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प्रेस विज्ञवि
'सुशासन प्रिर्द्धन र विकास वनर्ाधण कार्धर्ा सहजीकरण' सम्बन्धी अन्तरविर्ा सम्पन्न ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगका प्रभुख आमुक्त श्री नवीनकुभाय ख्घमभये रे कुनै ऩमन ववकास
ु भा सुशासन प्रवर्द्ान गने
मनभााणको काभभा आमोग फाधक नबई साधक फन्न चाहे को उल्रेख गदै भुरक
कामाभा प्रमतफर्द् यहेको फताउनुबएको छ ।
प्रभुख आमुक्त ख्घमभये रे शुक्रफाय आमोगभा आमोख्जत सुशासन प्रवर्द्ान य ववकास मनभााण कामाभा
सहजीकयण ववषमक अन्तयवक्रमा कामाक्रभभा फोल्दै सो कुया फताउनुबएको हो ।
उहाॉरे आमोगभा ऩये का उजुयीका फाये भा साभान्म सोधऩुछ गदै भा आमोगराई दे खाएय सफै काभ ठप्ऩ
गये य फस्ने प्रवृख्ि ठीक नबएको बन्दै तय आमोग कुनै ऩमन ठाउॉभा यहयरे नबई फाध्मतारे प्रवेश गये को छ,
कुनै ऩमन काभ व्मख्क्तको प्रबावभा नबई प्रणारीको आधायभा होस् बन्ने हाम्रो चाहना छ बन्नुबमो ।
आमोगरे कुनै आग्रह ऩूवााग्रह नयाखी स्थावऩत भूल्म भान्मताका आधायभा कामा गने य गदै आएको
स्ऩष्ट ऩादै प्रभुख आमुक्त ख्घमभये रे तय तोवकएको दावमत्व य ख्जम्भेवायी ऩूया नगयी उख्म्कन खोज्ने प्रवृख्ि
सैह्य नहुने स्ऩष्ट ऩानुब
ा मो । उहाॉरे मनधाारयत सभम सीभामबत्र ववकास मनभााणका कामाहरु सम्ऩन्न होऊन् य
मतनभा गुणस्तयीमता यहोस् बन्ने सवासाधायणको अऩेऺाराई ऩूया गना सम्फर्द् सफै मनकाम गम्बीय हुनऩु ने
कुयाभा जोड ददनुबमो ।
स्थानीम तहभा सॊ क्रभणकारका नाउॉभा भ्रष्टाचाय य अमनममभतता फवढयहे को तपा सॊ केत गदै मसराई
ु ु र ु हे येय फस्दै न बन्दै प्रभुख आमुक्त ख्घमभये रे स्थानीम तहभा हुने ववकास मनभााणका काभभा
आमोगरे टुरट
ऩायदख्शाता हुनऩु दाछ बन्नुबमो । उहाॉरे ठे क्काऩट्टा प्रवक्रमा व्मवख्स्थत नहुॉदा ऩमन अमनममभतता य भ्रष्टाचायरे
प्रश्रम ऩाउने गये को छ बन्दै सावाजमनक खरयदको ववषम नीमतगत मनणामको ववषम हुन सक्दै न य मसभा
आमोग सचेत छ बन्नुबमो ।
सदाचाय नीमतका आधायभा काभ गने ऩरयऩाटीको ववकास बएभा नै दे शभा सुशासन कामभ यहने
उल्रे ख गदै उहाॉरे अमनममभतता य भ्रष्टाचायका ववषमभा ववशेष गये य नाऩी, भारऩोत कामाारम, मातामात
कामाारम य वैदेख्शक ववबागका ववषमभा फढी उजुयी आउने गये कोरे त्मस कामाउऩय आमोगको ववशेष
मनगयानी यहने कुया व्मक्त गनुब
ा मो ।

उहाॉरे सयकायको Construction Business भा थुप्रै ववकृमत य ववसॊ गमत यहे कोरे त्मसभा सुधायका
रामग आमोगरे ववशेष कामामोजना तमाय गये को य सो को कामाान्वमनका रामग मछट्टै सम्फख्न्धत मनकामभा
ऩठाइने कुया उऩख्स्थत ऩदामधकायीराई जानकायी ददनुबमो । साथै सावाजमनक मनकामभा हुने सेवा प्रवाहको
कामाराई थऩ व्मवख्स्थत फनाउन गनुऩ
ा ने कामाववमध रगामत प्रवक्रमागत सुधायका रामग आवश्मक
सहजीकयण गना भाननीम आमुक्तज्मू को अध्मऺताभा एक समभमत गठन बएको य उक्त समभमतरे मछट्टै काभ
सुरु गने कुया सभेत उहाॉरे उल्रे ख गनुब
ा मो ।
मसैगयी उहाॉरे आमोगका हये क काभ कायफाही सयकायको सभृर्द् नेऩार सुखी नेऩारीको ऩरयरक्ष्म
प्राख्प्तका रामग सहमोगी हुने, कुनै ऩमन काभ कायफाही कसै प्रमत ऩूवााग्रह नयाखी मनष्ऩऺ ढॊ गफाट य उऩरब्ध
तथ्म य प्रबावका आधायभा गरयने हुॉदा आमोगको मस कामाभा आ-आफ्नो ठाउॉफाट सहमोग गना नेऩार
सयकायका भुतम सख्चव भापात सम्ऩूणा सख्चव रगामत उच्चऩदस्थ अमधकायीराई आग्रह गनुब
ा मो ।
कामाक्रभभा भाननीम आमुक्तहरु डा. गणेशयाज जोशी, श्री याजनायामण ऩाठक य डा. साववत्री थाऩा
गुरुङरे सुशासन प्रवर्द्ानका रामग ववकास मनभााणका काभभा वढरासुस्ती नगयी ऩायदशॉ ढॊ गफाट काभ गने
वातावयणका
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उहाॉहरुरे

जनप्रमतमनमधहरुराई भात्र दोष रगाएय नऩुग्ने फताउॉदै सभाजको धमभयाको रुऩभा यहे को भ्रष्टाचाय अन्त्म
आजको प्रभुख आवश्मकता हो बन्नुबमो ।
नेऩार सयकायका भुतम सख्चव रोकदशान ये ग्भी रगामत ववमबन्न भन्त्रारम य मनकामका ववख्शष्ट
ु भा
श्रे णीका अमधकृतहरुको सहबामगता यहेको उक्त कामाक्रभभा आमोगका सख्चव श्री भहे श्वय न्मौऩानेरे भुरक
भ्रष्टाचाय मनमन्त्रणका रामग आमोग प्रवर्द्ानात्भक, मनयोधात्भक य दण्डात्भक यणनीमतका आधायभा काभ
गरययहेको छ बन्नुबमो ।
सख्चव न्मौऩानेरे अन्तयवक्रमा कामाक्रभ दे शभा सुशासन प्रवर्द्ान गने कामाभा सहमोगी यहने उल्रे ख
गदै आमोगको काभभा सफैको साथ यहने ववश्वास व्मक्त गनुब
ा मो ।

(रािेश्वर ंगग ा )
सह-समिव एवग प्रवक्ता

