
अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग 
टॊगार, काठभाडौं 

मिमि: २०७७।०४।०२ गिे । 

पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: आर्थिक वषि २०७6/७7 भा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट सम्ऩाददत कामिहरुको 
सॊख्ऺप्त वववयण। 

 

 

सॊवैधार्नक य कानूनी व्मवस्थानरुुऩ दण्डात्भक, र्नयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य सॊस्थागत ऺभता ववकासको 
यणनीर्तराई अॊगीकाय गयी आमोगरे कामिसम्ऩादन गदै आएको छ । आर्थिक वषि २०७6/७7 भा सम्ऩादन गरयएका 
प्रभखु कामिहरूको सॊख्ऺप्त वववयण देहामभा प्रस्ततु गरयएको छ ।  

 

उजयुी य पर्छ्यौटको अवस्था  

 आ.व. २०७6/७7 भा आमोगभा प्राप्त 24,890 उजयुी भध्मे १6,586 पर्छ्यौट गरयएका छन,् जनु उजयुी 
सॊतमाको करयफ ६6.64% हनु आउॉछ । मस आ.व. भा उजयुीको वगॉकयण य प्रायख्म्बक छानववनऩर्छ 
1,114 उजयुीको ववस्ततृ अनसुन्धान गने र्नणिम गरयएको छ। गत आ.व. २०७5/७6 को तरुनाभा मस वषि 
उजयुीको सॊतमा, पर्छ्यौट सॊतमा य ववस्ततृ अनसुन्धानको सॊतमा देहाम फभोख्जभ यहेको छ । 

 

क्र.सॊ. वववयण आ.व. २०७6।७7 आ.व. २०७5।७6 
1.  उजयुी सॊतमा  24,890 24,085 

2.  पर्छ्यौट सॊतमा  १6,586 15,527 

3.  पर्छ्यौट प्रर्तशत  ६6.64% 64.47% 

4.  ववस्ततृ अनसुन्धानभा गएको   1,114 881 

 

अर्बमोजनसम्फन्धी कामि/दण्डात्भक कामि 
 

 भदु्दा दामयसम्फन्धी वववयण: आ.व. २०७6/७7 भा 441 भदु्दा सम्भार्नत ववशेष अदारतभा दामय गरयएका छन ्। 
मस आ.व. भा अदारतफाट प्राप्त पैसरा भध्मे ८4.8% भदु्दाभा भ्रष्टाचायजन्म कसयु कामभ बएको छ। गत आ.व.भा 
दामय बएको भदु्दाको सॊतमा ३५१ य भ्रष्टाचायजन्म कसयु कामभ बएको दय 8८.5% यहेको र्थमो बने मस्तो कसयु 
कामभ बएको दय मसबन्दा अख्घका आ.व.हरुभा ६०%-70% यहने गयेको देख्खन्छ ।   

 

 



 आ.व. 2076/77 को अन्त्मसम्भ आइऩगु्दा आमोगरे दामय गयेको 44१ वटा भदु्दा आ.व. 2075/76 को 
बन्दा 90(25.6%) रे फढी यहेको छ । ववर्बन्न ख्शषिक अन्तगित दामय बएका भदु्दाको वववयण देहामफभोख्जभ छ: 

ख्शषिक भदु्दा सॊतमा 

घसु (रयसवत) 206 

नक्करी शैख्ऺक प्रभाण-ऩत्र 85 

साविजर्नक सम्ऩख्िको हार्न नोक्सानी 74 

गैयकानूनी राबहार्न 36 

याजस्व वहनार्भना 12 

गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजिन 18 

ववववध 10 

कुर 441 

 

 

 मस वषि दामय बएको कुर 441 वटा भदु्दाभा कुर प्रर्तवादी सॊतमा 1,196 यहेको छ, जसभध्मे ववख्शष्ट 
शे्रणीका याष्डसेवक कभिचायी ६ जना, अन्म याष्डसेवक कभिचायी 803 जना, र्फचौर्रमा/भर्तमाय रगामत अन्म 
315 जना यहेका छन ्बन ेबतूऩूवि उऩप्रधानभन्त्री १ जना य बतूऩूवि भन्त्री २ जना सवहत र्नवािख्चत/भनोर्नत 
ऩदार्धकायीहरु जम्भा 72 जना यहेका छन ्।  

 
 आमोगरे दामय गयेको कुर 441 वटा भदु्दाभध्मे प्रत्मेकभा रु. १ कयोडबन्दा फढी र्फगो कामभ गयी दामय 

