
प्रतिवेदनको काययकारी साराॊश (Executive Summary) 

नेऩारको अन्तरयभ सॊविधान, २०६३ रे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगराई भ्रष्टाचायजन्म कसुय य 
अनुचचत कामय ननमन्रणका राचग एक स्ितन्र य सॊिैधाननक ननकामको रूऩभा स्थावऩत गयी विभबन्न 
काभ, कतयव्म य अचधकायहरूको व्मिस्था गयेको छ । अन्तरयभ सॊविधानरे ननर्दयष्ट गयेका काभ, कतयव्म य 
अचधकायको ऩरयचधभबर यही आमोगरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचाय 
ननिायण ऐन, २०५९ तथा अन्म सम्फद्ध कानुनको आधायभा कामयसम्ऩादन गदै आएको छ । भ्रष्टाचायजन्म 
गनतविचध य अख्ततमायको दरुुऩमोग जस्ता क्रिमाकराऩहरू ननमन्रण गयी भुरुकभबर सुशासनको प्रत्माबूनत 
गयाउने याज्मको फहृत ्उदे्दश्मभा मोगदान ऩुर  माउन आफ्नो कामयसम्ऩादनका िभभा आमोगरे विभबन्न 
उऩचायात्भक, ननयोधात्भक य प्रिद्र्धनात्भक यणनीनतहरू अिरम्फन गदै आएको छ । आमोगराई तोक्रकएको 
मो फहृत ्ख्जम्भेिायी ननिायह गने भसरभसराभा आमोगफाट आ.ि. २०७०।७१ भा बएको कामयसम्ऩादनराई 
सभेटी अन्तरयभ सॊविधानको धाया १२१ भा बएको व्मिस्था फभोख्जभ मो चौफीसौं िावषयक प्रनतिेदन प्रस्तुत 
गरयएको छ । 
विगतभा केन्रभा भार सीभभत आमोगको सॊयचनाराई विस्ताय गयी सॊित ्२०७० सार आख्श्िन १ गतेदेखि 
देशका ऩाॉचिटैैै विकास ऺेरहरूभा आमोगका ऺेरीम कामायरमहरू स्थाऩना बई सञ्चारनभा आएका छन ्। 
त्मसैगयी आमोगभा नागरयकको ऩहुॉचराई सहज य सयर फनाउने य स्थानीमस्तयभा प्रिार्हत सेिाको 
गुणस्तय य प्रबािकारयता अभबिवृद्ध गने उदे्दश्मरे ऺेरीम कामायरमहरू अन्तगयत ऩाॉचिटा सम्ऩकय  
कामायरमहरू सभेत स्थाऩना बई कामायन्िमनभा आएका छन ्। अतस ्मस प्रनतिेदनभा आमोगको केन्रीम, 

ऺेरीम य सम्ऩकय  कामायरमहरूफाट आ.ि.२०७०।७१ भा सम्ऩार्दत कामयहरूकोैे सॊक्षऺप्त विियण प्रस्तुत 
गरयएको छ । प्रनतिेदनभा भूरत् भ्रष्टाचाय य अननमभभत क्रिमाकराऩहरू ननमन्रण गने र्दशाभा आमोगरे 
अिरम्फन गयेका यणनीनत अन्तगयत एक आचथयक िषयभा सम्ऩन्न गयेका काय ्यमहरूराई सभािेश गरयएको 
छ । मसका अनतरयक्त आमोगभा िषयबरय ऩयेका उजुयी य ती उजुयीहरू उऩय बएको कायफाहीको विियण 
ऩनन प्रनतिेदनभा प्रस्तुत गरयएको छ । कायफाहीको विियण अन्तगयत ताभेरी िा भुल्तफीभा याखिएका, 
सचते गयाइएका, विबागीम कायफाही िा अन्म कायफाहीका राचग सम्फख्न्धत ननकामभा रेिी ऩठाइएका य 
विशषे अदारतभा भुद्दा दामय बएका विषमहरूको विियण सभाविष्ट छ । त्मसैगयी भ्रष्टाचाय ननमन्रण य 
सुशासन प्रिद्र्धनका ऺेरभा आमोगका तपय फाट बएका ऩहरकदभी य उऩरख्धधका साथ ैआगाभी र्दनभा 
गनुयऩने सधुायका विषमहरूराई सभेत प्रनतिेदनरे सभेटेको छ । 
आ.ि. २०७०।७१ भा आमोगको केन्र य ऺेरीम कामायरमहरूभापय त विभबन्न भाध्मभफाट कुर २२,६०२ 
उजुयीहरू प्राप्त बएकोभा सो भध्मे कुर १२,८९२ उजुयीहरू पछ्र्मौट बएका छन ्। पछ्र्मौट बएकाहरूभध्मे 
६,१८५ उजुयीहरू प्रायख्म्बक अनुसन्धानफाट ताभेरीभा याखिएको, ८९० उजुयीहरूभा विस्ततृ अनुसन्धान गने 
ननणयम बएको य ५,८१७ उजुयीहरूभा विभबन्न क्रकभसभको कायफाही बएको छ । आमोगभा ऩयेका उजुयी य 
पछ्र्मौटको अिस्थाराई अनिल्रो िषयसॉग तुरना गदाय आ.ि. २०६९।७० भा कुर उजुयीहरूको सॊतमा ११,२९८ 
यही ६,६७२ उजुयीहरू पछ्र्माैैट बएकोभा आचथयक िषय २०७०।७१ भा उजुयी पछ्र्मौटको सङ्खतमा अनिल्रो 
िषयको कुर उजुयीको सङ्खतमाबन्दा ऩनन फढी छ य मस अिचधभा आमोगको केन्रीम कामायरमको प्रगनत 



करयफ ६८ प्रनतशत हुन ऩगेुको छ । 
आमोगका ऺेरीम कामायरमहरू २०७० सार आख्श्िन १ गतेदेखि भार स्थाऩना गने ननणयम बई ती 
ननकामहरूराई आिश्मक बिन, बौनतक ऩूिायधाय तथा जनशख्क्तको व्मिस्था गयी क्रिमाशीर फनाउन केही 
सभम राग्न गएकोरे ऺेरीम कामायरमहरूको कामयसम्ऩादनरे तत्कारीन अिस्थाभा अऩेक्षऺत गनत भरन 
नसके ऩनन ऩनछका र्दनहरुभा िभश् ती कामायरमहरूको कामयसम्ऩादन सभेत उऩरख्धधभूरक य 

सन्तोषजनक देखिन थारेको छ । आ.ि. २०७०।७१ भा आमोगका ऺेरीम कामायरमहरूतपय को उजुयी 
पछ्र्मौटकोैे अिस्था हेदाय ऩूिायञ्चर ऺेरीम कामायरमभा कुर उजुयी सॊतमा १,३५८ यहेकोभा २८५ उजुयीहरू 
पछ्र्मौट बएका छन ्। त्मसैगयी भध्मभाञ्चरभा ऩनय आएका कुर २,१०३ उजुयीभध्मे ८१८ उजुयीहरू 

पछ्र्मौट बएका य ऩख्श्चभाञ्चरभा कुर ८१७ उजुयीभध्मे २६२ उजुयीहरू पछ्र्मौट बएका छन ्। 
सोहीफभोख्जभ भध्मऩख्श्चभाञ्चरभा कुर १,०६४ उजुयीहरूभध्मे २८० य सुदयूऩख्श्चभाञ्चरभा ७४९ 
उजुयीभध्मे २३३ उजुयीहरू पछ्र्मौट बएका छन ्। 
मस आचथयक िषयभा जम्भा ६५२ जना व्मख्क्तराई प्रनतिादी फनाई कुर १६८ िटा भुद्दा विशषे अदारतभा 
दामय गरयएको छ, । प्रनतिादी फनाइएका ६५२ जनाभध्मे ऩुरुषको सॊतमा ६०० य भर्हराको सॊतमा ५२ 
यहेको छ । अदारतभा दामय गरयएका भुद्दाहरूराई विषमगत आधायभा हेदाय नक्करी भरित तथा शैक्षऺक 
प्रभाणऩरसॉग सम्फख्न्धत ८०, बूभभसम्फन्धी १०, िूस रयसितसम्फन्धी २१ य साियजननक िरयद तथा 
ननभायणसॉग सम्फख्न्धत १२ िटा भुद्दा यहेका छन ्। त्मसैगयी गैयकानुनी राब हाननसम्फन्धी ३९, गैयकानुनी 
सम्ऩख्त्तसम्फन्धी २, याजस्ि र्हनाभभनासम्फन्धी २ य जारी याहदानी सम्फन्धी २ िटा भुद्दा ऩनन मस 
आचथयक िषयभा दामय गरयएका छन ्। 
आमोगभा दताय बएका उजुयीहरूभध्मे ऺेरगत आधायभा सफैबन्दा फढी उजुयी भशऺा ऺेरसॉग सम्फख्न्धत 
२,९०० िटा (करयफ १३ प्रनतशत) छन ्। त्मसऩनछ िभश् सॊिीम भाभरा तथा स्थानीम विकास 
भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत १,८५७ (करयफ ८ प्रनतशत), बूभभसुधाय तथा व्मिस्था भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत 
१,२९२ (करयफ ६ प्रनतशत) य गहृ भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत १,०१० (करयफ ४ प्रनतशत) उजुयीहरू यहेका छन ्
। त्मसैगयी अथय भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत उजुयीको सङ्खतमा ८९० (करयफ ४ प्रनतशत) छ बने स्िास््म तथा 
जनसॊतमा भन्रारमसॉग सम्फख्न्धत उजुयीहरू ७६८ (करयफ ३ प्रनतशत) यहेका छन ्। मस फाहेक आमोगभा 
सम्ऩख्त्त भूल्माॊकन तथा विशषे अनुसन्धानतपय  २,४६९ 

(करयफ ११ प्रनतशत) य शैक्षऺक प्रभाणऩर छानबफनतपय  १,१९० (करयफ ५ प्रनतशत) उजुयीहरू ऩनय आएका 
छन ्। 
आ.ि.२०७०।७१ भा आमोगफाट अभबमोजन गनय ननणयम बएका भुद्दाहरूभा जम्भा रु. १ अफय ६६ कयोड २४ 
राि ९० हजाय ७ सम ८९ रुऩैमाॉ बफगो भाग दाफी भरइएको छ । आ.ि. २०६९।७० भा कुर ९३ भुद्दा 
विशषे अदारतभा दामय बई रु. ५३ कयोड ७० राि ९ हजाय ३ सम ६६ रुऩैमाॉ ४४ ऩैसा बफगो भागदाफी 
भरइएको चथमो । 
मस आचथयक िषयभा साियजननक ऩद धायण गयेको व्मख्क्तरे अनुचचत कामय गयी साियजननक सॊस्था िा 
सम्ऩख्त्तभा हानन नोक्सानी ऩु¥माएकोभा आमोगका ननणयमहरूफाट बरयबयाउ बएको रु. ६ कयोड २६ राि 
४० हजाय ७ सम ३४ रुऩैमाॉ ५१ ऩैसा यहेको छ । त्मसैगयी अनुसन्धानका िभभा असुर उऩय बएको रु.२५ 
कयोड ६१ राि ६ हजाय ७ सम ९५ रुऩैमाॉ ९६ ऩैसा य असुर उऩयका राचग रेिी ऩठाइएको रु.७ कयोड ६० 



राि ८५ हजाय ४९ रुऩैमाॉ २४ ऩैसा सभेत गयी रु. ३९ कयोड ४८ राि ३२ हजाय ५ सम ७९ रुऩैमाॉ ७१ 
ऩैसा असुर उऩय सम्फन्धी कायफाही बएको छ । जिक्रक आ.ि.२०६९।७० भा आमोगको ननणयमफाट कुर रु. 
४ कयोड ३७ राि ७४ रुऩैमाॉ य ७७ ऩैसा असुर उऩयसम्फन्धी कायफाही बएको चथमो । आ.ि. २०७०।७१ भा 
आमोगको ननगयानी एिॊ आन्तरयक याजस्ि विबाग तथा कामायरमहरूको विशषे ऩहरभा फक्मौता आमकय 
य भूल्म अभबिवृद्ध कय सभेत गयी रु. ६ अफय ७ कयोड ६ राि रुऩैमाॉ असुर उऩय सम्फन्धी कायफाही बएको 
छ । 
मस अिचधभा आमोगफाट बएको कायफाही य ऩहरस्िरूऩ उऩत्मकाभबरको ५२–४–२–२ योऩनी य उऩत्मका 
फार्हयको १६०–१०–२–२ योऩनी गयी कुर २१२–१५–१–० योऩनी जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनय 
ननणयम बई रेिी ऩठाइएको चथमो बने मसै आचथयक िषयभबर उऩत्मकाको ३३–१–१–१ योऩनी य उऩत्मका 
फार्हयको १३–१–०–१ योऩनी गयी कुर ४६–२–१–२ योऩनी जग्गा नेऩार सयकायको नाभभा कामभ बई 
आएको छ । 
आमोगफाट विशषे अदारतभा दामय बएका भुद्दाहरूभध्मे आचथयक िषय २०७०।०७१ भा ९८ िटा भुद्दाहरूको 
पैसरा प्राप्त बएको छ । दामय गरयएका भुद्दाहरूभध्मे करयफ ८० प्रनतशतभा आमोगराई सपरता प्राप्त 
बएको छ य असपर बएका १९ िटा भुद्दाको पैसराहरू उऩय सिोच्च अदारतभा ऩुनयािेदन गरयएको छ । 

अनुसन्धान िहकककािको क्रममा देखिएका प्रमुि ववषय िथा ऺेत्रसॉग सम्बन्न्धि भ्रष्टाचारजन्य काययको 
प्रकृति र स्वरूऩ 

प्रनतिेदन अिचधभा आमोगफाट बएको छानबफन, अनुसन्धान य अनुगभनकोैे िभभा साियजननक 
ननकामफाट कामयसम्ऩादन गदाय विभबन्न क्रकभसभका अननमभभतता य कभीकभजोयीहरू हुने गयेको ऩाइएको 
छ । मस सन्दबयभा साियजननक सेिा प्रिाह य विकास ननभायणसॉग सम्फख्न्धत भहत्िऩूणय ऺेरहरूभा 
देखिएका भ्रष्टाचायजन्म य अननमभभत कामयको प्रकृनत य स्िरूऩ देहाम फभोख्जभ यहेको ऩाइएको छ। 

 (क) अध्यागमन िथा वैदेशशक रोजगारी 
भुरुकको कुर जनसॊतमाको ५० प्रनतशतबन्दा फढी जनसॊतमा आचथयक रूऩभा सक्रिम बए ऩनन 
उचचत योजगायीका अिसयको अबािभा त्मस्तो जनशख्क्त स्िदेशभै उऩमोग य ऩरयचाभरत हुन 
सकेको छैन । मसफाट एकातपय  भुरुकको उत्ऩादनशीर जनशख्क्त विदेशभा गई विषभ 
ऩरयख्स्थनतभा काभ गनय फाध्म छ बने िैदेभशक योजगाय प्रणारी व्मिख्स्थत हुन नसक्दा साभाख्जक 
न्माम य आचथयक सभुन्ननतभा अऩेक्षऺत टेिा ऩुग्न सकेको ऩनन छैन । दऺता य ऺभता अभबिवृद्ध 
गयी िैदेभशक योजगायीभा ऩठाउने सयकायी नीनतको कामायन्िमन प्रबािकायी नहुॉदा िैदेभशक 
योजगायीभा गएकाहरूरे जीउ धन नै जोखिभभा यािी न्मून ऩारयश्रभभकभा काभ गनुयऩरययहेको 
अिस्था विद्मभान छ । 
योजगाय व्मिसामीहरूफाट िैदेभशक योजगायीका राचग काभदायहरू ऩठाउॉदा काभदायको 
आिश्मकतासम्फन्धी नक्करी भागऩर तमाय गयी ऩठाउने गयेका कायण ठूरो सॊतमाभा नेऩारीहरू 
विदेशभा ऩुगी बफचल्रीभा ऩने गयेका छन ्। योजगायीभा जाने व्मख्क्तहरूसॉग िास्तविक 



रागतबन्दा फढी यकभ उठाउने, नक्करी कयाय ऩर तमाय गने य ननधायरयत शतय य कानुनी 
व्मिस्थाको ऩरयऩारना नगयी अनुचचत राब भरने प्रिखृ्त्त फढेय गएकोैे छ । त्मसैगयी कभयचायी य 
व्मिसामीहरूको भभरोभतोभा नेऩारीहरूको नागरयकता तथा ऩासऩोटय प्रमोग गयी विदेशी 
नागरयकहरूराई िैदेभशक योजगायीभा ऩठाउने गयेको ऩनन बेर्टएको छ । सम्फख्न्धत ननकामरे 
व्मख्क्तगत श्रभ स्िीकृनतको नाभभा अननमभभत तियरे स्िीकृनत र्दने य फदननमतऩूणय ननणयमका 
अभबरेि य कागजातहरू रुकाउने, नछऩाउने िा नष्ट गने गयेको ऩाइएको छ । 
अध्मागभन अन्तगयत सेर्टङ िडा गयी विचधित भबसा य ऩासऩोटय नबएका िा नक्करी कागजात 
बएका भाननसहरूराई ऩनन अध्मागभन अनुभनत प्रदान गयी नाजामज पाइदा भरने गयेको ऩाइएको 
छ । भबख्जट भबसा भरई विदेश जाने नेऩारीहरूराई अध्मागभन अनुभनत र्दॊदा अनािश्मक झन्झट 
रगाउने य अनुभनत र्दएफाऩत कभयचायीहरूफाट यकभ असुरी गने गयेको सभेत ऩाइएको छ । 
त्मसैगयी कनतऩम अिैध व्मिसाम य व्माऩायभा सॊरग्न व्मख्क्तहरूसॉग साॉठगाॉठ गयी उनीहरूराई 
विदेश जान आउन सहजीकयण गने य त्मसफाट कभयचायीहरूरे नाजामज पाइदा य आचथयक राब 
सभेत भरने गयेको ऩाइएको छ । 

