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मिषय: आयोगको २९औ ंस्थापना दिवस समारोह सम्पन्न । 
 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको २९औ ं स्थापना ददवस सम्माननीयराष्ट्रपति ववद्यादेवी भण्डारीको प्रमखु 
आतिथ्यमा आज माघ २८ गिे ववतभन्नकाययक्रम गरी भव्यरुपमा सम्पन्न भयो। यसै अवसरमा सम्माननीय 
राष्ट्रपतिबाटस्विन्र संवैधातनक तनकायको रुपमा स्थावपि अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धानआयोगका कामकारबाहीहरूबाट 
राज्यप्रदत्त सेवा र सवुवधाहरू सरल र सहज रुपमाप्राप्त हनुे व्यवस्था सतुनख्िि गनय, ववतनयोख्जि स्रोि साधनको 
सदपुयोगगनय िथा सरकारी सम्पख्त्तको संरक्षण गनयमा महत्वपूणय योगदान पगु्नेअपेक्षा व्यक्त गदै वियमान समयमा 
भ्रष्टाचारका ववतभन्न पार र प्रवृख्त्त देख्खएको बिाउनहुुुँदै मलुकुमा भ्रष्टाचार तनयन्रण गरी सशुासन र ववतधको शासन 
कायम गनय सरकारी, गैरसरकारी िथा तनजी के्षर एवम ्सरोकारवाला सबै के्षरको सहकायय र सहयोग जरुरी रहेको 
उल्लेख गदै सबैको साझा अठोट र प्रयासबाट मार भ्रष्टाचार तनमूयल गनय सवकने ववश्वास व्यक्त गनुयभयो। सोही 
अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्री के.पी. शमाय ओलीले भ्रष्टाचारलाई समाजको महारोगको संज्ञा ददुँदै भ्रष्टाचार ववरुद्धको 
कारबाहीमा आयोगले हालका ददनहरुमा गरेका काययहरु िथा देखाएको वक्रयाख्शलिाको प्रशंसा गनुयभयो । साथै 
वहाुँलेअख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगलगायिका तनकायहरुमा सरकारले कुनै पतन हस्िके्षप िथा प्रभाव नपाने 
स्पष्ट पादै वियमान सरकारको मनशाय नै यस्िा संवैधानीक तनकायहरुको स्विन्रिा रहेको बिाउनहुुुँदै आगामी ददनमा 
भ्रष्टाचार ववरूद्धकोअतभयानमा थप सफलिा प्राप्त होस ्भनी आयोगलाई शभुकामना समेि व्यक्त गनुयभयो । 

 

उक्त काययक्रममा मन्िव्य रातदै माननीय प्रमखु आयकु्त नवीन कुमार ख्घतमरेले संववधान र कानूनले समु्पेको 
ख्जम्मवारीअनरुुप भ्रष्टाचारमकु्त र सशुासनयकु्त समाज तनमायण गनेिफय  साथयक योगदान पयुायकउन ुनै आयोगको उद्देश्य 
भएको बिाउुँदै आयोग प्रवद्धयनात्मक, तनरोधात्मक र उपचारात्मक ववतधमाफय ि ्उद्दशे्य प्रातप्तिफय  वक्रयाशील रहेको कुरा 
तनवेदन गदै आगामी ददनमा अझै दक्षिा र प्रभावकाररिाका साथ काययसम्पादन गनयका लातग आयोगले हालै मार आफ्नो 
संस्थागि रणनीतिक योजना (२०७६।७७-२०८०।८१) कायायन्वयनमा ल्याई उक्त रणनीतिक योजना अनरुुप 
उल्लेख्खि िीन रणनीतिका अतिररक्त संस्थागि क्षमिा ववकासलाई चौथो रणनीतिका रुपमा अंतगकार गरी प्रववतध, 