बएका भदु्दाको सॊतमा २८ यहेको छ । मस आ.व. भा दामय बएका भदु्दाहरु भध्मे उच्च ऩदार्धकायीहरु सॊरग्न 
यहेका अर्नमर्भतता/भ्रष्टाचाय सम्फन्धी ववषमका भदु्दाहरुको सॊतमा उल्रेतम यहेको छ ।  

 
 गैयकानूनी सम्ऩख्ि आजिन तपि का १8 वटा भदु्दाभा जम्भा र्फगो १ अफि 9 कयोड 61 राख 94 हजाय 

एकहिय भागदाफी र्रइएको छ, जसभा एउटै भदु्दाभा १७ कयोड 83 राख 41 हजाय ऩाॉच सम उनासी र्फगो 
भागदाफी र्रइएको छ ।  

 
 मस आ.व.भा जम्भा २९६ कामािरम खरेुको वहसाफरे प्रर्तददन 1.5 भदु्दा सम्भार्नत ववशषे अदारतभा दामय 

बएको छ ।  

 



 आमोगको 30 वषिको इर्तहासभा सफैबन्दा फढी भदु्दा दामय:  

 

क्र.सॊ. आर्थिक वषि उजयुीको सॊतमा पर्छ्यौट बएका 
उजयुीको सॊतमा 

अदारतभा दामय 
गरयएका भदु्दाको सॊतमा 

1.  २०४७/४८ ५६४ - - 
2.  २०४८/४९ १०६९ ५८१ १ 

3.  २०४९/५० १०५० ६१८ ५ 

4.  २०५०/५१ १०२० ५२६ ७ 

5.  २०५१/५२ १००३ ६३६ १ 

6.  २०५२/५३ १०८५ ७११ २ 

7.  २०५३/५४ १५०१ ७५० ११ 

8.  २०५४/५५ १६०६ ९२० ७ 

9.  २०५५/५६ १३१३ ८६१ १० 

10.  २०५६/५७ ८५९ ४९८ ५ 

11.  २०५७/५८ १२६१ ६९८ २६ 

12.  २०५८/५९ २५२२ २०१५ ४१ 

13.  २०५९/६० ३९६६ २४८१ १४७ 

14.  २०६०/६१ ३७३२ ३१८८ १०५ 

15.  २०६१/६२ ४७५९ ३७०९ ११३ 

16.  २०६२/६३ ४३२४ ३३५३ ११४ 

17.  २०६३/६४ ३५६४ २९७६ ११५ 

18.  २०६४/६५ २७३२ २१३५ ६५ 

19.  २०६५/६६ ४१४९ 3303 ५० 

20.  २०६६/६७ ४२९५ ३०६७ २७ 

21.  २०६७/६८ ६१४५ ३९०४ ६७ 

22.  २०६८/६९ ८८३९ ५४६६ १११ 

23.  २०६९/७० ११२९८ ६६७२ ९३ 

24.  २०७०/७१ २२६०२ १२८९२ 168 

25.  २०७१/७२ ३१२१३ २१६४८ ३०३ 

26.  २०७२/७३ २४६९१ १६६९४ १४४ 

27.  २०७३/७४ १९५८० ११८६१ १५४ 

28.  २०७४/७५ १९४८८ १२४०० १९४ 

29.  २०७५/७६ २४०85 15527 ३५१ 
30.  २०७6/७7 24890   १6586 441 

जम्भा  2878 
 

 घसु/रयसवत (Sting) कायफाही 
 

 मस आ.व.भा कुर घसु/रयसवत (Sting) कायफाहीको सॊतमा १81 यहेकोभा घसु/रयसवत (Sting) कायफाहीभा ऩयेका 
277 व्मख्िभध्मे कुर याष्डसेवक कभिचायी 208 यहेको, जसभध्मे २ जना ववख्शष्ट शे्रणीका याष्डसेवक कभिचायी 
यहेका छन ्बन े२०6 जना अन्म याष्डसेवक कभिचायी यहेका छन ्। त्मसैगयी, 55 जना र्फचौर्रमा/भर्तमाय य 14 
जना र्नवािख्चत/भनोर्नत ऩदार्धकायी ऩयेका छन ्। मस आ.व. भा जम्भा २९६ कामािरम खरेुको वहसाफरे प्रर्तददन 
0.94 व्मख्ि घसु/रयसवत (Sting) कायफाहीभा ऩयेका छन ् । घसु/रयसवत (Sting) कायफाहीको वववयण देहाम 
फभोख्जभ यहेको छ ।  



 

क्र.सॊ. ऩद/शे्रणी कायफाहीभा ऩयेका व्मख्िको सॊतमा 
  जम्भा अप्राववर्धक प्राववर्धक प्रहयी ख्शऺक अदारत 

