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प्रेस विज्ञवि
-----------------------विगत केही सभममता आमोगरे गये का काभ कायिाहीका विषमभा विभबन्न भाध्मभभा प्रकाख्ित एिॊ
सम्प्प्रेवषत वटका वटप्ऩणीहरु प्रभत आमोगको गम्प्बीय ध्मानाकषण बएको छ।
विद्यभान सॊ विधानरे नै आमोगराई भ्रष्टाचाय भनमन्रणका राभग अनुसन्धान तहवककात य अभबमोजन
गने काभ कतव्म य अभधकाय सुम्प्ऩेको कुया सिैभा विददतै छ। आमोगरे सॊ विधानत: प्राप्त अभधकाय अनुरुऩ
आफ्ना काभकायिाहीहरु भनदे ख्ित एिॊ ऩरयचाभरत गरययहे को सन्दबभा आमोगको अनुसन्धान सम्प्िन्धी
कामराई भरएय विभबन्न वटका-वटप्ऩणी हुन ु ऩक्कै ऩभन िोबनीम हुदैँन। भ्रष्टाचाय जस्तो गम्प्बीय अऩयाधको
अनुसन्धान सम्प्फन्धी काम स्िबािैरे जवटर प्रकृभतको हुने हुनारे अनुसन्धान कामराई िीघ्र नभतजाभा
ऩुमाउने प्रमत्न गदागदै ऩभन कभतऩम अिस्थाभा जनअऩेऺा अनुरुऩ तत्कारै नभतजा नदे ख्िनु स्िबाविक हो।
आमोगरे भन:सन्दे ह प्रचभरत कानूनको ऩरयभधभबर यही अनुसन्धान तहवककात सम्प्फन्धी काम
गरययहेको सन्दबभा आमोगका काभकायिाहीहरु आरोचनाको विषम फन्नु हाम्रो राभग दु:िद् अनुबभू त हो।
सािजभनक सयोकाय य चासोका जुनसुकै विषमभा आमोगरे छानविन अनुसन्धान गनसक्ने विद्यभान कानूनी
ॉ
व्मिस्थाराई सभेत नजयअन्दाज गयी आमोगको गयीभा य छविभा नै आच
आउने मस वकभसभका
आरोचनाहरुराई ख्चनु जरुयी छ बन्ने आमोगको ठम्प्माइ छ।
ु भा फढ्दै गएको भ्रष्टाचायका विषमभा आमोग ज्मादै गम्प्बीय छ य मसको सॊ कुचन एिॊ भनमन्रण
भुरक
गनुऩदछ बन्ने विषमभा सभेत हाभी उख्िकै चनािो य प्रमत्निीर छौँ । भ्रष्टाचायभुक्त सभाज भनभाण गने
आमोगको भूर ध्मेम यहेको सन्दबभा भ्रष्टाचायजन्म कामहरु साना िा ठू रा बन्दा ऩभन प्रिृख्ि भनमन्रणतप
उन्भुि हुनऩु ने आमोगको फुझाइ छ। त्मसै रे आमोग जुनसुकै प्रकृभतका भ्रष्टाचायजन्म काम उऩय उख्िनै
सॊ िेदनिीर छ मद्यवऩ भ्रष्टाचायको गहनताको भफश्रे षण गयी प्राथभभकताका आधायभा कायिाही अगाभड
फढाईयहेको विषम सिैराई जानकायी बएकै हुनऩु दछ।
भ्रष्टाचायरे आक्रान्त सभाज य नागरयकहरुराई सुिासनको प्रत्माबूभत ददने उद्देश्मभा आमोग अत्मन्त
स्ऩष्ट छ। हारसारै विभबन्न सञ्चाय भाध्मभ रगामत साभाख्जक सञ्जारफाट सभेत िास गये य नेऩार आमर
भनगभको जग्गा िरयद, सिायी साधनभा इम्प्फोस्ड नम्प्फय यातने विषम, केही स्िास््म सॊ स्थाको सम्प्फन्धनको
विषम, साझा प्रकािनभा बएको भ्रष्टाचाय आदद विषमभा जनचासो अभबव्मक्त बएको दे ख्िन्छ, जुन स्िबाविक