 (ि) जऱस्रोि 

जरस्रोतको फहुऩऺीम उऩमोग य जरविद्मुत ्उत्ऩादनको प्रचयु सम्बाव्मता हुॉदाहुॉदै ऩनन जरस्रोत 
उऩमोगका राचग दीियकारीन य प्रबािकायी नीनत तजुयभा बई कामायन्िमन हुन नसक्दा भुरुकभा 
जरस्रोतको विकासको गनत सुस्त देखिएको छ । जरविद्मुत ्उत्ऩादन, वितयण य प्रसायण राइनको 
विस्तायका राचग ऩमायप्त रूऩभा आन्तरयक य फाह्म रगानी ऩरयचारन हुन सकेको छैन । एकातपय  
आभ उऩबोक्ताहरू िषौंदेखि रोडसेडडङको भाय िेप्न फाध्म छन ्बने ऩमायप्त विद्मुतशख्क्तको 
अबािभा औद्मोचगकीकयणको प्रक्रिमा सभस्माग्रस्त फनेको छ । जरविद्मुत ्उत्ऩादनका राचग 
राइसेन्स प्राप्त गयी राभो सभमसम्भ ओगटी यातने य सम्झौताका शतयहरू ऩारना नगने प्रिखृ्त्त 
हािी हुॉदै गएको छ । सुयक्षऺत विद्मुत ्ऩरयिहन तथा वितयण प्रणारीराई असय ऩने गयी बायिहन 
ऺभता धान्न नसक्ने न्मनू गुणस्तयका ट्रान्सपभयय जडान गने य सो फाऩत सीभभत व्मख्क्तहरूरे 
नाजामज पाइदा भरने जस्ता विकृनत ऩनन देखिएका छन ्। जरविद्मुत ्उत्ऩादनसम्फन्धी 
विद्मभान कानुनको ऩरयऩारनाभा उदासीनता देिाउने य अननमभभतताहरू ढाकछोऩ गने प्रिखृ्त्त 
भौराउॉ दै गएको छ । 

 (ग)ऩययटन िथा हवाई सेवा 
भुरुकभबर ऩमयटन विकासको मथेष्ट सम्बािना बए ऩनन ऩूिायधायको सभुचचत विकास हुन नसक्दा 
ऩमयटन ऺेररे देशको आचथयक विकासभा अऩेक्षऺत मोगदान ऩुर माउन सकेको छैन । ऩियतायोहण, 

ऩदमारा, साहभसक ऩमयटन, ऩमाय ऩमयटन य ग्राभीण ऩमयटनका ऺेरहरूभा न्मूनतभ ऩूिायधायको अबाि 
देखिएको छ । त्मसैगयी धाभभयक तथा ऐनतहाभसक ऩमयटकीम स्थरहरू य प्राचीन स्भायकहरूको 
सभुचचत सॊयऺण य सम्फधयन हुन सकेको ऩनन छैन । मसको अरािा भुरुकभबर विद्मभान 
ऩमयटकीम सभ्माव्मताका ऺेरहरू फाये अन्तयायख्ष्ट्रमस्तयभा उचचत क्रकभसभरे प्रचाय प्रसाय गयी ऩमयटन 
विकासका सम्बािनाहरूराई उजागय गयाउन ऩमायप्त रूऩभा प्रमास बएको देखिॊदैन । ऩमयटन 
उद्मोगको प्रिद्र्धन गने य ऩमयटकीम सेिा उऩरधध गयाउने ख्जम्भेिायी बएका ननकामहरूभै 



विभबन्न क्रकभसभका अननमभभतता य विकृनतहरू ऩाइएका छन, जसरे गदाय सभग्र ऩमयटन ऺेर नै 
सॊकटग्रस्त फन्न सक्ने अिस्था देखिएको छ । विभबन्न सयकायी ननकामहरूफीचको सभन्िम 
कभजोय हुॉदा सुयक्षऺत ऩमयटकीम सेिाको प्रत्माबूनत गयाउन सभेत कर्ठनाइ बएको देखिन्छ । 
बरबुिन अन्तयायख्ष्ट्रम विभानस्थरको दयुािस्था य कभजोय ऺभताका कायण मसरे ितयभान हिाई 
सेिाको विस्ताय य चाऩराई धान्न सकेको छैन । मसफाट नेऩारको हिाई सेिा जोखिभऩूणय ऩनन 
फन्दै गएको छ । नेऩार िामु सेिा ननगभको सॊस्थागत ऺभता िभश् ह्रास हुॉदै गएफाट मसको 
प्रनतस्ऩधायत्भक ऺभता सभेत कभजोय हुॉदै गएको छ । मसैको ऩरयणाभस्िरूऩ ननजी ऺेरका िामु 
सेिाहरूरे ठूरो नापा आजयन गरययहॉदा ऩनन नेऩार िामु सेिा ननगभ बने आचथयक रूऩभा 
सभस्माग्रस्त फनेको छ । ननगभको व्मिस्थाऩन य सञ्चारनभा देखिएका विद्मभान चनुौती य 
सभस्माको सभमभै सम्फोधन नगने हो बने ननगभ धयाशामी हुने ितया ऩनन देखिएको छ । 

 (घ)वन िथा िानीजन्य स्रोि साधन 

सयकायी िनजॊगरको अनतिभण, िन पडानी िा विनाश य चयेु ऺेरको िनको अनतिभण जस्ता 
कुयाहरू अर्हरे प्रभुि सभस्माका रूऩभा देखिएका छन ्। िनऺेरको उचचत सॊयऺण य व्मिस्थाऩन 
गने उदे्दश्मरे िगॉकयण गरयएको याख्ष्ट्रम िन, कफुभरमती िन तथा साभुदानमक िन ऺेरको सॊयऺण 
य उऩमोगभा ऩमायप्त ध्मान ऩुग्न सकेको देखिॊदैन मसरे गदाय िन ऺेर य िनजन्म उत्ऩादन 
र्दनानुर्दन ह्रास हुॉदै गएको ऩाइएको छ । त्मसैगयी गैयकानुनी रूऩभा काठ य िनजन्म िस्तुहरूको 
तस्कयी गने य ननषेचधत काठ तथा काठजन्म ऩदाथयको चोयी ननकासी ऩैठायी गने प्रिखृ्त्तभा ऩनन 
कभी आएको देखिॊदैन । आमोगका अनुसन्धानहरूफाट कभयचायी य उऩबोक्ता सभूहका 
ऩदाचधकायीहरूको प्रत्मऺ सॊरग्नताभा िनको भौज्दात य कटानका राचग स्िीकृनत प्राप्त ऩरयभाणभा 
पेयफदर गयी ररु्टऩूणय कामयमोजना तमाय गने य अत्मचधक ऩरयभाणभा कटान आदेश र्दने जस्ता 
क्रिमाकराऩहरू हुने गयेको ऩाइएकोैे छ । अननमभभत रूऩभा कटान गयेका काठको झुटा रगत 
तमाय गयी स्िीकृत गने एिभ ्चचम्नी बट्टा, स्भभर य पननयचय उद्मोग िनऺेरफाट ननख्श्चत दयूीभा 
भार स्थाऩना गनय र्दनुऩनेभा त्मस्ता शतयको ऩारना नगरयएका अिस्थाहरू ऩनन अनुसन्धानफाट 
देखिएका छन ्। 
एकानतय इजाजत नभरई िा अनचधकृत रूऩभा नदी य िोराहरूफाट अत्मचधक चगट्टी य फारुिा 
खझक्ने य ननकासी गने गयेको ऩाइएको छ बने कनतऩम सन्दबयभा सयकायी ननणयम य ननदेशनको 
फेिास्ता गयी िानीफाट अननमभभत रूऩभा ढुॊगा ननकारी ननकासी गने गयेको ऩनन देखिएको छ । 
िानी सञ्चारन गने राइसेन्स भरई सभमभा उत्ऩादन नगने तय राभो सभमसम्भ राइसेन्स 
ओगटी यातने प्रिखृ्त्त भौराउॉ दै गएका कायण भसभेण्ट, ख्क्रङ्खकय रगामतका नेऩारभै उत्ऩादन हुन 
सक्ने िस्तुहरूका राचग ऩनन विदेशसॉग बय ऩनुयऩने अिस्था विद्मभान छ । 

 (ङ)भूशम प्रशासन 

भारऩोत कामायरमहरूरे विभबन्न प्रकृनतका जग्गाको विियण य अभबरेि चसु्त, दरुुस्त य 
अद्मािचधक नतुल्माउॉ दा ननजी य साियजननक जग्गाको सॊयऺण य उऩमोगभा विकृनत य विसॊगनतहरू 
देखिएका छन ्। शे्रस्ताभा िास्तविक जग्गाधनीको नाभ थय य अन्म विियण सच्माई नक्करी 
जग्गाधनी कामभ गयाउने, योक्का बएको जग्गा नभबडाई िा योक्का बएको थाहा हुॉदाहुॉदै ऩनन 



योक्का छैन बनी प्रभाखणत गरयर्दने य सोही फभोख्जभ यख्जष्टे्रसन ऩास गरयर्दने गयेकोैे ऩाइएको 
छ । मसैगयी क्रपल्ड फुकभा ऩतॉ, जॊगर िा फुट्मान जननएको जग्गा य सयकायी, साियजननक िा 
गुठीको जग्गा सभेत व्मख्क्तका नाभभा दताय गरयर्दने गनतविचधहरू देखिएका छन ्। जग्गा 
नाभसायी गदाय ऩारना गनुयऩने कामयविचध ऩारना नगयी कुन ैअॊभशमायको हकभा असय ऩने गयी 
नाभसायी गरयर्दने, कुनै कायणरे नेऩार सयकायको नाभभा आउनुऩने जग्गा अनचधकृत व्मख्क्तका 
नाभभा दताय गरयर्दने य यख्जष्टे्रसन ऩारयत गदाय जग्गाको न्मूनतभ भूल्माॊकनबन्दा कभ भूल्म यािी 
ऩारयत गयाउने य याजस्ि भस्मौट गने जस्ता प्रिखृ्त्तहरू ऩनन देखिएका छन ्। 
सभम सभमभा गठन हुन ेसुकुम्फासी सभस्मा सभाधान आमोगरे स्ऩष्ट य ऩायदशॉ आधाय तमाय 
गयी सुकुम्फासीहरूराई जग्गा वितयण गनुयऩनेभा त्मसो हुन नसक्दा िास्तविक सुकुम्फासीहरू 
राबाख्न्ित हुन नसकेको अिस्था विद्मभान छ । बूभभसम्फन्धी कानुनभा व्मिस्था बए फभोख्जभ 
जग्गाको हदफन्दी रागू गने सयकायको नीनत ऩनन प्रबािकायी रूऩभा कामायन्िमन हुन सकेको छैन 
। साथ ैहदफन्दीबन्दा फढी जग्गा बएका व्मख्क्तहरूरे िास्तविक जग्गाधनी बन्दा पयक व्मख्क्तको 
नाभभा जग्गा दताय कामभ यातने गयेको ऩनन ऩाइएको छ । 
नाऩी कामायरमहरूफाट कभयचायीरे सेिाग्राहीराई नक्सा िा टे्रस उऩरधध गयाउॉदा सभेत िूस, रयसित 
भरने गयेको देखिएको छ । मसका अनतरयक्त जग्गाको नाऩ नक्सा य हारसाबफक गदाय एक 
व्मख्क्तको जग्गा अको व्मख्क्तको जग्गाभा िुसाई ऺेरपर थऩिट गरयर्दने िा सयकायी जग्गा 
व्मख्क्त विशषेको जग्गाभा िुसाइर्दने य त्मस फाऩत आचथयक राब भरने गयेको ऩनन ऩाइएको छ । 
विभबन्न धाभभयकस्थर य भठ भख्न्दयको नाभभा यहेको गुठी जग्गाको उचचत सॊयऺण हुन नसक्दा 
त्मस्ता जग्गाहरूभा अनचधकृत रूऩभा अनतिभण फढेको छ । गुठी एिभ ्साियजननक य सयकायी 
जग्गाको उचचत सॊयऺण हुन सकेको छैन । साथ ैधोफीिोरा य भनोहया रगामत ऺेरका जग्गाको 
व्मिस्थाऩन गनय यािर आमोग तथा सभम सभमभा गठन बएका अन्म आमोग य सभभनतफाट 
र्दइएका सुझािहरू प्रबािकायी रूऩभा कामायन्िमन हुन सकेको देखिॊदैन । 

 (च)भौतिक ऩूवायधार ववकास, तनमायण र ममयि सम्भार 

आमोगफाट बएको अनुसन्धान य अनुगभनको िभभा सयकायको अन्तरयक स्रोत य दातसृॊस्थाहरूको 
सहमोगभा सञ्चाभरत बौनतक ऩूिायधाय य विकास ननभायणका ऺेरहरूभा ऩनन अनेकन प्रकृनतका 
अननमभभतताहरू हुने गयेको ऩाइएको छ । साियजननक ऺेरभा आमोजना सञ्चारन गदाय 
आमोजनाको सम्बाव्मता ऩर्हचानका आधाय य भाऩदण्डहरू तमाय गदायदेखि नै केही सीभभत 
िगयराई पाइदा ऩुग्ने गयी ननमोख्जत रूऩभा गने गरयएको ऩाइएको छ । त्मसैगयी ऩूिायधाय ननभायण 
गदाय आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन य विस्ततृ ड्रइङ तथा डडजाइन नै मथाथयऩयक नहुने गयेको 
ऩनन देखिएको छ । एकानतय सडक ऩुर ऩुरेसा, भसॊचाइ, फाॉध तथा सयकायी बिनको गुैुणस्तय 
भाऩदण्ड ननधाययण हुन सकेको छैन बने अकोनतय कभसर गुणस्तयको ननभायण साभग्री य कच्चा 
ऩदाथयको प्रमोग गयी ननधायरयत ऩरयभाण य गुणस्तय कामभ नगयी ऩूिायधाय ननभायण गने गरयएको 
देखिएको छ । गुणस्तय ऩयीऺण गने ख्जम्भेिायी तोक्रकएका ननकाम िा प्राविचधक कभयचायीरे ऩनन 

स्थरगत रूऩभा ननयीऺण नै नगयी कामयसम्ऩन्न प्रनतिेदन प्रभाखणत गरयर्दने गयेको ऩाइएको छ । 
कनतऩम बौनतक ऩूिायधाय ननभायणको सन्दबयभा एउटै सॊयचनाका राचग विभबन्न ननकामहरूफाट 



दोहोयो यकभ ननकासा भरई िचय गयेको विियण ऩेश गने गयेको अिस्था सभेत ऩाइएको छ । 
मसका अरािा बौनतक ननभायणसम्फन्धी कामयहरू कागजी रूऩभा दरुुस्त देखिए ऩनन स्थरगत 
रूऩभा ननयीऺण गदाय सो फभोख्जभको सॊयचना नै फनेको नऩाइएको अिस्था ऩनन विद्मभान छ । 

 (छ)यािायाि सेवा 
मातामात कामायरमहरूफाट प्रदान गरयने सेिाहरू सयर, सहज य प्रबािकायी हुन नसक्दा आभ 
सेिाग्राहीहरूरे सभस्मा बोग्नु ऩरययहेको छ । मातामात कामायरमभा विचौभरमाहरूको अत्मचधक 
उऩख्स्थनतका कायण सेिाग्राहीहरूरे अनािश्मक झन्झट व्महोनुयऩयेको अिस्था छ । मातामात 
कामायरमहरूफाट सिायी साधन दताय य निीकयण, सिायी इजाजत य सिायी चारक अनुभनत ऩर 
वितयण जस्ता सेिा उऩरधध गयाउॉदा कभयचायीहरूफाट अनतरयक्त शुल्क असुर गने गयेको ऩाइएको 
छ । सम्फख्न्धत कभयचायीहरूरे सिायी चारकको आिश्मक मोग्मता य दऺता ऩयीऺण नै नगयी 
सिायी चारक अनुभनत ऩर र्दने तथा नक्करी सिायी चारक अनुभनत ऩर फनाई बफिी गने जस्ता 
विकृनतहरू ऩनन देखिएका छन ्। हारसम्भ ऩनन साियजननक मातामातभा भसख्ण्डकेट प्रणारी ऩूणय 
रूऩभा अन्त्म गनय नसक्रकएका कायण प्रनतस्ऩधायत्भक रूऩभा मातामात सेिा सञ्चारन गनय फाधा 
ऩुगेको य मसफाट आभ मारहुरू प्रबावित हुनुऩयेको देखिन्छ । राभो दयूीभा चल्ने सिायी 
साधनहरूको प्राविचधक दरुुस्तता य फाटोको गुणस्तय एिभ ्उऩमुक्तता ऩयीऺणसम्फन्धी कामय 
प्रबािकायी हुन सकेको छैन । अत्मचधक ऩुयाना साियजननक मातामातका सिायी साधनहरू 
सञ्चारनभा यहेका कायण सिायी असुयऺा फढ्नुका साथ ैशहयी ऺेरभा िाताियणीम जोखिभ सभेत 
फढेको अिस्था छ । साियजननक मातामातका साधनहरूभा ऺभताबन्दा फढी मारहुरू यािी 
असुयक्षऺत तियरे मारा गयाउने गयेको य अनुगभनकायी ननकामहरूफाट सो को प्रबािकायी अनुगभन 
हुन नसकेफाट सिायी दिुयटना फढ्न गई हजायौं भाननसरे अनाहकभा ज्मान गुभाउनु ऩयेको अिस्था 
सभेत देखिएको छ । 

