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प्रेस विज्ञवि
--------------------आज मभमत २०७४ बदौ १६ गते व्मवस्थापऩका सॊ सद सुशासन तथा अनुगभन समभमत य अख्ततमाय
दुरुऩामोग अनुसन्धान आमोग फीच छरपर कामयक्रभको आमोजना गरयमो। आमोगको सबाहरभा आमोख्जत
कामयक्रभभा भाननीम प्रभुख आमुक्त श्री दीऩ फस्न्मातरे, छरपर कामयक्रभरे भ्रष्टाचाय मनमन्रण गनय य
सुशासन कामभ गनयभा सहमोग ऩुग्ने पवश्वास व्मक्त गदै ऺेरामधकायभा बएको सॊ कुचनरे भ्रष्टाचाय मनमन्रणभा
ु भा सुशासन कामभ गने दापमत्व सवै तह य मनकामको बएको उल्रे ख
कठठनाइ बएको फताउनु बमो। भुरक
गदै सवै तहफाट बएका य हुने गये का अमनममभतता य भ्रष्टाचाय मनमन्रण गने ऩपहरो दापमत्व सयकायको
यहेको फताउनु बमो।
सो अवसयभा सुशासन तथा अनुगभन समभमतका सबाऩमत श्री भोहनमसॊ ह याठौयरे आभ जनताको
आशा य बयोसाको केन्रको रुऩभा यहेको अख्ततमाय दुरुऩामोग अनुसन्धान आमोगका साभु धेयै ठू रा च ुनौती
यहेको फताउॉदै मस सॊ स्थाको बूमभका अझ प्रबावकायी फनाउन सवै ऺेरको सहमोग आवश्मक यहे को फताउनु
बमो। उहाॉरे भ्रष्टचायरे सॊ स्थागत रुऩभा जयो गाड्न थारे को फेरा मसको मनमन्रणका रामग सहकामय जरुयी
ु को पवमध य प्रपक्रमाराई नै
यहेको छ बन्नुबमो। उहाॉरे आमोगको ऺेरामधकाय सॊ कुचन गने कामयरे भुरक
कभजोय ऩादयछ बन्दै आमोगराई सवर य सऺभ फनाउन समभमतरे सक्दो सहमोग गने पवश्वास सभेत व्मक्त
गनुब
य मो।
कामयक्रभभा फोल्ने समभमतका अमधकाॊश सदस्महरुरे आमोगको बूमभकाराई अझ फढी प्रबावकायी य
पवश्वसनीम फनाउनुऩने कुयाभा जोड ठदनु बएको मथमो।
आमोगका सख्चव श्री याजन खनाररे आमोगको गमतपवमध भामथ प्रकाश गये ऩमछ सुरु बएको उक्त
छरपर कामयक्रभभा आमोगका आमुक्तहरु श्री नवीनकुभाय ख्घमभये , डा. गणेशयाज जोशी, श्री याजनायामण
ऩाठक य डा. श्री सापवरी गुरुङ थाऩारे छरपरभा उठे का ख्जऻासाका फाये भा जानकायी गयाउदै आमोगको
वतयभान बूमभका य बावी ठदनभा हुनसक्ने बूमभकाको सन्दबयभा चचाय गनुब
य एको मथमो।
कामयक्रभको सभाऩन गदै प्रभुख आमुक्त श्री फस्न्मातरे छरपरभा उठे का कुयाराई आमोगरे
सकायात्भक रुऩभा मरएको फताउॉदै आमोग सानामतना घटना य हल्राफाट पवचमरत नबई आफ्नो दापमत्व
मनष्ऩऺताका साथ ऩुया गनय पक्रमाशीर यहेको फताउनु बमो।
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