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भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति र मनयन्रर्का उपायहरू
त्तशवराम न्यौपाने*
लेखसार
ु मा सुशासन कायम गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको उद्देश्य हामसल गने मुख्य त्तजम्मेवारीमा राज्य
मुलक
मनरन्तर रहेको हुन्छ । राज्यका सबै सं यन्रहरू सुशासनप्रमतको त्तजम्मेवारीमा सं वेदनशील एवम् जवाफदे ही
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मार
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छ । नेपालको सं कवधानमा उल्लेख िएको सावषजमनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष, पारदशी,
िष्टाचारमुक्त, उिरदायी र सहिामगतामूलक बनाउन राज्यबाट प्रदान हुने सेवा सुकवधामा जनताको समान र
सहज पहुुँच सुमनत्तित गरी सुशासनको प्रत्यािूमत गने राज्यको नीमतलाई अनुिमू तयोग्य गराउन आवश्यक
िएको छ । नेतत्ृ व तहदे त्तख कायषकाररर्ी तहसम्मका साथै सङ्घीय तहदे त्तख स्थानीय तहसम्मको सं रचनामा
सं स्थागत रूपमा फैमलुँदै गएको भ्रष्टाचार मनयन्रर्को कायष च ुनौतीपूर्ष हुुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार मनयन्रर्का
ु मा कवद्यमान परम्परागत
प्रयासहरू अपेत्तक्षत रूपमा प्रिावकारी हुन सकेका छै नन् । यस सन्दिषमा मुलक
एवम् नयाुँ स्वरूपमा वृकद्ध िएका भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान एवम् कवश्लेर्र् समेत गरी
सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी एवम् सामुदाकयक क्षेरका अमतररक्त मनजी क्षेरसमेतको भ्रष्टाचारजन्य
प्रवृत्तिहरूको मनयन्रर् गनुष अपररहायष िएको छ । यसका लामग शासकीय नेतत्ृ वको सं वेदनशीलता,
ु ने आवश्यकता एकातफष रहेको छ िने अकाषतफष
त्तजम्मेवारी एवम् कायषगत अग्रसरता प्रिावकारी हुनप
राज्यका सम्पूर्ष सं यन्रहरूको त्तजम्मेवारपूर्ष समन्वय, साझेदारी र सहकायष अत्यावश्यक िएको छ। यसबाट
सङ्घीय तहदे त्तख स्थानीय तहसम्म व्यापक िएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरर् िई सदाचार अमिवृकद्ध हुनेमा
आशावादी हुन सककन्छ ।

शब्दकु ञजीीः स्वच्छ, मनष्पक्ष, सुशासन, पारदशी, कारबाही, नमतजामुखी

*

सहसत्तचव, नेपाल सरकार

इमेलीः shivaram2071@gmail.com
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पृष्ठिूमम
मनष्पक्ष एवम् इमानदार िई दे श र जनताका लामग आफ्नो कतषव्यप्रमत मनरन्तर त्तजम्मेवार हुन ु सावषजमनक
पदमा रहने व्यत्तक्तको सेवाप्रमतको मनष्ठा र धमष हो । सावषजमनक पदमा मनयुक्त हुने पदामधकारीहरूले पदमा

बहाली हुुँदा मलने सपथका आधारमा समेत राज्यको मौजुदा कानुन एवम् सरकारको नीमत, मनयम र
मनर्षयबमोत्तजम आफ्नो पदीय दाकयत्वतफष मन:स्वाथष एवम् इमानदार िई जनता र दे शको सेवामा समकपषत
हुन ु पदषछ । सरकारको कायषकाररर्ी मुख्य सं यन्रका रूपमा रहेको कमषचारीतन्रको त्तजम्मेवारीतफषको

इमानदारी, मनष्पक्षता र कतषव्यमनष्ठताबाट नै सरकारले भ्रष्टाचार मनयन्रर् गरी जनतालाई सुशासनको

प्रत्यािूमत गने अपेक्षा गरे को हुन्छ । सं कवधानको धारा ५१ मा सावषजमनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम,
मनष्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउिरदायी र सहिामगतामूलक बनाउुँ दै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुकवधामा

जनताको समान र सहज पहुुँच सुमनत्तित गरी सुशासनको प्रत्यािूमत गने व्यवस्था हुन ु प्रशासमनक सं यन्रतफष
राज्यको कवश्वास र िरोसा रहनु हो । भ्रष्टाचार मनवारर् ऐनमा सावषजमनक पद धारर् गरे का व्यत्तक्तहरूले

कस्तो कायष वा व्यवहार गरे मा भ्रष्टाचार गरे को ठहररने िन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था िएको छ । सुशासन

ऐन तथा मनयमावलीमा सावषजमनक पदामधकारीहरूको काम कतषव्य, अमधकार एवम् त्तजम्मेवारीका साथै

नागररक बडापर, कायषसञ्चालन कवमधसमेतको व्यवस्था गरे को छ । यसका अमतररक्त सावषजमनक पदमा
रहने कमषचारीहरूले त्तजम्मेवारी मनवाषहका सन्दिषमा पालना गनुप
ष ने आचरर् एवम् अनुशासनका सम्बन्धमा
कवमिन्न ऐन, मनयम, एवम् मनदे त्तशकाहरूमा आचरर्युक्त हुनपु ने र सेवाग्राहीमैरी कायष व्यवहार गनुप
ष ने

व्यवस्थासमेत गरे को छ । यस्ता कानुनी एवम् सं स्थागत व्यवस्थासमेतबाट सावषजमनक पदमा रहने
ु ने स्पष्ट रहेको छ । कवगत
व्यत्तक्तको आचरर् एवम् कायषप्रमतको व्यवहार स्वच्छ, मनष्पक्ष र इमानदार हुनप
केही वर्षयता सेवा प्रवाहको प्रकियामा सं लग्न पदामधकारीहरूको पदीय त्तजम्मेवारीमा दे त्तखएको इमानदारीको
स्खलन एवम् भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार गाुँत्तजदै गएको सहज अनुमान गनष सककन्छ।

भ्रष्टाचार प्रवृत्तिगत समस्या िएका कारर् यसको मनराकरर्का लामग सावषजमनक त्तजम्मेवारीमा रहेका

व्यत्तक्तको सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिमा सुधार गनुष अत्यावश्यक िएको हुन्छ । कम तलबििाका कारर्
भ्रष्टाचार हुने िन्ने िनाईलाई सम्पन्न एवम् हुने खाने व्यत्तक्तदे त्तख उच्च तहसम्मका त्तजम्मेवार व्यत्तक्तहरूसमेत

भ्रष्टाचारजन्य कायषमा सलं ग्न दे त्तखनाले गलत साकवत गरे को छ । कमषचारीतन्र, राजनीमतज्ञ, सामात्तजक सङ्घ
सं स्था, सामुदाकयक सं स्थाहरूसमेतको ममलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कायष हुने गरे को पाइनुले प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचारको
मुख्य कारर् िएको स्पष्ट गरे को छ । सावषजमनक पदामधकारीहरूको प्रवृत्तिलाई स्वच्छ र इमानदार
गराउनका लामग कवमिन्न कानुनी प्रावधानबाट मनदे त्तशत गने प्रयास हुुँदै आएको िए तापमन भ्रष्टाचारजन्य
कायष व्यापक हुुँदै आएका छन् ।

भ्रष्टाचार मनवारर् ऐन, २०५९ अनुसार ररसवत मलने ददने, मबनामूल्य

वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा मलने, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा मलने, कममसन मलने, राजस्व च ुहावट