 (ज) राजस्व प्रशासन 

याजस्ि प्रशासनभा कय तथा बन्साय छरी य याजस्ि चहुािट ननमन्रणका राचग गनुयऩने 
अनुगभनसम्फन्धी कामय प्रबािकायी हुन सकेको छैन बने कयको दामया फढाउने कामयरे ऩनन गनत 
भरन सकेको छैन । आमोगफाट बएको अनुसन्धान य अनुगभनको िभभा उद्मोग व्मिसामहरू 
सञ्चारन गदाय ननमभानुसाय दताय गनुयऩन ेव्मिसामहरू दताय नगयी सञ्चारन गने य याजस्ि 
नतनयफाट उन्भुख्क्त भरने प्रिखृ्त्तहरू देखिएका छन ्। त्मसैगयी कयमोग्म कायोफायराई कयको 
दामयाभा सभािेश नगने य व्मािसानमक कायोफायको दईु क्रकभसभको रेिा यािी सयकायराई नतनय 
फुझाउन ऩने याजस्ि छरी गने जस्ता विसॊगनतहरू ऩनन देखिएका छन ्। याजस्ि ऩरयचारन गने 
िभभा नक्करी बन्साय प्रऻाऩनऩर य नक्करी भ्माट बफर जायी गने, न्मूनबफजकीकयण गने य 
कभयचायीको भभरोभतोभा याजस्ि छरी एिॊ चहुािट गनेैे जस्ता विकृनतहरू अझै ऩनन ननमन्रणभा 
आउन सकेको देखिॊदैन । मसैगयी कानुनरे ननकासी ऩैठायी गनय ननषेध गयेका िस्तुहरू ननकासी 
ऩैठायी गने गयेको सभेत ऩाइएकोैे छ । याजस्ि छुट ऩाउने प्रकृनतका व्मिसाम दताय गयी याजस्ि 
छुट रगामतका सुविधा भरने तय अकै व्मिसाम सञ्चारन गने प्रिखृ्त्त फढेय गएको छ । 
कभयचायीरे कानुनद्िाया तोक्रकएको सभमभबर याजस्ि यकभ फैंकभा दाखिरा नगने य याजस्ि 



भस्मौट गने जस्ता प्रिखृ्त्त सभेत आमोगको अनुसन्धानफाट देखिएका छन ्। मसका अनतरयक्त 
आचथयक ऐन य कामयविचधका प्रािधानहरूराई फेिास्ता गदै आचथयक िषयको भध्मनतय सीभभत िगय िा 
सभूहराई भार पाइदा ऩुग्ने गयी कय सहुभरमत िा छुट र्दने अभ्मास ऩनन देखिएको छ । 

 (झ) स्थानीय तनकाय 

स्थानीम ननकामहरूभा ठूरो धनयाभश विननमोजन हुने गयेको बए ऩनन ती ननकामफाट प्रिाह हुने 
सेिा य त्मसको अनुगभन प्रणारी प्रबािकायी हुन सकेको छैन, जसरे गदाय नागरयकहरूरे 
अनािश्मक झन्झट य सास्ती िेप्नुऩयेको छ । राभो सभमदेखि स्थानीम ननकामहरू 
जनप्रनतननचधविहीन अिस्थाभा यहेका य ती ननकाम सञ्चारन गने ख्जम्भेिायी ननजाभती कभयचायीरे 
ननिायह गदै आएको अिस्थाफाट स्थानीम ननकामभा विननमोख्जत यकभ ऩूणयरूऩभा सदऩुमोग हुन 
नसकी र्हनाभभना हुने गयेको ऩाइएको छ । उऩबोक्ता सभभनतहरूभापय त गरयने विकास ननभायणका 
कामयहरूभा िास्तविक राबग्राहीहरूको ऩहुॉच कभ यहेको य स्थानीम टाठाफाठाहरूको सॊरग्नताभा 
भ्रष्टाचायजन्म क्रिमाकराऩ य अनुचचत कामयहरू हुने गयेका त्महरू पेरा ऩयेका छन ्। राबग्राही 
िगयको विियण अद्मािचधक नगयी गरत विियण य रगत तमाय गयी साभाख्जक सुयऺा प्रणारी 
अन्तगयत वितयण गरयने बत्ता तथा सुविधाका यकभहरू दरुुऩमोग गने गयेको ऩाइएको छ । 
स्थानीम ननकामभा कामययत कभयचायीरे नक्करी बयऩाई य क्रकते सहीछाऩ फनाई यकभ फुझीभरने 
गयेको य कभयचायीहरूरे भरएको ऩेश्की यकभ राभो सभमसम्भ पछ्र्माैैट नगयी फाॉकी यातने गयेकोैे 
ऩनन ऩाइएको छ । 
आमोगफाट बएको अनुसन्धान य अनुगभनका िभभा ख्जल्रा, नगय य गाउॉ  ऩरयषद्फाट ऩारयत नै 
नगयाएका आमोजना य कामयिभभा यकभ िचय गने गयेको देखिएको छ । त्मसैगयी अन्म ननकामरे 
ननभायण गने गयी फजेट विननमोजन गयेका आमोजनाभा सभेत दोहोयो ऩने गयी फजेट ननकासा गयी 
र्हनाभभना गने गयेको ऩाइएको छ । ननभायण बएका आमोजनाहरूभा ननधायरयत गुणस्तय कामभ 
नबएकोैे तय जाॉचऩास पयपायक गदाय आचथयक राब िा रयसित भरई गुणस्तय कामभ बएको बनी 
प्रभाखणत गन ेगयेको देखिन्छ । आचथयक सहमोग, चन्दा िा अनुदान वितयण गदाय ननधायरयत कानुन 
य कामयविचध विऩयीत गने प्रिखृ्त्त फढेय गएकोैे छ । नागरयकता, नाता प्रभाखणत य नाभसायी 
रगामतका जनसयोकायका विषमभा भसपारयस गदाय अनतरयक्त शुल्क असुल्ने गयेको ऩनन ऩाइएको 
छ । मसका अनतरयक्त स्थानीम ननकामभा जम्भा हुने याजस्ि य धयौटीको यकभ र्हनाभभना गने य 
सो को अभबरेि नै नष्ट गने जस्ता प्रिखृ्त्तहरू देखिएका छन ्। गा.वि.स. सचचिहरू कामायरमभा 
नफस्ने फरु झोराभा सयकायी कागज ऩर य छाऩ फोकी िारी रेटयप्माडभा छाऩ रगाई 
भसपारयसको व्महोया आपैं  रेतन भभल्ने गयी सेिाग्राहीराई र्दने य सो फाऩत रयसित भरने गयेको 
ऩनन ऩाइएको छ । स्थानीम ननकामहरूफाट सम्ऩादन हुने कामयको ननमभन तथा अनुगभन गने 
ननकामहरू अऩेक्षऺत रूऩभा सक्रिम नहुॉदा विकास ननभायण य सेिा प्रिाहसम्फन्धी कामयहरू प्रबावित 
हुनका साथ ैननतजाभूरक कामयसम्ऩादन हुन सकेको ऩाइॉदैन । मसफाट सियसाधायण जनता सहज य 
सयर रूऩभा सेिा य विकासको प्रनतपर प्राप्त गने अिसयफाट िख्ञ्चत बएको अिस्था छ । 

 (ञ) स्वास््य 

स्िास््म सेिाको व्मिस्थाऩन य अनुगभन गने ननकामको बूभभका प्रबािकायी हुन नसक्दा आभ 



नागरयकहरू आधायबूत स्िास््म सेिाफाट िख्ञ्चत छन ्। स्िास््मकभॉहरू िासगयी याजधानी य 
शहयी ऺेरहरूभा भार केख्न्रत हुने गयेकारे दगुयभ स्थानभा स्िास््मकभॉहरूको सियथा अबाि छ । 
त्मसैगयी स्िास््मकभॉहरूरे सयकायी सॊस्थाभा कभ सभम र्दएय फढी सभम ननजी स्िास््म 

सॊस्थाहरूभा कामययत यहने गयेको ऩनन ऩाइएको छ । याज्मको तपय फाट नन्शुल्क वितयण गनुयऩने 
औषधीहरूभा सियसाधायण जनताको सहज ऩहुॉच छैन य त्मस्ता औषधीहरू ननजी ख्क्रननकफाट 
बफिी वितयण हुने गयेको सभेत बेर्टएकोैे छ । नागरयकराई नन्शुल्क रूऩभा वितयण गरयने 
औषधीहरू म्माद नािेका य कभ गुणस्तयको हुने गयेको त्म ऩनन अनुसन्धानको िभभा देखिएको 
छ । 
िावषयक िरयद मोजना फनाई ननधायरयत प्रक्रिमा अनुसाय औषधीहरू िरयद गनुयऩनेभा हचिुाको बयभा 
केन्र, ऺेर य ख्जल्रास्तयफाट सभेत औषधीहरू िरयद गने गयेको ऩाइएको छ । अत्मािश्मक 
औषधीको आऩूनत यप्रनत सजग नहुने तय आिश्मकता नै नबएका औषधी य स्िास््म उऩकयणहरू 
साियजननक िरयद ऐनका व्मिस्था विऩयीत अननमभभत क्रकभसभरे िरयद गने गयेको ऩाइएको छ । 
त्मसैगयी कागजी रूऩभा ठूरो ऩरयभाणभा िरयद गयेको देिाई िास्तविक रूऩभा कभ ऩरयभाणभा 
औषधी य मन्र उऩकयणहरू स्टोय दाखिरा गने गयेको ऩाइएको छ । मसका साथ ैस्िास््म 

सॊस्थाभा सेिाग्राहीहरूको नक्करी अभबरेि िडा गयी विभबन्न प्रमोजनका राचग विननमोख्जत यकभ 
अननमभभत गने गयेको ऩनन ऩाइएको छ । प्रिद्र्धनात्भक कामयिभ सञ्चारनका नाभभा कामयिभ 
नै सञ्चारन नगयी नक्करी बफरको आधायभा बुक्तानी भरने गयेको य कागजी रूऩभा एउटै 
कामयिभ ऩटकऩटक सञ्चारन गयेको देिाई यकभ ननकासा भरने गयेका जस्ता अननमभभतताहरू 
ऩनन बेर्टएका छन ्। 
नेऩार भेडडकर काउख्न्सररे ननधाययण गयेको भाऩदण्ड विऩयीत भेडडकर य नभसयङ करेजहरू 
सञ्चारन गने य ती करेजहरूभा विद्माथॉ बनाय भरॊदा अननमभभतता गने गयेका त्महरू ऩनन 
अनुसन्धानका िभभा पेरा ऩयेका छन ्। िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन य अस्ऩतारजन्म पोहोय 
व्मिस्थाऩन रगामतका ननधायरयत भाऩदण्ड य ऩूिायधाय ऩूया नगयेका भेडडकर करेज, नभसयङ होभ 
तथा अस्ऩतारहरूराई सञ्चारन स्िीकृनत र्दने गयेको य ननमभन ननकामहरूफाट त्मस्ता 
सॊस्थाहरूको ननमभभत य प्रबािकायी अनुगभन हुन नसकेको त्म आमोगफाट बएका अनुसन्धान य 
अनुगभनका िभभा देिा ऩयेको छ । 

 (ट) सावयजतनक तनमायण िथा िररद 

साियजननक ननभायण तथा िरयदसम्फन्धी कामय गने ननकामहरूफाट आचथयक कामयविचध ऐन य 
साियजननक िरयद ऐन तथा ननमभािरीका व्मिस्थाहरू अऺयश् ऩारना गने गयेको ऩाइॉदैन । 
मसिभभा कानुनी प्रािधानहरू छल्ने उदे्दश्मरे साियजननक ननभायण य िरयदसम्फन्धी कामयहरूराई 
टुिा टुिा गयी सम्ऩन्न गने गयेको देखिन्छ । कनतऩम सन्दबयभा दयबाउ ऩर िा फोरऩरफाट 
िरयद गनुयऩनेभा सोझै फजायफाट िरयद गने गयेको ऩनन ऩाइएको छ । मसैगयी इख्स्टभेटबन्दा फढी 
कफोर गने दयबाउ ऩर िा फोरऩर स्िीकृत गयी साियजननक ननभायण, िरयद य भभयत सम्बाय 
सम्फन्धी काभ गने गयाउने गयेको देखिएको छ । अचधकाय नै नबएको कभयचायीरे दयबाउ ऩर य 
फोरऩर स्िीकृत गने गयेको साथ ैिरयदसम्फन्धी बफर बयऩाई अनुसाय स्टोय दाखिरा य ख्जन्सी 



भारसाभानको अभबरेि दरुुस्त नयहने गयेको सभेत ऩाइएको छ । त्मसैगयी ननधायरयत शतय य 

भाऩदण्ड विऩयीत ननभायण कामय गयाई िा ननभायण नै नगयाई झुटा बफर बयऩाई तमाय गयी बकु्तानी 
भरने र्दने गयेका कामयहरू आमोगको अनुसन्धान य अनुगभनफाट देखिएको छ । तोक्रकएको प्रक्रिमा 
नै नऩु¥माई आचथयक िषयको अन्त्मनतय भारसाभान िरयद गने प्रिखृ्त्त फढेय गएको छ य ऩमायप्त 
कायण, आधाय य औचचत्मता बफना नै मोजना, कामयिभ िा ऩरयमोजनाको रागत य सभम फढाई 
स्रोत साधनको दरुुऩमोग गने प्रिखृ्त्त ऩनन फढेको ऩाइएको छ । 

 (ठ) शशऺा 
भशऺा ऺेरभा देखिएका अननमभभतता य विकृनतका कायण रािौं फारफाभरकाहरू आधायबूत य 
गुणस्तयीम भशऺा प्राप्त गने अचधकायफाट िख्ञ्चत छन ्। मसैका कायण फसेनन ठूरो सॊतमाभा 
विद्माथॉहरू अध्ममनका राचग विदेशतपय  ऩरामन हुनुऩयेको अिस्था ऩनन छ । साियजननक य 
ननजी विद्मारमफाट प्रदान गरयन ेभशऺाको गुणस्तयभा ठूरो अन्तय छ । विद्माथॉ सॊतमाको 
आधायभा भशऺकहरूको दयफन्दी भभरान नबएका कायण ऩठनऩाठन प्रबावित हुने गयेकोैे छ । 
त्मसैगयी विद्मभान कानुन विऩयीत भशऺक ननमुख्क्त गरयएका य कामयस्थरभा अख्स्तत्ि नै नबएका 
झोरे विद्मारमहरूको कागजी येकडय भार िडा गयी तरफ बत्ता, प्रशासननक िचय, विद्माथॉ 
छारिखृ्त्त य बौनतक ननभायण फाऩत सयकायी अनुदान भरई यकभ र्हनाभभना गने गयेकोैे ऩाइएको 
छ । मस्ता झोरे विद्मारमहरूभा बएका अननमभभतताहरूभा भन्रारम, विबाग, ऺेरीम भशऺा 
ननदेशनारम य ख्जल्रा भशऺा कामायरमहरूरे ननमभभत अनुगभन य ननमभनसम्फन्धी ख्जम्भेिायी 
ऩूया नगयेको देखिन्छ । आमोगफाट बएको अनुसन्धानको िभभा झोरे विद्मारमहरूभा बएका 
अननमभभतताभा सम्फख्न्धत ख्जल्रा भशऺा अचधकायी, प्रधानाध्माऩक य स्रोत व्मख्क्तका साथ ै
विद्मारम व्मिस्थाऩन सभभनतका ऩदाचधकायीहरू सभेतको सॊरग्नता यहेकोैे ऩाइएको छ । 
साियजननक भशऺण सॊस्थाभा स्थामी दयफन्दीभा कामययत भशऺक तथा प्राध्माऩकहरू आफ्नो दयफन्दी 
यहेको सॊस्थाभा कामययत नयही अन्मर काभकाज गने गयेको देखिएको छ । त्मसैगयी भशऺक 
सेिाभा प्रिेश गनय, फढुिा ऩाउन य विद्मारम व्मिस्थाऩन सभभनतको अध्मऺको ऩद प्राप्त गने 
प्रमोजनका राचग नक्करी शैक्षऺक प्रभाणऩर ऩेश गने गयेको ऩनन ऩाइएको छ । 
विश्िविद्मारमहरूरे करेजको सम्फन्धन र्दॊदा िा सॊकाम थऩ गदाय, उच्च भाध्मभभक भशऺा 
ऩरयषद्रे विद्मारम सञ्चारनको स्िीकृनत र्दॉदा य प्राविचधक भशऺा तथा व्मािसानमक ताभरभ 
ऩरयषद्रे प्राविचधक भशऺारमहरू सञ्चारन गने अनुभनत र्दॉदा ननधायरयत भाऩदण्ड ऩूया नगयेका 
सॊस्थाहरूराई हचिुाको बयभा सम्फन्धन र्दने गयेको देखिएको छ । त्मसैगयी ऩयीऺाका प्रश्नऩरको 
गोऩनीमता बॊग गन,े उत्तयऩुख्स्तका ऩयीऺणभा राऩयफाही गने य उत्तयऩुख्स्तकाको अॊक अनचधकृत 
रूऩभा सच्माउने जस्ता अननमभभतताहरू ऩनन अनुसन्धानको िभभा पेरा ऩयेका छन ्। 

 (ड) ववववध 

भाचथ उख्ल्रखित ऺेरका अनतरयक्त अन्म विषम य ऺेरहरूभा सभेत अननमभभतता य भ्रष्टाचायजन्म 
क्रिमाकराऩहरू देिाऩयेका छन ्। साियजननक ननकामभा कामययत कभयचायी य ऩदाचधकायीहरूभा 
ख्जम्भेिायी य जिापदेर्हता फहन नगने तथा सभमभा ननणयम नगने प्रिखृ्त्त हािी हॉैुदै गएको छ । 
ऩनछल्रा र्दनभा आमोगको सक्रिमताराई फहाना फनाएय ननधायरयत ख्जम्भेिायी ऩूया गने सिारभा 



