अख्ततयार दुरुऩयोग अनुसन्धान आयोग
टॊ गाऱ, काठमाडौं}+

मिमि: २०७५।०७।१८ गिे

प्रेस विज्ञवि
विषय: आयोगको कायाालय, नेपालगंजको निवनवमात भिनको उदघाटन ।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

अख्ततयार दुरुऩयोग अनुसन्धान आयोगको कायााऱय, बुटवऱको सम्ऩका कायााऱय, नेऩाऱगॊजको

नवनननमात भवनको आयोगका प्रमुख आयुक्त माननीय नवीनकुमार ख्घनमरे ऱे नमनत २०७५ साऱ काख्िक १७
गतेका ददन ववशेष कायाक्रमका बीच उद्घाटन गनुभ
ा यो ।

उक्त कायाक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त ख्घनमरे ऱे भ्रष्टाचार गनेसॉग कुनै वकनसमको सम्झौता हुन

नसक्ने धारणा व्यक्त गदै यसऱाई न्यूनीकरण गना नागररक समाज, सञ्चार ऺेत्र, सरोकारवाऱा सबै
ननकायको सवक्रय सहयोग र साथको आवश्यकता छ भन्नुभयो ।

ववकास ननमााणका आयोजना तथा सेवा प्रवाहमा हुने वढऱासुस्ती र अननयनमतता कुनै ऩनन हाऱतमा

सहन हुन नसक्ने उल्ऱे ख गदै प्रमुख आयुक्त ख्घनमरे ऱे आफ्नो ख्जम्मेवारीमा रहे का ववकास ननमााणका काया
समयमै सम्ऩन्न नगने र गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गनेऱाई आयोगऱे कारबाही गना कुनै कसर बाॉकी
रातदै न भन्नुभयो । उहाॉऱे यस ववषयमा सॊ वेदनशीऱ भएर काम गना ननमााण व्यवसायी, कमाचारी तथा

सरोकारवाऱा सबैको ध्यानाकषाण गराउॉदै हाऱ कायाान्वयनमा रहे का राख्ष्िय गौरवका आयोजनाहरूमा

आयोगऱे ववशेष ननगरानी राखेको समेत जानकारी ददनुभयो । दे शमा सॊ घीय सॊ रचना बमोख्जम सॊ घ, प्रदे श र

स्थानीय सरकार गठन भई काया प्रारम्भसमेत भइरहे को बताउॉदै कानुन ननमााणका नाममा भ्रष्टाचारऱाई

प्रश्रय हुने वकनसमका कानुन बनाएर स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, अननयनमतता र वढऱासुस्ती हुने कायाको
आयोगऱे सूक्ष्म रूऩमा ननगरानी गनुक
ा ा साथै कानुन ववऩरीत काया गरे को ऩाइएमा कुनै वकनसमको छु ट

कसैऱाई नहुने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको ननयन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्ान गना अख्ततयार दुरुऩयोग
अनुसन्धान आयोगको ववकल्ऩ अरू केही नभई सुदृढ अख्ततयार दुरुऩयोग अनुसन्धान आयोग मात्र भएकोऱे
आयोगऱाई थऩ सशक्त बनाई सम्ऩूणा सरोकारवाऱा ननकायहरूऱे सहयोग गनुऩ
ा ने बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार ननवारणका ऱानग आयोगऱे प्रवर्द्ानात्मक, ननरोधात्मक र दण्डात्मक सवहतको तीनखम्बे
नीनत अवऱम्बन गरे को उल्ऱे ख गदै प्रमुख आयुक्त ख्घनमरे ऱे आयोजनाहरूको काम तोवकएको समयमै

सम्ऩन्न गना सम्बख्न्धत सरोकारवाऱाऱाई ध्यानाकषाण गराउनुभयो । उहाॉऱे सावाजननक सेवा प्रवाहऱाई

प्रभावकारी बनाई जनताऱाई नछटो, छररतो रूऩमा सेवा प्रवाह गना सम्बख्न्धत सरोकार ननकायसॉग आग्रह
गनुभ
ा यो ।
आयोगको कायााऱय बुटवऱको सम्ऩका कायााऱय, नेऩाऱगॊजको उक्त भवन नेऩाऱगॊज महानगरऩानऱका
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रु. ६,५२,५३,०९७।२४ रहेकोमा नमनत २०७१।११।२८ मा ठे केदार कम्ऩनी नड.एस. ऩृथ्वी जे.भी.सॉग
रु. ५,५०,२२,७४२।५६ (मू.अ. कर बाहे क) मा सम्झौता भई २ वषाको ठे क्का सम्झौता अवनध रहे कोमा
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रु.५,२८,४५,५२२।-(मू.अ.कर बाहे क) भएको हो । आयोगको सम्ऩका कायााऱय, नेऩाऱगॊजको उक्त
कायााऱय ऩररसरमा प्रशासननक र प्रहरी भवन गरी २ वटा भवन ननमााण भएका छन् ।

(रािेश्वर दगं ाल)
सह-समिव एवं प्रवक्ता

