
अख्तियार दरुुऩयोग अनसुन्धान आयोग 
टंगाऱ, काठमाडौं 

मममत: २०७६।०८।१८ गते 

पे्रस विज्ञवि 

विषय: जानकारी सम्बन्धमा ।   

------------------------------------------ 
 

 

अमततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको आयोजन एवं मतुयमन्री तथा ममन्रपररषदक्ो कायाालय, प्रदशे नं ५ 

को समन्वयमा भ्रष्टाचार मनयन्रण एवं सशुासन प्रवर्द्ानमा अमततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग र प्रदशे 

सरकारको भमूमका मवषयक अन्तरम्िया कायािम यही मममत २०७६ साल मंमसर १७ गते अमततयार दरुुपयोग 

अनसुन्धान आयोगका माननीय प्रमखु आयकु्त श्री नवीनकुमार मघममरेज्यकूो अध्यक्षता एवं प्रदशे नं ५ का 

माननीय मतुयमन्री श्री शंकर पोखरेलज्यकूो प्रमखु आमतथ्यमा बटुवल उपमहानगरपामलकामा सम्पन्न भयो ।  

 

यस कायािममा बोल्द ै अमततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय प्रमखु आयकु्त श्री नवीनकुमार 

मघममरेज्यलेू मलुकुमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुद ैजान ुगमम्भर मवषय भएको बताउनहुुद ैगलत गने प्रमत मनमाम प्रहार 

नगरेसम्म मस्थमत नसमुिने धारणा व्यक्त गनुाभयो । उहााँले “भ्रष्टाचार राज्यको प्रणाली, उपप्रणालीको रुपमा 

मवकमसत हुदै गएको छ, जनु गलत हो” भन्नहुुद ैपमछल्लो समय भ्रष्टाचारको घटना बढेको भन्दा पमन अमततयारले 

कारवाहीलाई तीव्रता मदएका कारण घटनाहरु बामहर आउने िम बढेको कुरा व्यक्त गनुाभयो । माननीय प्रमखु 

आयकु्तज्यबूाट दशेमा मनवााचन प्रणाली मनकै खमचालो भएका कारण भ्रष्टाचार बढ्द ै गएको तथा सावाजमनक 

मनकाय र सरकारी कायाालयको कायासम्पादन प्रमत जनता सन्तषु्ट हुन नसकेको मटप्पणी गनुाहुद ै सेवाग्राहीलाई 

सशुासनको अनभुमुत हुने गरी नीमत र मवमध अनसुार सावाजमनक मनकायले कायासम्पादन गनुापने कुरा व्यक्त 

गनुाभयो।  

 

यसैगरी उक्त कायािममा बोल्द ैप्रदशे नं ५ का माननीय मतुयमन्री शंकर पोखरेलज्यलेू कमी कमजोरी गने जो 

कोहीले पमन उन्ममुक्त नपाउने तथा राम्रो काम गनेले हतोत्साही हुन ुनपने अवस्था रहकेो बताउन ुहुद ैमनमााणाधीन 

मवकास मनमााणको काममा काम गने पक्षसाँग मचत्त नबझु्ने पक्षले उजरुी हाल्ने पररपाटी रहकेो हुाँदा मवकास 

मनमााणलाई असर नपने गरी अनसुन्धान प्रमिया अगाडी बढाउनपुने कुरा वताउन ु भयो । त्यसै गरी माननीय 

मतुयमन्रीज्यलेू धनलाई नै बढी महत्व मदने सामामजक पररपाटीको अन्त्य भएमा भ्रष्टाचार पमन अन्त्य हुने मटप्पणी 

गद ैराम्रो कामको प्रशंसा गना कोही चकु्न नहुने र उजरुी परेकै कारण अथवा उजरुीको संतया बढेकै कारण भ्रष्टाचार 

नै भयो भनेर व्यातया गनुा भन्दा कमत कारवाहीमा परे भन्ने कुरा मतुय रहकेो बताउन ु भयो । अमततयारको 

