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प्रेस ख्िज्ञख्ि
----------------------अख्तिमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग, टॊ गाररे आसन्न फडा दशैं, ददऩावरी, छठ रगामिका चाडऩववहरु

सभेिको अवसयभा शाख्न्ि सुयऺा, आऩूर्िव व्मवस्थाऩन, फजाय अनुगभन, मािामािको सहजीयकण जस्िा ववषमहरुभा
सम्फख्न्धि भन्रारमका सख्चव, सम्फख्न्धि ववबागका भहार्नदे शक, सुयऺा र्नकामका उच्च ऩदस्थ ऩदार्धकायीहरु

रगामि अन्म सम्वख्न्धि र्नकामका प्रभुखहरुसॉग आमोगका भाननीम प्रभुख आमुक्त िथा आमुक्तज्मूहरुको सभेि
सभुऩख्स्थर्िभा छरपर कामवक्रभको आमोजना गये को र्थमो।
प्रस्िुि कामवक्रभभा आमोगका सख्चव श्री याजन खनारज्मूरे कामवक्रभको उद्धेश्म भार्थ प्रकाश ऩानुव

बएको र्थमो बने ववर्बन्न भन्रारमका सख्चवज्मूहरु, ववर्बन्न ववबागका ववबागीम प्रभुखज्मूहरु, सुयऺा र्नकामका
ऩदार्धकायीज्मूहरु

िथा

नेऩार

सयकायको स्वार्भत्वभा

यहे का ववर्बन्न सॊ स्थानका प्रभुखज्मूहरुरे

चाडफाडको सन्दबवभा बएका िमायीहरुको फाये भा आमोगराई जानकायी गयाउनु बएको र्थमो।

आसन्न

मस कामवक्रभभा आमोगका भाननीम आमुक्तहरु डा. साववरी थाऩा गुरुङ्गज्मू, श्री याजनायामण ऩाठकज्मू,

डा. गणेशयाज जोशीज्मू, श्री नवीनकुभाय ख्घर्भये ज्मूरे आसन्न चाडऩवव सभेिराई रख्ऺि गयी खाद्यान्नभा र्भसावट,
गुणस्ियवहन भासुजन्म ऩदाथवको र्फक्री ववियण, मािामाि िथा हवाई वटकटभा काराफजायी हुन सक्ने सम्बावना

प्रर्ि सावधानी अऩनाई मस भहान चाडराई सववसाधायणको ऩहुॉच र्बर यातने प्रमास गने िपव सम्वख्न्धि
ऩदार्धकायीहरुरे सिकविा अऩनाउनुऩने सुझाव ददनु बमो।

छरपर कामवक्रभभा र्नदे शन एवॊ सुझाव ददने क्रभभा आमोगका भाननीम प्रभुख आमुक्त श्री दीऩ

फस्न्मािज्मूरे चाडफाडराई रख्ऺि गयी हुने भ्रष्टाचायजन्म वक्रमाकराऩहरुको र्नमन्रणका रार्ग एउटै भन्रारम,
दुई वा दुई बन्दा भन्रारम य र्फर्बन्न र्नकामहरु र्फचको सभन्वमको आवश्मकिा यहे को व्महोया उधृि गदै मस
भहान चाडका अवसयभा हुने अवाख्छछि गर्िववधी र्नमन्रणभा सफै ऩऺरे ख्जम्भेवायी ऩूवक
व आफ्नो ब ुर्भका र्नवावह
गनव र्नदे शन ददनु बमो।

एक अको प्रसङ्गभा हार हवाई इन्धनभा नेऩार आमर र्नगभसॉग दे ख्खएको न्मून भौज्दाि फाये

ध्मानाकषवण गयाउॉ दै आमर र्नगभफाट आमाि हुने हवाई इन्धनको आमािभा बएको ित्कारको मो सभस्माराई
गम्बीय रुऩभा र्रई मसराई उऩमुक्त भाध्मभ भापवि सभस्मा सभाधानको ऩहर गनव सम्फख्न्धि र्नकामहरुरे
िदारुकिा दे खाउनु ऩने कुयाभा जोड ददनु बमो।

आमोगका भहाशाखा प्रभुखहरु सभेिको उऩख्स्थर्ि यहे को मस कामवक्रभभा आसन्न फडा दशैं , ददऩावरी,

छठ, नेऩार सम्फि रगामिका चाडऩववहरुका रार्ग शुबकाभनाको सभेि आदान प्रदान बएको र्थमो।

(जीवराज कोइराला)
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