गने, गैरकानुनी लाि वा हामन पुर्याउने, गलत मलखत तयार गने, गलत अनुवाद गने, सरकारी कागजात
सच्याउने, सरकारी वा सावषजमनक सं स्थाको कागजात नोक्सान गने , प्रश्नपरको गोपनीयता िङ्ग गने वा
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परीक्षाको पररर्ाम फेरबदल गने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गने, नपाएको ओहदा पाएुँ िन्ने, झुट्टा कववरर्
ददने, सावषजमनक सम्पत्तिको हामननोक्सानी गने, गैरकानुनी दबाब ददने, गलत प्रमतवेदन ददने, गैरकानुनी रूपमा

सम्पत्ति आजषन गने आदद कसुर गने कायष भ्रष्टाचार मामनने र सावषजमनक पदमा रहने व्यत्तक्तले यस्ता कायष
र व्यवहार गनष नहुने स्पष्ट गरे को छ । भ्रष्टाचारलाई गैरकानुनी कियाकलाप, पमतत व्यवहार, भ्रष्ट आचरर्का

रूपमा बुझ्ने गररन्छ । सावषजमनक पदमा रहुँदा सम्पत्ति जोड्नु पछष िन्ने सोचका कारर् भ्रष्टाचार मममलिगत

ु को कवकमसत एवम् सभ्य समाजदे त्तख कवकासोन्मुख एवम्
शैलीमा गाुँत्तजदै गएको छ । यसको प्रिाव मुलक
अत्तशत्तक्षत समाजसम्म फैमलएको छ । सावषजमनक सेवा केन्रबाट प्रवाह हुने अमधकांश सेवाको प्रकियामा

तल्लो तहदे त्तख मामथल्लो तहसम्मका कमषचारी साथै महत्त्वपूर्ष त्तजम्मेवारीमा रहने राजनैमतक नेतत्ृ व एवम्
सावषजमनक त्तजम्मेवारीमा नरहने राजनैमतक नेतत्ृ वमा समेत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति दे त्तखने गरे को छ । यस
सन्दिषमा प्रवृत्तिगत समस्याका रूपमा स्थानीय तहसम्म व्यापक िएको भ्रष्टाचार मनयन्रर् गनषका लामग

अमनयममत कायषको क्षेरगत कवश्लेर्र् गरी मनयन्रर् गने कायषलाई वडा तहसम्म प्रिावकारी गराउनु जरुरी
िएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिगत स्वरूप
क)

ररसवत मलने ददने प्रवृत्ति: घुस वा ररसवत मलनका लामग सहज वातावरर् बनाउन सावषजमनक पदमा

रहेका व्यत्तक्तहरूले कायष प्रकियालाई जकटल बनाउने र समयमा काम सम्पन्न नगने, काम पन्छाउने,
त्तजम्मेवारी पालना नगने परम्परागत प्रवृत्ति वतषमानमा समेत कायमै राखेको पाइन्छ । सावषजमनक

सेवा प्रवाहमा मनयमानुसार सेवा प्रदान नगरी उिरदाकयत्व पन्छाउने, किलासुस्ती गने र ररसवत मलने
प्रवृत्तिका कारर् सेवाग्राहीहरू आफ्नो काम समयमै गराउनका लामग ररसवत ददन बाध्य हुने गरे का

छन् । मूलतीः कायाषलयबाट मनयमानुसार गररददनुपने दताष नवीकरर्, मसफाररस, मनकासा र िुक्तानी

जस्ता कामकारबाहीमा केही कमषचारीहरूले घुस मलने गरे को पाइन्छ । अत्तख्तयार दुरुपयोग

अनुसन्धान आयोगमा िएको अमिलेखबाट घुस ररसवत मलनेमा तल्लो तहका राजनैमतक नेतत्ृ व,
कवत्तशष्ट श्रे र्ी, सहसत्तचव वा सो सरह, उपसत्तचव वा सो सरह, शाखा अमधकृत वा सो सरह र राजपर
अनकित एवम् श्रे र्ीकवहीन कमषचारीहरूसमेत रहेको दे त्तखएको छ । यसबाट

घुस ररसवत मलने

प्रवृत्ति राजनैमतक नेतत्ृ वदे त्तख उच्चपदस्थ कमषचारी एवम् नवमनवाषत्तचत, मनोमनत पदामधकारीहरूमा
समेत रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । घुस ररसवत ददन खोज्ने व्यत्तक्तहरूसमेत रङ्गे हात कारबाहीमा परी
मनजहरूकवरुद्ध मुद्दा दताष गने गरे को पाइएकोले समाजमा घुस ददन उत्साकहत हुने प्रवृत्तिसमेत बढ्दै

गएको अनुमान गनष सककन्छ । आयोगको हालसम्मको अमिलेखबाट घुस ररसवतको मबगो रु. १५
सयदे त्तख रु ७३ लाखसम्म रहेको दे त्तखनुले सावषजमनक पदामधकारीहरूले सानो रकमदे त्तख ठु लो
रकमसम्मको घुस ररसवतमा सं लग्न हुने गरे को स्पष्ट हुन्छ ।

ख)

राजस्व च ुहावट गने प्रवृत्ति: मनयमानुसारको राजस्व सिलनमा कमषचारीतन्रको मुख्य त्तजम्मेवारी
रहेको हुन्छ । मौजुदा कानुन एवम् सं स्थागत व्यवस्थाले मनत्तित योग्यता र अनुिव िएका
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कमषचारीहरूमाफषत नै स्थानीय तहसम्म राज्यको समग्र राजस्व सिलन गने व्यवस्था िएको छ ।

राजस्व च ुहावटको समस्या पुरानो एवम् हालसम्म मनयन्रर् हुन नसकेको समस्या हो । यस क्षेरमा
भ्रष्टाचार सं स्थागत िएको र यो सं स्थागत सञ्जाल एवम् प्रवृत्तिलाई राजनैमतक र उच्च प्रशासमनक
नेतत्ृ वको समेत सं लग्नता िएका कारर् मनयन्रर् गनष सहज निएको अनुिव

गररएको छ ।

राजस्व असुली गरी राज्यकोर्मा जम्मा गनुप
ष ने दाकयत्व िएका कमषचारीबाट नै राजस्व असुलीमा
लापरबाही गरी अनुत्तचत कर छु ट र राजस्वबापत उठे को रकम कहनाममना गने गरे को पाइएको छ।

मालपोत कायाषलयमा राजस्व मनधाषरर् गदाष हेनप
षु ने वा परीक्षर् गनुप
ष ने कागजात नहेरी वा परीक्षर्
नगरी स्थानीय मनकायको घर बाटो चार ककल्ला प्रमात्तर्तको मसफाररस लगायतका आवश्यक प्रमार्

कागजात सिलन नगरी कम राजस्व मनधाषरर् गने, जग्गाको मूल्यािन फरक पारी बदमनयतसाथ
मलखतमा वास्तकवक मूल्यिन्दा कम थैली कायम गरी कम राजस्व मनधाषरर् गने, राजस्व रकम
नक्कली रमसदबाट उठाई प्रचमलत कानुनबमोत्तजम दात्तखला नगरी कहनाममना गने एवम् कायाषलयबाट