हो। मस्ता विषमभा आएका वटका-वटप्ऩणीहरुराई आमोगरे सकायात्भक भागदिनका रुऩभा ग्रहण गये को
छ तथावऩ विभबनन भाध्मभफाट सम्प्प्रेवषत सभाचायहरुभा उल्रेि गरयएका केही भनोगत य राञ्छनामुक्त

अभबव्मख्क्तप्रभत बने आमोगको आऩख्ि छ। सभाचायहरुभा जनसयोकायका विषमहरु उठान बए ऩभन मससॉग
जोभडएय अभबव्मक्त बएका नकायात्भक वटका-वटप्ऩणी य आयोऩ-प्रत्मायोऩप्रभत बने आमोग िेद प्रकट गदछ।
मस्ता प्रिृख्िरे आमोगफाट हुने अनुसन्धान, तहवककात य अभबमोजनराई प्रबावित नगये ऩभन जनभानसभा बने
नकायात्भक प्रबाि ऩनसक्नेतप बने उख्िकै सचेत हुनऩु ने आमोगरे ठानेको छ। त्मसै रे आमोगप्रभत जे
जस्ता भनोगत राञ्छनाहरु अभबव्मक्त बए ऩभन अनुसन्धान कामभा तदारुकता य भनष्ऩऺता कामभ यातदै
भ्रष्टाचायजन्म काम उऩयको भनगयानी य ऩहये दायीभा आमोग अहोयार तै नाथ य तत्ऩय यहे को विश्िास ददराउन
चाहन्छौँ।
याज्मको िख्क्त सन्तुरन य ऩृथककीकयणको अिधायणा अनुरुऩ सिै भनकामको आ-आफ्नो कामऺेर
भनधायण गरयएको छ। भनधारयत कानून, विभध य ऩद्धभतको ऩरयऩारना गनु प्रत्मेक भनकामको दावमत्ि बएकोरे
सिैरे आ-आफ्नो तहफाट भनधारयत ख्जम्प्भेिायी भनिाह गने हो बने स्िबाित: भ्रष्टाचाय न्मुनीकयण हुने कुया
नकान सवकदैँ न। तय अरुको कामसम्प्ऩादनराई रख्ऺत गयी दोषायोऩण गनुबन्दा आफ्नो ख्जम्प्भेिायी य
दावमत्ि कुन हदसम्प्भ भनिाह बएको छ बन्ने सिैरे भनन गनु जरुयी छ। आमोग कसै को आग्रह य
ऩूिाग्रहफाट भनदे ख्ित छै न य भनधारयत कतव्मफाट वकख्न्चत विचभरत नबई दोवषराई कानूनको कठघयाभा
उभ्माइ छाड्न आमोग दृढ सॊ कख्ल्ऩत छ। अतः विभबन्न भाध्मभफाट आमोगप्रभत व्मक्त गरयएका अनगर
प्रचाय-प्रसाय य ख्जम्प्भेिायी ऩन्छाउने िारका अभबव्मख्क्तरे आमोगको दृढता य भनोिरभा कुनै उताय-चढाि
नआउने तप सिैराई आश्िस्त ऩान चाहन्छौँ ।
साना ठू रा सिै प्रकृभतका भ्रष्टाचायका विषमभा आमोगको काभकायिाही भाभथ प्रश्न उठाइ
जनभानसभा भ्रभ भसजना गने कुख्त्सत प्रमासरे भ्रष्टाचायीकै भनोिर फढ्नेतप ध्मानाकषण गदै मस्ता
प्रिृख्िहरु य ऩारहरुफाट सदै ि सतक यहन सभस्त िुबख्चन्तकसॉग अनुयोध गदछौँ।
अन्त्मभा, आमोगको काभ कायिाहीका विषमभा प्रत्मऺ एिॊ अप्रत्मऺ रुऩभा विभबन्न भाध्मभफाट
ु न
हाभीराई उत्प्रेरयत गयी भ्रष्टाचाय विरुद्धको सहकामभा सरयक हुनह
ु े आभ जनसभुदाम, याविम अन्तयाविम सॊ घ
सॊ स्थाहरुप्रभत कृतऻता ऻाऩन गदै आगाभी ददनभा भ्रष्टाचायभुक्त नेऩारको भनभाणभा जुट्न आमोग अझ
प्रमत्निीर यहने कुयाभा ऩुनः प्रभतिद्धता व्मक्त गन चाहन्छौँ ।
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