1.  ववख्शष्ठ शे्रणी 2 १ 1    

2.  सहसख्चव वा सो सयह       

3.  उऩसख्चव वा सो सयह १3 10 1  3  

4.  शाखा अर्धकृत वा सो सयह 53 26 20 6 1  

5.  नामफ सबु्फा वा सो सयह 69 41 18 8 1 1 

6.  खरयदाय वा सो सयह 27 16 2 9   

7.  जरु्नमय कभिचायी  28 1 2 25   

8.  कामािरम सहमोगी वा सो सयह 16 15   1  

 याष्डसेवक कभिचायी जम्भा 208 110 44 ४८ 6 1 
9.  र्नवािख्चत/भनोर्नत ऩदार्धकायी  14      

10.  र्फचौर्रमा रगामत अन्म व्मख्ि 55      

 कुर जम्भा 277      

 
 

ऩनुयावेदन य ऩनुयावरोकनसम्फन्धी कामि:  कसयुफाट सपाइ ऩाएको भदु्दाहरु भध्मे मस आ.व. भा 20 वटा भदु्दाभा 
आमोगरे ऩनुयावेदन य २ वटा भदु्दाभा ऩनुयावरोकन गयेको छ ।  

 

 

प्रवर्द्िनात्भक/र्नयोधात्भक वक्रमाकराऩ 

 

आमोगरे दण्डात्भक कामिका साथसाथै भ्रष्टाचाय र्नमन्त्रणका रार्ग गयेका प्रवर्द्िनात्भक तथा र्नयोधात्भक वक्रमाकराऩहरु 
देहाम फभोख्जभ यहेका छन ्। 

 आमोगरे सयकायी/साविजर्नक र्नकामरे प्रवाह गने सेवाराई कसयी र्छटोछरयतो, ऩायदशॉ य सशुासनमिु 
फनाउन सवकन्छ बने्न उद्दशे्मका साथ आ.व. 2076/77 देख्ख नेऩार टेर्रर्बजनसॉग सहकामि गयी प्रत्मेक हप्ता 
नेऩार टेर्रर्बजनभा सशुासन सवार कामिक्रभ प्रशायण गदै आएको छ । आ.व. भा 2076/77 उि 
कामिक्रभको ५२ शृ्रङ्खरा साप्तावहक रुऩभा नेऩार टेर्रर्बजनभा प्रशायण बएको ।  

 स्थानीम तह तथा ख्जल्राभा आमोजना गरयएका ४6 वटा अन्तयवक्रमा/गोष्ठी कामिक्रभभा जम्भा 5414 जनाको 
सहबार्गता यहेको र्थमो । उि अन्तयवक्रमा/गोष्ठीभा कामिक्रभहरु भध्मे सनुसयी, इराभ, भकवानऩूय, धाददङ्ग, 

दोरखा, याभेछाऩ, स्माङ्जा, तनहुॉ, गोयखा, नवयऩयासी, रुऩन्देही, फझाङ, दाच ुिरा य वैतडीभा आमोख्जत 
कामिक्रभहरुभा आमोगका ऩदार्धकायीको सहबार्गता यहेको र्थमो । त्मसैगयी, 30 वटा साभदुावमक ख्शऺा 
कामिक्रभहरुभा 2984 जनाको सहबार्गता यहेको र्थमो ।  



 स्थानीम तहहरुरे प्रमोग गयेका नीर्तगत तथा कानूनी अर्धकाय, कामिगत तथा सञ्चारन बएका रख्ऺत 
कामिक्रभहरु, साविजर्नक सेवा प्रवाह तथा ऩूवािधाय र्नभािण सम्फन्धभा आमोग तथा भातहात कामिरमहरुभा ऩयेका 
उजयुीहरुराई छानववन अनसुन्धान तथा तहवककात गदाि देख्खएका ववर्बन्न सभस्माहरुराई अध्ममन ववश्लषेण गयी 
आमोगरे ववर्बन्न ६१ वटा फुॉदाभा सझुावहरु ददइएको । 

 आमोगको आमोजना एवॊ भतुमभन्त्री तथा भख्न्त्रऩरयषद्को कामािरम, प्रदेश नॊ ५ को सभन्वमभा भ्रष्टाचाय र्नमन्त्रण 
एवॊ सशुासन प्रवर्द्िनभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग य प्रदेश सयकायको बरू्भका ववषमक अन्तवक्रि मा 
कामिक्रभ वटुवर य कावासोतीभा सम्ऩन्न बएको । 

 कृवषमोग्म जग्गाको खण्डीकयण र्नमन्त्रण सम्फन्धी र्फषमभा बरू्भ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी र्नवायण 
भन्त्रारमराई सझुाव रेख्ख ऩठाइएको । 