सिलन िएको राजस्व खाइमास्ने जस्ता प्रकृमतका राजस्व च ुहावट गने गरे को पाइएको छ । िन्सार
कायाषलयमा िन्सार प्रज्ञापन परमा मालवस्तुको गलत घोर्र्ा गरी वास्तकवक मतनुप
ष ने राजस्व नमतरी
राजस्व च ुहावट गने साथै राष्ट्रसेवक कमषचारी, िन्सार एजेण्ट र मालसामान धनी लगायतले

ममलेमतोमा नक्कली प्रज्ञापनपर प्रयोग गरी राजस्व छली च ुहावट गरे को जस्ता प्रकृमतका राजस्व
च ुहावट गने गरे को पाइएको छ । यस्ता प्रवृत्ति सुमनयोत्तजत र सं रत्तक्षत रूपमा हुने गरे का कारर्
मनयन्रर्का लामग िएका कानुनी एवम् सं स्थागत लामो प्रयास प्रिावकारी हुन सकेको छै न।

ग)

सावषजमनक सम्पत्ति कहनाममना, हामननोक्सानी वा दुरुपयोग गने प्रवृत्ति: सावषजमनक सम्पत्तिको

सं रक्षर् र उत्तचत उपयोग गने गराउने मुख्य दाकयत्व सावषजमनक त्तजम्मेवारीमा रहने पदामधकारीहरूको हो । राजनैमतक नेतत्ृ व एवम् कमषचारीतन्रले यसमा उदाहरर्ीय िूममका मनवाषह गनुप
ष ने
हुन्छ । तर भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिका कारर् सावषजमनक सम्पत्ति कहनाममना एवम् दुरुपयोगमा राजनैमतक

नेतत्ृ व साथै कमषचारीतन्रको अग्रसरता बिी दे त्तखन्छ । नेपाल सरकार वा सावषजमनक सं स्थाको

बजेट लगायतका सावषजमनक सम्पत्ति लापरबाही वा बदमनयत गरी कहनाममना, हामननोक्सानी वा
दुरुपयोग गने कायषमा प्राकवमधक कमषचारी, त्तशक्षक, प्रशासन र प्रहरीलगायत सहायक र सहयोगीस्तरका

कमषचारीहरू रहेको पाइएको छ । साथै कवद्यालय व्यवस्थापन समममत, उपिोक्ता समममत लगायत
मनवाषत्तचत/मनोमनत/मनयुक्त पदामधकारी र ममतयार/मबचौमलयाहरूसमेत रहेको पाइएको छ । साथै

कवद्यालयको बजेट वा सम्पत्ति कहनाममना, पाठ्यपुस्तक, कवज्ञान सामग्री खररद, िवन शौचालय मनमाषर्,
छारवृत्ति, तलबििा लगायतका कायषका लामग प्राप्त सरकारी बजेट कहनाममना गने जस्ता प्रकृमतका
सावषजमनक सम्पत्तिको कहनाममना जस्ता अमनयममतताहरू रहने गरे का छन् । यस्ता क्षेरमा िौमतक

पूवाषधार मनमाषर्का सन्दिषमा वास्तकवक कायषिन्दा बिी कायष िएको दे खाई बिी रकम िुक्तानी मलई
कहनाममना गने गराउने प्रवृत्तिसमेत दे त्तखएको छ ।
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सावषजमनक सम्पत्ति कहनाममनामा स्थानीय तहका नगरपामलकाको बजेट मनजी खातामा स्थानान्तरर्
ँ ाछाप लगाई झुटो र ककते
गरी मनजी सम्पत्ति जोड्ने, सामात्तजक सुरक्षा ििा कवतरर् गदाष आफै औठ

िरपाई खडा गरी बिी रकम िुक्तानी मलई कहनाममना गने, लत्तक्षत कायषिमसमेतको लामग मनकासा

िएको रकम बैंकबाट मनकाली आफ्नो घरव्यवहारमा लगाउने, नक्कली बैंक ग्यारे न्टीका आधारमा
ुँ ीगत बजेट कहनाममना गने जस्ता अमनयममत
मोमबलाइजेसन पेस्की ददने, गाउुँ पामलकाको चालु र पुज
कायषहरू हुने गरका छन् ।

साथै कृकर्, वन, स्वास्थ्य, उजाष लगायतका अन्य क्षेरमा समेत ककते

कागज बनाई सरकारी रकम बैंकबाट मनकाली कहनाममना गने, सम्पन्न निएको कामको कायषसम्पन्न

प्रमतवेदन बनाई िुक्तानी मलने, वनका काठ बदमनयतसाथ कटान गरी ओसारपसार गने र प्रचमलत
कानुन एवम् मापदण्ड कवपरीत प्रमतस्पधाष नगराई कायाषलय सामग्री खररद गने वा सरकारी सम्पत्ति
िाडामा मलने जस्ता अमनयममत प्रवृत्तिसमेत रहेको पाइन्छ ।

घ)

सावषजमनक जग्गा व्यत्तक्तको नाममा दताष गने प्रवृत्ति: सरकारी तथा सावषजमनक जग्गाको सं रक्षर्

गने मुख्य त्तजम्मेवारीमा रहेका सावषजमनक पदामधकारीहरूबाटै सावषजमनक जग्गा आफ्नो वा व्यत्तक्तका
नाममा दताष गने गराउने प्रवृत्ति पमछल्लो समय तीव्र िएको छ । मनरन्तर प्रयास हुुँदै आएको िए
तापमन सावषजमनक जग्गा व्यत्तक्तको नाममा दताष गने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छै न । सरकारी
जग्गा सरकारी मनकायमा रहेको दताष स्रे स्ताको कागजातलाई गैरकानुनी तररकाले हेरफेर गरी

व्यत्तक्तको नाममा दताष गरी जग्गाधनी प्रमार् पुजाष ददने, सक्कल जग्गाधनी दताष स्रे स्तामा गैरकानुनी

तवरले अक्षरहरू थपी स्रे स्ताको सहीछाप र मममत महलमा नक्कली छाप लगाउने प्रवृत्ति रहेको
पाइन्छ । मूलतीः सावषजमनक जग्गालाई व्यत्तक्तको नाममा गैरकानुनी रूपले दताष गराई बेचमबखन

गने, सावषजमनक जग्गा ककते कागजात तयार गरी मनजी कम्पनीलाई बेचमबखन गने, सरकारी
कायाषलयमा रहेको मलखत कागजात सच्याई जग्गाको नक्कली जग्गाधनी र जग्गाधनी प्रमार् पुजाषसमेत
खडा गरी गैरकानुनी तररकाले हक हस्तान्तरर् गने, व्यत्तक्तको जग्गा हालसामबक गदाष सरकारी

सावषजमनक जग्गा घुसाउने, व्यत्तक्तको जग्गाको ककिा यककन गने नाममा बि कायम गरी साँुँधमा

रहेको सरकारी जग्गामध्येबाट घुसाउने, जग्गासम्बन्धी सरकारी कागजात सच्याउने जस्ता
भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति सङ्घीय तहदे त्तख स्थानीय तहसम्म नै रहेको पाइएको छ ।

ङ)

सावषजमनक मनमाषर् वा खररदमा अमनयममतता गने प्रवृत्ति: सङ्घीय तहदे त्तख स्थानीय तहसम्मका
सावषजमनक मनमाषर् वा खररद गदाष अमनवायष रूपमा तोककएका कानुनी आधारहरू अवलम्बन गनुप
ष ने
व्यवस्था िएको िए तापमन गैरकानुनी लाि वा घुस कममसनको मनसाय राखी मौजुदा कानुनी