जनशख्क्त र पूवायधार ववकासमा जोड ददएको बिाउनभुयो ।वहाुँले आयोग रहरले नभई बाध्यिाले अनसुन्धान काययमा 
प्रवेश गने बिाउुँदै भ्रष्टाचार हनु नपाओस ्भने्न मनशायले आयोगले तनरोधात्मक र प्रवद्धयनात्मक रणनीतिमा जोड ददएको 
कुरा उल्लेख गनुयभयो । साथै वहाुँले भ्रष्टाचार हनुभुन्दा अगावै रोकथाम गनुय सबैभन्दा राम्रो रणनीति भएको िथ्य मनन 
गरी सावयजतनक तनकायहरूबाट नीति, पद्धति र सदाचाररिाका आधारमा काययसम्पादन भएमा भ्रष्टाचारको रोकथाम 
हनुसक्ने बिाउुँदै सावयजतनक सेवाप्रवाह र सावयजतनक खररदका काययहरू पूणयिया कानूनी मापदण्ड र प्रवक्रयाका 
आधारमा सञ्चालन भएमा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार हनुबाट रोक्न सवकने हुुँदा आयोगले समन्वय र सहजीकरणका ववतभन्न 
प्रयासहरुमा जोड ददंदै आएको बिाउनभुयो । उक्त अवसरमा वहाुँले सामाख्जक पद्धतिको उपपद्धतिका रुपमा स्थावपि 
भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गनय सबै तनकायको सवक्रय सहयोग र साथको आवश्यकिा रहेको बिाउुँदै वृहत्तर सामाख्जक 
वहिलाई केन्रमा रातदै प्रत्येक सावयजतनक पदातधकारी र राष्ट्रसेवक कमयचारीहरूले आ-आफ्नो ख्जम्मेवारी र कियव्य 
तनवायह गरेमा भ्रष्टाचार स्वि: न्यूनीकरण भै सशुासन प्रवद्धयन हनुे कुरामा ववश्वस्ि हनु सवकन ेबिाउनभुयो ।  

 



उक्त काययक्रमको प्रारम्भमा आयोगका माननीय आयकु्त डा. साववरी थापा गरुुङले काययक्रमका प्रमखु अतितथ लगायि 
ववख्शष्ट व्यख्क्तत्व र सम्पूणयअतितथहरूमा हाददयक स्वागि गनुयहुुँदै आयोगको स्थापना ददवसकोअवसरमा ववख्शष्ट 
व्यख्क्तत्वहरूको गररमामय उपख्स्थतिबाट भ्रष्टाचार तनयन्रण गरी सशुासन कायम गनयमा उपख्स्थि सबै व्यख्क्तत्वहरूको 
सद्भाााव आयोगलाई प्राप्त भएको अनभुतूि हनुकुा साथै आयोग पररवारलाई आगामी ददनमा थप उजाय, हौसला र 
तनष्ठासवहि वक्रयाशील रहन थप प्ररेणा प्राप्त भएको कुरा बिाउनभुयो।काययक्रममा प्रमखु अतितथ सम्माननीय राष्ट्रपतिले 
आयोगका २ जनाकमयचारीहरूलाई उत्कृष्ट अनसुन्धानकिाय परुस्कार र १३जना कमयचारीहरूलाईउत्कृष्ट अख्तियार सेवा 
परुस्कार प्रदान गनुयका साथै आयोगबाट प्रकाख्शिस्माररका–२०७६ लोकापयण समेि गनुयभएको तथयो।काययक्रममा ववख्शष्ट 
अतितथ सम्माननीय प्रधानमन्रीले वकृ्तत्वकला िफय  रेसङु्गा बहमुखुी क्याम्पस, िम्घास, गलु्मीका छार ववक्रम पन्थी - 
प्रथमिथा कवविा िफय  हेटौंडा क्याम्पस,  हेटौंडा, मकवानपरुका छार पजुन ढुङ्गाना – प्रथम हनुहुनुे ववद्याथीहरुलाई 
परुस्कार प्रदानगनुयभएको तथयो।काययक्रमको उत्तराद्धयमा सञ्चातलि जनचेिनामूलक सांस्कृतिक काययक्रममाववतभन्न 
कलाकारहरूद्वारा भ्रष्टाचार ववरूद्धका सन्देश प्रवाह गने तगि रनतृ्य प्रस्ििु गररएको तथयो। 
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