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प्रेस विज्ञप्ति
डा. गोबफन्द के.सी. द्वाया आज जायी प्रेस-बफऻबि भापफत नेऩार सयकायसॉग प्रस्तावित बफबबन्न भागको
पेहरयस्तभा आमोगका भाननीम प्रभुख आमुक्त तथा भाननीम आमुक्तहरु भाबथ भनोगत राञ्छना सवहत
भहाबबमोग एिॊ कायफावह प्रविमा आख्घ फढाउन याखेको भागप्रबत आमोग कडा शब्दभा बर्तसफना गदफछ ।

भ्रष्टाचाय, अनाचाय एिॊ सफैखारे बफसॊ गबत बफरुद्दको भहाअबबमानभा विमाशीर आमोगका भाननीम प्रभुख
आमुक्त य आमुक्तहरु प्रबत रख्यमत डा. के.सी.को सो भाग छु द्रता, अयाजकता य अस्िस्थ भानबसकताको
द्योतक हो बन्ने आमोगको ठम्माई छ ।

आमोग, भागको पेहरयस्तभा सभुल्रे खन बएजस्तो आफ्ना कुनैऩबन ऩदाबधकायीद्वाया आफ्नो य आपन्तको
बनवहत स्िाथफका राबग ख्चवकर्तसाऺेत्रभा बनाफ गये को, स्िास््म तथा ख्चवकर्तसा ऺेत्रको सुधायको प्रविमा अफरुद्द
तुल्माएको, भ्रष्टहरुराई सॊ यऺण ददएको य कुनै ऩदाबधकायी बफशेषराई सौदाफाजीभापफत याजीनाभा ददन िाध्म
तुल्माएको बन्ने जस्ता तुच्छ अबबमोगको त्मगत ऩरयऩुष्टीका राबग डा. के.सी.राई च ुनौबत ददन चाहन्छ ।
जहाॉसम्भ काठभाण्डौं विश्वबफद्यारमको प्रिेश ऩरयऺाभा हस्तऺेऩ गये को बन्ने थऩ आऺेऩको प्रश्न छ सो
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काउख्न्सरराई” ऩरयऺाको बनष्ऩऺता ऩरयऺणका बनख्म्त बनदे शन ददएको त्म आमोग स्ऩष्ट ऩानफ चाहन्छ ।

प्रभुख आमुक्तरे “व्माऩारयक स्िाथफ” याखेको बन्ने जस्तो घृख्णत य बनकृष्ट आऺेऩका हकभा र्तमस्तो अभुक
व्माऩारयक स्िाथफभा उहाॉको सॊ रग्नता सावितीका राबग आमोग, डा. के.सी. राई थऩ च ुनौबत ददन चाहन्छ य
उहाॉको व्माऩारयक स्िाथफको सप्रभाण ऩुष्याईं गरयददएको खण्डभा उहाॉरे ऩदीम ख्जम्भेिायीफाटै सन्माश बरने
उहाॉको बनजी घोषणा सभेत सािफजबनक गदफछ ।

डा. के.सी. का तभाभ गबतबफबधराई आमोगरे आफ्नो स्भृबतभा याखेको छ । मताका ददनभा ख्चवकर्तसा एिॊ
स्िास््म ऺेत्रको सुद्दताका राबग आमोगरे आफ्नो कायिाहीबधकाय बबत्रै यहे य गये को ऩहरफाट उत्तबसफएका
भेबडकर भावपमाहरुसॉगको डा. के.सी.को साबनध्मता, आमोगको अनुसन्धान प्रविमाभा यहे का एकथयी
स्िघोवषत नागरयक अगुिा तथा सॊ गदठत अऩयाधी य भ्रष्टहरुसॉगको उहाॉको साॉठगाॉठ आमोगको दृवष्टफाट
ओझेरभा छै नन् । िस्तुत: आमोग ऩदाबधकायीहरु बफरुद्द केख्न्द्रत ऩबछल्रो प्रस्तािराई डा. के.सी.का वमनै
सन्दे हास्ऩद गबतबफधीका आरोकभा हे रयनुऩदफछ बन्ने आमोगको आग्रह छ ।