 नेऩार सयकायको रगानीभा कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास भन्त्रारम भातहत प्रधानभन्त्री कृषी आधरु्नकीकयण 
ऩरयमोजनाको अवस्था सम्फन्धी अध्ममन ववश्लषेण प्रर्तवेदन तमाय गयी सझुावहरु ददइएको। 

 नेऩार सयकाय कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास भन्त्रारम य नेऩार उद्योग वाख्णज्म भहासॊघ अन्तगितको कृवष उद्यभ 
केन्र टेकुको साझेदायीभा साविजर्नक र्नजी अवधायणाभा सॊचार्रत एक ख्जल्रा एक उत्ऩादन कामिक्रभ (One 

District One Product)  को कामािन्वमन अवस्था सम्फन्धी अध्ममन ववश्लषेण प्रर्तवेदन तमाय गयी  सझुावहरु  
ददइएको ।  

 गत आ.व. भा १८४८ वटा रुग्ण ठेक्कासम्फन्धी अध्ममन ववश्लषेण गयी सझुावसवहतको प्रर्तवेदन सम्फख्न्धत 
र्नकामभा ऩठाएकोभा मस आ.व.भा  सो सझुावको कामािन्वमन सवहत सझुावहरुको प्रबावकायीता सभेत फझु्न े
ध्मेमरे रुग्ण ठेक्कासम्फन्धी अध्ममन ववश्लषेण गयी थऩ २७ वटा सझुावहरु ददइएको ।  

 अख्ततमाय फरेुवटनराई ऩरयस्कृत गयी इ-फरेुवटनको रुऩभा आमोगको वेफसाइटभा प्रकाशन गयेको य स्भारयका 
प्रकाशन गयी ववतयण गरयएको ।  

 भ्रष्टाचाय ववरुर्द्को अन्तयावष्डम ददवस (र्डसेम्फय ९) य अख्ततमाय ददवस (भाघ २८) भा कामिक्रभ आमोजना 
गरयएको । 

 ववर्बन्न तहका ववद्याथॉहरुराई रख्ऺत गयी वक् ततृ्वकरा य कववता प्रर्तमोर्गता आमोजना गरयएको।  
 

सॊस्थागत सदुृढीकयणतपि का प्रमास:  

 

आ.व. २०७6/७7 भा सॊस्थागत सदुृढीकयणतपि  देहाम फभोख्जभका प्रमास बएका छन:्  

 आफ्नो काभ कायफाहीराई थऩ व्मवख्स्थत, ऩरयणाभभखुी य सभमसाऩेऺ फनाउन आमोगरे मस वषि नमाॉ ५ वषे 
सॊस्थागत यणनीर्तक मोजना (2076/77-2080/81) साविजर्नक गयेको छ । भ्रष्टाचायभिु य सदाचायमिु 
सभाज र्नभािण गने दूयदृवष्ट फोकेको आमोगको नमाॉ यणनीर्तरे उऩचायात्भक, र्नयोधात्भक, प्रवर्द्िनात्भक य 
सॊस्थागत ऺभता ववकास गयी चाय यणनीर्त अवरम्फन गयेको छ । 



 आमोगभा कामियत कभिचायीहरुको अनसुन्धान तथ अर्बमोजन ऺभता अर्बवृवर्द्का रार्ग आ.व. २०७६/७७ भा 
सॊचार्रत वैदेख्शक तार्रभ, प्रख्शऺण रगामतका कामिक्रभहरुभा 73 जना य स्वदेशभा आमोग य अन्मत्र सॊचारन 
बएका ७ वटा तार्रभहरुभा 174 जनाको सहबार्गता यहेको र्थमो । 

आमोगको अऩेऺा: 
 

आ.व. 2076/77 भा आमोगरे भ्रष्टाचाय ववरुर्द्को आफ्नो सॊवैधार्नक ख्जम्भेवायी र्नवािह गने क्रभभा ववर्बन्न 
सयोकायवाराहरुको उल्रेखनीम साथ य सहमोग प्राप्त गयेको र्थमो । आगाभी ददनहरुभा सभेत नेऩार सयकाय य 
सम्फर्द् र्नकामहरु, सॊचायकभॉ एवभ ्सॊचायभाध्मभ, नागरयक सभाज रगामत भ्रष्टाचाय र्नवायण य सशुासन प्रवर्द्िन 
गने कामिभा प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ रुऩभा आफर्द् सम्ऩूणि सयोकायवाराहरुको सहमोग य सहकामिको अऩेऺा 
आमोगरे गयेको छ ।  

 

 

प्रविा 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