आधार अनुसरर् नगने, कानुनी प्रावधानको गलत व्याख्या गने, कानुनको िावना कवपरीत मनर्षय गरी
कायष गने गराउने प्रवृत्तिका कारर् सावषजमनक खररद एवम् मनमाषर्मा मनयममत रूपमा अमनयममतता

हुुँदै आएको पाइन्छ । राष्ट्रसेवक कमषचारीहरूबाट आफू वा अरु कुनै व्यत्तक्तलाई गैरकानुनी लाि

पुर्याउने वा नेपाल सरकार वा सावषजमनक सं स्थालाई गैरकानुनी हामन पुर्याउने बदमनयतले सावषजमनक

त्तशवराम न्यौपाने, 2078
खचष गदाष राज्यको वाकर्षक स्रोतको अपव्यय गरे का दृष्टान्तहरू कवमिन्न अनुसन्धानबाट उजागर िएका

छन । ऐन, मनयमानुसार टे ण्डर आव्हान नगरी बजेट खचष गने, कवशेर् पररत्तस्थमतमा खररद गदाष

अवलम्बन गनुप
ष ने कानुनी प्रावधानसमेतको पालना नगरी बजेट खचष गने, स्थानीय दर रे टिन्दा
अत्यमधक र अस्वािाकवक रूपमा बिी मूल्य राख्ने, ककते प्रमतवेदन तयार गरी रकम अपव्यय गने

लगायतका प्रवृत्ति दे त्तखएको छ । त्यस्तै कम पररमार्मा सामान खररद गरी बिीको मबल दे खाई

सामान खररद गने एवम् खररद वा मनमाषर्को काममा िुक्तानी ददुँदा अमनवायष रूपमा कममसन मलने
जस्ता भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ ।

च)

गलत मलखत वा प्रमतवेदन ददने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गने प्रवृत्ति: सेवाग्राहीको सेवासुँग

सम्बत्तन्धत वा कवकास मनमाषर् वा सावषजमनक खररद, सरकारी अमिलेख वा प्रमार्जस्ता क्षेरमा
राष्ट्रसेवकले गलत मलखत तयार गने, गलत प्रमतवेदन ददने, सरकारी कागजात सच्याउने, नोक्सान गने
वा लुकाउने भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति सङ्घीय तहदे त्तख स्थानीय तहसम्म हुने गरे को पाइन्छ ।

छ)

परीक्षाको पररर्ाम फेरबदल तथा गोपनीयता िङ्ग गने प्रवृत्तिीः कानुनतीः वत्तजत
ष गररएको प्रश्नपरको
गोपनीयता र मलखत खुला गने मौत्तखक वा प्रयोगात्मक परीक्षाको वस्तुमनष्ठ मूल्यािन नगरी गलत

पररर्ाम वा प्रमतवेदनका आधारमा अयोग्य व्यत्तक्तलाई सावषजमनक पदमा राख्ने अमनयममत प्रवृत्ति,
स्थानीय तहमा बकिरहेको पाइएको छ । त्तशक्षर् सं स्थाहरूबाट मलइएको मलत्तखत परीक्षा र यातायात
कायाषलयबाट मलइएका सवारी चालक अनुममतपरको प्रयोगात्मक परीक्षासुँग सम्बत्तन्धत साथै स्थानीय

ुँ सम्बत्तन्धत गलत कायषहरू हुने गने, परीक्षाको
तहमा ररक्त पदपूमतषका लामग मलइएको अन्तवाषताषसग

पररर्ाम फेरबदल गरे को कवर्यहरूमा सवारी चालक अनुममतपरको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुिीर्ष
र अनुपत्तस्थत िएका

परीक्षाथीहरूलाई पास गराउने, ररक्त पदपूमतषका लामग मलइएको अन्तवाषताषमा

सफल उम्मेदवारलाई वैकत्तल्पक बनाई पररर्ाम फेरबदल गने, स्थायी पदपूमतषका लामग िएको मलत्तखत
परीक्षाको पररर्ाम फेरबदल गने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति हुने गरे को पाइएको छ ।

ज)

नीमतगत भ्रष्टाचार गने प्रवृत्ति: नीमतगत भ्रष्टाचारमा मूलतीः मनर्षय तहमा रहेका उच्च राजनैमतक

एवम् प्रशासमनक पदामधकारीहरू सं लग्न हुने गरे का छन् । राजनैमतक तथा प्रशासमनक नेतत्ृ व
तहका पदामधकारीहरूबाट गलत कानुन वा नीमत तजुम
ष ा गरी कायाषन्वयनमा ल्याउने, कानुन वा
नीमतको िावना कवपरीत मनकहत स्वाथषका लामग गलत व्याख्या गने जस्ता प्रवृत्तिहरू हुने गरे को

पाइएको छ । अत्तख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गराइएका अध्ययन तथा सवेक्षर्हरू,
नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन, २०७५ तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी
अध्ययन, २०७६ अनुसार नेपालमा नीमतगत भ्रष्टाचार हुने गरे को स्पष्ट िएको छ । सेवाग्राही
सवेक्षर्हरूबाट समेत उच्चपदस्थ मूलतीः राजनैमतक एवम् प्रशासमनक पदामधकारीहरूबाटै बिी
नीमतगत भ्रष्टाचार हुने गरे को दे त्तखएको छ ।
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झ)

भ्रष्टाचारको पदीय वा पेसागत प्रवृत्तिको कवश्लेर्र्ीः भ्रष्टाचार सावषजमनक त्तजम्मेवारीमा रहने गलत
सोच र प्रवृत्ति िएका व्यत्तक्तहरूको ममलेमतोमा दे खामसकीबाट वृकद्ध हुने गरे को छ ।

यस्ता सोच

र प्रवृत्ति िएका कमषचारी वा राजनैमतक नेतत्ृ वसुँगै प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष काम गने अन्य सयौं
व्यत्तक्तहरूमा समेत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति स्वािाकवक रूपमा कवकास िएको पाइन्छ । सावषजमनक पदमा

रहने उच्च राजनैमतक नेतत्ृ व, स्थानीय तहसम्मका राजनैमतक त्तजम्मेवार व्यत्तक्तहरू साथै तल्लो

तहदे त्तख मामथल्लो तहसम्मका कमषचारीहरू भ्रष्टाचारजन्य कायषमा सहिागी हुुँदा यसको प्रत्यक्ष,

अप्रत्यक्ष असर गैरसरकारी र मनजी क्षेरमा समेत पदाष सरकारी, गैरसरकारी, सामुदाकयक, मनजी क्षेरमा
समेत भ्रष्टाचार िमशीः सं स्थागत हुुँदै गएको दे त्तखन्छ । अत्तख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा
प्राप्त सूचना एवम् उजुरीका साथै भ्रष्टाचार कवरुद्धका कारबाहीले सावषजमनक पदमा रहेका राजनैमतक

एवम् प्रशासमनक पदामधकारीहरूका साथै मबचौमलयाहरूसमेत भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा सं लग्न िएको
तथ्य पुकष्ट गरे को छ । आ.व. २०७6/७७ मा अत्तख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट
अदालतमा दायर गररएका ३५१ वटा भ्रष्टाचार कवरुद्धका मुद्दाहरूमध्ये ८९४ जना प्रमतवादीहरू

