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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम, सरेु्खतको नवनननभात कामाारम बवनको 
सभदु्घाटन सम्ऩन्न। 

 
 

आज नभनत २०७८/०८/०९ गते, ववहीवाय, सरेु्खतको ववयेन्रनगय नगयऩानरका-७ ईत्राभख्थथत अख्ततमाय दरुुऩमोग 
अनसुन्धान आमोगको कामाारम, सरेु्खतको नवनननभात बवन उद्घाटनको कामाक्रभ सम्ऩन्न बएको छ। आमोगको 
सरेु्खतख्थथत कामाारमभा आमोख्जत एक ववशषे सभायोहकावीच आमोगका भाननीम प्रभरु्ख आमकु्त प्रभे कुभाय याईद्वाया 
नवनननभात बवनको सभदु्घाटन गरयएको छ। मो सॉगै आमोगरे भातहतका सवै प्रदेशख्थथत कामाारमहरु तथा सम्ऩका  
कामाारमको आफ्नै कामाारम बवन ननभााणको कामारे ऩूणाता ऩाई सॊथथागत ऺभता ववकासको एउटा कोशढुेङ्गो ऩाय 
गयेको छ।  

नवनननभात बवन उद्घाटन कामाक्रभभा वोल्दै भाननीम प्रभरु्ख आमकु्तरे अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगरे ननर्दाष्ट 
गयेका चायवटा यणनीनतहरू भध्मे सॊथथागत ऺभता ववकास अन्तगात भातहतका सफै कामाारमहरूको आफ्नै कामाारम 
बवन ननभााण गयी कामा सञ्चारन गने रक्ष्म यहे अनसुाय मस सरेु्खत कामाारमको सभेत बवन ननभााण सम्ऩन्न बएको 
ऩाउॉदा र्खशुी रागेको फताउॉदै कोनबड-१९ को ववषभ ऩरयख्थथनतका फाफजदु बवन ननभााण कामा सम्ऩन्न बएकोभा सम्ऩूणा 
कभाचायी, ननभााण व्मवसामी तथा सम्वद्ध सयोकायवाराहरुराई सभेत धन्मवाद व्मक्त गनुाबमो। बवन ननभााण सम्ऩन्न 
बएसॉगै कामारमको दैननक काभ कायवाही य उजयुी छानववन तथा अनसुन्धानभा सहजीकयण बई आन्तरयक 
कामासम्ऩादनभा सकायात्भक प्रबाव ऩने ववश्वास व्मक्त गददै  भाननीम प्रभरु्ख आमकु्तरे आमोगको सरेु्खत कामाारमको 
कामाऺ ेत्रका सावाजननक ननकामहरुफाट भ्रष्टाचाय यवहत य सदाचायमकु्त कामासम्ऩादनको रानग सचेतना, ऩूवासावधानी, 
ननगयानी, छानववन तथा अनसुन्धानभूरक कामाहरू सञ्चारन गना थऩ मोगदान ऩगु्ने ववचाय सभेत व्मक्त गनुाबमो। उजयुी 
ऩयेऩनछ आमोगरे ऩटक-ऩटक जवाप भाग गदााऩनन जवाप नर्दन े सम्वख्न्धत कामाारम प्रभरु्खराई ख्जम्भेवाय फनाउन 
आमोगको कामाववनध २०७८ रे भागा ननदेशन गयेको ववषमभा चचाा गददै  सावाजननक ननकामका अनधकायीहरूवाट सॊववधान 
तथा कानून फभोख्जभ आमोगराई प्राप्त ख्जम्भेवायी सम्ऩादनभा सहमोग, ऐक्मवद्धता य साथ नभल्ने तथा आमोगरे वावषाक 
प्रनतवेदन भापा त य सभम सभमभा ववषमगत ऺेत्र सधुाय सम्फन्धभा प्रदान गयेका सझुाफहरूको गॊनबयताऩूवाक सम्फख्न्धत 
ननकामहरूफाट सॊवोधन हनुे ववश्वास भानीम प्रभरु्ख आमकु्तवाट व्मक्त बमो। 

 

कामाारम बवन उद्घाटन कामाक्रभभा फोल्दै आमोगका सख्चव श्री तोमभ यामारे आमोगरे ननष्ऩऺ, नननबाक य फथतनुनष्ठ बई 
ख्शघ्रता य सघनताका साथ कामा गने फताउॉदै आमोगका कभाचायीरे सभेत ईभान्दाय, अनशुानसत य प्रनतवद्ध बएय काभ 
गना ननदेशन र्दनबुमो। सफै ऩऺ, ननकाम य व्मख्क्त नभरेय कामा गदाा ख्जम्भेवायीसवहत सशुासन ऩनन कामभ हनुे फताउॉदै 
आमोगभा उजयुी ऩददै भा कामा योक्न नहनुे कुयाभा जोड र्दनबुमो। 

 

कणाारी प्रदेशका प्रभरु्ख सख्चव श्री याज कुभाय शे्रष्ठरे उक्त कामाक्रभभा आफ्नो भन्तव्म यातदै नवनननभात बवन असर 
कामावातावयणको रानग उऩमोगी हनुे फताउदै प्रदेशख्थथत सफै कामाारमका कभाचायीहरुरे आआफ्नो ख्जम्भेवायीअनसुाय 
असर ननमत यार्खी कामा गनुाऩने कुयाभा जोड सभेत र्दनबुमो। 

 

 



कामाक्रभभा आफ्नो भन्तव्म यातदै ख्जल्रा प्रशासन कामाारम, सरेु्खतका प्रभरु्ख ख्जल्रा अनधकायी श्री छववरार रयजाररे 
कभाचायीतन्त्र जनभरु्खी, ऩायदशी, ननष्ऩऺ य ऩरयणाभभरु्खी हनुऩुने फताउनबुमो। काननुफभोख्जभ ईभान्दारयताका साथ काभ 
गनुाऩने ववचाय यातदै वहाॉरे भारऩोत, मातामात रगामतका कामाारमहरुभा ऩनछल्रो सभम गरयएको सधुायरे नेततृ्चरे 
उदाहयणीम कामा गना सके सभग्रभा सावाजननक प्रशासन य सेवा प्रवाह नै असर हनुे सभेत फताउनबुमो। 
 

कामाक्रभभा आमोगको कामाारम, सरेु्खतका नननभत्त कामाारम प्रभरु्ख श्री बेषयाज रयजाररे थवागत भन्तव्म याख्नबुएको नथमो 
बने शहयी ववकास तथा बवन ननभााण ववबाग, सॊघीम आमोजना कामाान्वमन ईकाई, सरेु्खतका आमोजना प्रभरु्ख श्री अम्भय 
थाऩारे नवनननभात बवनको प्राववनधक ऩऺको ववषमभा जानकायी गयाउन ुबएको नथमो । भाननीम प्रभरु्ख आमकु्तको प्रभरु्ख 
आनतथ्मभा सम्ऩन्न बएको नवनननभात बवनको सभदु्धाटन कामाक्रभभा आमोगका सख्चव श्री तोमभ यामा, कणाारी प्रदेशका 
प्रभरु्ख सख्चव श्री याज कुभाय शे्रष्ठ, प्रदेश भन्त्रारम/सख्चवारम/आमोगका सख्चवहरु, सरेु्खत ख्जल्राका प्रभरु्ख ख्जल्रा 
अनधकायी तथा प्रदेशख्थथत ववनबन्न कामाारमका कामाारम प्रभरु्खहरु रगामतको उऩख्थथनत यहेको नथमो। 

 

प्रवक्ता 
नायामण प्रसाद रयसार 