ननख्ष्िम यहने गयेका जस्ता विसङ्खगनतहरू ऩनन सुननन थारेको छ । सभमभै कामयिभ स्िीकृत गयी 
फजेट अख्ततमायी नऩठाउने य आचथयक िषयको अन्त्मभा यकभ िचय गने ऩरयऩाटीभा िासै सुधाय 
आउन सकेको छैन । मसका साथ ैसुशासन प्रिद्र्धन य साियजननक सेिा प्रिाहको ऩद्धनतभा सुधाय 
गने सन्दबयभा आमोगफाट नेऩार सयकाय य विभबन्न साियजननक ननकामहरूराई र्दइएका 
सुझािहरूको कामायन्िमन प्रबािकायी हुन नसकेको अिस्था सभेत विद्मभान छ । 
ऩूिायधाय ननभायण य विकासका ऺेरभा एकानतय िैदेभशक सहामता यकभको प्रबािकायी ऩरयचारन हुन 
सकेको छैन बने अकोनतय त्मसयी सञ्चाभरत आमोजनाहरू ऩनन भ्रष्टाचाय य अननमभभतताफाट 
भुक्त हुन सक्रकयहेका छैनन ्। कनतऩम िैदेभशक सहामताफाट सञ्चाभरत कामयिभ य 
आमोजनाहरूभा विद्मभान याख्ष्ट्रम प्रणारीबन्दा छुटै्ट आचथयक कामयप्रणारी अिरम्फन गने गयेको 
ऩाइएको छ । त्मसैगयी गयैसयकायी सॊस्थाहरूभापय त ठूरो यकभ ऩरयचारन हुने गयेको छ तथावऩ, 

नतनीहरूको कामयसम्ऩादनफाट अऩेक्षऺत उऩरख्धध हाभसर हुन सकेको छैन । गैयसयकायी सॊस्थाहरूको 
ननमभन य व्मिस्थाऩनका राचग ख्जम्भेिाय ननकामको सॊस्थागत ऺभता कभजोय हुॉदा त्मस्ता 
सॊस्थाहरू याख्ष्ट्रम दृख्ष्टकोणरे प्राथभभकताका ऺेरभा ऩायदशॉ य जिापदेही रूऩभा ऩरयचारन हुन 
सकेको ऩाइॉदैन । 
साियजननक ऺेरको व्मिस्थाऩन प्रनतस्ऩधॉ हुन सकेको छैन । निीनतभ प्रविचधको उच्चतभ प्रमोग 
गयी कामयसम्ऩादनभा दऺता ल्माउने विषमभा साियजननक व्मिस्थाऩन सधॊै ै ऩछाडड ऩदै आएको छ 
। मसफाट साियजननक व्मिस्थाऩन आपैं रे प्रथभत् गुणस्तयीम सेिा य विकासको प्रिाह गनय 
सकेको छैन बने अकायतपय  साभाख्जक य आचथयक रूऩान्तयणका राचग ननजी ऺेरको प्रबािकायी 
ऩरयचारन गने र्दशाभा ऩनन सपर हुन सकेको छैन । मसफाट विकासका राचग सयकायरे 
अिरम्फन गयेको साियजननक–ननजी साझदेायीको यणनीनत ऩनन सही रूऩभा कामायन्िमन हुन सकेको 
देखिॊदैन । 
फजाय अनुगभन तथा गणुस्तय ननमन्रण गने ननकाम य ऩदाचधकायीहरूफाट ननधायरयत ख्जम्भेिायी 
ऩूया नहुॉदा िाद्म तथा दैननक उऩबोग्म िस्तुभा अिाद्म िस्तु भभसािट गने प्रिखृ्त्त ननमन्रणभा 
आउन सकेको छैन य मसफाट भानि स्िास््मभा प्रनतकूर असय ऩनय गएको छ । राभो सभमदेखि 
िाटाभा यहेका साियजननक सॊस्थानफाट कभयचायीहरूरे विभबन्न थऩ सेिा सुविधा भरने प्रिखृ्त्त अझै 
फढेय गएको छ । मस िभभा अननमभभत रूऩभा काज िटाउने, नक्करी बफर बयऩाई ऩेश गयी 
दैननक तथा भ्रभण बत्ताको यकभ बुक्तानी भरने य अनुचचत एिभ ्नाजामज पाइदा भरई आपैं  
कामययत सॊस्थाराई नै धयाशामी फनाउने जस्ता क्रिमाकराऩहरू देखिएका छन ्। 
कनतऩम अिस्थाभा कभयचायीहरूरे सयकायी साभग्रीहरू आफ्नो व्मख्क्तगत प्रमोजनभा उऩबोग गने, 
विभबन्न सॊिसॊस्थाहरू दताय िा निीकयण गदाय प्राप्त याजस्ि सयकायी िाताभा जम्भा नगयी 
भ्रष्टाचाय गने य सभमभै फेरुजु पछ्र्मौट नगने जस्ता विकृनतहरू देखिएका छन ्। त्मसैगयी 
कभयचायीहरूफाट प्रश्नऩर ऩरयभाजयन य उत्तयऩुख्स्तका ऩयीऺण गदाय भोरार्हजा यातने, कानुन विऩयीत 

कयाय सम्झौता गने य गैयनागरयकराई नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर र्दने जस्ता 
अननमभभतताहरू हुने गयेको सभेत आमोगको अनुसन्धान य अनुगभनको िभभा पेरा ऩयेका छन ्
। 



आयोगको कामकारबाहीबाट सावयजतनक सरोकारका ववषयमा देखिएका केही उऩऱन्धधहरू 

साियजननक ननकामभा कामययत ऩदाचधकायीहरूराई ख्जम्भेिाय य जिापदेही फनाउॉ दै याज्मप्रदत्त सेिा य 
सुविधाहरू सियसाधायण नागरयकरे सहज य सयर रूऩभा प्राप्त गनयसक्ने अिस्थाराई सुननख्श्चत गयाउन 
आमोग कर्टफद्ध छ । भ्रष्टाचायजन्म क्रिमाकराऩरे भुरुकको विकास य नागरयक अचधकायराई कुख्ण्ठत गने 
कुयाभा दईु भत हुन सक्तैन । त्मसैरे भानि अचधकाय य विकासको सभग्र प्रक्रिमाभा भ्रष्टाचायरे ऩाने 
प्रबािभा केख्न्रत बएय आमोगरे आफ्ना गनतविचधहरू सक्रिमताका साथ सञ्चारन गदै आएको छ । मस 
अथयभा आमोगका गनतविचधहरू कुनै ऩनन व्मख्क्तको गाॉस, फास, कऩास, भशऺा य स्िास््म जस्ता आधायबूत 
सुविधा प्राप्त गने नैसचगयक अचधकायराई सुननख्श्चत गनेतपय  रक्षऺत छन ्। आमोगको मो क्रिमाशीरताफाट 
आभ जनताको जीिनसॉग सयोकाय यातने आधायबूत सेिा य विकासको प्रिाहभा प्रत्मऺ िा ऩयोऺ रूऩभा 
सकायात्भक प्रबाि ऩयेको छ बन्ने अनुबूत गरयएको छ । 
आमोगभा प्राप्त उजुयी य गुनासाहरूको ऩरयभाण, विषमको गाम्बीमयता य त्मसफाट ऩनय सक्ने प्रबाि 
सभेतराई दृख्ष्टगत गयी आमोगरे िासगयी भशऺा, स्िास््म, स्थानीम ननकाम य बूभभ प्रशासनका ऺेरभा 
आफ्नो सक्रिमता विस्ताय गयेको छ । त्मसैगयी िनजॊगर, जरस्रोत, नागरयकता, याहदानी य िैदेभशक 
योजगायी रगामतका आभनागरयकको जनजीिनसॉग प्रत्मऺ सयोकाय यातने ऺेरहरूराई सभेत आमोगरे 

अनुसन्धान य अनुगभनको प्राथभभकताभा यािेको छ । 
साभाख्जक सुयऺा प्रणारी अन्तगयत साभाख्जक सुयऺा बत्ता वितयणभा देखिएका अननमभभतता ननमन्रण 
गनय आमोगरे चारेको कदभफाट आगाभी र्दनभा त्मस्तो बत्ता यकभ मथासभमभा सहज रूऩभा रक्षऺत 
िगय य सभुदामभा ऩुग्ने अऩेऺा गरयएको छ । विद्मारम सञ्चारनको अनुभनत प्राप्त गयी सञ्चारनभा 
नयहेका िा पजॉ विद्माथॉ देिाई ऩाठ्मऩुस्तक, छारिखृ्त्त, तरफ बत्ता य बिन ननभायण रगामतको यकभ 
र्हनाभभना गने झोरे विद्मारमहरूभाचथ गरयएको कायफाहीका कायण सम्फख्न्धत ननकामरे विभबन्न 
ख्जल्राहरूभा ३०५ िटा विद्मारम फन्द गने य ९० िटा विद्मारम गाभ्ने िा सभामोजन गने ननणयम 
गयेका छन ्। मसफाट फसेनन र्हनाभभना हुॉदै आएको अयफौंको सयकायी फजेट र्हनाभभना हुनफाट योक्रकएकोैे 
छ । साथ ैमसफाट आगाभी र्दनभा भशऺा ऺेरभा रगानी गदाय सम्फख्न्धत ननकामहरू सजग हुन गई 
सम्बावित दरुुऩमोग योक्रकने य गुणस्तयीम भशऺा प्राप्त गन ेफारफाभरकाको हक सुननख्श्चत गनय सिाउ 
ऩुग्ने भहसुस ऩनन गरयएको छ । त्मसैगयी विश्िविद्मारम, उच्च भाध्मभभक भशऺा ऩरयषद् य प्राविचधक 
भशऺा तथा व्मािसानमक ताभरभ ऩरयषद् जस्ता ननकामभा बएका कायफाहीफाट ती ननकामभा हुने गयेका 
नीनतगत, प्रशासननक य आचथयक विसॊगनतहरू ननमन्रणभा आई सम्ऩूणय भशऺा ऺेरराई मस्ता 
दषु्प्रबािहरूफाट भुक्त हुन फर भभल्ने य सभग्रताभा भुरुकको भशऺा ऺेरभा सुधाय गनय सहमोग ऩुग्ने 
अऩेऺा गरयएको छ । 
साियजननक ओहदाभा यहेका कभयचायी य ऩदाचधकायीहरूको शैक्षऺक प्रभाणऩरको छानबफनफाट नक्करी 
शैक्षऺक प्रभाणऩर प्रमोग गयी साियजननक सेिाभा यहन िोज्ने प्रिखृ्त्तभाचथ ननमन्रण हुॉदै गएको छ य 
मसफाट मोग्म, ऺभतािान य उत्ऩादनशीर व्मख्क्तहरूका राचग योजगायीका अिसय भसजयना गनय भद्दत 
भभल्ने विश्िास गरयएको छ । 
सियसाधायणका राचग नन्शुल्क वितयण गरयने औषधीभा भोरार्हजा गयी कभ ऩरयभाण य न्मून गुणस्तयको 



औषधी िरयद गने िा म्माद नािेका औषधी वितयण गयी भानि स्िास््म जस्तो सॊिेदनशीर विषमभा 
िेरिाड गने सयकायी अस्ऩतार य भनोभानी प्रिखृ्त्त देिाउने भेडडकर करेजहरूभचथको कायफाहीरे 
आगाभी र्दनभा त्मस्ता प्रिखृ्त्तहरू ननमन्रण गनय सहमोग ऩ¥ुमाउने ठाननएकोैे छ । साथ ैआमोगको 
स्िास््म ऺेरको अनुसन्धान य कायफाहीफाट आभनागरयकको आधायबूत स्िास््म सेिा प्राप्त गने 
अचधकायराई सुननख्श्चत गनय फर भभल्ने अऩेऺा सभेत गरयएको छ । 
भुरुकभबर उचचत योजगायीका अिसयको अबािभा विदेभशनुऩने फाध्मताको नाजामज पाइदा भरॉदै िैदेभशक 
योजगायीभा जाने मुिामुितीराई विभबन्न क्रकभसभरे ठगी गने योजगाय व्मिसामी य सयकायी 
कभयचायीहरूराई कायफाहीको दामयाभा ल्माइएको छ । मसफाट योजगायीभा जान चाहने मुिामुितीहरू 
सम्फख्न्धत व्मिसामी य कभयचायीहरूफाट ठचगनु ऩयेको अिस्थाभा कभी आई याहत भहसुस गयेको अनुबि 
गरयएको छ । साथ ैिाडी भुरुकका अनतरयक्त िैदेभशक योजगायीका िभभा अन्म विभबन्न भुरुकहरूभा यही 
तरफ बत्ता रगामतका सुविधा य ऺनतऩूनत य प्राप्त गनय नसकेका, विविध प्रकृनतका कानुनी जर्टरताभा 
पसेका िा भतृ्मु बएकाहरूको उद्धायका राचग सम्फख्न्धत भुरुकका दतूािास भापय त आमोगरे गयेको 
ऩहरफाट योजगायीका भसरभसराभा विदेशभा सॊकटभा ऩयेकाहरूको उद्धाय गनय य िैदेभशक योजगायीका ऺेरभा 
यहेका कभीकभजोयीहरूभा सुधाय गनय सहमोग ऩुग्न ेअऩेऺा गरयएको छ । 
बौनतक ऩूिायधायहरूको ननभायण, भभयत सम्बाय य व्मिस्थाऩनभा गुणस्तय कामभ गनय, ननभायणाधीन 
सॊयचनाहरूराई मथासभमभा सम्ऩन्न गनय य साियजननक िरयद प्रणारीभा देखिएका विकृनतहरू ननमन्रण 
गनय आमोगरे आमोजना प्रस्तािदेखि नै ननयन्तय अनुगभन गदै आएको छ । मस िभभा याख्ष्ट्रम गौयिका 
प्रत्मेक आमोजनाहरूभा पोकर अचधकृत तोकीैे सम्फख्न्धत ननकामसॉगको सभन्िमभा ननमभभत अनुगभन 
गने गरयएको छ । त्मसगैयी काठभाडौं उऩत्मकाका अनतरयक्त देशका विभबन्न ऺेरभा गनय राचगएको सडक 
विस्ताय य ऩुनननयभायणराई तीव्रता र्दन सम्फख्न्धत ननकामसॉग छरपर, अन्तयक्रिमा य कामयसम्ऩादनको 
अनुगभन गन ेकामयराई ऩनन ननयन्तयता र्दइएको छ । आमोगका मस्ता प्रमासफाट साियजननक ननभायण 
कामयभा गुणस्तय कामभ गनय य तोक्रकएको सभमभा आमोजनाहरू सम्ऩन्न गनय सिाउ ऩु¥माउने विश्िास 
गरयएको छ । 
साियजननक सॊस्थानहरूभा देखिएका विकृनत य विसॊगनत ननमन्रण गयी नतनको सुधायका राचग सयकायफाट 
चाभरएका विभबन्न कदभहरूभा आमोगको अनुगभन य ननगयानीरे साथयक सहमोग ऩुगेको विश्िास 
गरयएको छ । त्मसैगयी आमोगको कायफाहीफाट ऩेट्रोभरमभ ऩदाथयको ढुिानीभा अनािश्मक जतॉ, चहुािट य 
नोक्सानी दाफी गने प्रिखृ्त्त ननमन्रण गनय भद्दत भभल्ने अऩेऺा गरयएको छ । त्मसका अनतरयक्त नेऩार 
आमर ननगभ य याख्ष्ट्रम बफभा सॊस्थान रगामतका साियजननक ननकामहरूभा कामययत ऩदाचधकायी य 
कभयचायीहरूरे भनोभानी तियरे फोनस तथा अन्म फेभुनाभसफ सेिा सुविधा भरई सॊस्थाराई ननयन्तय िाटा 
ऩु¥माउने प्रिखृ्त्तभा ननमन्रण हुने विश्िास गरयएको छ । 
भुरुकभा जरविद्मुत ्उत्ऩादनको ऩमायप्त सम्बािना हुॉदाहुॉदै ऩनन ऊजाय सॊकटका कायण भुरुकको 
औद्मोचगक विकास य ियामसी प्रमोगराई सभेत सभस्माग्रस्त फनाएको छ । मस्तो अिस्थाभा जरविद्मुत ्
उत्ऩादनका राचग अनुभनतऩर भरने तय राभो सभमसम्भ आमोजना कामायन्िमन य अनुभनतऩर निीकयण 
सभेत नगन ेप्रिखृ्त्तभाचथ आमोगरे ननगयानी गदै आएफाट झोराभा िोरा हारी र्हॊड्ने विकृनतहरू ननमन्रण 
बई भुरुकको जरविद्मुत ्विकासभा िास्तविक रगानीकतायहरूराई आकवषयत गनय सहमोग ऩुग्ने य 