अमधकृतस्तरका २५६ जना र सहायकस्तर/सहयोगीस्तरका ३८४ र अन्य बाुँकी मबचौमलयाहरूसमेत
रहेका र ९५ जना उपिोक्ता समममत एवम् कवद्यालय व्यवस्थापन समममतका पदामधकारीहरू रहेको
दे त्तखन्छ । भ्रष्टाचारको पदीय वा पेसागत प्रवृत्तिलाई तलको तामलकाबाट समेत स्पष्ट गनष सककन्छीः
ि.
सं .
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भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति कायम रहनुका कारर्हरू
सावषजमनक त्तजम्मेवारीमा रहने राजनैमतक नेतत्ृ व साथै प्रशासमनक उच्च तहका पदामधकारीहरूको

त्तजम्मेवारीप्रमतको सोच र व्यवहारले सङ्गठनको कायषसम्पादनको मनष्पक्षता र स्वच्छता कायम गनष महत्त्वपूर्ष
िूममका मनवाषह िएको हुन्छ । यस्ता व्यत्तक्तको सङ्गठनात्मक व्यवहार स्वच्छ र इमानदार हुन सकेमा
स्वािाकवक रूपमा तल्लो तहसम्मको कायषसम्पादनमा स्वच्छता कायम गनष सककने हुन्छ। गलत प्रवृत्तिलाई

ु को शासकीय एवम् प्रशासकीय प्रर्ाली कमजोर हुनक
ु ा
मूलतीः प्रर्ालीले मनयन्रर् गनुप
ष ने िए तापमन मुलक

कारर् सावषजमनक त्तजम्मेवारीमा रहने व्यत्तक्तहरूको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छै न ।
फलस्वरूप भ्रष्टाचार सङ्गदठत रूपमा फैमलएको छ । गैरकानुनी आजषनका लामग मनकहत स्वाथषबाट प्रिाकवत
हुने राजनैमतक एवम् प्रशासमनक पदामधकारी लगायत अन्य मबचौमलया र सरोकारवाला व्यत्तक्तहरूसमेतको

ममलेमतोबाट भ्रष्टाचार गने साथै भ्रष्टाचारको कवरुद्धमा काम गने मनकाय वा प्रर्ालीलाई कमजोर गराउने
ु मा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति कायमै रहनुका मुख्य कारर्हरू
प्रवृत्तिसमेत कवकास हुुँदै गएको छ । मूलतीः मुलक
मनम्नानुसार रहेका छन्-

ु को खत्तचल
(क) परम्परागत सोच र प्रवृत्तिबाट प्रिाकवत मुलक
ष ो र अस्वस्थ राजनैमतक मनवाषचन पद्धमतमा
समसामकयक सुधार नहुन,ु
(ख) भ्रष्टाचार मनयन्रर्का लामग सोच, नीमत, योजना, रर्नीमतको मनयममतताका लामग राजनैमतक सहममत र
प्रमतबद्धताको कमी हुन,ु
(ग) भ्रष्टाचारकवरुद्धको अनुसन्धान एवम् कारबाहीलाई व्यापक, मनष्पक्ष एवम् वैज्ञामनक गराउने र
सजायलाई कडा बनाउने कायषमा राजनैमतक नेतत्ृ वको सोच र अग्रसरता अग्रगामी हुन नसक्नु,
(घ) भ्रष्टाचारको कमाइलाई समाजले सहज स्वीकाने एवम् अकुत सम्पत्तिको प्रशंसा गने सामात्तजक
स्विावमा पररवतषन आउन नसक्नु,
(ङ) भ्रष्टाचारीहरूको सं रक्षर्का लामग राजनैमतक दबाब ददने साथै राजनैमतक नेतत्ृ वहरूसमेत भ्रष्टाचारका
कायषमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सं लग्न हुने स्विावमा पररवतषन आउन नसक्नु,
(च) भ्रष्टाचार मनयन्रर्को त्तजम्मेवारीमा रहेका सरकारी मनकायहरू अपेत्तक्षत रूपमा सकिय एवम्
नमतजामुखी हुन नसक्नु
(छ) गैरआमथषक आजषन कवरुद्धमा सरकारी मनगरानी एवम् गैरसरकारी मनकायका साथै नागररक समाज र
सामात्तजक सङ्घ सं स्थाहरू एवम् सरोकारवालाहरूको मनगरानी कमजोर हुन,ु
(ज) समाजमा थोरै समय र लगानीमा धेरै आमथषक आजषन गने सोच र प्रवृत्ति कायमै रहनु एवम् सामात्तजक
सांस्कृमतक कायषमा फजुल खचषगने गराउने प्रवृत्ति कायमै रहनु,
(झ) राजनैमतक नेतत्ृ व प्रशासमनक कायषमा अनावश्यक रूपमा सं लग्न हुने एवम् अमनयममत कायषका लामग
दबाब ददने स्विावमा पररवतषन नहुन,ु
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(ञ) प्रकियामुखी सावषजमनक सेवा प्रवाहमा सामकयक सुधार गनष नसककनु एवम् कमषचारीमा त्तजम्मेवारी
पन्छाउने तथा जवाफदे ही नहुने प्रवृत्तिमा सुधार नहुन,ु
(ट) सावषजमनक कियाकलापलाई पारदशी गराउन नसक्नु र सरकारी मनकायहरूबीच समन्वयलाई
नमतजामुखी गराउन नसक्नु,
(ठ) सावषजमनक मनमाषर् एवम् सावषजमनक खररदको कायषमा सूक्ष्म एवम् मनयममत मनगरानी, अनुगमन
मूल्यािन हुन नसक्नु

(ड) नैमतक त्तशक्षाको कमीका कारर् नागररक समाजको भ्रष्टाचारप्रमतको चासो कमी हुन,ु

(ि) भ्रष्टाचारका कवरुद्धमा सरकार एवम् नागररक समाज, सामात्तजक सङ्घ सं स्थाको मनगरानी र सहकायषको
कमी हुन,ु

(र्) भ्रष्टाचार कवरुद्धका कायषको कारबाहीका लामग अत्तख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रमत अत्यमधक
मनिषरता हुन,ु यस कायषमा त्तजम्मेवार अन्य मनकायहरूको कियाशीलता अपेत्तक्षत रूपमा कमजोर हुन,ु

(त) अत्तख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत भ्रष्टाचार एवम् अमनयममत कायषका कवरुद्धमा
त्तजम्मेवारीमा रहेका मनकायहरूबाट पेस िएका मुद्दाहरूको फैसला जस्ता कायषहरूमा आवश्यक
प्राथममकीकरर्, समन्वय र सकारात्मक सोचको कमी हुन ु ।

भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढ्दै जानुमा सावषजमनक सेवा केन्रमा मबचौमलयाहरूको अनावश्यक सहिामगता हुन ु पमन

एउटा मुख्य कारर् िएको दे त्तखन्छ । वतषमानमा मबचौमलयाहरू भ्रष्टाचार गने गराउने उद्देश्य िएका

व्यत्तक्तहरूका लामग सहज र सुरत्तक्षत माध्यमसमेत िएका छन् । सरकारी सेवा केन्रहरूमा मबचौमलयाहरूको
िूममकालाई न्यून गनष सेवा केन्रमा सहायता वा सोधपुछ कक्षका साथै सेवाका लामग आवश्यक जानकारी

एवम् सेवा मलन िनुप
ष ने फाराम लगायतका आधारिूत प्रकिया पूरा गनष सहज गराउने व्यवस्था गररएको
छ । यस्ता व्यवस्थाको उपयोग गरी सेवाग्राहीले आफ्नो काम आफैले गनष गराउन सक्ने िए तापमन

