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अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७९।०४।०१  गिे । 

प्रेस मिज्ञमि 

 

विषम: आर्थिक िषि २०७८/०७९ भा आमोगफाट सम्ऩाददि प्रभखु कामिहरुको प्रायख्म्बक िथमाॊक सभेवटएको 
सॊख्ऺप्त विियण । 

 

 

१. उजयुी य पर्छ्यौटको अिस्था  

 आर्थिक िषि २०७८/७९ भा आमोगभा र्फर्बन्न भाध्मभिाट प्राप्त १६,१४८ िथा अख्घल्रो आर्थिक िषि 
२०७७/७८ िाट ख्जम्भेिायी सयेय आएका ८,०९३ गयी कुर 24,241 उजयुीहरु यहेको भध्मे १7,098 
उजयुी पर्छ्यौट गरयएका छन,् जनुकुर  उजयुी सॊतमाको करयफ 70.53% हनु आउॉछ । 

 

 अख्घल्रो आर्थिक िषि २०७७/७८ को िरुनाभा आर्थिक िषि २०७८/७९ भा उजयुी, पर्छ्यौट य विस्ििृ 
अनसुन्धानको सॊतमा देहाम फभोख्जभ यहेको छ । 

 

क्र.सॊ. विियण आ.ि. २०७८।७९ आ.ि. २०७७।७८ 
1.  उजयुी सॊतमा  24,241 २२,६२५ 

2.  पर्छ्यौट सॊतमा  17,098 १४,५३२ 

3.  पर्छ्यौट प्रर्िशि  70.53 ६४.२३% 

4.  विस्ििृ अनसुन्धानभा गएको   820 ५१० 

 

 आर्थिक िषि २०७८/७९ भा आमोगभा दिाि बएका उजयुीहरुको स्रोिको फगीकयण 

क्र.सॊ. उजयुीको स्रोि सॊतमा 
१ सभाचाय ऩत्र -News Paper िाट २९० 

२ र्रख्खि र्निेदनभापि ि ४४९५ 

३ ईभेरभापि ि २७५७ 

४ पेसफकुिाट ९३ 

५ बाइफयिाट १५ 

६ आमोगको िेफसाइटिाट २१६५ 

७ भोफाइर एस एभ एस – SMS िाट ४ 

८ टेर्रपोनिाट  ७५० 
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९ भोफाइर एऩ - Mobile App भापि ि १०२ 

१० हरुाक सेिा-Postal Service िाट २७६० 

११ अन्म श्रोििाट २७१७ 

    १६१४८ 

 
 

२. अर्बमोजनसम्फन्धी कामि / दण्डात्भक कामि: 

 

२.१. भदु्दा दामयसम्फन्धी विियण:  

 आर्थिक िषि २०७८/७९ भा १३1 भदु्दा सम्भार्नि विशेष अदारिभा दामय गरयएका छन ्। मस आर्थिक 
िषिभा अदारिफाट प्राप्त १४८ पैसरा भध्मे ५८ िटा (३९.१९%) भदु्दाभा भ्रष्टाचायजन्म कसयु कामभ बएको 
छ। गि आर्थिक िषिभा अदारििाट प्राप्त पैसरा बएका भदु्दाको सॊतमा ११३ यहेको य भ्रष्टाचायजन्म कसयु 
कामभ बएको भदु्दाको सॊतमा ८१ (71.68%) यहेको र्थमो ।   

 आर्थिक िषि २०७८/७९ भा आमोगका जम्भा 79 िटा फैठकफाट ९७५ िटा र्नणिमहरु बएका छन।् 

 आर्थिक िषि 207८/7९ भा विर्बन्न ख्शषिक अन्िगिि दामय बएका भदु्दाको विियण देहामफभोख्जभ छ: 

ख्शषिक भदु्दा सॊतमा 

घसु (रयसिि) 32 

नक्करी शैख्ऺक प्रभाण-ऩत्र 6 

साििजर्नक सम्ऩख्िको हार्न नोक्सानी 35 

गैयकानूनी राबहानी 34 

याजस्ि वहनार्भना 5 

गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजिन 7 

विविध 12 

कुर १३१ 
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 आर्थिक िषि २०७८/७९ भा दामय बएका १३१ िटा भदु्दाभा प्रर्ििादीको सॊतमा 639 यहेको छ, 
जसभध्मे विख्शष्ट शे्रणीका याष्डसेिक कभिचायी 3 जना, अन्म याष्डसेिक कभिचायी 308 जना, 
र्फचौर्रमा/भर्िमाय रगामि अन्म 172 जना यहेका छन ्बन ेबिूऩूिि भन्त्री 1 जना य र्निािख्चि/भनोर्नि 
ऩदार्धकायीहरु जम्भा 155 जना यहेका छन ् । भार्थ उख्ल्रख्खि प्रर्ििादीहरुिाट रू. 
२,७८,४३,३२,७१०.१६।– (अऺरुऩी दईु अफि अठहिय कयोड र्त्रचार्रस राख फिीस हजाय सािसम 
दश रूऩैमा सोह्र ऩैसा भात्र) र्फगो भाग दाफी गरयएको छ। 

