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प्रेस मिज्ञमि 

 

विषम: अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगारभा मभमत 2079 बदौ 15 गते 
मनमाभक मनकामहरूको प्रबािकारयता, आऩसी सभन्िम य सहकामय सम्फन्धी अन्तयविमा 
कामयिभ सम्ऩन्न । 

 
 

अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगारभा मभमत 2079 बदौ 15 गते मनमाभक मनकामहरूको 
प्रबािकारयता, आऩसी सभन्िम य सहकामय सम्फन्धभा साियजमनक मनमाभक मनकामका प्रभखुहरूसॉगको अन्तयविमा 
कामयिभ अन्तगयत याविम सतकय ता केन्र, याविम अनसुन्धान विबाग, याजस्ि अनसुन्धान विबाग, सम्ऩख्ि शवुिकयण 
अनसुन्धान विबाग, नेऩार याि िैंक, नेऩार दूयसञ्चाय प्रामधकयण, याविम फीभा समभमत, विद्यतु मनमभन आमोग, 
काठभाडौं उऩत्मका खानेऩानी व्मिस्थाऩन फोडय, मधतोऩत्र िोडय नेऩार, नेऩार स्कट एक्सस्चेन्ज, याविम ऩयीऺा फोडय, 
नेऩार भेमडकर काउख्न्सर, नेऩार इख्न्जमनमरयङ काउख्न्सर, नेऩार नमसयङ काउख्न्सर, ख्चवकत्सा ख्शऺा आमोग, 
केख्न्रम तहमसर कामायरम, याविम वकताफखाना, याविम सूचना प्रविमध केन्र (NITC), िैदेख्शक योजगाय प्रिियन िोडय 
य स्िास््म िीभा िोडयसभेतसॉग छरपर अन्तयविमा कामयिभ सम्ऩन्न बएको छ। छरपरभा सॊरग्न मनमाभक 
मनकामहरुरे आ-आफ्नो कामय प्रगमत, सभस्मा य चनुौती तथा आगाभी ददनभा सधुाय गयेय जाने विषमहरु प्रस्ततु 
गनुयबमो । 

 

छरपरको िभभा भाननीम आमकु्तहरुरे सशुासनको प्रफियन य भ्रष्टाचाय मनमन्त्रण गनक कामय िहआुममभक विषम 
बएकोरे सफै मनमाभक मनकामहरुरे आऩसी सभन्िम य सहकामयका साथ अख्घ फढन सकेको खण्डभा भात्र सॊस्थागत 
सपरता प्राप्त गनय सवकन्छ बनेय बनु्नबमो । 
 

छरपर ऩमछ भाननीम प्रभखु आमकु्त प्रभे कुभाय याईरे सशुासन प्रफियन गनक कामयभा सफै  मनमाभक 
मनकामहरु य कामायन्िमन गनक सफै मनकामहरुको साभवुहक ख्जम्भेिायी बएकोरे सफै मभरेय सभन्िम य सहकामयको 
साथ अख्घ फढ्न ुऩनक, O&M सबक गदाय नै प्रत्मेक ऩदको कामय विियण समुनख्ित गरयएको हुॉदा जसराई जे काभका 
रामग मनमखु्क्त तथा ऩदस्थाऩन गरयएको हो त्मही काभभा ख्जम्भेिायी ददनऩुनक, मनमाभक मनकामहरुरे आपूरे 
सम्ऩादन गनुयऩनक काभको सभम मनधाययण गयी सेिा प्रिाह गनक व्मिस्था कामयन्िमनभा ल्माउन ु ऩनक, मनमाभक 
मनकामहरुफाट हनुे अनगुभन तथा सऩुरयिेऺणको कामय कभजोय बएकोरे अनगुभन तथा भलु्माङ्कन शाखाराई 
प्रबािकायी, ख्जम्भेिाय य जिापदेही फनाउनऩुनक, कामय सम्ऩादन कयायराई कामयसम्ऩादन भलु्माङ्कनसॉग आिि गयी 
कामायन्िमनभा ल्माउने य कख्म्तभा १ फषय िा २ फषय कामय सम्ऩादन गनय सक्सने व्मिस्था मभराउने, आमोगरे फावषयक 
प्रमतिेदनभापय त ददएका सझुाफहरुको कामायन्िमन गनुयऩनक, आमोगभा उजयुी ऩदैभा त्रमसत हनुे य काभ गनय छोड्न े
प्रिृख्िको अन्त्म गनुयऩनक, मनमाभक मनकामहरुको ऐन कानून सॊशोधन गनय आफ्नो तपय फाट सफैरे ऩहर गनक, फैवकङ्ग 
प्रणारीभापय त नै कारोधन आउने कामय बएको फखु्झएकोरे सोको अन्त्म गनुयऩनक, सफै येमभट्यान्स फैवकङ्ग प्रणारी 
भापय त नै ल्माउन थऩ प्रमास गनुयऩनक, फाख्णज्म फैंकहरुको सऩुरयिेऺणराई थऩ प्रबािकायी फनाउने, ट्रान्सऩयेख्न्स 
इन्टयनेशनररे मनकाल्ने फावषयक प्रमतिेदनभा नेऩारको अिस्थाभा सधुाय ल्माउन सफै मनमाभक मनकामहरुरे आ-
आफ्नो ऺेत्रभा थऩ प्रबािकारयता ल्माई मसभा सधुाय ल्माउने गयी काभ गनुयऩनक, सशुासन कामभ गनक मसरमसराभा 
आगाभी ददनभा गरयने कामयहरुभा सहकामय, सभन्िम य सधुाय हुॉदै जाने विश्वास मरएको छु बनु्नहदैु सफै मनमाभक 
मनकामहरुराई धन्मिाद ऻाऩन गदै कामयिभ सभाऩन गनुयबमो ।   
 

प्रिक्ता 
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