नेततृ्वप्रमत मवश्वास बढेको चचाा गनुाहुदै माननीय मुतयमन्री शंकर पोखरेलज्यलेू सशुासन प्रवर्द्ान र भ्रष्टाचार 

मनयन्रणमा अमततयारको प्रभावकारी भमूमकाको मनरन्तरता हुनपुने एवं प्रदशे सरकारको नेततृ्व तहबाट यस 

कायाका लामग सवै प्रकारका सहयोग र समन्वय रहने कुरा व्यक्त गनुाभयो ।  

 

 



कायािममा अमततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका समचव श्री महशे्वर न्यौपानेज्यलेू यस मकमसमको 

अन्तरमिया कायािमले प्रदशे सरकार र स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचार मनयन्रण र सशुासन प्रवर्द्ानमा सचेतना 

अमभवमृर्द् हुनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ कायािमको आयोजन गररएको बताउनहुुाँद ै सहभागीहरुलाई स्वागत 

गनुाभएको मथयो ।  

 

प्रदशे नं ५ का प्रमखु समचव श्री तोयनारायण ज्ञवालीज्यलेू अन्तरमिया एवं छलफलको मोडरेशन गनुाभएको 

मथयो भने आयोगको तफा बाट आयोगका सहसमचव श्री कालीप्रसाद पराजलुीज्यलेू र प्रदशे सरकार, प्रदशे नं ५ 

को तफा बाट मतुयमन्री तथा ममन्रपररषदक्ो कायाालयका सहसमचव श्री टेक नारायण पाण्डेले प्रस्तुमत रातनभुएको 

मथयो । अन्तरमिया कायािममा प्रदशे नं ५ का सभामखु माननीय पणूाबहादरु घतीज्य,ू प्रदशे नं ५ का मा 

मन्रीज्यहूरु, प्रदशे सभाका प्रमखु सचेतकज्य,ू मवषयगत समममतका सभापमतहरु, प्रदशे सभा सदस्यज्यहूरु, प्रदशे 

नं ५ मस्थत मवमभन्न उपमहानगरपामलका र नगरपामलकाका प्रमखुज्यहूरु, प्रदशे नं ५ का मतुय न्यायामधवक्ताज्य,ू 

प्रदशे लोकसेवा आयोगका अध्यक्षज्य,ू प्रदशे योजना आयोगका अध्यक्षज्य,ू रुपन्दहेी मजल्लाका प्रमखु मजल्ला 

अमधकारीज्य,ू प्रदशे सरकारका समचवज्यहूरु, प्रदशे मनदशेनालयका मनदशेकज्यहूरु, प्रदशे नं ५ मस्थत सवै सडक 

मडमभजन प्रमखुज्यहूरु, पवूााधार मवकास कायाालयका प्रमखुज्यहूरु, मडमभजन वन कायाालयका प्रमखुज्यहूरु, 

मसंचाई मवकास मडमभजन प्रमखुज्यहूरु, खानेपानी तथा सरसफाई मडमभजन प्रमखुज्यहूरु, शहरी मवकास तथा भवन 

मडमभजन प्रमखुज्यहूरु, मवमभन्न मजल्लाका यातायात व्यवस्था कायाालयका प्रमुखज्यहूरु, मालपोत कायाालय र 

नापी कायाालयका प्रमखुज्यहूरु, रुपन्दहेी मजल्लाका मसमटजन ज्यरुीका अध्यक्ष लगायत अन्य पदामधकारीज्यहूरु 

एवं सञ्चारकमीहरुको उपमस्थमत रहकेो उक्त कायािमको सञ्चालन अमततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको 

कायाालय, बटुबलका कायाालय प्रमखु श्री तारानाथ अमधकारीज्यलेू गनुाभएको मथयो । 

 (प्रदीपकुमार कोइराला) 

        प्रवक्ता 