 

२.२. यॊ गेहाि (Sting) कायफाही 
 आर्थिक िषि २०७८/७९ भा कुर यॊ गेहाि (Sting) कायफाहीको सॊतमा 25 यहेकोभा यॊ गेहाि (Sting) 

कायफाहीभा ऩयेका 38 व्मख्िभध्मे कुर याष्डसेिक कभिचायी 26 यहेका छन ् । त्मसैगयी, 6 जना 
र्फचौर्रमा/भर्िमाय य 6 जना र्निािख्चि/भनोर्नि ऩदार्धकायी ऩयेका छन ्।  

 

२.३. ऩनुयािेदन  सम्फन्धी कामि:  कसयुफाट सपाइ ऩाएको भदु्दाहरु भध्मे आर्थिक िषि २०७८/०७९ भा ६0 
िटा भदु्दाभा आमोगरे ऩनुयािेदन गयेको छ ।  

३. आमोगिाट आर्थिक िषि २०७८/७९ भा सम्ऩादन बएका प्रभखु वक्रमाकराऩ िथा उऩरख्व्धहरु: 

क. नीर्ि/काननुसम्िन्धी: 

१. अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग र्नमभािरी, २०५९ सॊशोधन बई कामािन्िमनभा आएको। 

२. आमोगको काभ कायिाहीसॉग सम्िख्न्धि १८ िटा काननुहरुको एवककृि सॊगारो “भ्रष्टाचाय र्नमन्त्रणका 

सम्िन्धभा बएका सॊिैधार्नक िथा काननुी व्मिस्था” प्रकाशन गरयएको । 

३. आमोगिाट ३३ ख्जल्राका प्रभखु ख्जल्रा अर्धकायीराई अर्धकाय प्रत्मामोजन गयी बष्टाचाय र्नमन्त्रण य 

सशुासन प्रिर्द्िनका कामिहरुराई थऩ प्रबािकायी फनाइएको।  

४. अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग कामिविर्ध, 2078 िजुिभा गयी कामािन्िमनभा ल्माइएको।  

ख. यचनात्भक कामि सम्िन्धी: 

१. आमोगराई सूचना प्रविर्धभैत्री फनाउॉदै रैजाने प्रमास स्िरूऩ भौजदुा कामािरम स्िचारन प्रणारी / Office 

Automation System (OAS) राई स्ियोन्नर्ि गयी प्रमोगभा ल्माइएको। मससॉगै र्नम्न सधुायका कामिहरु 

गरयएको: 
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- प्रायख्म्बक छानविन य विस्ििृ अनसुन्धान सम्िन्धी विियणहरुको एकीकृि िथमाॊक अद्यािर्धक बई 

कामािरम स्िचारन प्रणारीभा आिर्द् गरयएको ।  

- कामािरम स्िचारन प्रणारीभा टेर्रपोन डाइयेक्टोयी, अनसुन्धान अर्धकृिहरुका रार्ग सूचना य 

ऩरयऩत्रहरु, दैर्नक, भार्सक, फावषिक उजयुीको िथमाॊक, उजयुीको विषमगि य ऺेत्रगि फगीकयण 

रगामिका विषमहरुको विियण अद्यािर्धक गरयएको। 

- OAS प्रणारीभापि ि Live Reporting  हनुे गयी प्रत्मेक ददन दिाि हनु आउन ेउजयुीहरुको िथमाॊक िथा 

चाटि हेनि िथा आन्िरयक अनगुभन गनि र्भल्ने गयी प्रणारी सधुाय गरयएको । 

२. दैर्नक,साप्तावहक,ऩाख्ऺक िथा भार्सक ऩत्र-ऩर्त्रकाहरुभा प्रकाशन बएका भ्रष्टाचाय सम्फन्धी सभाचाय, 

सयोकायिारा र्नकामहरुको कदभ, रेख\यचना िथा सशुासन प्रिर्द्िनसॉग सम्फख्न्धि सभाचायहरूराई 

एकीकृि रुऩभा अर्बरेखीकयण गरयएको। 

ग. आमोगको प्रिर्द्िनात्भक कामिक्रभ:   