विद्मभान ऊजाय सॊकट सभाधान गनय मोगदान ऩुग्न ेअऩेऺा गरयएको छ । 
भुरुकभा ऩमयटन विकासको प्रचयु सम्बािना यहेको य मसरे याख्ष्ट्रम विकासभा उल्रेिनीम मोगदान 
ऩुर माउन सक्ने त्मराई दृख्ष्टगत गयी मस ऺेरभा देखिएका अननमभभताहरू ननमन्रण गनय आमोगरे 
गयेका ऩहरहरूफाट सुधायका सॊकेतहरू देखिएका छन ्। उदाहयणका राचग विभबन्न सभस्मा य वििादका 
कायण राभो सभमसम्भ फन्द जस्तै यही ननमभभत काभ कायफाही नै प्रबावित बएको ऩमयटन फोडय 
आमोगको हस्तऺेऩऩनछ सुचारु हुन सक्मो । त्मसैगयी नेऩार िामु सेिा ननगभका विभानहरूको उडान 
सञ्चारनभा सभेत आमोगरे ऩहर गनुयऩ¥मो । मसका अनतरयक्त ऩमयटन प्रिद्र्धन य मससॉग सम्फख्न्धत 
अन्म ऺेरहरूभा देिाऩयेका विकृनत य विसॊगनत ननमन्रण गनय आमोगफाट बएका प्रमासको ऩरयणाभस्िरूऩ 
त्मस ऺेरभा विद्मभान विसॊगनत ननमन्रण बई सभग्र ऩमयटन ऺेरको विकासरे साथयक गनत भरने विश्िास 
गरयएको छ । 
िनजॊगर रगामतका अन्म प्राकृनतक स्रोत साधनको सॊयऺणका राचग विभबन्न सयकायी ननकामहरू सॊरग्न 
यहॉदै आएको बए ऩनन देशका विभबन्न बागका िनजॊगर, नदीनारा य तारतरैमा आसऩासका ऺेरभा 
अनचधकृत रूऩभा फसोिास गयी त्मस्ता प्राकृनतक स्रोत साधनभाचथ अनतिभण गने प्रिखृ्त्त फढेय गएको छ 
। मस्तो अनतिभण योक्न आमोगरे सयोकाय ऩऺहरूसॉग छरपर गयी सॊयऺणका उऩामहरू सुझाएको छ । 
ऩोियाभा यहेका तारतरैमाहरूको विद्मभान अिस्थाफाये अध्ममन गयी नतनको सॊयऺण गनय चाल्नुऩने 
कदभका सम्फन्धभा आमोगरे गयेको भसपारयसफाट त्महाॉका तारतरैमाहरूको सम्फद्र्धन य उऩमोगभा ठोस 
मोगदान ऩुग्ने अऩेऺा गरयएको छ । मसका साथ ैसयकायी िनजॊगर, िानी, साियजननक जग्गा य देशका 
अन्म विभबन्न ऺेरभा यहेका तारतरैमा रगामतका स्रोत साधनहरूभाचथको अनतिभण योक्न आमोगकोैे 
ऩहर य सक्रिमताफाट सभग्रताभा देशको प्राकृनतक स्रोत य साधनको सॊयऺण गनय भद्दत भभल्ने अऩेऺा 
गरयएको छ । 
कय सॊजार फार्हय यहेका व्मािसानमक पभय, कम्ऩनी, ऩेसागत व्मख्क्त िा सॊस्था य नमाॉ कयदाताराई कयको 
दामयाभा ल्माउन य न्मून बफजकीकयणराई ननमन्रण गनय आन्तरयक याजस्ि विबाग य अन्तगयत 
कामायरमहरू सभेतको सहकामयभा आमोगरे अभबमान नै सञ्चारन ग¥मो । मसफाट सयकायराई प्राप्त हुने 
याजस्िभा िवृद्ध हुनुका साथ ैकय प्रशासनभा सुधायका सॊकेतहरू देखिएका छन ्। आमोगको ननगयानी य 

सम्फद्ध ननकामहरूको थऩ सक्रिमताभा आमकयतपय  १,३५,३९४, भूल्म अभबिवृद्ध कयतपय  ११,०३९ य 
अन्त्शुल्कतपय  ४०,५८४ गयी जम्भा १,८७,०१७ व्मिसाम य व्मख्क्तहरू कयको दामयाभा आएका छन ्। 
भूल्म अभबिवृद्ध कय, आमकय य अन्त्शुल्क छरीको सम्फन्धभा ११९९ कयदाताको अनुसन्धान गयी कुर रु. 
२ अफय ४४ कयोड ५० राि कय ननधाययण बएको छ य सो यकभ असुरीको प्रक्रिमाभा यहेको छ । मसैगयी 
आमोगकै सक्रिमताफाट भूल्म अभबिवृद्ध कय य आमकयतपय  रु.३ अफय ६२ कयोड ५६ राि कय फक्मौता 
असुर बएको छ बने सुतॉजन्म ऩदाथयको अन्त्शुल्कतपय  रु. १ अफय ५० कयोड असुर बएको छ । 
आयोगका चनुौिीहरू : 
नेऩारकोैे सन्दबयभा भ्रष्टाचाय नै गरयफीको एक प्रभुि कायण बएको य मसफाट नागरयकहरूको आधायबूत 
नैसचगयक अचधकाय कुख्ण्ठत बएको भहसुस गरयएको छ । त्मसैरे विकासको सभग्र ऩऺराई गनत र्दन य 
साभाख्जक न्मामको आधायभा विकासको प्रनतपर वितयण हुने ऩद्धनतराई सुननख्श्चत गनय भ्रष्टाचायको 
ननमन्रण अननिामय य अऩरयहामय छ । मसै भान्मता फभोख्जभ विगत केही सभमदेखि आमोगरे भ्रष्टाचाय 



ननमन्रणका ऺेरभा आफ्नो सक्रिमता फढाउॉ दै ल्माएको य मस्तो सक्रिमताफाट साियजननक सेिा प्रिाहभा 
ननख्श्चत उऩरख्धध य सुधायका सॊकेतहरू देखिएको बए ऩनन आमोग सभऺ विभबन्न िारे चनुौतीहरू बने 
विद्मभान छन ्। 
विगत केही सभमदेखि आमोगप्रनत आभ नागरयकको अऩेऺा य चाहना फढेय गएको देखिन्छ । ऩीडडत 
सयोकायिारा य नागरयकका तपय फाट आमोगभा प्राप्त हुने गयेका गुनासा य उजुयीहरूभा बएको फढोत्तयीरे 
मही त्मराई सॊकेत गदयछ । मस्तो जनचाहना य अऩेऺाराई सम्फोधन गनय आमोगको सॊस्थागत य 
कभयचायीहरूको व्मािसानमक ऺभता अभबिवृद्ध गदै आमोगका काभ कायफाहीहरूराई िैऻाननक, त्मऩयक, 

िस्तुननष्ठ य विश्िाभसरो फनाउॉ दै सुशासन कामभ गने र्दशाभा ठोस मोगदान ऩु¥माउनु आमोगको 
अर्हरेको प्रभुि चनुौती हो । 
नेऩाररे भ्रष्टाचाय विरुद्धको अन्तयायख्ष्ट्रम भहासख्न्धको अनुभोदन गरयसकेको सन्दबयभा भहासख्न्धको उदे्दश्म 
कामायन्िमनका राचग विद्मभान कानुनी सॊयचनाभा सुधाय हुनुऩने देखिएको छ । साथ ैभहासख्न्धको 
अनुभोदनफाट आमोगको कामयऺ ेर, दानमत्ि य ख्जम्भेिायीहरू ऩनन विस्ताय हुॉदै जाने बएकोरे नमाॉ कानुनहरू 
ननभायण गन,े कनतऩम ऩुयाना कानुनहरूभा ऩरयभाजयन गने य भसख्जयत दानमत्ि य ख्जम्भेिायी कुशरताऩूियक 
ननिायह गने विषम ऩनन आमोगको चनुौतीको रूऩभा यहेको छ । 
सभाजका विभबन्न ऺेरभा विद्मभान भ्रष्टाचायजन्म क्रिमाकराऩ य अननमभभतताहरूको ननमन्रणराई 
प्रबािकायी फनाउन आमोगको सक्रिमतासॉगै सयकायी य ननजी ऺेरका भ्रष्टाचाय विरुद्धका सॊि 
सस्थाहरूसॉगको सहकामय य साझदेारयता अऩरयहामय हुन्छ । त्मसैरे आगाभी र्दनभा विभबन्न सयकायी य 

ननजीऺेरका भ्रष्टाचाय विरुद्धका सॊगर्ठत सॊस्थाहरूसॉग यचनात्भक सहकामय य साझदेारयता अभबिवृद्ध गयी 
सयकायी स्रोत य साधनकोैे दरुुऩमोग य अननमभभतता ननमन्रण गनय य सुशासनका भाध्मभफाट विकास 
ननभायण कामयको प्रबािकारयता अभबिवृद्ध गदै साभाख्जक न्मामका आधायभा विकासको प्रनतपर वितयण हुने 
अिस्थाराई सुननख्श्चत गयाउनु आमोगकोैे अको चनुौती हो । 
िासगयी साियजननक ननकामभा कामययत कभयचायी य ऩदाचधकायीहरूरे स्रोत निरेुको अकुत सम्ऩख्त्त 
कभाएको अनुभान गनय सक्रकने अिस्था बए ऩनन त्मस्तो सम्ऩख्त्त भुरकु फार्हय रुकाउने नछऩाउने 
प्रिखृ्त्तको कायण त्मससम्फन्धी अनुसन्धान तहक्रककातको काभ अऩेक्षऺत रूऩभा प्रबािकायी हुन सकेको 
छैन । कभयचायीहरूको दऺता अभबिवृद्ध, अनुसन्धानका ऩरयष्कृत प्रविचधहरूको प्रमोग य सूचना सञ्जारको 
विस्तायका भाध्मभफाट अकुत सम्ऩख्त्त आजयनसम्फन्धी विषमका उजुयीहरूको अनुसन्धान तहक्रककातराई 
थऩ प्रबािकायी य ननतजाभुिी फनाउनुऩने चनुौती ऩनन आमोगसाभु यहेको छ । 
आमोगका राचग छुटै्ट कभयचायी सेिाको गठन हुनसकेभा कभयचायीराईय आमोगभा र्टकाइयातन य उनीहरूभा 
विऻताको विकास गनय सहमोग ऩुग्छ । मसका अनतरयक्त आमोगभा कामययत जनशख्क्तको व्मािसानमक 
ऺभता अभबिवृद्ध गदै आधनुनक प्रविचधको प्रमोग भापय त अनुसन्धान य तहक्रककातका विषमराई 
ननतजाभूरक फनाउने य थऩ प्रोत्साहनको व्मिस्था गयी कभयचायीहरूकोैे भनोफर उच्च फनाउनुऩने विषम 

ऩनन आमोगको चनुौतीको रूऩभा यहेको छ । 
कनतऩम सन्दबयभा आमोगको काभकायफाहीराई प्रबावित ऩाने गयी केही स्िाथय सभूहहरूफाट सॊगर्ठत रूऩभा 
अियोध गने प्रिखृ्त्तहरू ऩनन देिाऩने गयेका छन ्। मस्ता प्रिखृ्त्तहरूको साभना गदै भ्रष्टाचायका विरुद्ध 
सशक्त रूऩभा अगाडड फढ्नु आमोगका राचग एक चनुौती फनेको छ । मसका साथ ैभ्रष्टाचाय 



ननमन्रणसम्फन्धी सम्ऩूणय कामय आमोगरे नै गदयछ बन्ने आभ सोचाइभा ऩरयितयन ल्माई सुशासन 
प्रिद्र्धन य भ्रष्टाचाय ननमन्रणभा सफै सयोकाय ऩऺहरूसॉग सहकामय गदै आमोगप्रनतको विश्िास य 
बयोसाराई कामभ यातनु ऩनन हाम्रो अर्हरेको चनुौती हो । 
आमोगरे साना तहका सयकायी कभयचायी य साना भ्रष्टाचायका विषमहरूराई भार कायफाही गयेकोैे तय 
ठूरा भ्रष्टाचायका विषमराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउन नसकेको बन्ने आरोचनाहरू ऩनन हुने गयेका 
छन ्। भ्रष्टाचाय आमतनभा सानो िा ठूरो बनी ऩरयबावषत गने बन्दा ऩनन भ्रष्ट प्रिखृ्त्त सधॊै ै 
हाननकायक नै हुन्छ बन्ने भभयराई आत्भसात गदै आमोगरे आफ्ना काभकायफाहीहरू अगाडड फढाएको छ । 
भ्रष्टाचायी ठूरो िा सानो जो सुकै बए ऩनन मसराई कायफाहीको दामयाभा ल्माई आभ नागरयकको विश्िास 
य बयोसा कामभ यातन आमोग कर्टफद्ध छ । मद्मवऩ भ्रष्टाचाय विरुद्धको कायफाहीराई तीव्रता र्दने विषम 
त्मऩूणय सूचना य प्रभाणको उऩरधधताभा ननबयय गदयछ । तय सत्म, त्म य मथाथयऩयक सूचना प्राप्त गने 
विषम आमोगका राचग सधैं चनुौतीका रूऩभा यहेको छ । 
राभो सभमसम्भ स्थानीम ननकामहरूभा जनप्रनतननचधहरूको रयक्तता बई साियजननक ननकाम य 
ऩदाचधकायीहरूको कामयसम्ऩादन अऩेक्षऺत रूऩभा ख्जम्भेिाय य जिापदेहीऩूणय हुन नसक्दा जनसयोकाय य 
जनर्हतका प्रत्मेक विषमहरूभा आमोगरे न ैन्माम र्दनसक्छ बन्ने अऩेऺाराई सम्फोधन गनय आमोगफाट 
हारसम्भ बएका प्रमासहरू ऩक्कै ऩमायप्त छैनन ्। कानुनी याज्म, भानि अचधकायको सम्भान, साभाख्जक 
न्माम प्रिद्र्धन तथा सियसाधायण नागरयकहरूको सयोकाय य चासोका विषमभा आमोगरे सक्रिमता य 
सशक्तता देिाउॉ दै आएको बए ऩनन मसराई आगाभी र्दनभा अझ सफर य सशक्त फनाउॉ दै रैजानु 
आमोगको अको चनुौती हो । 
आमोगको काभ कायफाहीराई साथयक य थऩ प्रबािकायी फनाउन सयोकायिारा ऩऺ, नागरयक सभाज य 
सञ्चाय जगतको सहमोग अऩरयहामय हुन्छ । मसैअनुरूऩ आमोगरे ऩनन भ्रष्टाचाय ननमन्रणको 
अभबमानराई थऩ गनत र्दन भ्रष्टाचाय विरुद्धका विभबन्न सॊिसॊस्था य सञ्चाय ऺेरसॉग सहकामय गनय प्रमत्न 
गदै आएको छ तथावऩ भ्रष्टाचाय विरुद्धको त्मस्तो सभन्िम य सहकामयराई ऩरयणाभभुिी य उदे्दश्मभूरक 
फनाउॉ दै रैजानु आमोगको चनुौतीको रूऩभा यहेको छ । साथ ैभ्रष्टाचाय विरुद्ध आमोगरे अिरम्फन गयेको 
ननयोधात्भक य प्रिद्र्धनात्भक यणनीनतराई प्रबािकायी तुल्माउने र्दशाभा सभाजभा जनजागयण अभबमान 
सञ्चारन गनय मुिा, विद्माथॉ य चतेनशीर िगयराई सभुचचत ऩरयचाभरत गनुय ऩनन आमोगको चनुौती फनेको 
छ । 
भ्रष्टाचार तनयन्त्रणका सम्बन्धमा गनुयऩने सुधारसम्बन्धी सुझावहरू 

साियजननक ऩद धायण गयेका व्मख्क्तहरूरे अनुचचत कामय िा भ्रष्टाचाय गयी अख्ततमायको दरुुऩमोग गयेको 
विषमभा प्राप्त सूचना, उजुयी छानबफन, अनुसन्धान तथा तहक्रककात य अभबमोजन गदाय प्राप्त अनुबिहरू 
सभेतका आधायभा भुरुकभा भ्रष्टाचाय ननमन्रण तथा अनुचचत कामय ननमन्रण गने विषमभा आगाभी 
र्दनभा गनुयऩय ्यनेैे सुधायका सम्फन्धभा नेऩार सयकायराई ननम्नानुसाय सुझािहरू प्रस्तुत गरयएको छ :– 

1. नेऩार भ्रष्टाचाय विरुद्ध सॊमुक्त याष्ट्रसॊिीम भहासख्न्धको ऩऺ याष्ट्र बइसकेको छ । भहासख्न्धको 
ऩऺ याष्ट्रका नातारे त्मसफाट भसख्जयत दानमत्ि ऩूया गनय सयकायरे केही थऩ नीनतगत, सॊयचनागत य 
कामयगत व्मिस्था गनय आिश्मक हुन्छ । मस िभभा कनतऩम नमाॉ कानुनहरू तजुयभा गने य केही 



भौजुदा कानुनहरूभा सभसाभनमक सॊशोधन य ऩरयभाजयन गनुयऩने आिश्मकता यहेको बए ऩनन 
हारसम्भ त्मसतपय  िासै प्रगनत बएको देखिॊदैन । उचचत सभन्िम य अनुगभनको अबािभा 
भहासख्न्धभा उख्ल्रखित प्रािधानहरू ऩूया गनय सयकायरे तमाय ऩायेको कामयमोजनाको कामायन्िमनरे 
ऩनन गनत भरन सकेको छैन । मस अिस्थाभा भ्रष्टाचाय विरुद्धका कामयहरूराई सॊमोख्जत तथा 
सभन्िनमत गने य भ्रष्टाचाय विरुद्धको याख्ष्ट्रम नीनत एिभ ्यणनीनतहरूको कामायन्िमनको अनुगभन 
य सभन्िम गने कामयको नेततृ्िदामी बूभभका अख्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे ननिायह गनय 
उऩमुक्त हुने । 

2. भ्रष्टाचायजन्म गनतविचध य अननमभभत क्रिमाकराऩहरूको ननमन्रणका राचग विश्िाभसरो य बयऩदो 
सूचना प्राप्त गने प्रणारी स्थाऩना गनय य सूचनादाताको सुयऺाराई सुननख्श्चत गनय अऩरयहामय हुन्छ 
। हारसम्भ मससम्फन्धी कानुन तजुयभा हुन नसक्दा भ्रष्टाचायसॉग सम्फख्न्धत सूचना प्राप्त गने य 
सूचनादाताको सुयऺाको प्रत्माबूनत गने विषम सुननख्श्चत हुन नसकेकारे साऺी तथा सूचनादाताको 
सॊयऺणसम्फन्धी ऐनको तजुयभा हुनुऩने । 

