊकरन य अनसुन्धानऩश् चातको अमबमोजनका कामिहरूराई प्रबावकायी फनाउनतेपि  जोड ददइएको छ । अनसुन्धानसॉग 
सम्फख्न्धत स्ऩष्ट ट नीमत, कामिववमध, मनदेख्शका य ददग्दशिन तजुिभा गने, अनसुन्धानभा सहजताका रामग आधमुनक प्रववमधको 
प्रमोग फढाउन ेतथा कामिववमध य प्रववमधको सही उऩमोगका रामग कभिचायीहरूको ऺभता अमबवृवि गने कामि आमोगको 
प्राथमभकताभा यहेका छन ्। आगाभी ददनभा कामिववमध, प्रववमध य ऺभता अमबवृविका तीनवटै ऩऺराई अझै प्रबावकायी 
रूऩभा कामािन्वमन गने कामिददशा आमोगरे मरएको छ । 

२४.दण्डात्भक यणनीमत अन्तगित गरयन े अनसुन्धान य अमबमोजनफाट भार ऩूणिरूऩभा भ्रष्ट टाचाय मनमन्रण 
सम्बव नबएकोरे मनयोधात्भक कामििभहरू सञ् चारन गयी भ्रष्ट टाचाय योकथाभ गने य प्रवििनात्भक कामििभहरू 
भापि त ्सचेतना अमबवृवि गने कामिभा जोड ददने कामिददशा अवरम्फन गरयनछे । आमोगफाट स्वीकृत " भ्रष्ट टाचाय 
मनमन्रणका रामग प्रवििनात्भक तथा मनयोधात्भक कामिसम्फन्धी अवधायणाऩर, २०७४" िभश: कामािन्वमन गदै 
रमगनेछ । 

२५.आमोगको सॊवैधामनक ख्जम्भेवायी य काभ कतिव्मराई प्रबावकायी रूऩभा मनवािह गनिभा सहमोग ऩरु् माउनका 
रामग आमोग य भातहत कामािरमहरूको सॊस्थागत सदुृढीकयण गने, स्वचामरत कामािरम सञ् चारन प्रणारीको ववकास 
गने,  प्रबावकायी सॊस्थागत स्भयण य अमबरेख व्मवस्थाऩन गने, आचयण य कामिशैरीभा सधुाय गने ऩऺभा जोड  
ददइनेछ । 

२६.सशुासन प्रवििन गने कामिभा आमोगको प्रमासका साथसाथै ववमबन् न भन्रारम, ववबाग य सयकायी 
मनकामहरूको प्रमतफिता य विमाशीरता जरुयी छ । भ्रष्ट टाचायजन्म विमाकराऩराई मनरुत्सावहत एवॊ सशुासन य 
सदाचाय ऩिमतराई प्रवििन गयी भरुकुभा ददगो शाख्न्त, ववकास य सभवृि हामसर गनि प्रमतवेदन भापि त ् नेऩार 
सयकायराई सधुायात्भक सझुावहरू ददइएको छ । 

२७.आमोगफाट ददइएका सझुावहरू भ्रष्ट टाचाय ववरुिको सॊमकु्त याष्ट्रसॊघीम भहासख्न्धको कामािन्वमन, शासकीम 
सधुाय/सशुासन प्रवििन, साविजमनक खरयद तथा आमोजना व्मवस्थाऩन, जनसम्ऩकि  फढी हनुे कामािरमको सेवाप्रवाह 
सधुाय, साभाख्जक ऺेर सधुाय, साविजमनक मातामात तथा ऩूवािधाय व्मवस्थाऩन, साविजमनक जग्गा, कृवष य वन ऺेर 
सॊयऺण, याजस्व तथा वविीम ऺेर सधुाय तथा ववववध ऺेर सधुायसम्फन्धी यहेका छन।् 

२८.सफै सयोकायवाराको सहकामिभा सदाचायराई नीमत, कानून य फोरीवचनका साथै कामिव्मवहाय य 
जीवनशैरीभा सभेत रूऩान्तयण गनि सवकएभा भार सदाचायमकु्त सॊस्कृमतको ववकास हनुसक्ने य भ्रष्ट टाचायभामथ मनभिभ 
प्रहाय गयी सशुासन य सभवृि हामसर गनि सवकन े हुॉदा सफै सयोकायवारा मनकाम, प्रफिु वगि, सञ् चाय जगत य 
जनसभदुामको सद्भानव, सहमोग य सहकामिको अऩेऺा गरयएको छ। 

 

(रािेश् वर दगंाल) 

सह-समिव एवं प्रवक्ता 

 


