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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका सख्िि डा. राम प्रसाद ख्िममरेको 
विदाई िथा अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका निआगन्िकु सख्िि श्री रामेश्वर 
दंगालको पदभारण ग्रहण एिं स्िागि काययक्रम सम्पन्न।  

 

 

नेपाल सरकार मख्न्िपररषदको मममि २०७९/०९/२१ गिेको मनणययानसुार अख्तियार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट अथय मन्िालयको राजश्व सख्ििमा सरुिा भई जान लाग्न ु
भएका सख्िि डा. राम प्रसाद ख्िममरेको विदाई काययक्रम र आयोगमा सरुिा भई आउन ु
भएका सख्िि श्री रामेश्वर दंगालको स्िागि काययक्रम माननीय प्रमखु आयकु्त प्रमे कुमार 
राई, माननीय आयकु्तहरु वकशोर कुमार मसलिाल, जय बहादरु िन्द, डा. हरर पौडेल र डा. 
समुमिा शे्रष्ठ अमात्य समेिको समपुख्स्थमिमा सम्पन्न भयो। 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा नेपाल सरकारको मममि २०७९/09/२१ को 
मनणययानसुार सरुिा भई आउन ुभएको सख्िि श्री रामेश्वर दंगालले २०७९/०९/२२ गिे 
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सख्ििको पदभार ग्रहण गनुयभयो। 

निआगन्िकु सख्िि श्री रामेश्वर दंगालले नयााँ ख्जम्मेिारी प्रमि गौरिाख्न्िि भएको महशसु गदै 
उच्ि मनोिल र सदािाररिाका साथ आयोगले शरुु गरेका सधुार काययहरुलाई मनरन्िरिा 
ददन ेबिाउन ुहुाँदै आयोगको मागयदशयन अनसुार अगामड बढ्ने बिाउनभुयो। 

आयोगबाट सरुिा भई जान लाग्न ु भएका सख्िि डा. राम प्रसाद ख्िममरेले आयोगमा ३ 
मवहना १७ ददनको अिमधमा माननीय प्रमखु आयकु्त र माननीय आयकु्तहरुको मागयदशयन 
िथा उत्प्ररेणाप्रमि हाददयक आभार व्यक्त गदै नयााँ ख्जम्मेिारी िथा िनुौिीहरुको सामना गनय 
आफू प्रमििद्ध रहेको धारणा ब्यक्त गनुय भयो।उहााँले उक्त काययक्रममा आयोगले अगामड 
बढाएका सधुारका काययहरुले आगामी ददनमा समेि मनरन्िरिा पाउनेमा आफू विश्वस्ि रहेको 
बिाउन ुभयो। 

काययक्रममा बोल्दै माननीय प्रमखु आयकु्त श्री प्रमे कुमार राईले विदाई भएर जानहुनु ेसख्िि 
र यस आयोगमा आउन ु भएका सख्िि दिैु जना सदािारी, असल निेतृ्ि क्षमिा र 
बहआुयममक ज्ञान भएको र उहााँहरुको अनभुिले समेि आयोगको कायय सम्पादनमा अझ 



प्रभािकाररिा आउन ेवििार व्यक्त गनुय भयो। उहााँले सरुिा भएर जान ुहनु ेराजश्व सख्ििले 
सशुासन कायम गदै राजश्व िहुािट मनयन्िण गनय, पूाँजीगि खिय बढाउन र राजश्व संकलन 
गनय सफल हनुे कुरामा विश्वस्ि रहेको समेि बिाउन ुभयो।यस अिसरमा आयोगले सधुारका 
काययहरु अख्ि बढाएको केही काययविमधहरु पररमाजयन गररएकोले सोही अनरुुप अनसुन्धान र 
अमभयोजन िथ्यपूणय बनाउदै लैजाने कुरामा जोड ददन ुभयो। 

काययक्रममा आयोगका सह सख्िि श्री कोशहरर मनरौलाले सम्पूणय कमयिारीहरुको िफय बाट 
सख्ििहरुलाई स्िागि िथा विदाई गदै सबै कमयिारीहरुको िफय बाट निआगन्िकु सख्ििलाई 
मन, बिन र कमयले सहयोग गने प्रमििद्धिा समेि व्यक्त गनुयभयो। 

 

           सहायक प्रिक्ता 
         देिी प्रसाद थपमलया 