मौजुदा व्यवस्थाहरूलाई मनत्तष्िय गराउने र सेवाग्राहीलाई मबचौमलयाको सहयोग मलनुपने बाध्यात्मक अवस्था
मसजषना गने गराउने प्रवृत्ति बिे को छ । यसबाट अमधकांश सावषजमनक मनकायहरूमा सेवाग्राही र कमषचारीका
मबचमा मबचौमलया उपत्तस्थत हुने र मबचौमलयाहरूको कायषप्रकियामा अस्वािाकवक सं लग्नता बिे को छ ।

सेवाग्राहीका साथै कमषचारीहरूको समेत मबचौमलयाहरू प्रमतको आशा र िरोसाका कारर् कायाषलयहरूमा

भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति बढ्दै गएका छन् । प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रूपमा कायाषलयका महत्त्वपूर्ष अमिलेख,
कागजात, प्रमार्हरूमा सहज पहुुँचका साथै कायष प्रकियामा समेत सं लग्नता बिे का कारर् सहज रूपमा
सेवाग्राहीलाई ठग्ने कायष हुुँदै आएको छ।

मूलतीः मालपोत कायाषलय, यातायात व्यवस्था कायाषलय, नापी

कायाषलय, वैदेत्तशक रोजगारीका कायाषलय, िन्सार कायाषलय, उद्योग व्यवसायसुँग सम्बत्तन्धत कायाषलय,

नगरपामलका, गाउुँ पामलकाका कायाषलय, त्तजल्ला प्रशासन कायाषलय, राहदानी कविाग, लोक सेवा आयोगको
फाराम िने कायाषलय, शैत्तक्षक सेवाका कायाषलय, न्याकयक कायाषलयहरूमा यस प्रकारको प्रवृत्ति बढ्दै गएको
छ ।
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भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिबाट परे को असर
कम तलब सुकवधालाई भ्रष्टाचारको कारर् मान्ने गररएको िए तापमन मूलतीः अमनयममत कायषतफषको सोच र
व्यवहारका कारर् भ्रष्टाचारजन्य कायषहरू हुने गरे को स्पष्ट छ । भ्रष्टाचार प्रवृत्तिगत समस्याको पररर्ाम

हो । थोरै समय र लगानीमा धेरै आमथषक आजषन गने प्रवृत्ति रहनु, सामात्तजक तथा सांस्कृमतक कायषमा

फजुल खचष गने प्रवृत्ति बढ्नु, भ्रष्टाचारको कमाइलाई समाजले सहज रूपमा स्वीकाने प्रवृत्ति कायमै रहनु,

पररवारबाटै भ्रष्टाचार गनष उत्प्रेररत गररनु, सामात्तजक सं स्थाहरूमा भ्रष्टाचारका कवरुद्धमा सहकायषको कमी हुन ु
ु मा भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिबाट परे को असरहरूलाई तलका
आदद यसका पुष्याईँका आधारहरू हुन ् । मुलक
ुँ ाहरूबाट स्पष्ट गनष सककन्छीः
बुद

(क) भ्रष्टाचारीहरूको सं रक्षर्का लामग राजनैमतक दबाब ददने साथै भ्रष्टाचारीबाट लाि हामसल गने गराउने
सं स्कारको वृकद्ध हुन,ु

(ख) राजनैमतक एवम् प्रशासमनक मममलिगतमा भ्रष्टाचार गने गराउने कायष िमशीः सं स्थागत हुुँदै जानु,
(ग) राजनैमतक एवम् प्रशासमनक भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिले गैरसावषजमनक मनकाय एवम् पदामधकारीहरूमा
समेत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति कवस्तार हुुँदै जानु,

(घ) कानुनी प्रावधान एवम् शासकीय पद्धमत कमजोर िई प्रशासमनक कायषमा राजनैमतक नेतत्ृ वबाट
अमनयममत कायष वा मनर्षय गनष गराउन अनावश्यक दबाब हुन,ु
ु को इज्जत, प्रमतष्ठा, साख कमजोर
(ङ) सुशासनको स्तर कमजोर िई राकष्ट्रय एवम् अन्तराषकष्ट्रयस्तरमा मुलक
हुुँदै जानु र त्यसलाई ट्रान्सपरे न्सी इन्टरनेसनल, नेपाल लगायतको प्रमतवेदनले स्पष्ट पानु,ष

(च) सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुुँदा कवकास मनमाषर् लगायतका आधारिूत कवकासका कायषमा
स्रोतसाधनको कमी हुन,ु
(छ) सुशासन एवम् स्रोत सदुपयोगको सुमनत्तितता हुन नसक्दा कवकास आयोजनाहरू किलासुस्ती हुने,
आयोजनाहरूमा खचष वृकद्ध हुन,ु कवकास साझेदारहरूको साझेदारी घट्न थाल्नु.
(ज) कवकास मनमाषर् लगायतका क्षेरमा दाता एवम् लगानीकताषहरूको लगानीप्रमतको उत्सुकता घट्नु,

ु को समग्र शासन पद्धमतका साथै प्रशासमनक सं यन्रप्रमतको कवश्वास, प्रमतष्ठा, इज्जत, सान खस्कुँदै
(झ) मुलक
जानु,
(ञ) सीममत व्यत्तक्त, समूहको हालीमुहालीका कारर् सङ्गठनमिरका इमानदार र सक्षम कमषचारीहरूको
कायष उत्प्रेरर्ा र क्षमतावृकद्ध हुन नसक्नु,
(ट) सावषजमनक एवम् गैरसावषजमनक त्तजम्मेवारीमा रहेका पदामधकारीहरूले त्तजम्मेवारी नमलने, कायष
सम्पादनमा उदास हुने प्रवृत्ति कवकास हुन,ु
(ठ) राजनीमतज्ञ तथा कमषचारीतन्रमबचको एक अकाषलाई दोर्ारोपर् गने, त्तजम्मेवारी साने प्रवृत्ति बिे का
कारर् आपसी सम्बन्ध कमजोर हुुँदै जानु,
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(ड) दण्डहीनता, नातावाद, नैमतकहीनताले प्रश्रय पाएका कारर् अराजकता, कवकृमत, अन्यौल र अत्तस्थरता
बढ्नु,
(ि) सरकार एवम् सरकारी सं स्थाप्रमत जनताको कवश्वास र िरोसा घट्दै गएका कारर् राज्यको
दाकयत्वमिरका आधारिूत सेवामा समेत गैरसरकारी वा मनजी क्षेरको सं लग्नता बढ्दै जानु,
(र्) दै वी प्रकोप, सङ्कट लगायतको सं वेदनशील अवस्थामा सरकारी सं यन्र कमजोर हुने एवम् नागररकले
सरकार वा राज्यको सं रक्षर् र िरोसा पाउने अवस्था कमजोर दे त्तखनु ।

भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति मनयन्रर् गनषका लामग गनुप
ष ने कायषहरू
मनकायगत एवम् कायषगत ममलेमतो, दे खामसकी, अमनयममत कायष गने गराउने सहज वातावरर्, मबचौमलयाको
सहज सं लग्नताका कारर् वतषमानमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बिे को सहज अनुमान गनष सककन्छ । यस
अवस्थामा व्यत्तक्तको सोच, व्यवहार र आचरर्को सुधारबाट नै भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई मनयन्रर् गनष
सककन्छ। यसका लामग मूलतीः भ्रष्टाचारप्रमतको समाजको धारर्ाका साथै दे शको मौजुदा नीमत, कानुन,
ु को प्रशासमनक सं रचना, कायषसंस्कार एवम्
कायषपद्धमत आददले प्रत्यक्ष प्रिाव पारे को हुन्छ । मुलक
कायषपद्धमतमा

