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मिषय: कावासोती नगरपालऱका, आयोग र प्रदेश नं ५ को समन्वयमा  

 संचालऱत अन्तरक्रिया काययिम । 

 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम फटुवरको आमोजनाभा भ्रष्टाचाय ननमन्रण एवॊ सशुासन 
प्रवर्द्ानभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको बनूभका ववषमक अन्तवरा मा कामारभ मही नभनत २०७६ सार 
भॊनसय १८ गते अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भाननीम प्रभखु आमकु्त श्री नवीनकुभाय ख्घनभयेज्मूको 
प्रभखु आनतथ्म य श्रीभान ्सख्चव भहेश्वय न्मौऩानेज्मूको अध्मऺताभा कावासोती नगयऩानरका, नवरऩयासी (वदाघाट 
ससु्ता ऩूवा) भा सम्ऩन्न बमो ।  

 

मस कामारभभा फोल्दै अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भाननीम प्रभखु आमकु्त श्री नवीनकुभाय 
ख्घनभयेज्मूरे भरुकुभा भ्रष्टाचाय वढ्दै गइयहेको बन्दा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको सवरमता फढेको 
कायण भ्रष्टाचायजन्म कसूयहरु फवढ स्थावऩत बइ सावाजननक बइयहेको धायणा व्मक्त गनुाबमो । उहाॉरे स्थानीम 
तहहरुराई नफनध य कानून स्थावऩत गयी ऩायदशी रुऩभा सभमभै सम्ऩन्न गनरगयी गणुस्तयीम काभ गना य आमोगको 
बनूभकाराई खमु््माइददन अनयुोध गनुाबमो । आमोगरे सवैतहका सयकायहरुराई नख्जकफाट ननमानरयहेको य 
आवश्मकता अनसुाय सभम सभमभा सझुावहरु सभेत ददइयहेको धायणा व्मक्त गदै सावाजननक श्रोतसाधनको प्रमोगभा 
नभतव्मवमता य ऩायदख्शाता कामभ नबएभा दण्डात्भक कायवाही गनर आमोगको सॊवैधाननक दावमत्व ऩयुा गना आमोग 
फाध्म हनेु धायणा व्मक्त गनुाबमो । साथै जनप्रनतनननध य याष्ट्रसेवकहरुराई आमोगका गनतववनधहरुफाट रनसत नबइ 
इभान्दारयताऩूवाक आफ्नो ख्जम्भेवायी य दावमत्व ऩूया गना सॊवेदनख्शर फन्न अनयुोध गदै इभान्दायीऩूवाक काभ 
गनरहरुको रानग आमोग फाधक नबइ साधक बएको य हयेक जवटरताहरुभा सहख्जकयणको रानग तमाय बएको 
धायणा व्मक्त गदै सयकायी कामाारमको कामासम्ऩादन प्रनत जनता सन्तषु्ट हनु नसकेको वटप्ऩणी गनुाबमो । साथै 
उऩख्स्थत सञ्चायकभीहरु, जनप्रनतनननध एवभ ्याष्ट्रसेवकहरुफाट याख्खएका ख्जऻासाहरुको सम्वोधन गनर रभभा भाननीम 
प्रभखु आमकु्तज्मूरे आमोगरे भ्रष्टाचाय ववरुर्द्भा शून्म सहनख्शरताको नीनत अवरम्वन गरययहेको य ठूरा एवॊ साना 
नबनी सवै भ्रष्टाचायजन्म कसूयहरुराई कायवाहीको दामयाभा ल्माइएको फताउॉदै आमोगफाट अनसुन्धान बइयहेका 
ठूरा भ्रष्टाचायका घटनाहरुका सम्वन्धभा सभेत निटै्ट ननणाम बइ सावाजननक गनर तमायीभा यहेको व्महोया जानकायी 
गयाउनबुमो ।   

 

