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मभमि: २०७२।१०।२१ 
प्रसे विऻमि । 

श्री प्रधान सम्ऩादकज्मू/ सम्ऩादकज्मू, 

 

सम्भाननीम याष्ट्रऩमि विद्यादेफी बण्डायीज्मू सभऺ आमोगको आ.ि.२०७१।०७२ को फावषिक प्रमििेदन ऩेश 
गरयएको । 

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

नेऩारको अन्िरयभ संविधान, २०६३ को धाया १२१ फभोख्िभ आि अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका 
भाननीम प्रभखु आमकु्तज्मूद्वाया सम्भाननीम याष्ट्रऩमि विद्यादेफी बण्डायीज्मू सभऺ याष्ट्रऩमिको कामािरम मसिर 
मनिासभा एक सभायोहका मफच आमोगको आ.ि.०७१।७२ को "२५औ ंफावषिक प्रमििेदन" ऩेश गनुि बमो । 
उक्त अिसयभा प्रभखु आमकु्त काकीरे सशुासन प्रिधिनको ददशाभा संविधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको उदे्धश्म मनिािह 
गने क्रभभा आमोगरे भ्रष्टाचायिन्म कामिहरु मनमन्रण गनि दण्डात्भक, मनयोधात्भक य प्रिधिनात्भक यणनीमि 

अख्तिमाय गयी आभ नागरयकहरुको वहिराई सदैफ ख्शयविन्दभुा याख्ख "सदाचाय, मनष्ऩक्ष्मिा य मनमबिकिा"को 
भूर भन्रराई आत्भसाि गदवि विमब  गमिविमधहरु संचारन गदवि आईयहेको फिाउन ुबमो । 

 

सभमचक्र संगै भ्रष्टाचायको स्िरुऩ य शैरीभा सभेि ऩरयिििन बैयहेको हुंदा आमोगरे ऩमन ऩरयिमििि सन्दबि 
अनसुाय नै यणनीमिक गन्िव्म िम गने प्रमास गरययहेकोरे आभ नागरयकरे प्रत्मऺ रुऩभा सधुायको अनबुमुि गनि 
सक्ने गयी सािििमनक सयोकायका ऺेरहरु; खासगरय गास, फास, कऩास, ख्शऺा, स्िास््म िस्िा िनिाका आधायबिू 
सेिाको समुनख्िििाको रामग आमोगको प्रमास केख्न्िि यहेको िानकायी गयाउन ुबमो । 

  

आमोगरे िरविद्यिु उत्ऩादन, िैदेख्शक योिगाय, ऩिुािधाय विकास य प्राकृमिक श्रोि साधनको व्मिस्थाऩन िस्िा 
ऺेरहरुभा सयकायद्वाया मनददिष्ट उदेश्म हामसर गने कामिभा सहिकिािको बमूभका मनिािह गदवि ऩायदख्शििा एिं 
ििापदेवहिाको विकास गयाई आमथिक संभवृद्ध हामसर गनि सम्फख्न्धि मनकामहरूराई सभम साऩेऺ सझुािहरू 
ददने गयेको िसफाट मि ऺेरहरूभा सधुायका केही सकायात्भक संकेिहरु देखाऩयेको फिाउनबुमो । 

 

आमोगरे नेऩारको संविधान,आमोग संग संिख्न्धि ऐन, मनमभ य कामिविमध अन्िगिि यवह मनष्ऩऺ य सदाचायमकु्त 
ऩद्धमि अिरम्फन गयी कामि सम्ऩादन गदवि  आईयहेकोरे ददनानदुदन सििसाधायण िनिाको आमोगप्रमिको विश्वास 
य बयोसाभा िृवद्ध हदैु गैयहेको बन्दै प्रभखु आमकु्त काकीरे आभ सििसाधयणहरूको ऩहचुराई सहि य सरुब 
फनाउन आमोगराई विमब  साभाख्िक सञ्जार, भोफाईर एख्लरकेशन, हटराईन िथा टोर फ्री टेमरपोन आददका 
भाध्मभफाट सभम साऩेऺ प्रविमधभैरी फनाउदै रमगएको फिाउन ुबमो । 

 

िावषिक प्रमििेदन ग्रहण गदवि सम्भाननीम याष्ट्रऩमि विद्यादेफी बण्डायीरे आमोगरे सम्ऩादन गदवि  आईयहेको कामि एिं 
गमिविमधहरूको प्रशंसा गदवि आमोगसाभू विद्यभान चनुौमि एिं सभस्माहरूको मनयाकयण गनि य आमोगरे प्रमििेदन 
भापि ि सयकायराई सझुाएका विषमहरूको कामािन्िमनका रामग आिश्मक ऩहर गने फिाउन ु बमो ।  

सो अिसयभा अख्तिमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका भाननीम आमकु्तहरु, याष्ट्रऩमि कामािरम सख्चि,आमोगका 
सख्चि रगामि अन्म कभिचायीहरुको सभेि उऩख्स्थमि यहेको मथमो । 

                                                                                                          -कृष्णहरय ऩषु्कय_ 
सहसख्चि एिं प्रिक्ता 

 