सामकयक

सुधार

हुन

नसक्दा

प्रकियाउन्मुख

कायषप्रर्ाली

कायमै

रहनु, सावषजमनक

कियाकलापलाई पारदशी गराउन नसककनु, सरकारी मनकायहरूबीच समन्वयको कमी रहनु, सरकारी
अनुगमन, मनरीक्षर् कमजोर रहनु, भ्रष्टाचारबाट जोडेको सम्पमतको कवरोध गने सामात्तजक सं स्कार नहुन,ु
नागररक समाजको भ्रष्टाचारप्रमतको चासोमा कमी हुन,ु नैमतक त्तशक्षाको कमी हुन,ु सरकार र नागररक
समाजको सहकायषको कमी हुन,ु भ्रष्टाचार कवरुद्ध पेस िएका मुद्दाहरूका सम्बन्धमा सकारात्मक सोच र
सहकायषको कमी हुन ु जस्ता तथ्यहरू भ्रष्टाचारका लामग बमलयो आधार िएका छन् । यस सन्दिषमा
भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति मनयन्रर् गनष मनम्नानुसारका सुधारका कायषहरू गनुष अत्यावश्यक िएको छीः
(क) राजनैमतक नेतत्ृ वले राजनैमतक दल एवम् सरकारमा सं स्थागत रूपमै भ्रष्टाचार कवरुद्धको सं स्कार
एवम् पद्धमत कवकास गनुप
ष ने साथै भ्रष्टाचारमा सं लग्न हुने राजनैमतक दलका कुनै पमन व्यत्तक्तलाई
कारबाहीको दायरामा ल्याउने, दोर्ँीलाई िकवष्यमा कुनै पमन राजनैमतक गमतकवमधमा सहिागँी
नगराउने पद्धमतको थालनी गने,
(ख) त्तजम्मेवार पदमा रहुँदा हुने भ्रष्ट्राचार एवम् अमनयममत कायषको आत्मालोचना गरी नैमतकताका आधारमा
पदबाट राजीनामा गने गराउने सं स्कारको कवकास गने साथै नैमतक अनुशासनमा कमजोर हुने
व्यत्तक्तका कवरुद्धमा दबाब एवम् आवाज सृजना गने,
(ग) भ्रष्टाचार कवरुद्धको कायष त्तजम्मेवारीमा रहेका सं स्थाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, मनर्षय, फैसला
लगायतका प्रकियागत कायषमा कुनै प्रकारको राजनैमतक एवम् प्रशासमनक हस्तक्षेप गनष नसक्ने वा
गनष नपाउने आधारहरू तयार गरी कायाषन्वयनमा ल्याउने,

त्तशवराम न्यौपाने, 2078
(घ) प्रशासमनक कायषसम्पादनका सन्दिषमा हुने भ्रष्टाचारका कवरुद्धमा सदाचारी कमषचारीले आफ्नै सेवा
समूह र कायाषलयमिरका भ्रष्टाचारीको उजुरी एवम् सूचनाहरू सजाय गने मनकायमा शीघ्र पुर्याउने
सं स्कार कवकास गने,
(ङ) भ्रष्टाचार कवरुद्धको अध्ययन, अनुसन्धानलाई मछटो छररतो, वैज्ञामनक र गुर्स्तरीय गराई शीघ्र सजायका
लामग पेस गने गराउने,
(च) भ्रष्टाचारजन्य कायषको अध्ययन अनुसन्धान, तहकककातका सन्दिषमा सामान्य सहानुिमू तसमेत नराखी
तथ्य प्रमार् सिलन गने कायषमा स्वच्छ र इमानदार िूममका मनवाषह गने,
(छ) भ्रष्टाचारका कवरुद्धमा कायष गने त्तजम्मेवारीमा रहेका अत्तख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
लगायतका मनकाहरूले भ्रष्टाचारको उच्च सम्िावना िएका क्षेरहरूमा सूक्ष्म मनगरानीका साथै मनयममत
अप्रेसनको कायषलाई प्राथममकता ददने,
(ज) भ्रष्टाचारको कवरुद्धमा सिलन हुने सूचना, उजुरी, प्रमतवेदनलगायतका आधारिूत तथ्यहरूलाई मौजुदा
कानुनी प्रावधानहरूका आधारमा मनष्पक्ष एवम् वैज्ञामनक िङ्गले अनुसन्धान गरी कारबाहीको
दायरामा ल्याउन मनरन्तर अग्रसर हुने,
(झ) भ्रष्टाचार कवरुद्धको अध्ययन, अनुसन्धान, तहकककात, मुद्दा दायरीको कायषलाई साझा त्तजम्मेवारी एवम्
दाकयत्वका रूपमा स्वीकार गरी भ्रष्टाचारीलाई कानुनको कठघरामा पुर्याउन नमतजामुखी सहकायष
एवम् समन्वय गने प्रवृत्ति कवकास गने,
(ञ) भ्रष्टाचार कवरुद्धको कायषलाई शीघ्र सजायको दायरामा ल्याउन सङ्गठनको नेतत्ृ वले अग्रसरता मलने
साथै सजायको टुं गो निएसम्म मनरन्तर मनगरानी एवम् दबाबमा रहने,
(ट) न्याय पररर्द्लगायतका सम्बत्तन्धत त्तजम्मेवार मनकायहरूले भ्रष्टाचार कवरुद्धको मुद्दामा कववादरकहत
मनर्षय गने,
(ठ) भ्रष्टाचार कवरुद्धका अनुसन्धान, मुद्दा फैसला वा मनर्षयहरू कवशेर् प्राथममकतामा राखी मनत्तित समयमिरै
टु ङ्गयाउने,
(ड) भ्रष्टाचारीलाई कडा एवम् अमधकतम सजाय गने कानुनी व्यवस्थाका साथै नैमतक सोच र व्यवहार
कवकास गने,
(ि) भ्रष्टाचारबाट आजषन गरे को सम्पत्तिका कवरुद्धमा समाज मनरन्तर कवरोधमा रहनुपने, यसका लामग
सामात्तजक सङ्घ सं स्था, नागररक समाज, सञचार माध्यमहरू भ्रष्टाचारीको अकुत सम्पत्ति, अस्वािाकवक
जीवन मनवाषह, िौमतक पूवाषधारको उपयोगलगायतका सूचनाहरू कारबाही गने मनकायहरूमा पुर्याउन
ु ने,
अग्रसर हुनप
(र्) स्थानीय राजनैमतक दल वा अन्य सामात्तजक सङ्घ सं स्थाहरूले भ्रष्टाचारीलाई सामात्तजक समारोह,
सिा, सम्मेलन, सम्मानजस्ता कायषिममा समावेश नगने, बकहष्कार गने प्रवृत्तिको कवकास गने,
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(त) भ्रष्टाचारका कवरुद्धमा महत्त्वपूर्ष िूममकामा रहेका सञचारकमीहरूले कुनै पमन भ्रष्टाचारजन्य सूचना
यथाशीघ्र प्रचारप्रसार गने कायषलाई महत्त्व ददनुपने साथै भ्रष्टाचार कवरुद्धका आमधकाररक कारबाही
वा सजायका मनर्षयहरूलाई स्थानीयस्तरसम्म प्राथममकताका साथ मनयममत प्रचारप्रसार गने,
(थ) मनकहत स्वाथषबाट मुक्त िई भ्रष्टाचारको उच्च सम्िावना िएका सावषजमनक मनकायहरूमा सञचार
क्षेरबाट खोजमूलक सूचना सिलन गरी भ्रष्टाचार कवरुद्धको कायषमा सहकायष गने,
(द) दे शव्यापी रूपमा सङ्घीय तहदे त्तख गाउुँ पामलका, नगरपामलका, वडा कायाषलयसम्मका सम्बत्तन्धत
कमषचारीहरूको कायषसम्पादनको सुपररवेक्षर् अनुगमन, प्रमतवेदन एवम् पृष्ठपोर्र् पद्धमत तथा
अमिमुखीकरर् र क्षमता कवकासका बारे मा उत्तचत ध्यान ददनुपने,
(ध) भ्रष्टाचारको मनयन्रर्कालामग स्थानीय तहका राजनैमतक नेतत्ृ व, प्रशासमनक सं यन्र, नागररक समाज,
ु ने,
सामात्तजक सङ्घ सं स्थाहरू, बौकद्धक समूहका साथै सञचारमाध्यमहरू नै बिी कियाशील हुनप
(न) प्रकियािन्दा नमतजामुखी एवम् पारदशी कायषपद्धमत अवलम्बन गने, भ्रष्टाचार हुनसक्ने क्षेर पकहचान
गरी मनयममत रूपमा मनगरानी बिाउने,
(ऩ) सावषजमनक कायषका सन्दिषमा दलाल, एजेन्ट, मध्यस्थकताषको कियाकलाप र व्यवहारप्रमत सजग हुने,
मनयम, कानुन, प्रकिया, मनदे त्तशका, मापदण्डको पूर्ष पालनाको सं स्कार कवकास गने कायषमा मनकाय
ु ने,
प्रमुख अग्रसर हुनप
(प) सेवाग्राहीले आफूले प्राप्त गनुप
ष ने सेवा प्राप्त गनष पूरा गनुप
ष ने प्रकिया पुरा गरे नगरे को ख्याल गने,
कायाषलयहरूमा हुने नागररक बडापरको जानकारी राख्ने, कमषचारी वा कायाषलयलाई ददन लागेको
रकम कानुनसम्मत हो वा होइन सचेत हुने, दलाल, एजेन्ट वा आफूलाई सहयोग गने व्यत्तक्त िरपदो
र कवश्वसनीय छ वा छै न होमसयार हुने, आफूले मतरे को रकम अनुसारको मबल, िपाषई वा रमसद
मलनेतफष होमसयार हुनपु ने,
(फ) राजनैमतक नेतत्ृ व, कमषचारीतन्र, सञ्चारकमी, स्थानीय सङ्घ सस्था, नागररक समाज, बौकद्धक वगष
ु ने,
भ्रष्टाचार मनयन्रर्का कायषमा एकीकृत िई मनयममत रूपमा अग्रसर हुनप
(ब) िन्सार कायाषलयमा कमषचारी र व्यापारी दुवक
ै ो ममलेमतोमा हुने राजस्व च ुहावटलाई मनयन्रर् गनष
अथष मन्रालयले प्रिावकारी आन्तररक मनयन्रर् प्रर्ाली कायाषन्वयनमा ल्याउनुपने,
(ि) मबचौमलयाहरूको कायाषलयमा हुने उपत्तस्थमत साथै कायष प्रकियामा हुने सं लग्नतालाई पूर्त
ष ीः मनयन्रर्
गने, सरकारी सूचना, अमिलेख, कागजातहरूमा मबचौमलयाहरूको पहुुँचलाई पूर्ष रूपमा रोक्ने ।