मसैगयी उक्त कामारभभा फोल्दै ख्जल्रा सभन्वम सनभनत नवरऩयासी (वदाघाट ससु्ता ऩूवा)का प्रभखु चेसयाभ आरेरे 
भरुकुको सवैबन्दा कान्िो ख्जल्राको रुऩभा स्थावऩत बई निटै सॊयचनागत स्थावमत्व प्राप्त गयेता ऩनन  सेवाग्राहीराई 
सन्तवुष्ट ददन य सशुासन कामभ गनरतपा  थऩ प्रमास हनुऩुनर अवस्था यहेको फताउनबुमो । ख्जल्राभा प्राकृनतक 
श्रोतसाधनको दोहनराई न्मूननकयण गदै उख्चत व्मवस्थाऩन गनरतपा  सचेत वनु्नऩनर आवश्मकताराई जोड ददॊ दै 
आमोगको अनसुन्धान कामाराई ख्शघ्रता ददन आवश्मक सहमोग गना सवै स्थानीम तह य ख्जल्रा ख्स्थत 
कामाारमहरुराई अनयुोध गनुाबमो ।  

 



कामारभभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका सख्चव श्री भहेश्वय न्मौऩानेज्मूरे मस वकनसभको अन्तयवरमा 
कामारभरे स्थानीम तहभा सभेत भ्रष्टाचाय ननमन्रण य सशुासन प्रवर्द्ानभा सचेतना अनबववृर्द् हनेु उदे्दश्मका साथ 
कामारभको आमोजना गरयएको फताउनहुुॉदै आफ्नो कामाकार कुशरताऩूवाक सम्ऩन्न गयी स-सम्भान नफदाई हनेु 
वातावयण ननभााण गनाको रानग ववनध य प्रवरमाको ऩूणा ऩारना गरय उ्च इभान्दारयताका साथ आफ्नो कामासम्ऩादन 
गना  सवै जनप्रनतनननधहरु य याष्ट्रसेवक कभाचायीहरुराई सझुाव सवहतको भन्तव्म व्मक्त गनुाबमो । साथै आमोगरे 
आफ्ना आगाभी गनतववनधहरुराई थऩ व्मवख्स्थत गना य भरुकुभा आभ नागरयकरे प्रत्माबतू गनरगयी सशुासन स्थावऩत 
गना आमोगरे आगाभी ५ वषर यणनीनत तजुाभा गरय ख्शघ्र सावाजननक गनर तमायीभा यहेको जानकायी ददनबुमो । 

 

अन्तयवरमा कामारभभा कावासोती नगयऩानरकाका भेमय श्री चन्रकुभायी ऩनुज्मूरे कभाचायीहरुको अबावको 
कायणरे स्थानीम तहहरुराई सभमभै सेवा प्रदान गना सभस्मा ऩरययहेको धायणा व्मक्त गदै एक आऩसभा दोषायोऩण 
गनुाको साटो सभन्वम गयी सशुासन स्थाऩना गना स्थानीम तहहरु प्रनतवर्द् यहेको फताउनबुमो बने प्रभखु ख्जल्रा 
अनधकायी ववष्ण ु कुभाय काकीरे भ्रष्टाचाय ननमन्रण य सशुासन स्थाऩना गनर दावमत्व आमोगको भार नबइ सवै 
कामाारम य कामाारम प्रभखुहरुको ऩनन बएकोरे सवैको प्रनतवर्द्ता आवश्मक यहेको धायणा व्मक्त गनुाबमो।   

 

आमोगका सहसख्चव श्री कारीप्रसाद ऩयाजरुीज्मूरे उऩख्स्थत प्रभखु अनतनथ रगामतका सम्ऩूणा सहबागीहरुराई 
स्वागत गदै कामारभको  औख्चत्मताभानथ प्रकाश ऩानुाबमो । आमोगको कामाारम फटुवरका कामाारम प्रभखु 
सहसख्चव तायानाथ अनधकायीज्मूरे  भ्रष्टाचाय ननमन्रण य सशुासन प्रवर्द्ानभा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 
आमोगको बनूभका ववषमभा प्रस्तनुत गनुाबएको नथमो । अन्तयवरमा कामारभभा नवरऩयासी (वदाघाट ससु्ता ऩूवा)का 
सवै स्थानीम तहका प्रभखु/अध्मऺहरु, ख्जल्रा ख्स्थत सवै कामाारमका कामाारम प्रभखुहरु, प्रभखु प्रशासकीम 
अनधकृतहरु, रेखाप्रभखुहरु, कावासोती नगयऩानरकाका सवै वडाका वडाध्मऺहरु एवॊ सञ्चायकभीहरुको उऩख्स्थनत 
यहेको उक्त कामारभको सञ्चारन अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको कामाारम, फटुफरका शाखा अनधकृत 
सयेुश बसुाररे गनुाबएको नथमो । 

 

 

प्रवक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