3. भ्रष्टाचाय ननमन्रणसम्फन्धी कामयभा धेयै सयकायी ननकामहरू सॊरग्न यहेको कायण नतनीहरूफीच 
कामयगत अस्ऩष्टता य काभभा दोहोयोऩना सभेत देखिएको छ । मस्तो अस्ऩष्टता य दोहोयोऩना 
हटाई भ्रष्टाचाय ननमन्रणसम्फन्धी कामयराई थऩ प्रबािकायी य सशक्त फनाउन के कस्तो व्मिस्था 
गदाय उऩमुक्त हुन्छ बन्ने मक्रकन गनय एक स्ितन्र विऻ सभूहफाट अध्ममन गयाई उनीहरूको 
प्रनतिेदनका आधायभा आिश्मक व्मिस्था गनय उऩमुक्त हुने । 

4. साियजननक सेिा प्रिाहराई सयर, गुणस्तयमुक्त य सियसुरब फनाउन प्रत्मेक साियजननक 
ननकामहरूरे आपूरे सम्ऩादन गने कामय सर्हतको व्मािसानमक मोजना तथा सेिा प्रिाह र्दग्दशयन 
फनाई रागू गने सम्फन्धभा विगतभा विभबन्न प्रमासहरू बएका हुन ्। तय सभम सभमभा बएका 
त्मस्ता प्रमासहरूरे ननयन्तयता नऩाउॉदा साियजननक ननकामहरूफाट प्रिाह हुने सेिाको 
प्रबािकारयताभा िवृद्ध हुन सकेको छैन । त्मसैरे प्रत्मेक साियजननक ननकामरे आ(आपूरे प्रिाह गने 
सेिा य ख्जम्भेिायीका सम्फन्धभा अरग्गै र्दग्दशयन िा ननदेभशका फनाई रागू गने विगतको 
प्रमासराई ननयन्तयता र्दई त्मसको प्रबािकायी कामायन्िमन य अनुगभनको व्मिस्था गनुयऩने । 

5. प्रचभरत कानुनरे तोकेको अचधकाय य ख्जम्भेिायी ऩन्छाउने तथा ननणयमको सम्बावित जोखिभफाट 
उन्भुख्क्त ऩाउने ननमतरे नीनतगत ननणयमका नाउॉभा आफ्नो अचधकाय ऺेरभबर ऩने विषमराई ऩनन 
भख्न्रऩरयषद्फाट ननणयम गयाउने प्रिखृ्त्त फढेय गएकोैे छ । मस्तो प्रिखृ्त्तरे प्रत्मऺ िा ऩयोऺ 
रूऩभा भ्रष्टाचायजन्म य अननमभभत कामयहरूराई नै फढािा र्दइयहेको हुन्छ । त्मस्तो अभ्मासराई 
ननरुत्सार्हत य ननमन्रण गनय त्मसयी भख्न्रऩरयषद्फाट ननणयम गयाउनुऩने नीनतगत, प्रक्रिमागत तथा 
प्रशासननक विषमहरूको स्ऩष्ट आधाय य भाऩदण्ड तमाय गयी सो को प्रबािकायी कामायन्िमन 
गनुयऩने । 

6. साियजननक सयोकायका विषमभा सम्फख्न्धत ननकाम िा ऩदाचधकायीहरूरे सभमभा ननणयम नगदाय िा 
प्रनतफद्धता फभोख्जभ कामयसम्ऩादन नगदाय साियजननक सेिा प्रिाह अिरुद्ध हुने गयेको छ । मसफाट 
विकास आमोजनाहरू सभेत सभमभा सम्ऩन्न हुन नसकेको अिस्था छ । मस्तो प्रिखृ्त्तरे सेिा य 
विकासको रागत फढाउने भार नबई ननधायरयत सभमभा सेिा य विकासको प्रिाह हुन नसकी 



आभनागरयकरे हैयानी य याज्मरे ठूरो नोक्सानी व्महोनुय ऩने अिस्था भसजयना गयेको छ । त्मसैरे 

सभमभा ननणयम नगने िा ननणयम ऩन्छाउने साियजननक अचधकायीहरूकोैे भनोिखृ्त्तराई ननरुत्सार्हत 
गनय त्मस्तो कायणफाट बएको हानन नोक्सानीप्रनत सम्फख्न्धत ऩदाचधकायीराई नै ख्जम्भेिाय फनाउने 
गयी ऩमायप्त कानुनी व्मिस्था गनुयऩने । साथ ैसाियजननक सेिा य विकासको प्रिाह गने िभभा 
सेिाको गुणस्तय ऩयीऺण गने य अनुगभन एिभ ्भलू्माॊकन गने सम्फन्धी विद्मभान कानुनी 
सॊयचनाभा सभमानुकूर सुधाय हुन नसक्दा ती कानुन अव्मािहारयक य दण्ड सजामका दृख्ष्टरे 
अऩमायप्त सभेत देखिएकारे नतनभा आिश्मकता अनुसाय सुधाय गनुयऩने । 

7. मोजना स्िीकृत गदाय िा फजेट विननमोजन गदाय ननधायरयत कामयविचध य प्रक्रिमा अिरम्फन नगयी 
प्रबाि य ऩहुॉचका आधायभा ननणयम गने ऩरयऩाटी हािी हुॉदै गएको छ । मस्तो विकृनत ननमन्रण 
गनय कामयिभ य ननकाम स्ऩष्ट नगयी विविध शीषयक अन्तगयत ठूरो यकभ विननमोजन गने 
ऩरयऩाटीको अन्त्म गनुयऩन े। साथ ैफजेट विननमोजन गदाय िा आमोजना स्िीकृत गदाय स्ऩष्ट य 

ऩायदशॉ भाऩदण्ड फनाई रागू गनुयऩने । त्मसगैयी िावषयक विकास कामयिभ तजुयभा य स्िीकृत गदाय 
अथय भन्रारम य याख्ष्ट्रम मोजना आमोगको प्रत्मऺ सॊरग्नता हुॉदाहुॉदै ऩनन ऩुन् याख्ष्ट्रम मोजना 
आमोगफाट कामयिभ स्िीकृत गयाउनुऩने विद्मभान प्रणारीरे कामयिभ य आमोजना कामायन्िमनभा 
र्ढराइ हुने गयेको हुॉदा ऩुन् कामयिभ स्िीकृत गनुयऩने विद्मभान प्रणारीको अन्त्म गनुयऩने । 

8. भुरुकभा अऩाय जरस्रोतको उऩरधधता बए ऩनन दीियकारीन नीनत य मोजनाको अबािभा त्मसको 
प्रबािकायी उऩमोग हुन सकेको छैन । जरविद्मुत ्उत्ऩादनको ऩमायप्त सम्बािना हुॉदाहुॉदै ऩनन 
आभ उऩबोक्ताहरू राभो सभमदेखि रोडसेडडङको सभस्मा िेप्न फाध्म छन ्। औद्मोचगक 
विकासको प्रभुि ऩूिायधायको रूऩभा यहने विद्मुत ्आऩूनत यको अबािका कायण उद्मोग 
व्मिसामहरूको सञ्चारनभा फाधा उत्ऩन्न बएको छ । त्मसैरे फढ्दो ऊजाय सॊकट सम्फोधनका 
राचग जरविद्मुत ्विकासराई याख्ष्ट्रम विकासको प्राथभभकताभा यािी मसको उत्ऩादन, वितयण तथा 
प्रसायण राइन विस्तायका राचग दीियकारीन नीनत य मोजना फनाउनुऩने । भुरुकभबर रोडसेडडङको 
अन्त्म गनय सम्फख्न्धत ननकामहरूरे स्ऩष्ट कामयमोजना फनाई काभ गनुयऩने । जरविद्मुत ्ऺेरको 
विकासका राचग आन्तरयक य फाह्म रगानी ऩरयचारन गनय विद्मभान नीनतगत, सॊस्थागत य 
कामयगत प्रक्रिमाभा थऩ सयरीकयण गनुयऩने । नछभेकी भुरुकहरूसॉगको सहकामयभा जरविद्मुत ्
विकासका सम्बािनाहरूराई उऩमोग गनेतपय  प्राथभभकता र्दई उत्ऩार्दत विद्मुत ्शख्क्तको सभुचचत 
वितयणका राचग आधनुनक प्रविचधमुक्त य उच्च बायिहन ऺभतासर्हतको प्रसायण राइन 
विस्तायतपय  जोड र्दनुऩने । हार नेऩार विद्मुत ्प्राचधकयणरे एकर रूऩभा सम्ऩादन गदै आएको 
विद्मुत ्उत्ऩादन, वितयण तथा प्रसायण राइन विस्तायसम्फन्धी काभ प्राचधकयणको हारको कभजोय 
सॊस्थागत ऺभताका कायण प्रबािकायी रूऩभा सम्ऩादन हुन नसकेकारे मी काभहरूराई अरग 
अरग ननकामरे सम्ऩादन गने गयी व्मिस्था भभराउनुऩने । आगाभी र्दनभा ऩमायप्त विद्मुत ्

उत्ऩादन बई रोडसेडडङको सभस्मा अन्त्म बइसकेऩनछ र्हउॉद य िषायमाभका राचग अरग अरग 
विद्मुत ्भहसुर ननधाययण गयी विद्मुत ्वितयण प्रणारीराई थऩ व्मिख्स्थत फनाउन दीियकारीन 
मोजना तमाय गयी कामायन्िमन हुनुऩने । 



9. बौनतक ऩूिायधाय तथा विकास ननभायणसम्फन्धी काभभा िख्स्कॉ दो गुणस्तयभा सुधाय गनय य 
ननधायरयत सभमभा आमोजना सम्ऩन्न हुने व्मिस्था सुननख्श्चत गनय अत्मािश्मक बइसकेको छ । 
मसका राचग सडक, ऩुर, भसॊचाइ रगामतका ऩूिायधायको ननभायण, सञ्चारन य गुणस्तय 
ऩयीऺणसम्फन्धी भाऩदण्ड तमाय गयी राग ूगनुयऩने । साथ ैविकास ननभायण कामयभा प्रमोग बएको 
ननभायण साभग्री य अन्म कच्चा ऩदाथयको गुणस्तयको सुननख्श्चतताका राचग बौनतक य यासामननक 

ऩयीऺण गनय सक्रकने गयी भुरुकभबर ैआधुननक य सुविधा सम्ऩन्न प्रमोगशारा स्थाऩना गनेतपय  
आिश्मक व्मिस्था हुनुऩने । 

10. केन्रदेखि स्थानीमस्तयसम्भ विभबन्न क्रकभसभका आमोजनाहरू ननभायण तथा सञ्चारन हुॉदा 
िास्तविक राबग्राहीहरूरे आमोजनासम्फन्धी साभान्म जानकायी सभेत ऩाउने गयेका छैनन ्। 
मसफाट आमोजनाप्रनत राबग्राहीहरूको स्िाभभत्ि य अऩनत्ि स्थावऩत हुन नसकी अऩेक्षऺत रूऩभा 
आमोजनाको सॊयऺण य र्दगोऩना कामभ हुन सकेको छैन । त्मसैरे प्रत्मेक आमोजनाको ननभायण 
शुरु गनुयऩूिय राबग्राही सभूहराई आमोजनाको विषमभा साभान्म जानकायी गयाई साभाख्जक 
ऩयीऺण गयाउने ऩरयऩाटी फसाल्नुऩने । मस िभभा आमोजनाको नाभ, आमोजना सञ्चारन हुने 
स्थान, आमोजनाको फजेट, आमोजना शुरु हुने य सम्ऩन्न हुने अिचध, राबग्राहीहरूको सॊतमा तथा 
अऩेक्षऺत ननतजाको सायाॊश रगामतका विषमहरू सभेटी साियजननक जानकायीका राचग 
आमोजनास्थरभा फोडय िा अन्म भाध्मभफाट स्थानीम सेिाग्राहीराई जानकायी गयाउनुऩने साथ ै
आमोजना सम्ऩन्न बइसकेऩनछ अननिामय रूऩभा साियजननक ऩयीऺण गने ऩद्धनतको विकास गनुयऩने 
। 

11. विश्िविद्मारम, उच्चभाध्मभभक भशऺा ऩरयषद् य प्राविचधक भशऺा तथा व्मािसानमक ताभरभ 
ऩरयषद्रे आपू भातहत भेडडकर तथा इख्न्जननमरयङ करेज, विद्मारम िा प्राविचधक भशऺारमहरू 
सञ्चारन गनय सम्फन्धन र्दने प्रक्रिमा ऩायदशॉ य िस्तुगत छैन । मसका राचग ती ननकामहरूरे 
भशऺण सॊस्थाहरू सञ्चारन गनय सम्फन्धन र्दॉदा भुरुकको आिश्मकता एिभ ्बौगोभरक 
सन्तुरनराई सभेत ध्मान र्दई ऩारना गनुयऩने शतय य ऩूया गनुयऩने भाऩदण्डको सम्फन्धभा स्ऩष्ट य 
िस्तुगत आधायहरू तमाय गयी ऩायदशॉ रूऩभा कामायन्िमन गने व्मिस्था गनुयऩने । साथ ै
विश्िविद्मारमभा उच्चतहका ऩदाचधकायी ननमुक्त गदाय मोग्मता य व्मािसानमक दऺताका आधायभा 
योष्टय फनाई मोग्म व्मख्क्त ननमुक्त गने तथा प्रशासननक य आचथयक कामय सञ्चारन गने 
कभयचायीहरूको छनौट य ननमुख्क्त प्रक्रिमाराई ऩायदशॉ फनाउन आिश्मक व्मिस्था गनुयऩने । 

12. साभुदानमक विद्मारमहरूको शैक्षऺक गुणस्तय र्दनानुर्दन िख्स्कॊ दै गएको छ । िख्स्कॊ दो 
गुणस्तयराई सुधाय गनय साभुदानमक विद्मारमहरूभा आधायबूत शैक्षऺक ऩूिायधायको उऩरधधता 
सुननख्श्चत गने व्मिस्था गनुयऩने । साथ ैननजी विद्मारमको स्थाऩना य सञ्चारन गने य नतनभा 
शुल्क ननधाययण गने रगामतका विषमभा स्ऩष्ट िस्तुगत आधाय य भाऩदण्ड फनाई प्रबािकायी 
रूऩभा कामायन्िमन गनुयऩन े। ननजी विद्मारमहरूरे जथाबािी असुल्दै आउने गयेको शुल्क ननमन्रण 
य व्मिस्थाऩन गनय ननजी विद्मारमहरूको शुल्क सॊयचना साियजननक गनुयऩने य विद्माथॉहरूसॉग 
िावषयक रूऩभा प्रिेश शुल्क भरन नऩाउने व्मिस्था सभेत गनुयऩने । 



13. दगुयभ ऺेरहरूभा स्िास््मकभॉ य अन्म कभयचायीहरूकोैे उऩख्स्थनत नगन्म हुने गयेको य दऺ 
स्िास््मकभॉहरू सुगभ स्थानभा भार केख्न्रत यहने गयेका कायण दगुयभ ऺेरको सेिा प्रिाह 
प्रबावित हुॉदै आएको छ । नन्शुल्क रूऩभा उऩरधध गयाइने औषधीहरू सन्तुभरत य सभन्मानमक 
रूऩभा आभ नागरयकको ऩहुॉचभा ऩुग्न सकेको छैन । त्मसैगयी औषधी रगामत भेडडकर उऩकयण 
य साभग्रीहरूको िरयदभा अननमभभतता हुने य िरयद गरयएका औषधीहरू गुणस्तयहीन हुन ेजस्ता 
विकृनत य विसॊगनतहरू यहेका छन ्। मस्ता विकृनतराई ननमन्रण गनय स्िास््मकभॉहरूको 
ऩरयचारन, औषधी उऩकयण िरयद, बण्डायण य वितयण तथा सेिा प्रिाहको चसु्तताका विषमभा 
स्ऩष्ट य ऩायदशॉ भाऩदण्ड सर्हतको कामयमोजना फनाई रागू गनुयऩने । अस्ऩतार विकास सभभनत 
अन्तगयत सञ्चाभरत अस्ऩतारहरूको िगॉकयण गयी व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारनका आधाय य 
भाऩदण्डभा एकरूऩता कामभ गने व्मिस्था गनुयऩने । पाभेसीहरूफाट बफिी वितयण गरयने औषधीको 
गुणस्तय य भूल्मको विषमभा ननमभभत य प्रबािकायी अनुगभन गनुयऩने । साथ ैदताय नै नगयी 
सञ्चारनभा यहेका पाभेसीहरूको दताय िायेजी गयी आिश्मक कायफाही गने व्मिस्थाराई थऩ 
कडाइका साथ रागू गनुयऩने । त्मसैगयी ननजी स्िास््म सॊस्थाहरूफाट उऩरधध गयाइने सेिाको 
गुणस्तय य सो फाऩत भरइने शुल्कको औचचत्मताका अनतरयक्त ननजी ऺेरका स्िास््म सॊस्थाहरूको 
सभग्र ननमभन य अनुगभनसम्फन्धी कामयराई ननमभभत य प्रबािकायी फनाउनुऩने । 

14. योजगायीका राचग विदेश जान चाहने मुिामुितीहरूरे त्मसतपय  जानको राचग न्मूनतभ प्रक्रिमा 
ऩुर माउन भुरुकभबर ैअनािश्मक झन्झट य सास्ती व्महोनुयऩयेको अिस्था छ । हार केन्रभा भार 
सीभभत िैदेभशक योजगाय विबागको सॊस्थागत ऺभतारे िैदेभशक योजगायसम्फन्धी सेिाको चाऩ य 