मनष्कर्ष
सुशासनका माध्यमबाट 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'को लक्ष्य हामसल गने उद्देश्य पूरा गनषका लामग सं स्थागत
हुुँदै गएको भ्रष्टाचार मनयन्रर् गनुष अपररहायष िएको छ । राजनैमतक एवम् प्रशासमनक ममलेमतो साथै

मबचौमलयाहरूसमेतको सहकायषमा सङ्घीय तहदे त्तख स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार सवषव्यापक िई फैमलएको

त्तशवराम न्यौपाने, 2078
छ। मममलिगत शैलीमा सावषजमनक स्रोत, साधन, सम्पत्तिमामथ कव्जा गने गराउने प्रवृत्ति व्यापक िएको
छ। भ्रष्टाचारका कवरुद्धमा कायषगने सं वैधामनक मनकाय लगायतका अन्य त्तजम्मेवार मनकायहरूलाई मनत्तष्िय

वा असफल गराउने प्रयासहरू हुुँदै आएका छन । मूलतीः राजनैमतक एवम् प्रशासमनक नेतत्ृ वमा सावषजमनक
खररद एवम् मनमाषर्का माध्यमबाट गैर कानुनी लाि हामसल गने गराउने सोच र व्यवहारमा पररवतषन

ु को प्रयास अपेत्तक्षत रूपमा उपलत्तब्धमूलक हुन सकेको
आउन नसकेका कारर् भ्रष्टाचार कवरुद्धको मुलक
छै न । भ्रष्टाचार कवरुद्धको कायषमा अत्तख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अग्रसरता प्रिावकारी दे त्तखएको
िए तापमन अन्य त्तजम्मेवार मनकायहरू यस कायषमा प्रिावकारी हुन नसकेको यथाथषता हामीसामु कायमै

छ। सावषजमनक सेवाप्रमतको जनताको कवश्वसनीयता एवम् गुर्ात्मकता कायम गनष सककएको छै न ।

सावषजमनक पदामधकारीहरूको परम्परागत सोच, सं स्कार र कायष प्रवृत्ति, मौजुदा पुरानो सं रचनाबाट सावषजमनक
सेवाप्रमतको जनताको आकाङ्क्षा हामसल हुन नसक्ने तथ्य स्पष्ट छ । सावषजमनक त्तजम्मेवारीमा रहेका
सङ्घीय तहदे त्तख स्थानीय तहका तल्लो तहदे त्तख मामथल्लो तहसम्मका पदामधकारीहरू भ्रष्टाचारका कवमिन्न

प्रवृत्तिका माध्यमबाट सावषजमनक स्रोत, साधन र सम्पत्ति व्यत्तक्तगत लािका लामग दुरुपयोग गने गराउने
कायषमा सं लग्न हुने गरे को तथ्य कवमिन्न प्रमतवेदनबाट स्पष्ट िएको छ । सावषजमनक पदमा रहेका त्तजम्मेवार

पदामधकारीहरूको भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिको दे खामसकीबाट गैरसरकारी एवम् सामात्तजक सङ्घ सं स्था, मनजी
क्षेरमा समेत भ्रष्टाचार बढ्दै

गएको छ । यस सन्दिषमा राजनैमतक नेतत्ृ व एवम् कमषचारीतन्रबाट

गैरकानुनी लाितफषको सोच, व्यवहार, प्रवृत्तिमा पररवतषन गनुप
ष ने जरुरी िएको छ । यसका लामग मूलतीः
मौजुदा कानुन, सरं चना, प्रर्ाली एवम् प्रवृत्ति सुधारमा राजनैमतक नेतत्ृ वको प्रमतबद्धता र अग्रसरता आवश्यक

िएको हुन्छ । स्थानीय तहसम्मका राजनैमतक सं यन्र, नागररक समाज, सामात्तजक सङ्घ सं स्था, सरोकारवाला
मनकायहरू, सञ्चारकमीसमेतको सकिय समन्वय एवम् सहकायष अत्यावश्यक िएको छ ।
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