आमोगका अनसुन्धान अर्धकृि िथा अन्म कभिचायी गयी १२५ जनाराई  Office Automation System को 

प्रमोगसम्िन्धी िारीभ ददईएको। साथै आमोगका कम््मटुय प्राविर्धकहरु साि जनाराई PHP Program 

Development सम्िन्धी िार्रभ प्रदान गरयएको। 

१. स्थानीम िह िथा ख्जल्राभा आमोजना गरयएका ४6 िटा अन्ियवक्रमा/गोष्ठी कामिक्रभभा जम्भा 
४६०१ जनाको सहबार्गिा यहेको । मसै गयी स्थानीम िहको र्निािचन, २०७९ भा निर्निािख्चि 
ऩदार्धकायीहरुका रार्ग सॊघीम भार्भरा िथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमद्वाया प्रदेशहरुभा आमोख्जि 
अर्बभूखीकयण कामिक्रभभा सशुासन प्रिर्द्िन य भ्रष्टाचाय र्नमन्त्रण सम्िन्धी प्रस्िरु्िकयण सवहि 
आमोगिाट ऩदार्धकायी य सख्चिको सभेि सहबार्गिा यहेको । त्मसैगयी, 3५ ख्जल्राभा ४१ िटा 
साभदुावमक ख्शऺा कामिक्रभहरुभा ४२६० जनाको सहबार्गिा यहेको । 

२. अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको ३१ औॊ स्थाऩना ददिस (2078 भाघ २८) को सन्दबिभा 
आमोगका साििटा कामािरमहरुफाट भ्रष्टाचाय र्नमन्त्रण िथा सशुासन प्रिर्द्िन शीषिकभा विद्यारमस्ियीम 
र्नफन्ध रेखन िथा सन्देशभूरक नाया रेखन प्रर्िमोर्गिा सञ्चारन बएको । 

३. आमोगरे सयकायी/साििजर्नक र्नकामरे प्रिाह गने सेिाराई कसयी र्छटोछरयिो, ऩायदशी य 
सशुासनमिु फनाउन सवकन्छ बने्न उद्देश्मका साथ आर्थिक िषि 207८/7९ भा सभेि नेऩार 
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टेर्रर्बजनसॉग सहकामि गयी प्रत्मेक हप्ता भॊगरिाय साॉझ ०७:२५ फजे ५२ शृ्रङ्खरा नऩेार टेर्रर्बजनभा 
सशुासन सिार कामिक्रभ प्रशायण बएको ।  

घ. विर्बन्न र्नकामहरु सॉग छरपर िथा अन्ियवक्रमा: 

१. आमोग य िीभा सर्भर्ििीच िीभा ऺेत्रभा देख्खएका सभस्माहरु, अर्नमर्भििा, कोर्बड-१९ को िीभा 
यकभ बिुानी, जीिन िीभा य ऩनुिीभा कम्ऩनीहरुराई ईजाजि ददने विषमभा हनुे य हनु सक्न े
अर्नमर्भििा रगामिका विषमभा छरपर गरयएको। 

२. आमोग, फैंक िथा वििीम सॊस्थाहरु य नेऩार याष्ड फैंकिाट बइगयेका सऩुरयिेऺण अनगुभन सम्िन्धभा 
देख्खएका कभी कभजोयीहरु एिभ ् वििीम सॊस्थाहरुभा हनुे अर्नमर्भििा रगामिका र्फषमहरुभा 
छरपर गरयएको। 

३. आमोग य अथि भन्त्रारम, र्सॊचाई, जरश्रोि िथा उजाि भन्त्रारम िथा कभिचायी सञ्चम कोषफीच फेिन 
कणािरी सञ्चमकिाि हाईड्रोऩािय कम्ऩनीभा बएको वििीम ऩायदशीिा सम्फन्धभा छरपर गरयएको। 

४. आमोग य मािामाि व्मिस्थाका सम्िन्धभा सयोकायिारा र्नकामहरु सॉग मािामाि व्मिस्था 
कामािरमहरुभा बएका विविध सभस्माहरुका सम्िन्धभा (विचौर्रमा, अर्बरेख सयुऺा, स्भाटि राईसेन्स 
विियण, सेिाग्राहीको चाऩ व्मिस्थाऩन, ईम्िोस्ड नम्िय ्रेट, याईड सेमरयङको र्नमभन, विदेशी 
राईसेन्सको नेऩारीकयण, ट्रामर सेन्टय व्मिस्थाऩन रगामि) छरपर गरयएको। 

प्रििा 

श्माभ प्रसाद बण्डायी 
 

 