कामयफोझराई धान्न नसक्दा सेिाग्राहीहरूरे सहज य सयर रूऩभा सेिा प्राप्त गनय सकेका छैनन ्। 
त्मसैरे िैदेभशक योजगायसम्फन्धी सेिाको प्रिाहराई प्रबािकायी फनाउन आिश्मक सॊगठनात्भक य 
कानुनी व्मिस्था गयी सेिा प्रिाह प्रक्रिमाराई विकेख्न्रत गनुयऩने । त्मसगैयी िदेैभशक योजगायीभा 
जान चाहनेहरूराई विचौभरमा भापय त सेिा भरनुऩने फाध्मताफाट भुक्त गनय आिश्मक व्मिस्था 
गनुयऩने । िैदेभशक योजगायीराई सुयक्षऺत य बयऩदो फनाउन योजगायीका प्रभुि गन्तव्म 
भुरुकहरूसॉग श्रभ सम्झौता गन,े योजगायीका दृख्ष्टरे सम्बावित भुरुकहरूभा श्रभ सहचायीको 
व्मिस्था गने य िैदेभशक योजगायीका विषमभा सम्फद्ध भुरुकका दतूािासहरूको बूभभकाराई 
प्रबािकायी तुल्माउनु ऩने । साथ ैिैदेभशक योजगायका िभभा विदेशभा अरऩर ऩयेका य भतृ्मु बएका 
काभदायहरूराई स्िदेश क्रपताय ल्माउने सम्फन्धभा सम्फख्न्धत दतूािास य िैदेभशक योजगाय प्रिद्र्धन 
फोडयको बूभभकाराई सक्रिम फनाई मथासभमभा स्िदेश ल्माउने व्मिस्थाराई सुननख्श्चत गनुयऩने । 

15. याहदानी य सिायी चारक अनुभनत ऩर रगामतका अन्म आिश्मक नागरयक सेिाहरू वितयण गने 
प्रक्रिमा अर्हरेसम्भ ऩनन झन्झर्टरो छ । साथ ैमस्ता सेिा प्राप्त गनय अझै ऩनन राभो सभमसम्भ 
प्रतीऺा गनुयऩने अिस्था छ । मस्ता प्रकृनतका सेिा प्रिाहराई नछटो छरयता,ैे सहज य प्रबािकायी 
फनाउन सम्फद्ध ननकामहरूभा विद्मुतीम अभबरेि तथा स्िचाभरत विद्मुतीम प्रणारीको स्थाऩना 
गयी कामायन्िमन गनुयऩने य सम्फद्ध ननकामहरूफीच इ–नेटिक्रकय ङ ननभायण गयी प्रक्रिमागत सयरीकयण 
गनुयऩने । 



16. देशको प्रिेश विन्दकुो रूऩभा यहेका अध्मागभन कामायरमहरू याष्ट्रको छिी दशायउने ऩर्हरो 
ऩरयचामक हुन ्। त्मसैरे अध्मागभन प्रणारीराई सहज, सुविधाजनक य आकषयक फनाउन य 
अध्मागभनफाट उऩरधध गयाइने सेिाराई चसु्त, गणुस्तयीम य प्रबािकायी फनाउन 
अन्तयायख्ष्ट्रमस्तयको अत्माधनुनक सफ्टिेमयको प्रमोगभा जोड र्दनुऩने । साथ ैअध्मागभन 
कामायरमहरूभा अॊगे्रजी बाषाको ऻान बएका य व्मािसानमक रूऩभा कुशर कभयचायीहरूको 
ऩदस्थाऩना गनय जोड र्दनुऩने य कामययत कभयचायीहरूको व्मािसानमक सीऩ य दऺता अभबिवृद्ध गनय 
उऩमुक्त व्मिस्था गनुयऩन े। 

17. आन्तरयक तथा फाह्म मारभुा बएको िवृद्ध तथा हिाई जहाजहरूको सॊतमात्भक फढोत्तयीका कायण 
नेऩारको एकभार अन्तयायख्ष्ट्रम विभानस्थर अत्मचधक चाऩभा सञ्चारन बइयहेको छ । मारीहरूका 
राचग आिश्मक न्मूनतभ सुविधा, सयसपाइ, जहाज ऩाक्रकय ङ स्थर, एकर यनिे जस्ता कायणरे 
अत्मन्त साॉिुयो य असुयक्षऺत यहेको अिस्था कामभै छ । मस सन्दबयभा िैकख्ल्ऩक अन्तयायख्ष्ट्रम 
विभानस्थरको शीघ्र ननभायण अत्मन्त जरुयी बइसक्दा ऩनन अन्तयायख्ष्ट्रम विभानस्थर ननभायणका 
राचग हारसम्भ बएका काभकायफाही अत्मन्त धीभा य रगबग शून्म गनतभा यहेका छन ्। 
अन्तयायख्ष्ट्रम विभानस्थर ननभायण गनय राभो सभम राग्ने य ठूरो वित्तीम दानमत्ि सभेत ऩने हुॉदा 
उच्च सक्रिमताका साथ िैकख्ल्ऩक अन्तयायख्ष्ट्रम विभानस्थर ननभायण प्रक्रिमा अविरम्फ शुरु गयी 
रतुगनतभा अनि फढाउनुऩने । मसका अनतरयक्त काठभाडौं ननजगढको रतुभागय ननभायणराई तीव्रता 
र्दनुऩने य बैयहिा एिभ ्ऩोियाभा ऺेरीमस्तयका विभानस्थरहरूको ननभायण कामयराई अविरम्फ शुरु 
गयी सभमभा नै सम्ऩन्न हुने व्मिस्था गनुयऩने । नेऩार िामु सेिा ननगभको सॊस्थागत ऺभता 
विकास गयी ननगभराई प्रनतस्ऩधायत्भक रूऩभा गुणस्तयीम सेिा प्रदान गनय सऺभ फनाउनुऩने । 

18. सभाजका िदृ्ध, असहाम, अशक्त, अऩाॊग, दभरत तथा साभाख्जक य आचथयक रूऩभा कभजोय 
व्मख्क्तहरूको सॊयऺणका राचग याज्मरे छुट्माएको सुयऺा बत्ताहरू मथोचचत रूऩभा रक्षऺत 
िगयसम्भ ऩुग्न सकेको छैन । मस्तो सहुभरमतराई रक्षऺत िगयसम्भ ऩुर माउन य दरुुऩमोग हुन 
नर्दन राबग्राहीहरूको मथाथय रगत विियण तमाय गयी ननमभभत रूऩभा अद्मािचधक गनुयऩने य 
मस्तो बत्ता तथा सुविधाको यकभ वितयण गने प्रक्रिमाराई ऩायदशॉ, सयर य प्रबािकायी तुल्माउन 
थऩ व्मिस्था गनुयऩने । 

19. प्रत्मेक साियजननक ननकामहरूफाट प्रिाह गरयने सेिाका सम्फन्धभा नागरयक फडाऩर तमाय गयी 
कामायरमभा टाॉभसने गयेको बए ऩनन फडाऩरको भभय अनुरूऩ त्मसको कामायन्िमन प्रबािकायी हुन 
सकेको छैन । त्मसैरे नागरयक फडाऩरको ऩुनयािरोकन गनुयऩने बए आिश्मकता अनुसाय 
ऩुनयािरोकन सभेत गयी त्मसको प्रबािकायी कामायन्िमन गने व्मिस्था गनुयऩने य कामायन्िमन बए 
नबएको विषमभा ननयन्तय अनुगभन गने ऩद्धनतको विकास गनुयऩने । 

20. साियजननक ननकामहरूभा आन्तरयक व्मिस्थाऩन य ननमन्रण प्रणारी कभजोय हुॉदा ती 
ननकामहरूफाट ननधायरयत सभमभा ननतजाभूरक कामयसम्ऩादन हुन सकेको देखिॊदैन । त्मसैरे प्रत्मेक 
साियजननक ननकामहरूभा कामययत कभयचायी य ऩदाचधकायीको ख्जम्भेिायी य जिापदेर्हता अभबिवृद्ध 
गनय उऩमुक्त कामयसम्ऩादन व्मिस्थाऩन प्रणारीको विकास गनुयऩने, सयकायी ननकामहरूभा 



आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीराई सुदृढ फनाउॉ दै रैजानुऩने य कामयसम्ऩादन भूल्माॊकनराई िस्तुगत य 
प्रबािकायी फनाउन आिश्मक व्मिस्था गनुयऩने । 

21. स्थानीम ननकामहरूभा राभो सभमदेखि ननिायचचत जनप्रनतननचधहरू नयहेको हुॉदा ती ननकामहरूको 
कामयसञ्चारन ननजाभती कभयचायीहरूद्िाया हुॉदै आएको छ । मसिभभा गाउॉ  विकास सभभनतका 
सचचिहरूको कामयफोझ य ख्जम्भेिायी अत्मचधक य अस्िाबाविक यहेको देखिएको छ । एउटै गाउॉ  
विकास सभभनतका सचचिरे धेयै गाउॉ  विकास सभभनतहरूकोैे कामयसञ्चारनको अभबबाया फहन 
गनुयऩयेको छ बने स्थानीम ननकामभा कामययत कभयचायीहरूभा सभमानुकूर दऺता य ताभरभको 
अबाि छ । मस्तो अस्िाबाविक कामयफोझराई न्मूनीकयण गयी कामयसम्ऩादनराई प्रबािकायी 
फनाउन त्मस्ता ननकामहरूभा उऩमुक्त दयफन्दी सॊयचना य ऩमायप्त जनशख्क्तको व्मिस्था गनुयऩने । 

22. साियजननक सेिा प्रिाह गने उदे्दश्म यहेका केन्रदेखि स्थानीम तहसम्भका सयकायी ननकामहरूभा 
हारसम्भ ऩनन ननकै ऩुयानो सॊगठन सॊयचना कामभ यहकारे ऩरयिनतयत सन्दबयभा चसु्त सेिा प्रिाह 
गनय सभस्मा बएको देखिन्छ । जनसॊतमा िवृद्ध, साियजननक सेिा प्रिाहभा उत्ऩादकत्िप्रनतको फढ्दो 
चासो, आधनुनक प्रविचधको विकास य नागरयक सशक्तीकयणका कायणरे ऩनन भौजुदा सॊगठन 

सॊयचनाराई ऩुनयािरोकन गनुयऩने देखिन्छ । मसका राचग नमाॉ कामायरम स्थाऩना गने िा थऩ 
दयफन्दी भसजयना गने कामयभा प्रत्मऺ सॊरग्न यहन ेसाभान्म प्रशासन भन्रारम य अथय भन्रारमरे 
आधायबूत नागरयक सेिा प्रिाह गने केन्रीम िा स्थानीम ननकामहरूभा जनशख्क्तको अबाि हुन 
नर्दन सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺणभा स्िीकृनत र्दने नीनतराई रचचरो फनाउनुऩने । साथ ै

नमाॉ स्थाऩना बएका कामायरमहरूराई सभमभैैै आिश्मक स्रोत साधनको व्मिस्था गनेतपय  ऩनन 
सॊिेदनशीर हुनुऩने । त्मसैगयी विद्मभान प्रशासननक सॊयचना अन्तगयतका विबाग, ऺेरीम कामायरम 
य डडभबजन कामायरमहरूको बूभभका य कामयऺ ेर ऩुनयािरोकन गयी प्रबािकायी फनाउनेतपय  आिश्मक 
व्मिस्था गनुयऩने । 

23. नागरयकहरूको फढी सयोकाय हुने नाऩी, भारऩोत, ख्जल्रा प्रशासन, मातामात, िैदेभशक योजगाय य 
बन्साय रगामतका ननकामहरूभा विचौभरमाहरूको उऩख्स्थनतफाट सेिाग्राहीहरू प्रताडडत हुने गयेका 
छन ्। िासगयी विचौभरमाहरूको ननमभन य व्मिस्थाऩन प्रबािकायी हुन नसक्दा सेिाग्राहीरे 
अनतरयक्त सेिा शुल्क नतनुयऩयेको य सेिा प्रिाहभा अनािश्मक तह थवऩन गई जर्टरता भसजयना 
बएको छ । मसथय मस्ता कामायरमहरूको सेिा सयर य सहज रूऩभा प्राप्त गनय सेिा प्रिाहसम्फन्धी 
कामयविचधराई सयरीकयण गनुयऩने य विचौभरमायर्हत सेिा प्रिाह गनय उऩमुक्त व्मिस्था गनुयऩने । 

24. जरविद्मुत ्उत्ऩादन, उद्मोग तथा िानी सञ्चारन य चगट्टी, ढुॊगा, फारुिा ननकासी गने कामयभा 
अनुभनत ऩर भरई राभो सभमसम्भ कामयसम्ऩादन नगन ेप्रिखृ्त्त फढेय गएको छ । मस्तो 
प्रिखृ्त्तराई ननरुत्सार्हत गनय अनुभनत ऩर वितयण गने य ठेक्का रगाउने प्रक्रिमाराई ऩायदशॉ 
फनाई प्रनतस्ऩधायत्भक रूऩभा सफैरे सहबागी हुन ऩाउने व्मिस्था सुननख्श्चत गनुयऩने य विद्मभान 

कानुनको ऩरयऩारनाराई प्रबािकायी तुल्माउनुऩय ्यने । 
25. औद्मोचगक विकासका भाध्मभफाट ननमायत प्रिद्र्धन गयी आमात प्रनतस्थाऩन गनय तुरनात्भक राब 

य प्रनतस्ऩधायका ऺेरहरू ऩर्हचान गयी स्िदेशी य िैदेभशक रगानीको प्रिद्र्धन गनय नीनतगत य 
प्रक्रिमागत सुधाय गनय आिश्मक देखिएको छ । मसका राचग ऺभता य सम्बािनाका आधायभा 



उद्मोग व्मिसाम दताय हुने ऩरयऩाटी स्थावऩत गनुयऩने, उद्मोग व्मिसामको दताय एिभ ्निीकयण 

प्रक्रिमाराई थऩ सयरीकयण गनुयऩन,े उद्मोग व्मिसामराई उऩरधध गयाउने सेिा सुविधाभा 
एकरूऩता कामभ हुने गयी भाऩदण्ड तजुयभा गयी रागू गनुयऩने य औद्मोचगक करयडोय य विशषे 
आचथयक ऺेरका राचग औद्मोचगक ऩूिायधायको ननभायणभा जोड र्दनुऩने । त्मसैगयी उद्मोग विबाग 
य कम्ऩनी यख्जष्ट्रायको कामायरमको सॊस्थागत ऺभता अभबिवृद्ध गयी ती ननकामहरूफाट सम्ऩादन 
हुने सेिाराई व्मिसामी–भैरी, प्रबािकायी य ननतजाभुिी फनाउनुऩने । 

26. देशभा ऩमयटन विकासको प्रचयु सम्बािना हुॉदाहुॉदै ऩनन मसको विकासरे िासै गनत भरन सकेको 
छैन य ऩमयटन ऺेरफाट भुरुकको याख्ष्ट्रम विकासभा अऩेक्षऺत मोगदान ऩुग्न सकेको ऩनन छैन । 
ऩमयटन उद्मोगको विकासका राचग विशषेगयी मसका ऩूिायधायहरूको विकास गनय जोड र्दनुऩने य 
सम्फद्ध ननकामहरूफीच सभन्िमात्भक रूऩभा काभ गने ऩरयऩाटी फसाल्नुऩने । िासगयी ऩशुऩनत, 

रुख्म्फनी, जनकऩुयधाभ, गढीभाई, िप्तड भुख्क्तनाथ, फडडभाभरका रगामतका धाभभयक ऩमयटकीम 
ऺेरको सॊयऺण य विकासका राचग ठोस नीनत य कामयमोजना फनाई कामायन्िमन गनुयऩने । त्मसैगयी 
ऩोिया रगामतका देशका विभबन्न बागभा यहेका तारतरैमाहरूको सॊयऺण गयी ऩमयटन प्रिद्र्धन 
गनय नतनको सॊयऺण य उऩमोग सम्फन्धी नीनत तजुयभा गयी तारतरैमा सॊयऺण य प्रिद्र्धन गन े

कामयराई चसु्त य प्रबािकायी फनाउनुऩने । 
27. उद्मोग, व्माऩाय य व्मािसानमक क्रिमाकराऩहरूभा सीभभत व्मख्क्त िा पभयहरूको भार फचयस्ि यहॉदै 

आएको देखिन्छ । मसफाट िस्तु िा सेिाको उत्ऩादन, ऩरयिहन य वितयणभा एकाचधकाय कामभ 
बई उऩबोक्तारे चको भूल्मभा न्मून गुणस्तयको िस्तु य सेिा प्रमोग गनुयऩन ेफाध्मता भसजयना 
बएको छ । साियजननक मातामात य ढुिानी रगामतका अन्म व्मिसामभा देखिएको एकाचधकाय, 

भसण्डीकेट य काटेभरङ जस्ता प्रिखृ्त्तरे प्रनतस्ऩधायत्भक िाताियणभा व्मिसाम गनय ऩाउने नागरयक 
हक कुख्ण्ठत बएको छ । त्मसैरे व्मािसानमक य आचथयक गनतविचधभा नकायात्भक प्रबाि ऩाने 
मस्तो प्रिखृ्त्तराई ननरुत्सार्हत य ननमन्रण गनय प्रचभरत कानुनरे र्दएका अचधकायको प्रमोगभा 
कडाइ गदै कानुनको कामायन्िमनभा प्रबािकारयता ल्माउनुऩने । 

28. व्मािसानमक ऺभता कभजोय बई ननजी ऺेरसॉग प्रनतस्ऩधाय गनय सऺभ नबएका िा राभो 
सभमसम्भ फन्द बई सञ्चारनभा नयहेका य मन्र उऩकयण सभेत प्रमोगभा आउने अिस्था 
नबएका साियजननक सॊस्थानहरूभा ठूरो सयकायी रगानी गयी ऩुन् सञ्चारनभा ल्माउनु सान्दभबयक 
हुॉदैन । मस्ता सॊस्थानहरूरे सयकायराई ठूरो आचथयक बाय ऩने य त्मस्ता सॊस्थानहरूरे भुरुकको 
आचथयक विकासभा िास टेिा ऩुर माउन सक्ने ऩनन देखिॊदैन । त्मसैरे मस्ता साियजननक सॊस्थानहरू 

