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प्रेस ख्िज्ञख्ि
माननीय प्रमुख आयुक्त श्री दीप बस्नन्यािज्यूबाट पदभार ग्रहण सम्बन्धमा ।
----------------------------------------------------------------------अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय काययवाहक प्रमुख आयुक्त श्री दीप बस्नन्यािज्यू आयोगको
प्रमुख आयुक्तमा ननयुक्त भएपनि आजै शपथ निई आयोगको प्रमुख आयुक्तको रुपमा पदभार ग्रहण गनुभ
य यो
। शपथ ग्रहणपनि माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू िाई आयोगका सख्िवज्यू िगायि कमयिारीबाट पुष्पगुच्िा
सहहि स्नवागि गररएको नथयो । साथै माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू को स्नवागिाथय आयोगको अनिटोररयम हिमा
एक स्नवागि काययक्रमको आयोजना गररएको नथयो । उक्त स्नवागि काययक्रममा आयोगका सख्िव श्री
पुणि
य न्र भट्टराईज्यू िे स्नवागि मन्िव्य राख्नुभयो । उक्त अवसरमा आयोगका माननीय आयुक्त श्री नहवन
कुमार ख्िनमरे ज्यूिे प्रमुख आयुक्तज्यू िाई बधाई िथा शुभकामना ददनुहुं द
ु ै उहााँको नेित्ृ वमा आगामी ददनमा

आयोगिे अझ प्रभावकारी र उल्िे तय ननिजा ददने र उहााँको काययकाि सफि रहन सकोस् भन्ने शुभेच्षा
समेि व्यक्त गनुभ
य यो ।

उक्त काययक्रममा नवननयुक्त प्रमुख आयुक्त श्री दीप बस्नन्यािज्यू िे आयोगका कमयिारीहरूिाई ननदे शन
ददनुहुं द
ु ै आयोगप्रनिको जनहवश्चास र भरोसािाई अझ मजबुद् बनाउन आयोगमा काययरि प्रत्येक कमयिारीिे

ईमान्दार र अनुशानसि भई ननष्ठापुवक
य कायय गनुप
य ने बिाउनुभयो । आयोगको कायय सम्पादनिाई प्रभावकारी
र ननिजामुखी बनाउन कमयिारीहरूको भूनमका महत्वपुण य रहने िफय इहिि गदै आयोगिे शुरू गरे का
सुधारका प्रयासहरूिाई आगामी ददनमा अझ सशक्त र प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गररने हवषयमा समेि
माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूिे जोि ददनुभयो । साथै अनुसन्धान िहहककाि सम्बन्धी कायय गदाय कुनै पनन

कसुरदार निु टोस् र ननदोष व्यख्क्त सजायको भानगदार हुन नपरोस् भन्ने मान्यिािाई आत्मसाि् गदै कुनै
आग्रह र पूवायग्रह नराखी ननष्पषिापुवक
य ख्जम्मेवारी ननवायह गनय सबै कमयिारीहरुिाई ननदे शन ददनुभयो ।

यसैगरी माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू बाट आगामी ददनमा आयोगको गरीमािाई अझ उच्ि बनाउन आफु सदा
ित्पर र प्रनिबद्ध रहेको बिाउाँदै आयोगका कमयिारीहरूबाट थप िगन, ईमान्दाररिा र प्रनिबद्धिाका साथ
कायय सम्पादन हुने कुरामा आफु हवश्वस्नि रहे को बिाउनुभयो ।
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