ख्चवकर्तसा तथा स्िास््म ऺेत्रको सुधायका नाभभा स्िास््म ऺेत्रराई नै फन्धक फनाउॉदै डा. के.सी.रे गये का
विगतका प्रर्तमेक आन्दोरनरे मस ऺेत्रराई विकास य उर्तथानको भागफतपफ नबई बफनाश य अफन्नबतको
ददशातपफ प्रिावहत गये को आभफुझाई बन्दा ऩृथक आमोगको अबबभत छै न ।

अद्याफधी याष्ट्रसेिकको आियणभा यहे ऩबन याष्ट्रसेिकको न्मू नतभ् आचयण य ऩेशागत धभफ ऩरयऩारना नगने य
वकस्ताफन्दीको उदण्डताको आडभा याज्मराई धम््माउने जस्ता डा. के.सी.का कामफ प्रिृख्त्त आपैंभा
खेदजनक छन्।

आमोग, डा. के.सी. राई नेऩारी ख्चवकर्तसा ऺेत्रको बफनाशको प्रबतबनधी फाहक नफन्न फरु आपूभा बनहीत
ख्चवकर्तसकीम मोग्मताराई उऩचायका ऺेत्रभा बयऩूय सदुऩमोग गनफ सुझाफ ददन चाहन्छ । सॉगसॉगै फायम्फाय
आफ्नो न्मूनतभ् आचयण य ख्जम्भेिायीको दामयाफाट बफभुख डा. के.सी.को स्िास््म उऩचायको शीघ्रातीशीघ्र
उख्चत व्मिस्थाका राबग सभेत आमोग सयकायसॉग आग्रह गदफछ ।

डा. के.सी. रे स्िास््म ऺेत्रको सुधायका नाभभा उचो स्िय गरययहॉदा िहाॊ आपैं कामफयत बत्र.बफ.ख्शऺण
अस्ऩतारको जजफय अफख्स्थबतराई झाॉकेय हेन फु िाख्ञ्छत हुनेछ य िहाॉभा सेिायत सॊ स्थाप्रबतको न्मूनतभ्
दावमर्तिोध बएको खण्डभा ख्शऺण अस्ऩतारको अस्िस्थताको उऩचायका राबग आपूराई तै नाथ गनुफ फुदद्दभानी
हुनेछ ।

भ्रष्टहरुको भाखेसाङ्गरोभा जेबरएका डा. के.सी. राई कुसॊ गत ऩरयर्तमाग गनफ य प्रामोख्जत अबबमन्ता नफन्न
सभेत आमोग थऩ सुझाफ ददन चाहन्छ ।

िस्तुत: नेऩारी स्िास््म ऺेत्रको सुधाय य विकासका सन्दबफभा डा. के.सी.का खोिा अबबमानफाट होइन
आमोगको दृढ प्रबतफद्दता य ऩहरफाट बनख्ित उऩरख्ब्ध हाबसर बएको त्म आभ नेऩारी दाजुबाई
दददीफवहनीहरुभा बफददतै छ । साथै आमोग नेऩारी स्िास््म ऺेत्रभा बफद्यभान अयाजकता, दण्डवहनता,
भावपमातन्त्र य सफै प्रकृबतका असॊ गबतहरुको अन्र्तमका बनख्म्त सिफथा विमाशीर यहने दृढता व्मक्त गदफछ ।

आमोग मस्ता कुनैऩबन काल्ऩबनक य बनयाधाय आऺेऩहरुको भ्रभभा नऩनफ आभ-जनभानसभा आग्रह गदफछ ।
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कतफव्मऩथफाट वकॊख्चत बफचबरत नहुने त्म सभेत स्ऩष्ट ऩानफ चाहन्छ ।

(कृष्णहरय ऩुष्कय)
सहसख्चि एिॊ प्रिक्ता

