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प्रेस ख्िज्ञख्ि
ख्िषय: आयोगको २७औ ं स्थापना ख्दिसको अिसरमा ख्िख्िध काययक्रम ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अख्तिमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे आमोगको २७औ ॊ स्थाऩना ददवसको अवसयभा ववभबन्न कामयक्रभको
आमोजना गये को छ । मस अवसयभा याष्डव्माऩी रुऩभा कवविा य वक्तृ त्वकरा प्रभिमोभगिा आमोजना गये को भथमो बने
आमोगभा कामययि १०१ जना कभयचायीरे यक्तदान गये का भथए । मसका साथै आमोगरे ववभबन्न िहका कभयचायीराई
सम्भान िथा ऩुयस्कृि गये को छ । आज आमोगको सबाहरभा आमोख्जि कामयक्रभभा आमोगका प्रभुख आमुक्त दीऩ
फस्न्मािरे कवविा िथा वक्तृ त्वकरा प्रभिमोभगिाभा सान्त्वना स्थान प्राप्त गने ववद्याथीराई ऩुयस्काय प्रदान गनुब
य मो ।
साथै प्रभुख आमुक्त फस्न्मािरे अख्तिमाय सेवा ऩुयस्काय १६ जना य २५ जना कभयचायीराई प्रशॊसा-ऩत्र प्रदान
गनुब
य मो । आमोगरे ९ जना कभयचायीराई उत्कृष्ट अख्तिमाय सेवा ऩुयस्कायफाट सम्भान गये को छ ।
मस अवसयभा यक्तदान गने िथा ऩुयस्काय प्राप्त गने सवै कभयचायीराई फधाई ददॉदै प्रभुख आमुक्त फस्न्मािरे
आमोगको स्थाऩना ददवसका अवसयभा सवै कभयचायीराई फधाइ ददॉदै कियव्म भनष्ठ बएय काभ गनय भनदे शन ददनुबमो ।
आमोगका सख्चव याजन खनाररे कुनै अऩेऺा नयाखी गरयएको काभरे सन्िुष्टी भभल्ने फिाउदै ऩुयस्कायको
अऩेऺा याख्ने कभयचायीहरुरे त्मही अनुरुऩ कामय गनुय ऩने फिाउनु बमो । सो कामयक्रभभा आमोगका आमुक्तहरु
नवीनकुभाय ख्घभभये , डा.गणेशयाज जोशी, याजनायामण ऩाठक य डा. साववत्री थाऩा गुरुङ को उऩख्स्थभि यहेको भथमो ।
मस अवसयभा आमोगरे याष्डव्माऩी रुऩभा कवविा य वक्तृ त्वकरा प्रभिमोभगिा आमोजना गये को भथमो ।
ु ा, गुल्भीका
वक्तृ िवकराभा वहभारम ह्वाइट हाउस उ.भा.वव., नमाॉफानेश्वयका छात्र आदे श काकी, भहेन्र भा.वव. ये सङ्ग
छात्रा भभनषा ऩौडेर य नेशनर ओऩन करेज सानेऩा रभरिऩुयका छात्र याभ थाऩा ऺेत्री य कवविािपय भेगा नेशनर
करे ज, कुभायीऩाटी रभरिऩुयका छात्र भनशान थाऩा भगय, फानेश्वय क्माम्ऩस, शाख्न्िनगयकी छात्रा काख्शका अमायर य
एस्.भब.एकेडेभी, नमाॉफानेश्वयकी छात्रा बवानीकुभायी खभिवडा क्रभश् प्रथभ, विभिम य िृत्तीम बएका छन्।
दशजोड दुईदे ख्ख स्नािकोत्तय िह सम्भका ववद्याथीरे बाग भरएको उक्त प्रभिमोभगिभा वक्तृ त्वकरािपय
सान्त्वना हुने गोल्डे नगेट उ.भा.वव., ऩुयानोफानेश्वयका छात्र अभनष ऩाण्डे य हेयाल्ड ईन्टयनेशनर करे ज भहायाजगॊजका
छात्र जीवनरार बुसार, कवविािपय सान्त्वना प्राप्त गने जेभबमसय करेज कारोऩुरका छात्र भनख्खर ऩाण्डे य ऩुल्चोक
क्माम्ऩस ऩुल्चोकका छात्र स्वख्स्िक ख्घभभये यहेका छन्। फक्तृ त्वकराभा बाग भरन चाहने य कवविा उऩरव्ध गयाउने
ववद्याथीको ऩवहरो चयणको छनोट ऩभछ भाघ २५ गिे प्रस्िुिी िथा वाचन गनय रगाइ ववऻहरुको सभूहरे छनोट
गये को भथमो । दुई सत्रभा सम्ऩन्न सो प्रभिमोभगिाको ऩवहरो सत्रको अध्मऺिा आमोगका भाननीम आमुक्त डा.
गणेशयाज जोशीरे गनुब
य एको भथमो बने दोस्रो सत्रको अध्मऺिा आमोगका आमुक्त नवीनकुभाय ख्घभभये रे गनुब
य एको
भथमो । मी दुवै ववधाभा प्रथभ, दित्तीम य िृत्तीम हुने ववद्याथीराई २८ गिे अमोजना हुने ववशेष सभायोहभा ऩुयस्कृि
गरयने छ । साथै अख्तिमाय उत्कृष्ट सेवा ऩुयस्काय ऩभन सोही ददन प्रदान गरयने छ ।
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