ननजी ऺेरफाट िा साियजननक–ननजी साझदेायीभा सञ्चारन गयाउने गयी व्मिस्था गनय आिश्मक 
प्रफन्ध गनुयऩने । 

29. फोडय, सभभनत, ऩरयषद् जस्ता ननमभन य ननमन्रणकायी स्िामत्त ननकामहरूभा फसेनन ठूरो धनयाभश 
विननमोजन हुने गयेको छ । मद्मवऩ, त्मस्ता ननकामहरूरे सम्फख्न्धत ननमभन ननकामको स्िीकृनत 
सभेत नभरई आफ्नो अनकूुरता अनुसाय पयक पयक भाऩदण्डका आधायभा विननमभािरीहरू तमाय 
गयी कामयसञ्चारन गने गयेको देखिएको छ । मस्तो ऩरयऩाटीफाट ती ननकामहरूको िचयभा 
एकरूऩता, भभतव्मनमता य प्रबािकारयता आउन सकेको छैन । त्मसैरे त्मस्ता ननकामहरूको 



विननमभािरीभा सभािेश गनुयऩने न्मूनतभ आधायबूत विषमहरूभा सभानता हुने गयी भाऩदण्ड 

ननधाययण गयी विननमभािरी तजुयभा य कामायन्िमन गनय य कामायन्िमनको अनुगभनराई प्रबािकायी 
फनाउन सभेत आिश्मक व्मिस्था गनुयऩने । 

30. याजस्ि ऩरयचारनका ऺेरभा न्मून बफजकीकयण गने तथा भूल्म अभबिवृद्ध कयको बफर, बफजक जायी 
नगने य याजस्ि ठगी गन ेप्रक्रिमा ऩूणयत् ननमन्रण हुन सकेको छैन । कनतऩम कयमोग्म व्माऩाय 
व्मिसामीहरू कयको दामयाभा आउन सकेका ऩनन छैनन ्। त्मसैरे न्मून बफजकीकयण ननमन्रण, 

बन्साय तथा भूल्म अभबिवृद्ध कय छरी ननमन्रण य कयको दामया विस्ताय गने जस्ता भहत्िऩूणय 
ख्जम्भेिायी ननिायह गनय ठूरा कयदाता कामायरम प्रकृनतको एक छुटै्ट सॊमन्र स्थाऩना गरयनुऩने । 
त्मसैगयी कनतऩम सुतॉजन्म व्मिसाम य अन्म उद्मोग व्मिसामहरू सभेत दताय नै नगयी सञ्चारन 
हुने गयेको ऩाइएकारे अन्त्शुल्क एिभ ्अन्म कय याजस्ि छरीसम्फन्धी सभस्माको सभाधानका 
राचग कय प्रणारी य कय प्रशासनभा आिश्मक सुधाय गरयनुऩने । 

31. भुरुकभा ठूरो सॊतमाभा यहेका सहकायी सॊस्थाहरूभा सियसाधायण नागरयकहरूको फचतको रूऩभा 
ठूरो यकभ सख्ञ्चत बएको देखिन्छ । तय मस्ता सहकायी सॊस्थाहरूकोैे सञ्चारन तथा 
व्मिस्थाऩनका राचग दीियकारीन य प्रबािकायी नीनत नहुॉदा सहकायी सॊस्थाहरूकोैे अनुगभन चसु्त 
य प्रबािकायी हुन सकेको छैन । मसफाट सियसाधायणको फचत यकभ ऩनन उच्च जोखिभभा ऩदै 
गइयहेको छ । मस िभभा सहकायी सॊस्थाहरूफाट सियसाधायण नागरयकहरू ठचगएका िटनाहरू 
ननमभभत रूऩभा साियजननक हुॉदै आएका ऩनन छन ्। मस्तो जोखिभ य विकृनतराई ननमन्रण गनय 
सहकायी सॊस्थाहरूकोैे स्थाऩना, सञ्चारन य व्मिस्थाऩनका राचग दीियकारीन नीनत तम गयी 
ननमभन तथा अनुगभनसम्फन्धी कामयराई प्रबािकायी फनाउनु ऩने । साथ ैसहकायी सॊस्थाहरूको 
व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा गौयीफहादयु काकीको सॊमोजकत्िभा गर्ठत आमोगको प्रनतिेदनभा 
उख्ल्रखित भसपारयसहरूराई भनन गयी उऩमुक्त सझुािहरू कामायन्िमन गनय उऩमुक्त हुने । 
त्मसका अनतरयक्त सियसाधायण नागरयकहरूको सख्ञ्चनतको सुयऺा य सहकायीको उदे्दश्म ऩरयऩूनत य हुने 
गयी सहकायी सॊस्थाहरूको गठन, सञ्चारन एिभ ्नतनको अनुगभन य ननमभनराई प्रबािकायी 
तुल्माउने सम्फन्धभा थऩ व्मिस्था गनय एक उच्चस्तयीम कामयदर फनाई अध्ममन गयाउनुऩने । 

32. नगयऩाभरका तथा नगयोन्भुि गाउॉ  विकास सभभनतहरूभा शहयी ऩूिायधायहरूको ननभायण गदाय सम्फद्ध 
ननकामहरूफीच सभन्िम हुन नसकी काभभा दोहोयोऩना य कनतऩम अिस्थाभा काभभा फाधा सभेत 
भसजयना हुने गयेको छ । विभबन्न शहयी ऺेर य नगयऩाभरकाहरूभा सडक, िानेऩानी, ढर, विद्मुत,् 

टेभरपोन य मातामात व्मिस्थाऩन रगामतका ऩूिायधायहरूको ननभायण गदाय सभन्िमात्भक ढङ्खगरे 

ननभायण कामयराई छरयतो, गुणस्तयीम य र्दगो फनाउन अत्मािश्मक छ । मसका राचग 

ऩूिायधायहरूको ननभायणसम्फन्धी कामय गदाय सम्फख्न्धत ननकामहरूरे एकीकृत कामायन्िमन कामयमोजना 
तमाय गयी कामयसम्ऩादन गने ऩद्धनतको विकास गनुयऩने । 

33. काठभाडौं उऩत्मकाभा सिायी साधनको अत्मचधक चाऩ फढ्दै गएको तय ऩाक्रकय ङस्थर रगामतका 
सुविधाको उचचत व्मिस्था हुन नसक्दा सिायी आिागभन प्रबावित हुने गयेको छ । साथ ैउऩत्मका 
रगामत अन्म शहयी ऺेरहरूभा ऩुयाना साियजननक मातामातका साधनहरूको प्रमोगका कायण 
एकानतय िाताियणीम प्रदषूण फढ्दै गएको छ बने अकोनतय सियसाधायण नागरयकको मारा ऩनन 



जोखिभऩूणय फन्दै गएको छ । त्मसैरे काठभाडौं उऩत्मकाभा चल्दै आएका धेयै ऩुयाना सिायी 
साधनहरूराई एक ऩटकका राचग ननख्श्चत सुविधा िा सहुभरमत र्दई विस्थावऩत गनुयऩने । 
उऩत्मकाको ट्राक्रपक चाऩराई कभ गनय नदी क्रकनायहरूफाट भरङ्खकयोड ननभायण गनुयऩने य सिायीको 
फढी चाऩहुने ऺेरहरुभा फ्राइओबय ननभायणभा जोड र्दने । साथ ैउऩत्मका रगामतका प्रभुि शहयी 
ऺेरहरूभा सिायी साधनको चाऩराई कभ गनय फढी मार ुफहन ऺभता बएका ठूरा य िाताियणभैरी 
साियजननक सिायी साधनहरूको प्रमोगराई फढािा र्दने िारको नीनत ल्माउन उऩमुक्त हुने । 

34. भुरुकको केन्रदेखि स्थानीमस्तयसम्भ छरयएय यहेका सयकायी ननकामहरूरे सम्ऩादन गने गयेका 
कामयहरूको सुऩयीिेऺण य अनुगभनसम्फन्धी काभ प्रबािकायी हुन सकेको छैन । मसरे गदाय ती 
ननकामका काभ कायफाहीहरू ननतजाभुिी हुन सकेका ऩनन छैनन ्। विकास कामयिभ य 
आमोजनाहरूको अनुगभन तथा भूल्माॊकनसम्फन्धी कामयरे कभ भहत्ि ऩाउने गयेको देखिन्छ य 
मसका राचग ऩमायप्त फजेट व्मिस्था सभेत गने गरयएको ऩाइॉदैन । मसरे गदाय सयकायी ननकामफाट 
सम्ऩार्दत काभको अनुगभन कागजी रूऩभा भार सीभभत यहेको देखिन्छ । त्मसैरे विकास ननभायण 
य सेिा प्रिाहसम्फन्धी विषमको अनुगभन य भूल्माॊकनराई ऩरयणाभभुिी फनाउन मसका िस्तुगत 
आधायहरू तमाय गयी ख्जम्भेिाय ननकामरे सुऩयीिेऺण य अनुगभनराई सशक्त य प्रबािकायी 
फनाउनुऩने तथा प्रत्मेक सयकायी ननकामरे अनुगभन य भूल्माॊकनसम्फन्धी कामयराई उच्च 
प्राथभभकता र्दई काभ गने व्मिस्था हुनुऩने । 

35. कभयचायीका टे्रड मुननमनहरू ऩेशागत य व्मािसानमक हकर्हत बन्दा कभयचायीहरूको सरुिा य 
ऩदस्थाऩना जस्ता विषमहरूभा केख्न्रत हुॉदा कनतऩम सन्दबयभा प्रशासननक ननणयम गनय य ननणयमको 
कामायन्िमनभा सभेत फाधा उत्ऩन्न हुने गयेको गुनासो छ । त्मसैरे टे्रड मुननमनराई ऩेशागत य 

व्मािसानमक र्हत तथा साियजननक प्रशासन य सेिा प्रिाह सुधायका ऺेरभा प्रबािकायी ऩरयचारन 
गनय विद्मभान फहु टे्रड मुननमनको सट्टा आचधकारयक एकर टे्रड मुननमनको ननिायचन अविरम्फ 
गने व्मिस्था हुनुऩने । 

36. नागरयक सेिा प्रिाहको प्रभुि सॊमन्रको रूऩभा यहने कभयचायीतन्र भुरुकको स्थामी सयकाय हो । 
मसभा सभमानुकूर व्मािसानमक दऺता आउन नसक्दा सभग्र साियजननक प्रशासन ननतजाभुिी हुन 
सकेको छैन । त्मसैगयी कभयचायीतन्रको सञ्चारन य व्मिस्थाऩनका राचग िस्तुगत मोजना फनाई 
रागू गने ऩद्धनतको विकास नहुॉदा नेऩारको कभयचायीतन्र अनुत्ऩादक य िचचयरो बएको गुनासाहरू 
ऩनन सुननने गयेका छन ्। त्मसैरे कभयचायीतन्रराई उत्तयदामी, नछटो छरयतो य ननतजाभुिीैे 
तुल्माउन य कभयचायीको तरफ बत्ता रगामतका सुविधाहरूभा सभमसाऩेऺ ऩुनयािरोकन गयी 
जीिन ननिायहका राचग ऩमायप्त फनाउन विभबन्न सभमभा गर्ठत प्रशासन सधुाय आमोगरे र्दएका 
सुझािहरूराई प्रबािकायी रूऩभा कामायन्िमन गनुयऩने । 

37. विभबन्न भुरुकहरूभा यहेका नेऩारी दतूािास य ननमोगहरू आचथयक कूटनीनतको र्दशाभा िासै 
सशक्त हुन सकेका छैनन ्य अर्हरे ऩनन ऩयम्ऩयागत ख्जम्भेिायी ननिायह गने काभभा भार ैसीभभत 
छन ्। मसफाट दतूािासहरूरे भुरुकभा िैदेभशक रगानी भबत्र्माउन िा औद्मोचगक य आचथयक 
क्रिमाकराऩहरू विस्ताय गयाउन देशभा विद्मभान सम्बािनाका ऺेरहरूराई विदेशी 
रगानीकतायहरूफीच मथोचचत रूऩभा उजागय गयाउन सकेका छैनन ्। त्मसका अनतरयक्त िैदेभशक 



योजगायीको सम्बािना बएका ऺेरहरू ऩर्हचान य विस्ताय गने तथा सुयक्षऺत गन्तव्म ऩर्हचान गयी 
िैदेभशक योजगायीभा जान चाहने नेऩारीहरूका राचग अिसय उऩरधध गयाउने ऺेरभा ऩनन ननमोग य 
दतूािासहरूको बूभभका िासै प्रबािकायी हुन सकेको छैन । त्मसैरे विदेशख्स्थत ननमोग तथा 
दतूािासहरूको कामय विियण ऩुनयािरोकन गयी उनीहरूराई आचथयक कूटनीनतको ऺेरभा केख्न्रत 
गयाउन आिश्मक व्मिस्था गनुयऩने । 

38. हाम्रा कनतऩम साभाख्जक य साॊस्कृनतक व्मिहायहरूरे सभेत भ्रष्टाचाय य अननमभभत कामयराई प्रश्रम 
र्दने गयेका छन ्। अतस ्भुरुकभा भ्रष्टाचाय ननमन्रण गनय साभाख्जक भूल्म भान्मता, व्मिहाय य 
सॊस्कायभा ऩनन सभमानुकूर सुधाय हुनु आिश्मक हुन्छ । त्मसैरे ऩुयातन साभाख्जक य साॊस्कृनतक 
भूल्म भान्मताहरूराई कामभ यातदै साभाख्जक व्मिहाय य आचयणभा सुधाय ल्माउन साभाख्जक 

व्मिहाय सुधाय ऐनभा सॊशोधन गयी सो को प्रबािकायी कामायन्िमन य अनुगभन हुनुऩने । 
39. साियजननक जग्गाका साथै विभबन्न भठ भख्न्दय, धाभभयकस्थर य गुठीको नाभभा यहेका जग्गाहरूको 

अनतिभण र्दनानुर्दन फढेय गएको छ । त्मस्ता जग्गाहरूको सॊयऺण गनय साियजननक, ऩतॉ य 
धाभभयक सॊगठनका नाउॉभा यहेका जग्गाहरूको रगत मक्रकन गयी अभबरेि तमाय गनुयऩने । साथ ै
त्मस्ता जग्गाहरूभा अनतिभण गयी अनचधकृत रूऩभा फसोफास गयेको बए अविरम्फ हटाई 
सॊयऺणका राचग उचचत व्मिस्था गनुयऩने । सुकुम्फासी सभस्मा सभाधानका नाउॉभा ऩटक ऩटक 
आमोग य कामयदर गठन बए ऩनन दीियकारीन रूऩभा सुकुम्फासी सभस्मा सभाधान हुनसकेको छैन 
। मसका राचग यािर आमोगका साथ ैअन्म आमोग य कामयदरहरूरे र्दएका सुझािहरूको 
कामायन्िमनभा जोड र्दनुऩने । त्मसैगयी सुकुम्फासीहरूराई जग्गा वितयण गदाय िन ऺेर अनतिभण 
नहुने गयी िनऺेर फाहेकको जग्गा वितयण गने स्ऩष्ट नीनत तमाय गनुयऩन े। साथ ैअचधकाय 
सम्ऩन्न उच्चस्तयीम आमोग गठन गयी िास्तविक सुकुम्फासी ऩर्हचान गने य सुकुम्फासी 
सभस्माको दीियकारीन सभाधान गनेतपय  आिश्मक व्मिस्था हुनुऩने । 

40. साभाख्जक आचथयक रूऩान्तयण य विकासको सॊिाहकको रूऩभा भुरुकभबर ठूरो सॊतमाभा गैयसयकायी 
सॊस्थाहरू कामययत यहेका य ती सॊस्थाहरूभापय त ठूरो यकभ ऩरयचारन बइयहेको छ । तय 
गैयसयकायी सॊस्थाहरूको ननमभन य व्मिस्थाऩन प्रबािकायी हुन नसक्दा अऩेक्षऺत ननतजा बने 
हाभसर हुन सकेको छैन । मसथय गैयसयकायी सॊस्थाहरूको ननमभन य व्मिस्थाऩनका राचग 
एकद्िाय नीनत रागू गनुयऩने । साथ ैसभाज कल्माण ऩरयषद्राई याजनीनतक प्रबािफाट भुक्त यािी 
मसको सॊस्थागत ऺभता अभबिवृद्ध गनुयऩने य ऩरयषद्को बूभभकाराई प्रबािकायी फनाई गैयसयकायी 
सॊस्थाहरूको ऩायदभशयता तथा जिापदेर्हता अभबिवृद्ध गदै प्राथभभकताका ऺेरभा ऩरयचारन गनय 
आिश्मक व्मिस्था गनुयऩने । 
अन्तभा, आमोगराई सुख्म्ऩएको ख्जम्भेिायी य दानमत्ि ननिायह गने िभभा आिश्मक स्रोत साधन 
उऩरधध गयाउनुका अनतरयक्त अन्म विविध क्रकभसभरे सहमोग गदै आएकोभा नेऩार सयकायप्रनत 
आमोग आबाय व्मक्त गदयछ । त्मसैगयी आमोगको कामयसम्ऩादनभा सहमोग ऩु¥माउने मुएनडडऩी 
रगामत अन्म सिै ननकाम, ऺेर य व्मख्क्तहरुप्रनत हार्दयक धन्मिाद र्ददै आगाभी र्दनभा सभेत 
आमोगरे सफै ऩऺफाट यचनात्भक सहमोगको अऩेऺा यािेको छ । 


